المة
ب َّ
َد ْر ُ
الس َ
ادات ال َْع َّال َمة
ِف إ ْر َش َ
ا ْْلُْزءُ الثَّان

اللَّ ُه َّم أَ ْحيين م ْسكينًا َوأَم ْتن م ْسكينًا
اّللُ َع ْنهُ أَ ْه ُل َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ين بَ ْل
قَ َ
ال ال َم ُ
اّلل ال ُيبو َن الْ ُمتَ َك ّب َ
ي الْمتَ واضع َ َّ
وبُ ْم ُم ْن َكس َرة َّّلل
ين قُلُ ُ
ي الذ َ
ُيبو َن أَ ْن يَ ُكونُوا َم َع الْ ُم ْؤمن َ ُ َ
ب م ْن َربّه «اللَّ ُه َّم أَ ْحين م ْسكينًا َوأَم ْتن م ْسكينًا
الر ُس ُ
تَ َع َال َّ .
ول طَلَ َ
ي يُطْلَ ُق َعلَى َم ْعنَ يَ ْي الْ َفقيُ الَّذى
اح ُ
ش ْرن ِف ُزْم َرة الْ َم َساكي»  .الْم ْسك ُ
َو ْ
ال لَهُ يَ ْكفيه والْمتَ واض ُع الَّ
س فيه تَ َكبَ ،ولَ ْو َكا َن غَنيا ال يَ ْنظُُر
ي
ل
ى
ذ
ال َم َ
َ
ْ
َ َُ
َ
احت َقار َوال يُهينُ ُه ْم أَ ْو يَ ْس َخ ُر م ْن ُه ْم َ .و َه َذا الَخيُ ُه َو
إ َل الْ ُف َق َراء نَظْ َرَة ْ
َّ
ول َّ
اء يَ ْنظُُرو َن إ َل
ب َر ُس ُ
اّلل أَ ْن يَ ُكو َن بص َفته َو َذل َ
ك لَ َّن الَنْبيَ َ
الذى طَلَ َ
اّلل تَ َع َال ،فَ َّ
ت َمَارى أَقْ َدار َّ
يف َوالْ َقوى ال
الضع ُ
اد ُكلَّ ُه ْم َتْ َ
أَ َّن الْعبَ َ
يَتَ َج َاوُز َما قَ َّد َر َّ
الد َر ُجل َواحد م ْن أُ ّم َواح َدة َه َذا يَطْلُ ُع
اّللُ تَ َع َال لَهُ  .أَ ْو ُ
ك لَ َّن َّ
ضعي ًفا بَلي َد ّ
نَشيطًا قَو َّ
الذ ْهن ،ل َما َذا َذل َ
ى ا ْلََرَكة َو َه َذا يَطْلُ ُع َ
اّللَ
اء فَالَنْبيَاءُ َوالَ ْوليَاءُ يَ ْعرفُو َن أَ َّن ُك َّل
ص ّر ُ
تَ َع َال ُه َو الْ ُمتَ َ
ف بعبَاده َك ْي َف َما َش َ
صرف َّ
اّلل تَ َع َال فَإ ْن َرأَ ْوا إنْ َس ًاًن نَشيطًا ذَكيا َكا َن
إنْ َسان يَ ُكو ُن َتْ َ
ت تَ َ
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َّ
ك يَ ْعلَ ُمو َن أَ َّن َّ
ك ب َع ْون َّ
ين تَ ُكو ُن َحالَتُ ُه ْم ب َع ْكس َذل َ
َذل َ
اّللَ
اّلل تَ َع َال َوالذ َ
الص َفة .
تَ َع َال قَ َس َم لَهُ بَذه ّ
الزهْ ُد
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ أُوصي ُك ْم بَ ْن تَ ُكونُوا قُ ْد َوًة لغَ ْيُك ْم
قَ َ
ال ال َم ُ
ول َّ
بن َجبَل َرض َى َّ
اّلل ﷺ إ َل
اّللُ َع ْنهُ لَ َّما َو َّج َههُ َر ُس ُ
ب َ ْتك التَّ نَ عم ُ .م َعاذُ ُ
اد َّ
ي»  .التَّ نَ ع ُم
الْيَ َمن قَ َ
ال لَهُ «إ َّّي َك َوالتَّ نَ ع َم فَإ َّن عبَ َ
سوا بلْ ُمتَ نَ ّعم َ
اّلل لَْي ُ
َع َقبَة ِف طَريق طَالب اآلخ َرة .

ال َرض َى َّ
الدين
َوقَ َ
ي ّ
يل التَّ نَ عم فَإ َّن فيه َخ ْ َ
اّللُ َع ْنهُ تَ َع َّو ُدوا تَ ْقل َ
َوالدنْ يَا .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ا ْزَه ْد ِف الدنْ يَا َوأَقْب ْل َعلَى أَ ْع َمال اآلخ َرة .
َوقَ َ
ال َرض َى َّ
الصال ُح
َوقَ َ
ف َّ
اّللُ َع ْنهُ ال تَ ْرَكنُوا إ َل التَّ نَ عم َو َّ
الرفَاهيَة فَ َّ
السلَ ُ
الم .
إ َّّنَا نَ َش ُروا ّ
ين ب َ ْتكه ُم التَّ نَ ع َم ،لَ ْو َلْ يَ ُكونُوا َك َذل َ
ك لَ َما انْ تَ َش َر ال ْس ُ
الد َ
ال َرض َى َّ
الرفَاهيَة
َوقَ َ
سبَب طَلَب َّ
اّللُ َع ْنهُ َك ْم م ْن عُلَ َم َ
اء فَ َس ُقوا ب َ
َّ
س فيه َرفَاهيَةَ ،ما
الر َ
ضى بلْ َقنَ َ
اعة بلْيَسي م َن ّ
َو َع َدم ّ
الرْزق الذى لَْي َ
ت أَيْديه ْم إ َل ا ْلََرام .
س ُه ْم َح َّّت ْامتَ َّد ْ
قَن َع ْ
ت أَنْ ُف ُ
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ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ أُوصي ُك ْم أَ ْن تَ ُكونُوا قُ ْد َوًة لغَ ْيُك ْم ب َ ْتك التَّ نَ عم،
َوقَ َ
التَّ نَ ع ُم َع َقبَة ِف طَريق طَالب اآلخ َرة .

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ تَ ْر ُك التَّ نَ عم يُ َساع ُد َعلَى اال ْست ْع َداد لآلخ َرة،
َوقَ َ
ص َرفَهُ ب َ ْتك
التَّ نَ ع ُم يَْنَ ُع َع ْن َك َمال اال ْست ْع َداد لآلخ َرةَ ،يْ ُخ ُذ َوقْ تًا لَ ْو َ
التَّ نَ عم لآلخ َرة لَ َكا َن لَهُ َد َر َجة َعاليَة .

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ إ َذا إنْ َسان َرأَى َم ْن ُه َو أَغْ َن م ْنهُ َم ْن ُه َو أَ ْكثَ ُر
َوقَ َ
م ْنهُ َم ًاال أَ ْو أَقْ َوى م ْنهُ ص َّحةً ال يَ ْنظُُر إ َل َه َذا ،بَ ْل يَ ْنظُُر إ َل َم ْن ُه َو ُدونَهُ
اّلل الَّّت أَنْ َع َم َّ
ى ن ْع َمةَ َّ
اّللُ بَا َعلَْيه،
إ َل َم ْن ُه َو أَ ْس َف َل م ْنهُ َح َّّت ال يَ ْز َدر َ
ك يَ ُكو ُن َشاك ًرا لَهُ تَ َع َال ،أَ َّما إذَا َعلَّ َق قَ ْلبَهُ بَا ع ْن َد
َح َّّت ال َْيتَق َرَها فَب َذل َ
الص َّحة ِف ص َّحة
النَّاس ،م ْن َكثْ َرة الْ َمال ،مَّ ْن ُه ْم فَ ْوقَهُ ِف الْ َمال أَ ْو ِف ّ
ض الش ْكر .
ا ْْل ْسم َوالْ ُق َّوة يَ ْن َسى بَ ْع َ
ال َرض َى َّ
ضا بلْ َقليل م َن
َوقَ َ
المة ّ
الر َ
اّللُ َع ْنهُ مَّا يُع ُ
ي َعلَى َس َ
الدين ّ
الرْزق يَ َق ُع ِف الْ َم َهالك ،إ َّما أَ ْن َيْ ُك َل
الرْزق َوَم ْن ال يَ ْر َ
ضى بلْ َقليل م َن ّ
ّ
ا ْلََر َام َوإ َّما أَ ْن يَ ْب َخ َل َع ْن َدفْع َما ُه َو َواجب .
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
الرْزق ا ْلَالل فَ َه َذا يَ ْدعُوهُ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن قَ نَ َع بلْ َقليل م َن ّ
ص َدقَات َوتَ ْكثي الَ ْع َمال
إ َل اال ّد َخار إ َل َءاخ َرته بتَ ْقدي َم ََّ
بات َو َ
الصالَة .
َّ
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ال َرض َى َّ
صاد ِف
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ أُوصي ُك ْم ب َ ْتك التَّ نَ عم َو َعلَْي ُك ْم بالقْت َ
النَّ َف َقةَ ،وَر َد َحديث َع ْن َر ُسول َّ
ف
ص ُ
صُ
اد ِف النَّ َف َقة ن ْ
اّلل ﷺ «االقْت َ
الْ َمعي َشة» َرَواهُ السيُوطى َ .وتَ ْر ُك التَّ نَ عم يُ َساع ُد َعلَى َتَنب ا ْلََرام ع ْن َد
قلَّة الْ َمال .

ال تَ ْر ُك التَّ نَ عم انْطالق إ َل ْ
ف
َوقَ َ
يات َوالْ َم َعال َوالْ َم َكارمَّ ،
السلَ ُ
اَْ ْ َ
ين .
َّ
صلُوا إ َل َما َو َ
الصال ُح بَ َذا َو َ
صلُوا إلَْيه َوإ َّال لَ َكانُوا مثْ لَنَا ُمتَأَ ّخر َ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اعةَ
الرْزق فَإ َّن الْ َقنَ َ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم بلْ َقنَ َ
اعة بلْ َقليل م َن ّ
المةُ ّ
الدين َوالدنْ يَا َو َعلَْي ُك ْم ب ْكثَار ذ ْكر الْ َم ْوت فَإنَّهُ
الرْزق َس َ
بلْيَسي م َن ّ
الرْزق َواال ْست ْع َداد لآلخ َرة َوإيثَار اآلخ َرة
يُ َساع ُد َعلَى الْ َقنَ َ
اعة بلْيَسي م َن ّ
َعلَى الدنْ يَا .
الرفَاعى َرض َى َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ «الزْه ُد أَ َّو ُل
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
ال ال َم ُ
ام ّ
ين إ َل َّ
اّلل»  .ال يَ ُكو ُن الْ َم ْرءُ َوليا إ َّال ب ُزْهدَ ،والزْه ُد ُه َو قَطْ ُع
قَ َدم الْ َقاصد َ
سنَات .
النَّ ْفس َعن اتّبَاع الْ ُم ْستَ لَ َّذات َوالْ ُم ْستَ ْح َ

ال َرض َى َّ
يةَ ،كثي م َن النَّاس َك َف ُروا
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُحب الْ َمال ف ْت نَة َكب َ
ب
لَ ْجل الْ َمالَ ،ك َف ُروا ب َّّلل لَ ْجل الْ َمالَ ،وبَ ْع ُ
ض النَّاس ُحب ا ْْلَاه ،لُ ّ
ض النَّاس لَ ْجل النّ َساء َك َف ُروا،
لرَئ َسة لرَئ َسة النَّاسَ ،وبَ ْع ُ
ا ْْلَاه َك َف ُروا ،ل ّ
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َه َذا الْمل ُ َّ
ضاء
بن َزَكرَّّي َعلَْيه َما َّ
الم قَ تَ َل َْي َي ل ْر َ
الس ُ
َ
ك الذى قَ تَ َل َْي َي َ
ْام َرأَة تَ َعلَ َّق قَ ْلبُهُ بَا .
ال َرض َى َّ
الم ال يَتَ نَ َّع ُم َو َه َك َذا ُكل
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُسلَْي َما ُن َعلَْيه َّ
الس ُ
اِفُ ،ك َّل يَ ْوم يُطْع ُم مائَةَ أَلْف
ب الْ َق ْمح َّ
اس لُ َّ
الَنْبيَاءَ ،كا َن يُطْع ُم النَّ َ
الص َ
ي أَلْ ًفاَ ،وَكا َن يَ ْذبَ ُح ُك َّل يَ ْوم مائَةَ أَلْف َشاة أَ َّما ُه َو
َش ْخص َوأَ ْحيَ ًاًن ستّ َ
ض  .التَّ نَ ع ُم َجائز لَك َّن أَ ْه َل َّ
تفَّعُو َن َع ْنهُ،
لنَ ْفسه َيْ ُك ُل اللَّ ََ
ب ا ْلَام َ
اّلل يَ ََ
َّ
يهُ  .أَ َّما الَّذى
يا يُواسى غَ ْ َ
يهُ ،إ َذا َرأَى فَق ً
الذى يَ ْتُ ُك التَّ نَ ع َم يُ َواسى غَ ْ َ
ك الَنْبيَاءُ ال
ب َعلَْيه تَ نَ َعمهُ ل َذل َ
يَتَ نَ َّع ُم َيْ َشى إ ْن تَ َ
ص َّد َق أَ ْن يَ ْذ َه َ
ى ب ْم أَُمُُه ْم ِف َذل َ
اح َفظُوهُ َوأَفي ُدوهُ
كَ ،ه َذا ْ
يَتَ نَ َّع ُمو َن َح َّّت ال يَ ْقتَد َ
يُك ْم .
غَ ْ َ

الرْزق ،فَ َم ْن َلْ يَ ْقنَ ْع بلْ َقليل م َن
َوقَ َ
ال َعلَْي ُك ْم بلْ َقنَ َ
اعة بلْ َقليل م َن ّ
ب ُد ُخول ْم الس ُجو َن َوُم َكابَ َدة
الرْزق فَإنَّهُ يَ ْهل ُ
ك َ .كثي م َن النَّاس َسبَ ُ
ّ
اعة
الرْزق َ .والَّذى يُ َساع ُد َعلَى الْ َقنَ َ
وبت َع َد ُم الْ َقنَ َ
الْعُ ُق َ
اعة بلْ َقليل م َن ّ
ال ُيَاو ُل أَ ْن
ي َعلَ ْيه ا ْلَ ُ
التفه َ .م ْن َ
الزَم ََّ
الرْزق تَ ْر ُك ََّ
بلْ َقليل م َن ّ
التفهَ فَ تَ غَ ََّ
ضاة
التفهُ فَ يَ تَ َعاطَى الْ َم َ
ال يَ ُز َ
ال ا ْلََر َامَ ،كثي م َن الْ ُق َ
ول َع ْنهُ َذل َ
ك ََّ
وس ُه ْم
الر َشا َيْ ُكلُو َن َم َ
ال الَيْ تَام لَ َّّنُ ْم َلْ يَ ْقنَ عُوا بلْ َقليل ،نُ ُف ُ
َيْ ُكلُو َن ّ
الرفَاهيَة .
طَامَة إ َل َّ
5

ال َرض َى َّ
ال اليَان َوالتَّ نَ ع ُم ،الْ ُم ْسل ُم لَ َّما
اّللُ َع ْنهُ ال َْيتَم ُع َك َم ُ
َوقَ َ
ضا يَتَ َد َاوى بلتَّ نَ عم
يَصيُ َكام َل اليَان يَ ْب تَع ُد م َن التَّ نَ عم إ َّال إ َذا َكا َن َمري ً
ول ﷺ «إ َّّي َك
الر ُس ُ
اجة ب َق ْدر الْعالج يَتَ َد َاوى يَتَ نَ َّع ُم ،قَ َ
ال َّ
ب َق ْدر ا ْلَ َ
َوالتَّ نَ ع َم فَإ َّن عبَاد َّ
ي» .
سوا بلْ ُمتَ نَ ّعم َ
اّلل لَْي ُ
ال َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ تَ َع َال ﴿ ُثَّ لَتُ ْسأَلُ َّن يَ ْوَمئذ َعن النَّعيم﴾
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ

[ ُس َورةَ التَّ َكاثُر] .

ك
َوَوَر َد ِف ا ْلَديث أَنَّهُ يُ َق ُ
ال ل ْل َع ْبد يَ ْوَم الْقيَ َامة أََلْ أُص َّح ج ْس َم َ
َوأ ُْرو َك م َن الْ َماء الْبَارد .
ك َ .حاسبُوا
فَإ َذا َكا َن َه َذا مَّا يُ ْسأَ ُل َع ْنهُ فَ َك ْي َ
اد َعلَى َذل َ
ف َما َز َ

اسبُوا َوإ َّّي ُك ْم َوتَ َعو َد التَّ نَ عم فَإ َّن َم ْن تَ َع َّو َد التَّ نَ ع َم فَاتَهُ
أَنْ ُف َس ُك ْم قَ ْب َل أَ ْن ُتَ َ
اك
س َح َر ًاما إ َذا َلْ تَ ُك ْن ُهنَ َ
َخ ْي َكثي آلخ َرته  .التَّ نَ ع ُم ب ْلَالل لَْي َ
ورات ال تُ َسد إ َّال ب َ ْتك التَّ نَ عم َكا َن
ت ُهنَ َ
ورات ،لَك ْن إ َذا َكانَ ْ
اك َ
َ
ض ُر َ
ض ُر َ

ورا َ .و َّ
ى َوفَ ْق َد الْ َمأْ َوى فَ َق ْط ،بَ ْل
ور ُ
س ا ْْلُ َ
الض ُر َ
التَّ نَ ع ُم َْمظُ ً
وع َوالْعُ ْر َ
ات لَْي َ
يم َع َقائد أَ ْهل السنَّة َو َّ
م ْن أَ َه ّم َّ
الذب َع ْن َها َوُم َكافَ َحةُ
الض ُر َ
ورات تَ ْعل ُ
اج إ َل َع َمل بلْ َمال َوالْبَ َدن  .الَّذى ال
ُمَالف َيها بلتَّ ْعليم َوالْبَ يَان َو َه َذا َْيتَ ُ
وم ب َع َمل بَ َدنهَ ،والَّذى
يع الْقيَ َام بَ َذا الْ َف ْرض بَاله َعلَْيه أَ ْن يَ ُق َ
يَ ْستَط ُ
ك بَاله َوبَ َدنه .
وم ب َذل َ
وم ب َذل َ
ب َعلَْيه أَ ْن يَ ُق َ
يع أَ ْن يَ ُق َ
يَ ْستَط ُ
ك بَاله َو َج َ
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وموا ب َع َمل َعظيم لدينه ْم،
فَ لَ ْو تَ َر َك َجَ َ
اعتُ نَا التَّ نَ ع َم َال ْستَطَاعُوا أَ ْن يَ ُق ُ
ي َك َمال أَ َداء
يا م ْن ُه ْم تَ َع َّو ُدوا التَّ نَ ع َم ،فَ َح َ
ال التَّ نَ ع ُم بَ ْي نَ ُه ْم َوبَ ْ َ
لَك َّن َكث ً
ول َّ
الم
بن َجبَل قَ َ
صى َر ُس ُ
ال َعلَْيه َّ
الس ُ
الْ َواجبَات َوقَ ْد أَ ْو َ
اّلل ﷺ ُم َعا َذ َ
«إ َّّي َك َوالتَّ نَ ع َم فَإ َّن عبَاد َّ
ي» .
سوا بلْ ُمتَ نَ ّعم َ
اّلل لَْي ُ

الْ َعاق ُل َحق الْ َعاقل ال َيْتَ ُ
ار َما يَ ْف َن َعلَى َما يَ ْب َقى ،فَ َما يُ َق ّد ُمهُ الْ َم ْرءُ
ج م َن
صرفُهُ للتَّ نَ عم فَإ َّّنَا َمآلُهُ يَعُ ُ
آلخ َرته ُه َو الْبَاقى َوأَ َّما َما يَ ْ
ود إ َل َما َيْ ُر ُ
سهُ ّنَايَتُهُ بَ ْع َد الْبلَى إ َل الْ َم َزابل َوَْنو َها
النْ َسان م َن الْ َق َذرَ ،وَما يَ ْلبَ ُ
فَآث ُروا َما يَ ْب َقى َعلَى َما يَ ْف َن  .يَ ْنظُُر إ َل َما يُ َواف ُق اال ْست ْم َر َار َعلَى َه َذا
الس ْي َ .سد َّ
َّ
الدين أَ ْمر َحالى
ض أُ ُمور ّ
س اآل َن فَ َق ْط لَ َّن بَ ْع َ
الض ُر َ
ورات لَْي َ
صلَ َحة
َوبَ ْعض ل ْل َحال َوالْ ُم ْستَ ْقبَلَ ،والنَّظَُر َّ
يح يَ ُكو ُن بلنَّظَر ل َم ْ
الصح ُ
صلَ َحة الْ ُم ْستَ ْقبَل َ .وم ْن أَ َش ّد الْغَ ْفلَة َعن اآلخ َرة َع َدد َكثي م ْن
ا ْلَال َوَم ْ

ص َرفُوهُ ل َّ
الدينيَّة َما يَ ْكفى
ورات ّ
َجَ َ
اعتنَا يَ ْ
يج َارة َما لَ ْو َ
لس َ
لض ُر َ
صرفُو َن ل ّ
ك ،فَ َما أَ ْعظَ َم َهذه ْ
اَْ َس َارَة َْ .ن ُن ِف ا ْْلَ ْمعيَّة
لنَ َف َقات مائَة َداع َوغَ ْي َذل َ
َكالَّ
الز ْحف .
ذ
ين ِف الْ َم ْع َرَكةَ ،م ْن فَ َّر م َن الْ َم ْع َرَكة يُ َعد فَارا م َن َّ
َ
َّ
َ
ال َرض َى َّ
اس ال
ب
الل
و
ب
ر
الش
و
ل
ك
ل
ا
ه
ه
ن
و
ك
ي
ى
ذ
َوقَ َ
ّ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
اّللُ َع ْنهُ ال َ
َ َ ْ َ َ
يَ ُكو ُن ِف اآلخ َرة م ْن أَ ْهل َّ
الد َر َجات الْعُلَى َ .ويَ ْد ُخ ُل ِف الْ َع َمل بلْع ْلم تَ ْر ُك
التَّ َعلق بلْ ُم ْستَ لَ َّذات .
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ال َرض َى َّ
ت َحديث «ال يَ ْب لُ ُغ الْ َع ْب ُد َحقي َقةَ التَّ ْق َوى
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ثَبَ َ
يسى َعلَْيه
س فيه َبْس َح َذ ًرا مَّا فيه َبْس» َوا ْشتَ َه َر َع ْن ع َ
َح َّّت يَ َذ َر َما لَْي َ
اسهُ َّ
الم أَ َّن أَ ْكلَهُ َّ
ب غَ ْيه م َن
َّ
الس ُ
الش َع ُرَ ،وَكا َن َدأْبُهُ َو َدأْ ُ
الش َج ُر َولبَ َ
ف .
الَنْبيَاء التَّ َقش َ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
صطََفى َنَا َكا َن َزاه ًدا َولياَ ،كا َن ال
َوقَ َ
الش ْي ُ
خ ُم ْ
ب الَّذى تُ ْعطيه َّ
الد ْولَةُ يُ َوّزعُهُ َعلَى الْ ُف َق َراء َوَكا َن لَهُ ُد َّكان
َيْ ُك ُل َّ
الرات َ

ال لَهُ َْن ُن
ص َّرة م ْن َذ َهب فَ َق َ
صغي يَتَ َق َّو ُ
اءهُ ب ُ
َ
ت م ْنهُ  .ا ْلَاك ُم الفْ َرْنى َج َ
اجةَ لَنَا بهَ ،ما أَ َخ َذهُ َّ .
صطََفى َنَا َكا َن ُم ْفتيًا
الش ْي ُخ ُم ْ
ُم ْستَ غْنُو َن ،ال َح َ
وت .
لبَ ْيُ َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َوَر َد ِف ا ْلَديث « َما قَ َّل َوَك َفى َخ ْي مَّا َكثُ َر
َوقَ َ
الل الَّذى يَ ْكفى َّ
ص
يل ا ْلَ ُ
الش ْخ َ
َوأَ ْلَى» َرَواهُ ابْ ُن حبَّا َن َ .م ْعنَاهُ ّ
الرْز ُق الْ َقل ُ
اعة َّ
اّلل .
َخ ْي م َن الْ َكثي الَّذى يُ ْلهى َع ْن طَ َ

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َوَر َد ِف ا ْلَديث الْ ُق ْدس ّى « َّي ُدنْ يَا َم ْن َخ َد َمن
َوقَ َ
الرْز َق ل َمن اتَّ َقى َّ
فَا ْخ ُدميه َوَم ْن َخ َد َمك أَتْعبيه» َم ْعنَاهُ َّ
اّللُ يَ َّ
اّللَ
س َر ّ

اعن .
اعتهَ ،وَم ْع َن َخ َد َمن أَطَ َ
َوا ْشتَ غَ َل بطَ َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى ال يُ َقلّ ُل م َن التَّ نَ عم يَ َق ُع ِف ا ْلََرام أَ ْو يَ َق ُع
َوقَ َ
ِف الْغَ ْفلَة ،ال بُ َّد أَ ْن يَ َق َع ِف أَ َحد الَ ْم َريْن .
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اّللُ َع ْنهُ لبَ ْعض النّ َساء َعلَْي ُك َّن ب َ ْتك التَّ نَ عم ،أَنْبيَاءُ َّ
ال َرض َى َّ
اّلل
َوقَ َ
َما َكانُوا يَتَ نَ َّع ُمو َن َم َع َم ْقد َرت ْم ،النَّب َّ
ب لَهُ
اّللُ تَ َع َال َع َر َ
ض َعلَْيه أَ ْن يَ ْقل َ
اُْْب َز َو ْ
اء َم َّكةَ َذ َهبًاَ ،كا َن َيْ ُك ُل ْ
اَْ َّل ،يُْضى َزَم ًاًن َعلَى التَّ ْمر
بَطْ َح َ
الرْزق أَنَّهُ َكا َن يَ ْذبَ ُح ُك َّل يَ ْوم مائَةَ
َوالْ َماءَ ،و ُسلَْي َما ُن َكا َن ع ْن َدهُ م ْن َس َعة ّ

ْق َّ
اّلل ،أَ َّما َع ْن نَ ْفسه َكا َن َيْ ُك ُل
ي أَلْ َ
ف بَ َق َرة ليُطْع َم َخل َ
أَلْف َشاة َوثَالث َ
ُخ ْب َز َّ
اِف .
اس الْ َق ْم َح َّ
الشعي َويُطْع ُم النَّ َ
الص َ
اعة
َو َعلَْي ُك َّن بتَ ْقليل الْ َكالم َوتَ ْرك الْغَ َ
ضب َوتَ ْرك التَّ نَ عم َوالْ َقنَ َ
الرْزق .
بلْ َقليل م َن ّ
ول َح َّ
ال َرض َى َّ
ث أَُّمتَهُ َعلَى أَ ْن يَثْ بُ تُوا ِف الْ َمدينَة،
الر ُس ُ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َّ
الرفَاهيَة ،الَّذى يَ ُذم
صبُوا َعلَى َح ّرَها َوبَ ْرد َها َ .ه َذا َح ُ
ال الَنْبيَاء ،تَ ْر ُك َّ
يَ ْ
التفه يُ َساع ُد َعلَى اال ْست ْع َداد
تَ ْر َك َّ
الرفَاهيَة َك َّذ َ
اء لَ َّن تَ ْر َك ََّ
ب الَنْبيَ َ
الص ْب ب ّلرْزق
ب ل ْل َعطْف َعلَى الْ ُف َق َراء َويُ َساع ُد َعلَى َّ
لآلخ َرة َويُ َق ّوى الْ َق ْل َ
الْ َقليل َح َّّت ال ََْتَ َّد يَ ُدهُ إ َل الْ َمال ا ْلََرام َ .كثي م َن النَّاس م ْن َم َشاي َخ
ض ْو َن ب َ ْتك َّ
ضلوا لَ َّّنُ ْم ال يَ ْر َ
َوغَ ْيه ْم َ
الرفَاهيَة َ .ه َذا يَ ُكو ُن قَاضيًا َيُد يَ َدهُ
الرفَاهيَةَ،
إ َل أَ ْم َوال الَيْ تَام َوأَ ْم َوال الْ َوقْف بغَ ْي َح ّق لَ َّن نَ ْف َسهُ الْتَ َزَمت َّ
ال الَيْ تَامَ ،ه َذا
ك َيْ ُكلُو َن ا ْلََر َام َو َيْ ُكلُو َن أَ ْم َو َ
تَ َع َّو َدت َّ
الرفَاهيَةَ ،ل َذل َ
ث الَيْ تَام .
إ ْر ُ
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ال َرض َى َّ
ك ُ .حب الْ َمال َكثُ َر
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُحب الْ َمال يُوص ُل إ َل َم َهال َ
لرفَاهيَة ،للتَّ َوسع ِف الْ َم ْلبَس
ِف النَّاس َ .والْ َم ُ
اس ،ل َّ
ال ل َما َذا ُيبهُ النَّ ُ
ك .
َوالْ َمأْ َكل َوالْ َم ْش َرب َوالْ َم ْس َكن َوَْنو َذل َ
س َح َر ًاما إ ْن َكا َن م َن ا ْلَالل لَك ْن تَ ْرُكهُ أَ ْح َس ُن  .لَ ْو أَ َك َل
ََّ
التفهُ لَْي َ
مائَةَ ص ْنف و َّ
س َح َر ًاما لَك ْن تَ ْرُكهُ أَ ْح َس ُن .
ي
ل
اب
ي
الث
ن
م
ف
ن
ص
ة
ئ
ا
م
ذ
اّت
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
س َح َر ًاما .
إ َذا َلْ يَ ُك ْن ل ْلك ْب لَْي َ
ض ُر َعلَى َمائ َدته ثَال ُثائَة ص ْنف
ِف التَّ َواريخ يُ ْذ َك ُر أَ َّن الْ َمأْ ُمو َن َكا َن َْي ُ
م َن الطَّ
س َح َر ًاما لَك ْن
ي
ل
ر
خ
ف
ل
ل
س
ي
ل
الل
ل
ا
ال
م
ْ
ل
ا
ن
م
ن
ا
ك
ا
ذ
إ
ا
ذ
ه
 .
ام
ع
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
تَ ْرُكهُ َخ ْي .

ضا
ت أَيْ ً
يةَ ،والْبَ ْي ُ
الثَّ ْو ُ
يل إ َذا َكا َن بنيَّة الْ َف ْخر َم ْعصيَة َكب َ
ب ا ْْلَم ُ
ت فُالن َذنْ بُهُ َكبي َّ .
الَّذى يَ ْبن بنَاءً فَ ْخ ًما َح َّّت يُ َق َ
ال َما أَ ْجَ َل بَ ْي َ
اّللُ
تَ َع َال ال ُيب الْ َف ْخ َر ِف الثّيَاب َوِف الَ َثث َوِف الْ َم ْس َكن َوَما أَ ْشبَ َه
َّ
َّ
يل َويَتَّخ ُذ أَ َث ًث َج ًيال فَاخ ًرا
م
ْل
ا
ب
و
الث
س
ب
ل
ي
ر
خ
ف
ل
ل
ل
م
ع
ي
ى
ذ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َذل َ
ْ
َ
ََ ُ ْ
َ َ
ك  .ال َ َ ُ
اس َويَ ُقولُوا َما
ياهُ النَّ ُ
س ثَ ْوًب فَاخ ًرا ل ََ
ل ْل َف ْخر َذنْ بُهُ َكبيَ ،ح َّّت إ َذا َكا َن لَب َ
ك الَّذى يَتَ َك َّبُ ِف م ْشيَته يَْشى
ية َ .ك َذل َ
أَ ْجَ َل ثَ ْو َ
ب فُالن َم ْعصيَة َكب َ
ضا َذنْ بُهُ َكبي .
م ْشيَةَ الْ ُمتَ َك ّب َه َذا أَيْ ً
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ِبَ ْسب ابْن ءَ َ
ص ْلبَهُ
اد َم لَُق ْي َمات يُق ْم َن ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َم ْع ُروف َعن الَنْبيَاء ُكلّه ْم َعلَْيه ُم
قَ َ
ال ال َم ُ
ضر
َّ
صو َن َعلَى قلَّة الَ ْكل أَ ْى ِبَْي ُ
ث ال تَ ْن َ
الم َو َعن الَ ْوليَاء أَ َّّنُ ْم َْير ُ
الس ُ
ض َرر ا ْْل ْسم َح َرام ،أَ َّما الْ َق ْد ُر
اد ُه ْم لَ َّن قلَّةَ الَ ْكل الْ ُم َؤ ّديَةَ إ َل َ
أَ ْج َس ُ
ض َرر ا ْْل ْسم فَ ُه َو َْم ُمود ع ْن َد َّ
يةُ الَنْبيَاء
الَّذى ال يُ َؤ ّدى إ َل َ
اّللَ ،هذه س َ
ي بَذه
َو َّ
ي ِف أَُمه ْم َ .سيّ ُد ًَن ُمَ َّمد ﷺ َكا َن م ْن أَ ْك َب الْ َعامل َ
الصال َ
صلَة َّ
ْ
اد َم
الشري َفة َكا َن يَ ُق ُ
ول َعلَْيه َّ
الصالةُ َو َّ
الم « َما َم َلَ ابْ ُن َء َ
اَْ ْ
الس ُ

ص ْلبَهُ فَإ ْن َكا َن َوال
اء َشرا م ْن بَطْنه ِبَ ْسب ابْن َء َ
اد َم لَُق ْي َمات يُق ْم َن ُ
و َع ً
بُ َّد فَ ثُلُث للطَّ َعام َوثُلُث ل َّ
لش َراب َوثُلُث للنَّ َفس»  .فَ َق ْولُهُ ﷺ « َما َم َلَ

اد َم لَُق ْي َمات» أَ ْى ال تَ تَ َج َاوُز
اد َم و َعاءً َشرا م ْن بَطْنه ِبَ ْسب ابْن َء َ
ابْ ُن َء َ
الْ َع َش َرَة« ،لَُق ْي َمات» َه َذا َجْ ُع قلَّةَ ،جْ ُع الْقلَّة َما ُدو َن الَ َح َد َع َش َر،
اد َم لَُق ْي َمات
وّنَا ،قَ َ
الْ َع َش َرةُ فَ َما ُد َ
ال َعلَْيه َّ
الصالةُ َو َّ
الم «ِبَ ْسب ابْن َء َ
الس ُ
ص ْلبَهُ» أَ ْى َتْ َفظُهُ م ْن ُس ُقوط قُ َّوته «فَإ ْن َكا َن َوال بُ َّد فَ ثُلُث للطَّ َعام
يُق ْم َن ُ
َوثُلُث ل َّ
ول الْ َكريُ الَّذى َكا َن َيُض
الر ُس ُ
لش َراب َوثُلُث للنَّ َفس» َ .ه َذا َّ
صلَة َّ
ي بَذه ْ
الشري َفة .
اَْ ْ
َعلَى تَ ْقليل الَ ْكلَ ،وَكا َن ُه َو م ْن أَ ْك َب الْ َعامل َ
ض النَّاس َعلَى َر ُسول َّ
اّلل ﷺ مَّ ْن يَ َّدعُو َن الْواليَةَ
تى بَ ْع ُ
َوقَد افْ ََ
تى َعلَى َر ُسول َّ
ف َوقَد َّ
اّلل
صو َ
صغَّرَ ،ه َذا َّ
اد َعى أَنَّهُ نَ ى
ب ُم َ
َوالتَّ َ
الر ُج ُل افْ ََ
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ول يُ ْكث ُر م ْن أَ ْكل ا ْلَْل َوى ،يُ ْكث ُر م َن الَ ْكل َح َّّت
الر ُس ُ
ﷺ فَ َق َ
ال َكا َن َّ
الر ُج ُل يَ ْف َتى َعلَى
ص َار لَهُ َع َك َفات ِف بَطْنه َوِف َرقَ بَته طَيَّات َ .ه َذا َّ
َ
َر ُسول َّ
تاء الْبَشع
اّلل ﷺ الَّذى ُه َو أَ ْك َم ُل الَنْبيَاء َخ ْل ًقا َو ُخلًُقا بَ َذا االفْ َ
َّ
الر ُج َل َم ْع ُروف
ت لَهُ طَيَّات ،لَ َّن َه َذا َّ
ص َار ْ
الشنيع أَنَّهُ م ْن َكثْ َرة الَ ْكل َ
ومات .
ب َكثْ َرة الَ ْكل َوال ْكثَار م َن ا ْلَلَوَّّيت َوالد ُس َ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
يث َّ
اّللُ َع ْنهُ ُه َو ا ْلَد ُ
يح « َما َم َلَ ابْ ُن َء َ
الصح ُ
اد َم و َعاءً
ص ْلبَهُ فَإ ْن َكا َن َوال بُ َّد
َشرا م ْن بَطْنه ِبَ ْسب ابْن َء َ
اد َم لَُق ْي َمات يُق ْم َن ُ
فَ ثُلُث للطَّ َعام َوثُلُث ل َّ
ص َّح َحهُ .
التمذى َو َ
لش َراب َوثُلُث للنَّ َفس» َرَواهُ ّْ
ب النْ َسا ُن ُك َّل يَ ْوم
َه َذا الَّذى يَ ُقولُهُ الَطبَّاءُ الْيَ ْوَم أَنَّهُ الزم أَ ْن يَ ْش َر َ
الس َوائل ال يَتَّف ُق َم َع ا ْلَديث َوال سيَّ َما إ ْن َكا َن
تيْن م ْن َماء َوغَ ْيه م َن َّ
ل َْ
َّ
يل ا ْلََرَكة َه َذا ال يُنَاسبُهُ أَ ْن
الش ْخ ُ
ص ال يُ َعان َع َم ًال َشاقا ،يَ ُكو ُن قَل َ
َّ
ين يُ ْكث ُرو َن
تيْن  .أَ َّما أَ ْ
ص َح ُ
يَ ْش َر َ
ب ُك َّل يَ ْوم ل ْ َ
اب الْ َك ّد الْ َف َّال ُحو َن الذ َ
ب ،لَك ْن َه ُؤالء
التَّ نَ ق َل إ َل َم َسافَات َواس َعة بلنّ ْسبَة إلَْيه ْم قَ ْد يُنَاس ُ
ب النْ َسا ُن َم ْل َء بَطْنه م َن الطَّ َعام
الَطبَّاءُ َج َعلُوهُ نظَ ًاما َعاما ،لَ ْو َتَنَّ َ
َو َّ
الش َراب لَ َسل َم م ْن َكثي م َن الَ ْم َراضَ ،كثي م َن الَ ْم َراض َسبَ بُ َها َم ْلءُ
الْبَطْن .
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ف يَ ْزَه ُد
ف ا ْلَ َ
الَّذى ال يَ ْعر ُ
الل َوا ْلََر َام َك ْي َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ض النَّاس يَ ُقولُو َن بُ َج َّرد الزْهد
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ بَ ْع ُ
ال ال َم ُ
س َش ْرطًا أَ ْن يَتَ َعلَّ َم الْع ْل َم .
يَص ُل النْ َسا ُن إ َل الْع ْلم َه َذا َج ْهل  .يَ ُقولُو َن لَْي َ
ض ُه ْم َم ْن َزه َد ِف الدنْ يَا َعلَّ َمهُ َّ
اّللُ بال تَ َعلمَ ،ه َذا َج ْهل  .الزْه ُد
قَ َ
ال بَ ْع ُ
احة .
َك ْي َ
ف يُْك ُن بال ع ْلم َما َم ْع َن الزْهد ،الزْه ُد تَ ْر ُك الَ ْشيَاء الَّّت ه َى ُمبَ َ
ف ا ْلَ َ
الَّذى ال يَ ْعر ُ
ورةُ
الل َوا ْلََر َام َك ْي َ
ف يَ ْزَه ُدَ ،علَى َز ْعمه ُم التَّ ْق َوى ُ
صَ
الصيَام َوا ْلَ ّج ،يَظُنو َن أَ َّن َه َذا يَ ْكفى ل ْلع ْلم اللَّ ُدنّ َ .م ْن َلْ يَتَ َعلَّم
َّ
الصالة َو ّ
ف يَ ْزَه ُد ،ال
ا ْلَ َ
س َك ْي َ
الل َوا ْلََر َام م َن الْ َمأْ ُكول َوالْ َم ْش ُروب َوَما َتَْواهُ النَّ ْف ُ
يَصح ُزْه ُدهُ  .ل َقطْع الطَّريق يَ ُقولُو َن َْن ُن أَ ْه ُل الْبَاطن َوأَنْ تُ ْم أَ ْه ُل الظَّاهر ال
نَتَّف ُق .
وب ِف َّ
الش ْرع
س َم ْرغُ ً
َكثْ َرةُ الَ ْكل لَْي َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
وب ِف
قَ َ
ال ال َم ُ
س َم ْرغُ ً
اّللُ َع ْنهُ َكثْ َرةُ الَ ْكل لَْي َ
َّ
ول َّ
صاب َع فَ َق ْط َوبَ َذا يَ ُكو ُن
الش ْرعَ ،كا َن َر ُس ُ
اّلل ﷺ َيْ ُخ ُذ الطَّ َع َام بثَالثَة أَ َ
َما َْيملُهُ م َن الطَّ َعام بَا قَل ًيال .
ال َرض َى َّ
ول ﷺ
الر ُس ُ
َوقَ َ
لدين َوالدنْ يَاَّ ،
يل الَ ْكل َخ ْي ل ّ
اّللُ َع ْنهُ تَ ْقل ُ

أَ َم َر بتَ ْقليل الَ ْكل .
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ال َرض َى َّ
اد َةُ ،ك َّل يَ ْوم طَبيخ طَبيخ َما
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ اتْ ُرُكوا َهذه الْ َع َ
الم
الر ُس ُ
َه َذا ،قُ ْل َلُ ْم ال طَبي َخ بَ ْع َد الْيَ ْوم ،نَ ْب َدأُ م َن اآل َن َّ .
ول َعلَْيه َّ
الس ُ
الش ْه ُر َو َّ
َكا َن َيُر َعلَْيه َّ
ول َعلَ ْيه
الر ُس ُ
الش ْه َران َوال يُوقَ ُد ِف بَ ْيته ًَنر َّ .
الش ْه ُر َو َّ
الم َكا َن يَْضى َعلَْيه َّ
وج ُد ِف بَ ْيته َش ْىء
َّ
الس ُ
الش ْه َران َوال يُ َ

َساخنََْ ،ر َوَماء ََْر َوَماء .

اّللُ َع ْنهُ تَ ْربيَةُ الْ َولَد َعلَى تَ ْقليل الَ ْكل َه َذا َما ُيبهُ َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ .
َوقَ َ
ال َرض َى َّ
اس ال
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى يَ ُكو ُن َههُ الَ ْك َل َوالش ْر َ
ب َواللّبَ َ
يَ ُكو ُن ِف اآلخ َرة م ْن أَ ْهل َّ
الد َر َجات الْعُال .
يل الْ َكالم ع ْن َد الطَّ َعام
قَل ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
يل الْ َكالم
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
ال الْ ُف َق َهاءُ يُ ْستَ َحب قَل ُ
الم مَْنُوع َعلَى الطَّ َعام .
َعلَى الطَّ َعام َ .وع ْن َد الْ َم ُجوس الْ َك ُ
ضاء
اد عُلَ َماءُ اآلخ َرة قَ ْد يَ ْه ُربُو َن م َن الْ َق َ
الزَّه ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َهذه الَ َّّي ُم َكثي مَّ ْن يَتَ َوَّل الْ َق َ
ال ال َم ُ
ضاءَ
ضاء  .أَ َّما
صول ل ْل َق َ
س أَ ْه ًال ل َذل َ
ك ،م ْن أَ ْجل الْ َمال يَ ْس َع ْو َن للْ ُو ُ
َم ْن لَْي َ
ضاء َّ .
السالم
الش ْي ُخ ُمَ َّم ُد َع ْب ُد َّ
اد عُلَ َماءُ اآلخ َرة فَ َق ْد يَ ْه ُربُو َن م َن الْ َق َ
الزَّه ُ

َرض َى َّ
صره ،لَك ْن ليَ ْدفَ َع
ب ل ْل َق َ
ضاء َوَكا َن أَ ْعلَ َم أَ ْهل َه َرَر ِف َع ْ
اّللُ َع ْنهُ طُل َ
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تُكوهُ أَ ْع َر ُ
ضوا َع ْنهُ ،تَ َرُكوهُ
س قَم ً
وب فَ ََ
يصا َم ْقلُ ً
َع ْن نَ ْفسه َهذه الْ َوظي َفةَ لَب َ
قَالُوا لَ َعلَّهُ ا ْختَ َّل .
ضب
تَ ْر ُك التَّ نَ عم َوتَ ْر ُك الْغَ َ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ أُوصى بثَالث تَ ْقليل الْ َكالم َوتَ ْرك
قَ َ
ال ال َم ُ

ضب أَ ْى لغَ ْي َّ
اّلل .
احاتَ ،وتَ ْرك الْغَ َ
ار م َن الْ ُمبَ َ
التَّ نَ عم التَّ نَ ع ُم ُه َو ال ْكثَ ُ
ب َعلَى
تَ ْر ُك التَّ نَ عم َه َذا َع َم ُل الَنْبيَاء َوالَ ْوليَاءَ ،ه َذا َم َقام َكبي يَ ْ
صعُ ُ
س َّ
ج
الش َع َر أَى الص َ
يسى َعلَْيه َّ
الس ُ
وف الَّذى َيْ ُر ُ
النَّ ْفس َ .كا َن ع َ
الم يَ ْلبَ ُ
كَ ،كا َن َيْ ُك ُل َّ
الش َج َر أَ ْى م ْن بُ ُقول
ي َذل َ
م َن الْغَنَم م ْن غَ ْي أَ ْن يُ ْن َس َج َوغَ ْ َ

ث
يت َح ْي ُ
الَ ْرض م ْن َْنو الْ ُملُوخيَّة َوا ْل ْن ُد َبء م ْن ُدون طَْبخَ ،كا َن يَب ُ
يت ِف
يت ِف الْ َم ْسجد َوَكانُوا يُ َسمونَهُ ب َيعةً أَ ْو يَب ُ
يُ ْدرُكهُ الْ َم َساءَُ ،كا َن يَب ُ
ب ِف تَ ْرك الَنْبيَاء َوالَ ْوليَاء التَّ نَ ع َم
بيَّة ،فَ َعلَْي ُك ْم بتَ ْقليل التَّ نَ عم َّ .
السبَ ُ
الْ َّ
اساة
أَ َّّنُ ْم يَ ْنظُُرو َن إ َل َر َ
احة ُم ْستَ ْقبَله ْمُ ،ثَّ يُ َساع ُد تَ ْر ُك التَّ نَ عم َعلَى ُم َو َ
الْغَ ْي .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم بتَ ْقليل الْ َكالم َوتَ ْقليل التَّ نَ عم َوتَ ْرك
َوقَ َ
الرْزق َوتَ ْرك الْ َكذب َوتَ ْرك الْ َم ْزح .
الْغَ َ
ضب َوالْ َقنَ َ
اعة بلْ َقليل م َن ّ
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ب َهالك ،يُ ْفس ُد َعلَى َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْغَ َ
الش ْخص دينَهُ
ض ُ
َو ُدنْ يَاهُ .
ال َرض َى َّ
ين،
َوقَ َ
ب يَ ْهد ُم ّ
ضب ،الْغَ َ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم ب َ ْتك الْغَ َ
الد َ
ض ُ
ضب يَ ْك ُف ُرو َن .
ض النَّاس ب َسبَب الْغَ َ
بَ ْع ُ
ال َرض َى َّ
ك نَ ْف َسهُ ع ْن َد اال ْست ْش َعار م ْن نَ ْفسه
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن َملَ َ
ب الْ ُك ْف َر .
ضب َسل َم َوَنَا م َن ا ْلَالك لَ َّن الْغَ َ
بلْغَ َ
ب يُ َسبّ ُ
ضَ
سبو َن
َكثي م َن النَّاس يَ ْك ُف ُرو َن ع ْن َد الْغَ َ
سبو َن َخال َق ُه ْم أَ ْو يَ ُ
ضب يَ ُ
ب إ َل الْ َق ْتل ظُْل ًما
َش َعائ َر ال ْسالم َك َّ
ك َ .وقَ ْد يُوص ُل الْغَ َ
الصالة َوَْنو َذل َ
ض ُ
ك م َن الْ َم َفاسد .
إ َل قَ ْتل َش ْخص ظُْل ًما َوإ َل قَط َيعة َّ
الرحم َوإ َل غَ ْي َذل َ

ال َرض َى َّ
يا م ْن أَ ْهل
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي َ
ك تَ ْر ُك التَّ نَ عم ،التَّ نَ ع ُم َج َّر َكث ً
ال يَ ْن َجر إ َل
ف َعلَْيه ا ْلَ ُ
الْع ْلم إ َل ا ْلَالكَ ،م ْن تَ َع َّو َد التَّ نَ ع َم إ َذا ا ْختَ لَ َ
ا ْلََرام .
ال َرض َى َّ
ب لال ْست ْع َداد لآلخ َرة َوأَبْ َع ُد
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ تَ ْر ُك التَّ نَ عم أَقْ َر ُ
َع ْن َم ّد الْيَد ل ْل َح َرام .
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الص ْبُ قُ ْربَة إ َل َّ
اّلل
َّ

الص ْبُ بَنْ َواعه الثَّالثَة فيه قُ ْربَة إ َل َّ
ال َرض َى َّ
المة
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َّ
اّلل َو َس َ
م ْن َكثي م ْن َءافَات الدنْ يَا .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َكف النّ ْفس َعن الْ َم َعاصى َه َذا أَ َشد أَنْ َواع
َوقَ َ
الص ْب .
َّ
ال َرض َى َّ
ضل ْ
صال ،الَنْبيَاءُ لَ ْوال أَ َّّنُ ْم
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْل ْل ُم م ْن أَفْ َ
اْ َ
ب فَ نَ َفعُوا أَُمَ ُه ْم .
ُحلَ َماءُ َما نَ َفعُوا أَقْ َو َام ُه ْم لَكن الْتَ َزُموا ا ْل ْل َم َو َّ
الص ْ َ

ال َرض َى َّ
الص ْبُ أَ ْمر َعظيم َوفيه َخ ْي َكثي .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
ادةُ ف َيها
َوقَ َ
ادة ،الْعبَ َ
اص ْب َعلَى َم َش َّقات الْعبَ َ
اّللُ َع ْنهُ ْ
َم َش َّقةَ ،وخ ْد َمةُ النَّاس ف َيها َم َش َّقة .
ال َرض َى َّ
ودهُ،
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ ُم ْسل ُم ب َّ
ص َ
لص ْب يَ ْب لُ ُغ الَ َم َل ،يَ ْب لُ ُغ َم ْق ُ
الص ْب .
اج إ َل َّ
اد ُ
الْعبَ َ
ات َوالْع ْل ُم َتْتَ ُ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى يُري ُد َّ
الد َر َجات الْعُال ِف اآلخ َرة ع ْن َد َّ
ال َرض َى َّ
اّلل
َوقَ َ
الص ْب .
ال بُ َّد لَهُ م َن َّ
اد َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ لَهُ َد َر َجةً َعاليَةً تُصيبُهُ ِف الدنْ يَا
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى أَ َر َ
ضاء َّ
اّلل
ك َراضيًا ب َق َ
ب َوبَالء ،فَ ْليُ َوطّن الْ ُم ْؤم ُن نَ ْف َسهُ َعلَى َذل َ
َم َ
صائ ُ
تَ َع َال .
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اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اد ل َع ْبده الْ ُم ْؤمن َد َر َجةً
اّللُ تَ َع َال إ َذا أَ َر َ
الدين َويُ َكثُّر
صائب ّ
ب الدنْ يَاَْ ،يميه م ْن َم َ
يُ ْنز ُل َعلَْيه َم َ
صائ َ
ب الدنْ يَا .
َم َ
صائ َ

َعاليَةً
َعلَْيه

اّللُ َع ْنهُ َم ْن أَ َحبَّهُ َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ تَ َع َال م ْن عبَاده م ْن إنْس َوج ّن
َوقَ َ
الدين .
صائب ّ
ب الدنْ يَويَّةَ َوَْيميه م ْن َم َ
يُ َكثُّر َعلَْيه الْ َم َ
صائ َ
اّللُ َع ْنهُ النْ َسا ُن تَ ْعلُو َد َر َجتُهُ ع ْن َد َّ
ال َرض َى َّ
ص ْبه .
َوقَ َ
اّلل ِبَ َسب َ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى يَ ْفق ُد إنْ َس ًاًن يَعز َعلَْيه أَ َبهُ أَ ْو أَُّمهُ أَ ْو أَ َخاهُ

ب الَ ْج َر َعلَى َّ
أَ ْو أُ ْختَهُ أَ ْو َزْو َجتَهُ أَ ْو َْن َو َذل َ
اّلل فَ َج َزا ُؤهُ
ب َو ْ
ك فَ َ
احتَ َس َ
ص ََ
ا ْْلَنَّة .
ال َرض َى َّ
ب»
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن أَ َخ َذ ب َق ْول َّ
الر ُسول ﷺ «ال تَ غْ َ
ض ْ
ضب َسل َم م َن الْ َم َهالكَ ،سل َم م ْن َم َهالك الدنْ يَا
ك نَ ْف َسهُ ع ْن َد الْغَ َ
فَ َملَ َ

َوم ْن َم َهالك اآلخ َرة .

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ الْ ُم ْسل ُم لَهُ أَ ْجر َعلَى ُك ّل َش ْىء ُْيزنُهَُ ،علَى ُك ّل
َوقَ َ
ض ْ
يف لَهُ فيه فَائ َدة ،إ َّما يُ َك َّف ُر َع ْنهُ َذنْب َوإ َّما تُ ْرفَ ُع
اَْف ُ
َم َرضَ ،ح َّّت الْ َم َر ُ
ك الْ َوقْت َذنْب تُ ْرفَ ُع لَهُ َد َر َجة .
لَهُ َد َر َجةَ ،وإ ْن َلْ يَ ُك ْن لَهُ ِف َذل َ
اّللُ َع ْنهُ الَّ
ب َعن ال ُْمض ّى ِف َسبيل َّ
ال َرض َى َّ
اّلل
ائ
ص
م
ْ
ل
ا
يه
ن
ث
ت
ى
ذ
َوقَ َ
ُ
ْ
َ
َ ُ
صبُ َوال تُثْنيه َعن الْ ُمض ّى ِف َسبيل َّ
اّلل .
فَ ُه َو َخاسرَ ،والْ َفائ ُز َم ْن يَ ْ
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ال َرض َى َّ
الدين
َوقَ َ
المة ّ
اّللُ َع ْنهُ َكثْ َرةُ الْ َم َ
صائب َعلَى الْ ُم ْؤمن َم َع َس َ

صان،
صائب َم َع فَ َساد ّ
الدين فَ َه َذا نُ ْق َ
َه َذا َد َر َجة َعاليَة ،أَ َّما َكثْ َرةُ الْ َم َ
الدين َخ ْي م َن الْ ُم ْسلم
المة ّ
فَالْ ُم ْسل ُم الَّذى تَ ْكثُ ُر َعلَْيه الْ َم َ
ب َم َع َس َ
صائ ُ
يما نَ َد َر .
يش ُمتَ َقلّبًا ِف َّ
احة فَال تُصيبُهُ الْ َم َ
الَّذى يَع ُ
الر َ
ب إ َّال ف َ
صائ ُ
ال َرض َى َّ
ب َحظهُ قَليل
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ ُم ْسل ُم الَّذى ال تُصيبُهُ الْ َم َ
صائ ُ
ع ْن َد َّ
اّلل .
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
ص َعلَْي نَا َما َج َرى للَنْبيَاء
َوقَ َ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال قَ َّ
الص ْب َوالثَّبَات َعلَى
ى ب ْم ِف َّ
م َن الْ َم َ
صائب ،لنَ تَأَ َّسى ب ْم أَ ْى لنَ ْقتَد َ

صائب م َن
ات َّ
الْ َعزيَة ،فَ لَ ْوال ثَبَ ُ
ص َابُ ْم م َن الْ َم َ
الص َحابَة َم َع َكثْ َرة َما أَ َ
ين َح َّّت يَص َل إ َل َخارج ا ْْلَز َيرة الْ َع َربيَّةَ ،كا َن بَق َى
الْ ُك َّفار لَ َما انْ تَ َش َر ّ
الد ُ
ص َبُوا َوَتَ َّملُوا َّ
الم ِف
الش َدائ َد فَ نَ َش ُروا ال ْس َ
ِف ا ْْلَز َيرة الْ َع َربيَّة لَكنَّ ُه ْم َ
َّ
الش ْرق َوالْغَ ْرب .
ال َرض َى َّ
ادةُ الدنْ يَا ،الْ ُم ْسل ُمو َن يَ ْف َر ُحو َن بنَ َكبَات
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َهذه َع َ
ال الدنْ يَا  .الَّذى يَ ْس َعى ل ْل َخ ْي ال بُ َّد أَ ْن
كَ ،ه َذا َح ُ
ار َك َذل َ
الْ ُك َّفار ،الْ ُك َّف ُ

اب َر ُسول َّ
ين
اّلل ﷺ َما نَ َش ُروا َه َذا ّ
ص ْب  .أَ ْ
ب َولْيَ ْ
تُصيبَهُ الْ َم َ
ص َح ُ
الد َ
صائ ُ
ص َابُ ْم م َن الْ ُك َّفار م َن الْ َق ْتل َوالَ َذىَ ،ما نَ َش ُروا
ص َابُ ْم َما أَ َ
إ َّال بَ ْع َد أَ ْن أَ َ
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الدين
المة ّ
ّ
سوط َ
ي  .الْ َم َ
ب َم َع َس َ
الد َ
صائ ُ
ين َو ُه ْم قَاع ُدو َن ِف بُيُوت ْم َم ْب ُ
ية .
غَن َ
يمة َكب َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ الَنْبيَاءُ َوالَ ْوليَاءُ ُكل ُه ْم َكانُوا َكثيى الْبَالء
َوقَ َ
صابَة ِف أَ ْج َساده ْم َوالي َذاء ِف أَنْ ُفسه ْمَ ،وبلي َذاء م َن الْ ُك َّفار
بل َ
ب َعن الْ ُمض ّى
َوالْ َفاسق َ
ي بَلْسنَته ْم َوبتَ لَف الَ ْم َوال  .الَّذى تُثْنيه الْ َم َ
صائ ُ
ِف َسبيل َّ
ب َعن
اّلل فَ ُه َو َخاسرَ ،والْ َفائ ُز َم ْن يَ ْ
صبُ َوال تُثْنيه الْ َم َ
صائ ُ
الْ ُمض ّى ِف َسبيل َّ
اّلل .

ال َرض َى َّ
ال
بَ ،وقَ َ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن َع َر َ
ف قَ ْد َر اآلخ َرة َها َن َعلَْيه التَّ َع ُ
ب ِف ْ
احة .
أُوصي ُك ْم ب َش ّد الْ َعزيَة َو َّ
اَْ ْي َر َ
الص ْب َعلَى التَّ َعب ،التَّ َع ُ
ال َرض َى َّ
ب َحظهُ قَليل،
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ ُم ْسل ُم الَّذى ال تُصيبُهُ الْ َم َ
صائ ُ
ب َه َذا أَ ْعلَى َد َر َجةً ،ل َذل َ
أَ َّما الْ ُم ْسل ُم الَّذى تَ ْكثُ ُر َعلَْيه الْ َم َ
ك الَنْبيَاءُ
صائ ُ
الء .
ُه ْم أَ ْكثَ ُر النَّاس بَ ً
ال َرض َى َّ
لص ْب َوالثَّبَات .
َوقَ َ
ين الْ َم ْرء إ َّال ب َّ
اّللُ َع ْنهُ ال يَ ْك ُم ُل د ُ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ م ْن ُجْلَة َّ
الص ْب َعلَى الْ ُمصيبَة الَّذى فيه َك َّف َارةُ
الص ْبُ َعلَى الْ َف ْقر ،الَّذى ال َيُد يَ َدهُ إ َل ا ْلََرام م ْن
َخطَ َاّي َوَرفْ ُع َد َر َجات َّ
ب َوَلْ َيُ َّد يَ َدهُ لطُُرق
ص ََ
أَ ْجل الْ َف ْقر َوالَّذى َكا َن ِف َس َعة َوغ ًن ُثَّ افْ تَ َق َر إ ْن َ
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ضا لَهُ أَ ْجر َكبي َويَْ ُحو َّ
اّللُ َع ْنهُ ْ
اَْطَ َاّي
ا ْلََرام ْلَْلب الْ َمال ب ْلََرام َه َذا أَيْ ً
َويَ ْرفَ ُع لَهُ َد َر َجات .
ص َابُ ُم الْ َف ْق ُر َيُدو َن أَيْديَ ُه ْم إ َل ا ْلََرام َه ُؤالء
لَك ْن بَ ْع ُ
ض النَّاس إ َذا أَ َ
الص ْبُ َعن الْ َم َعاصى َه َذا َشديد
الص ْبُ أَ ْمر َعظيم فيه َخ ْي َكثي َّ .
َهلَ ُكوا َّ .
ادات َوَم َش َّقات الْ َف ْقر
الص ْبُ َعلَى الْ َم َش َّقاتَّ ،
َو َّ
الص ْبُ َعلَى َم َش َّقات الْعبَ َ
ضا فيه فَائ َدة ل ْل ُم ْسلم .
َو َعلَى أَ َذى النَّاس َه َذا أَيْ ً

فَ َر ُح ُه ْم بلْبَالء أَ َشد م ْن فَ َرح النَّاس بلْ َعطَاء
ص َّح َع ْن َر ُسول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ال
اّلل ﷺ أَنَّهُ قَ َ
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َ
ال ال َم ُ
ي َم ْن فَ َر ُح ُه ْم بلْبَالء أَ َشد م ْن فَ َرح النَّاس بلْ َعطَاء» م ْن
«إ َّن م َن َّ
الصال َ
ضا َعن َّ
اّلل يَ ْف َر ُحو َن بلْبَالء أَ ْكثَ َر م ْن فَ َرح
الر َ
ش َّدة َما ََ َّك َن ِف نُ ُفوسه ْم ّ
َّ
اّللُ فيه ْم ﴿ َرض َى َّ
ال َّ
اّللُ َع ْن ُه ْم
ين قَ َ
النَّاس بلْ َعطَاء لَ َّن َه ُؤالء م َن الذ َ
ص َابُ ْم
َوَر ُ
يما َكام ًالَ ،م ْه َما أَ َ
ضوا َع ْنهُ﴾ [ ُس َورةَ التَّ ْوبَة] َم ْعنَاهُ يُ َسلّ ُمو َن َّّلل تَ ْسل ً
َّ
ضا َعن َّ
ضا َعن َّ
اّلل َم ْرتَ بَة
الر َ
الر َ
م ْن الْ َم َ
اّللّ ،
صائب فَإّنُ ْم ال َيُْر ُجو َن َعن ّ
يل م ْن عبَاده .
َعاليَة ال يَص ُل إلَْي َها إ َّال الْ َقل ُ
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ال َرض َى َّ
ود الْ َفاقَات
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
ض الصوفيَّة َّ
ي « ُوُر ُ
الصادق َ
ال بَ ْع ُ
ي
ين» َم ْعنَاهُ ُوُر ُ
أَ ْعيَ ُ
صائب عيد لطَُّالب اآلخ َرة الْ ُم ْقبل َ
ود الْ َم َ
اد الْ ُمريد َ
اعة بَ َد َل أَ ْن يَ ْن َقلبُوا أَ ْو ُيَّف ُفوا .
َعلَْي َها ،يَ ْعتَبُونَهُ عي ًدا فَ يَزي ُدو َن ِف الطَّ َ
المةُ الْ ُم ْؤمن الَّذى لَهُ َخ ْي ع ْن َد َّ
ال َرض َى َّ
اّلل أَ ْن يَ ُكو َن
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َع َ
صابَهُ الْبَالءُ ال
ي الْبَالء َم َع الْ ُم َحافَظَة َعلَى ّ
الدين ،أَ َّما الَّذى إ َذا أَ َ
َكث َ
ي لَهُ ع ْن َد َّ
اّلل .
ُيَاف ُ
ظ َعلَى ّ
الدين َه َذا ال َخ ْ َ

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن َكا َن م ْن أَ ْهل الْبَالء ِف اآلخ َرة يَتَ َم َّن أَ ْن لَ ْو
َوقَ َ
َكا َن بَال ُؤهُ أَ ْكثَ َر ل َما يَ َرى م ْن عُظْم ثَ َواب الْبَالء .
اّللُ َع ْنهُ َعلَى َح َسب َك ْون َّ
ال َرض َى َّ
س ًكا بدينه
َوقَ َ
الش ْخص ُمتَ َم ّ
َّ
ين غَطَّى
ص ْلبًا ِف دينه يَ ُكو ُن بَال ُؤهُ أَ ْكثَ َر ِف الدنْ يَا  .بَ ْع ُ
َ
ض النَّاس الذ َ
وبُ ُم ا ْْلَ ْه ُل يَ ُقولُو َن َّ
ب
قُلُ َ
اّللُ أَ َحبَّن لقلَّة بَالئه ْم ِف الدنْ يَا  .م ْن َع َ
المة ُح ّ
َّ
اّلل ل َع ْبده َكثْ َرةُ بَالئه ِف الدنْ يَا .
ال َرض َى َّ
ي م ْن َكثْ َرة
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ثَبَ َ
ض الْ ُم ْسلم َ
ت ِف ا ْلَديث أَ َّن بَ ْع َ
الْبَالء َعلَْيه ْم َيْ ُر ُجو َن م َن الدنْ يَا َوَما َعلَْيه ْم َخطيئَةَّ ،
اّللُ يُطَ ّه ُرُه ْم م ْن ُك ّل
س َعلَْيه ْم َش ْىء ِف قُبُوره ْم َوال ِف َءاخ َرت ْم .
َخطَ َاّي ُه ْم بَذه الْبَ َ
الّي ،لَْي َ
ال َرض َى َّ
ت
َوقَ َ
ت َعلَى َّ
ص َار ْ
ض ْ
اّللُ َع ْنهُ ْام َرأَة َع َر َ
الر ُسول ﷺ ب ْن تَ َها فَ َ
ال
ص َداع فَ َق َ
ََْ َد ُح َها ل َّ
لر ُسول ب ْْلَ َمال َوأَ َّّنَا َت َّمةُ ّ
ص ْل َلَا ُ
الص َّحة َوأَ َّّنَا َلْ َْي ُ
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اجةَ ل ف َيها» ل َما َذا ،لَ َّن الَّذى يَ ُكو ُن ِف الدنْ يَا
الر ُس ُ
َّ
ول ﷺ «ال َح َ
اَْ ْي ع ْن َد َّ
يل ْ
اّلل
ُمتَ َقلّبًا ِف َّ
احات م ْن غَ ْي أَ ْن يُ َ
ص َ
الر َ
اب بلْبَالء فَ ُه َو قَل ُ
اَْ ْي ع ْن َد َّ
يل ْ
ض َع ْن َها َما تَ َزَّو َج َها .
الر ُس ُ
اّللَّ ،
ول أَ ْع َر َ
َوال يُصيبُهُ َم َرض ،قَل ُ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اد ل َع ْبده الْ ُم ْؤمن َد َر َجةً َعاليَةً
اّللُ تَ َع َال إ َذا أَ َر َ
الدين َويُ َكثُّر َعلَْيه
صائب ّ
ب الدنْ يَاَْ ،يميه م ْن َم َ
يُ ْنز ُل َعلَْيه َم َ
صائ َ
ب الدنْ يَا .
َم َ
صائ َ
االبْتالءُ َعلَى الْ َم َعاصى ِف الدنْ يَا
ض النَّاس َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ تَ َع َال يَ ْب تَليه ْم
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ بَ ْع ُ
ال ال َم ُ
وبت ْم إ َل اآلخ َرةَ ،ولَ ْو
َعلَى َم َعاصيه ْم ِف الدنْ يَاَ ،والَ ْكثَ ُر يُ َؤ ّخ ُر َلُ ْم عُ ُق َ
َعملُوا أَ ْع َم ًاال م ْن أَفْ َحش الذنُوب ،الَّذى ُيَازيه َّ
اّللُ ِف الدنْ يَا يَ ُكو ُن
َّ
ب
أَ ْح َس َن م َن الذى يَ ْف َع ُل َما يَ َشاءُ ِف الدنْ يَا م َن الْ َم َعاصى َوال يُ َعاقَ ُ
َعلَْي َها ِف الدنْ يَا َ .ه َذا الَّذى يُ ْب تَ لَى ِف الدنْ يَا ُيَ َازى َعلَْي َها أَ ْح َس َن م ْن
َّ
ب) ِف الدنْ يَا
َّر لَهُ َع َذابُهُ إ َل اآلخ َرة ،أَ َّما َه َذا (الذى عُوق َ
َذا َك  .ال يُ َؤخ ُ
ول
الر ُس ُ
صائب تَ ْس ُق ُ
تَ ْس ُق ُ
ط َع ْنهُ َّ .
ط َع ْنهُ الْعُ ُقوبَةُ عُ ُقوبَةُ اآلخ َرة بَذه الْ َم َ
اد َّ
الر ُجل .
أَ ْعلَ َمهُ قَ َ
يا» لََذا َّ
اّللُ ب َ
ال لَهُ «أَنْ َ
ت أَ َر َ
ك َخ ْ ً
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ي م ْن َكثْ َرة الْبَالء َعلَْيه ْم َيْ ُر ُجو َن
ثَبَ َ
ض الْ ُم ْسلم َ
ت ِف ا ْلَديث أَ َّن بَ ْع َ
م َن الدنْ يَا َوَما َعلَْيه ْم َخطيئَةَّ ،
الّي،
اّللُ يُطَ ّه ُرُه ْم م ْن ُك ّل َخطَ َاّي ُه ْم بَذه الْبَ َ
س َعلَْيه ْم َش ْىء ِف قُبُوره ْم َوال ِف َءاخ َرت ْم .
لَْي َ

ال َرض َى َّ
الر ُسول،
َوقَ َ
اء إ َل َّ
ص َحاب َّ
اّللُ َع ْنهُ َواحد م ْن أَ ْ
الر ُسول َج َ
ول َّ
ت إ َل ْام َرأَة أَ ْع َجبَ ْتن
اّلل أَق ْم َعلَ َّى َحدا  .قَ َ
ال َّي َر ُس َ
قَ َ
ال إ ّن نَظَ ْر ُ
ول َّ
اّلل ﷺ
ال َر ُس ُ
ت ب ْْل َدار فَ َدم َى َو ْجهى  .فَ َق َ
اصطَ َد ْم ُ
صرى فَ ْ
فَأَتْ بَ ْعتُ َها بَ َ
ك ِف الدنْ يَا»  .إ َّن َّ
ياَّ ،
«إ َّن َّ
اد ب َع ْبده
اّللُ َعاقَ بَ َ
اد ب َ
اّللَ إ َذا أَ َر َ
اّللَ أَ َر َ
ك َخ ْ ً
اد َّ
يا يُ َؤ ّخ ُر عُ ُقوبَتَهُ إ َل
يا َعاقَ بَهُ ِف الدنْ يَا لَ َّن الَّذى َما أَ َر َ
اّللُ به َخ ْ ً
َخ ْ ً

يش ُمتَ نَ ّع ًما يَ ْب َقى غَارقًا
اآلخ َرة َ .م ْه َما غَر َق ِف الْ َم َعاصى يَ ْب َقى ُمتَ نَ ّع ًما يَع ُ
اد َّ
اد َّ
اب
يا  .أَ َّما الَّذى أَ َر َ
ِف الْ َم َعاصىَ ،ه َذا َما أَ َر َ
يا يُ َ
ص ُ
اّللُ به َخ ْ ً
اّللُ به َخ ْ ً
بلْ َك ْسر َوا ْْلُْرح ،إ َذا ( َكا َن) بلدنْ يَا ابْ تَالهُ َّ
صائب ،أَ َّما الَّذى َلْ
اّللُ بلْ َم َ
يُرد َّ
اب إ َل اآلخ َرة َ .ه َذا الَّذى نَظََر إ َل الْ َم ْرأَة
يا يُ َؤ ّخ ُر لَهُ الْع َق َ
اّللُ به َخ ْ ً
صط َدام ب ْْل َدار َح َّّت َخ َر َج م ْنهُ َّ
الد ُم،
ص َرهُ ِف َه َذا اال ْ
فَأَ ْع َجبَ ْتهُ فَأَتْ بَ َع َها بَ َ
اد َّ
َّ
اد أَ ْن يُطَ ّه َرهُ م ْن َهذه الْ َم ْعصيَة أَ َر َ
اّللُ أَ َر َ
ياَ ،م ْعنَاهُ َه َذا َج َزاءُ
اّللُ به َخ ْ ً
َهذه الْ َم ْعصيَة .

24

صائب ِف الدنْ يَا
َكثْ َرةُ الْ َم َ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
يا َك َّف َر َع ْن
قَ َ
اّللُ إ َذا أَ َر َ
ال ال َم ُ
اد ب َع ْبد َخ ْ ً
اِف يَ ْوَم الْقيَ َامة
اد به َشرا أَ ْم َس َ
ذُنُوبه ِف الدنْ يَا َوإ َذا أَ َر َ
ك َع ْنهُ َح َّّت يُ َو َ
ب ُذنُوبه .
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
ب ِف الدنْ يَا لَ ْو َكا َن لَهُ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى تَ ْكثُ ُر َعلَْيه الْ َم َ
صائ ُ
صائب يَْ ُحو َّ
اّللُ َع ْنهُ ْ
اَْطَ َاّي َويَ ْرفَ ُع لَهُ َد َر َجات
ب فَب َهذه الْ َم َ
ذُنُوب إ ْن َ
ص ََ
َويُ ْعطيه أَ ْج ًرا .
يب َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ م ْنهُ أَ ْى ال يَ ْب تَليه ببَالء َوُيَلّيه
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن ال يُص ُ
س لَهُ ع ْن َد َّ
اّلل َد َر َجة َعاليَة ،الَّذى
ب ِف َّ
الر َ
يَتَ َقلَّ ُ
احات َوالنَّعيم َه َذا لَْي َ

ُيبهُ َّ
يب م ْنهُ أَ ْى يَ ْب تَليه ببَالء إ َّما ِف ج ْسمه ب َكثْ َرة الَ ْم َراض َوإ َّما
اّللُ يُص ُ
ط َعلَْيه الْ َف ْق َر َّ
الشدي َد فَ يَ ُذو َق َم َر َاراتهَ ،وإ َّما بف ْق َدان
بََر َارة الْ َف ْقر أَ ْى يُ َسلّ ُ
صدقَاء ،الْبَالءُ أَنْ َواع .
ص َحاب َوالَ ْ
َم ْن يَعز َعلَْيه م َن الَ ْهل َوالَ ْ
ال َرض َى َّ
شو َن
َوقَ َ
ض النَّاس م ْن ش َّدة ا ْْلَ ْهل إ َذا َكانُوا يَعي ُ
اّللُ َع ْنهُ بَ ْع ُ

ك ،يَ ُقولُو َن َّ
اّللُ أَ َحبَّن،
ب أَ ْم َراض َوَْن ُو َذل َ
ِف َرفَاهيَة َوال تُصيبُ ُه ْم َم َ
صائ ُ
ب
صابُوا بَ َ
ور َعلَى الْ َع ْكس ،ال بُ َّد الَتْقيَاءُ أَ ْن يُ َ
َه ُؤالء يَ ْف َه ُمو َن الُُم َ
صائ َ
ب إ َّال
إ َّما بَ ْم َراض َوإ َّما بَ َذى النَّاس َلُ ْم َوإ َّما بف ْق َدان الْ َولَدَ ،ما م ْن نَ ّ
اد ُم أُ ْخر َج م َن ا ْْلَنَّة نَ َز َل إ َل َهذه الدنْ يَا
يب ببَالء َكبي َح َّّت َء َ
َوأُص َ
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صابُو َن بلْبَالء م ْن ُه ْم َم ْن يَ ْدعُو َوم ْن ُه ْم َم ْن
بُ ،ثَّ َه ُؤالء الْ ُم َ
فَ َق َ
اسى الْ َمتَاع َ
ال يَ ْدعُو يُ ْرفَ ُع الْبَالءُ َع ْن ُه ْم .
اّللُ َع ْنهُ الَّذى لَهُ ع ْن َد َّ
ال َرض َى َّ
ض
َوقَ َ
اّلل َخ ْي يُ ْب تَ لَى ِف الدنْ يَا  .بَ ْع ُ
ي َوال
الص َفة ،يَعي ُ
تفّه َ
النَّاس م ْن ش َّدة ا ْْلَ ْهل يَ ُكونُو َن بَذه ّ
شو َن ُم ََ
الّي أُ ْخ َرى ،فَم ْن ش َّدة غُ ُروره ْم يَ ُقولُو َن أَ ًَن
اسو َن أَ ْم َرا ً
ضا َوال يُ َ
يُ َق ُ
صابُو َن ببَ َ
س ا ْلَقي َقة َه َذا ،لَ ْو َكا َن َّ
َّ
ط َعلَْيه ُم
اّللُ ُيب ُه ْم َكا َن َسلَّ َ
اّللُ ُيبن َ .ع ْك ُ

الء .
الْبَ َ
ك بَالء،
ُثَّ الْبَالءُ أَنْ َواع أَ ْو َجاع َج َسديَّة ،بَالء َوأَ َذى النَّاس َك َذل َ
َوالْ َف ْق ُر َّ
ض النَّاس يُ ْقبلُو َن
الشدي ُد َك َذل َ
ك بَالء َ .وم َن ا ْْلَ ْهل الْ َفظيع أَ َّن بَ ْع َ
احة
إ َل الطَّ َ
اعة ُثَّ تُصيبُ ُه ُم الْ َم َ
اء ُمو َن ،يَ ُقولُو َن َْن ُن ُكنَّا ِف َر َ
ب فَ يَ تَ َش َ
صائ ُ
ب فَ يَ ْن ُف ُرو َن من
لَك ْن ُم ْن ُذ بَ َدأْ ًَن بلقْ بَال َعلَى الطَّ َ
صابَ ْت نَا الْ َم َ
اعة أَ َ
صائ ُ
ودو َن إ َل َما َكانُوا َعلَْيه،
ادة يَتَ َشا َء ُمو َن ،يَ ُقولُو َن َما نَ َف َع ْت نَا فَ يَ عُ ُ
الْت َزام الْعبَ َ
الصيَام ُك ْفر
[والتَّ َشا ُؤ ُم م َن َّ
يُ ْعر ُ
ضو َن َعن الْعبَ َ
اءة الْ ُق ْرَءان َو ّ
ادة َ
الصالة َوق َر َ
ص َد ًرا للش ْؤم َوالْ َوَبل َعلَْيه ْم أَ ْى أَ َّّنُ ْم
لَ َّّنُ ْم يَ ْعتَق ُدو َن َهذه الْعبَ َ
ادات َم ْ
است ْخ َفاف ب َش َعائر
اسةَ َو َه َذا ْ
ب َلُ ُم الْ َف ْق َر َوالتَّ َع َ
يَ َرْو َّنَا ب َز ْعمه ْم َتْل ُ
ال تَ َع َال
ادات نُور َوبَ َرَكة َوَر ْحَة َو َخ ْي ،قَ َ
ال ْسالمَ ،وا ْلَقي َقةُ أَ َّن َهذه الْعبَ َ
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﴿أَال بذ ْكر َّ
وب﴾
اّلل تَطْ َمئن الْ ُقلُ ُ
َش َعائ َر َّ
اّلل فَإ َّّنَا م ْن تَ ْق َوى الْ ُقلُوب﴾ ( ُس َورةَ ا ْلَ ّج)] .

الر ْعد)
ورَة َّ
( ُس َ

ك َوَم ْن يُ َعظّ ُم
َوقَ َ
ال ﴿ َذل َ

الْبَليَّةُ ق ْس َمان

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ الْبَليَّةُ ق ْس َمان بَليَّة َشرَها َعظيم
قَ َ
ال ال َم ُ
َوبَليَّة َما ف َيها َم ْعصيَة َما ف َيها َ
ض َرر بَ ْل ف َيها أَ ْجر ل ْل ُم ْسلم ،لَهُ أَ ْجر َوتَ ْكفيُ

يب الْ ُم ْسل َم م ْن ُح ْزن َو َه ّم َوغَ ّم
َخطَ َاّي َوَرفْ ُع َد َر َجة ،أَى ُمصيبَة تُص ُ
ص َداعَ ،وأَى َو َجع ِف َج َسده يُصيبُهُ َوأَ َذى النَّاس الَّذى يَتَأََّلُ م ْنهُ
َو ُ
َويَ ْن َزع ُج لَهُ فيه أَ ْجر َوتَ ْكفيُ َخطيئَة م َن ْ
اَْطَ َاّي َوَرفْ ُع َد َر َجة  .الْ ُم ْسل ُم
صائ َّ
ب لَهُ أَ ْجر
ب َعلَْيه ُس ًدى بَ ْل يُ ْكتَ ُ
ب الّت تُصيبُهُ ال تَ ْذ َه ُ
بَ ْي ،الْ َم َ ُ
صابَهُ َه ىم أَ ْو غَ ىم أَ ْو َخ ْدش
َوَُْ َحى َع ْنهُ َخطيئَة َوتُ ْرفَ ُع لَهُ َد َر َجة ،فَإ ْن أَ َ
ضاء
ك لَهُ فيه أَ ْجر َه َذا إ َذا َلْ يَتَ َس َّخ ْط َعلَى قَ َ
َخفيف ِف ج ْسمه ُكل َذل َ
ضاء َّ
َّ
اّلل فَ ُه َو َْم ُروم م َن ْ
ط
اَْ ْي ،إ ْن تَ َس َّخ َ
اّلل ،أَ َّما إ ْن تَ َس َّخ َ
ط َعلَى قَ َ
ب َعلَى َّ
ضاء َّ
ض النَّاس ع ْن َد َما تُصيبُ ُه ْم
َعلَى قَ َ
اّلل َك َف َر  .بَ ْع ُ
اّلل َوغَض َ
ض َعلَى َّ
ضو َن َعلَى َّ
اّلل
ب يَ ْك ُف ُرو َن يَ ْع َت ُ
اّلل ،أَ َّما الَّذى ال يَ ْع َت ُ
َم َ
صائ ُ
ب َعلَى َّ
ضاء َّ
اّلل
صائب ،أَ َّما الَّذى يَغْ َ
ضى ب َق َ
َويَ ْر َ
اّلل يَ ْستَفي ُد م َن الْ َم َ
ض ُ
اش َعلَى
يَ ْك ُف ُر ُثَّ ال يَ ْن َفعُهُ غَ َ
ضبُهُ َك َر ُجل ِف الْ َع َرب الَُول م ْن قَ ْوم َعاد َع َ
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لص ْيد فَأَ ْر َس َل َّ
صاع َق ًة
ات يَ ْوم َخ َر َج أَبْ نَا ُؤهُ ل َّ
ي َسنَةً ُثَّ َذ َ
ال ْسالم أَ ْربَع َ
اّللُ َ
ب َعلَى َّ
ال ال أَ ْعبُ ُدهُ لَنَّهُ قَ تَ َل أَبْ نَائى
ضبًا َشدي ًدا فَ َق َ
اّلل غَ َ
فَ َقتَ لَْت ُه ْم فَ غَض َ
ول ل َم ْن َيْتى إ َل النَّاحيَة الَّّت ُه َو َْي ُك ُم َها ا ْك ُف ْر ب َّّلل َوإ َّال
ص َار يَ ُق ُ
فَ َ
ط َّ
ك الْ َوادى الَّذى ُه َو َرئيس
ث طَو ًيال َسلَّ َ
ك ُ .ثَّ َما َم َك َ
اّللُ َعلَى َذل َ
قَ تَ ْلتُ َ
ب ف َيها َوالزُروعُ َوالْ َمتَاعُ ُكل
ار َذل َ
فيه ًَن ًرا فَأَ َكلَت النَّ ُ
ىُ ،ه َو َذ َه َ
ك الْ َواد َ
َّ
اء،
ص َار ْ
ص َار ْ
اء ،ت ْل َ
ك الَ ْر ُ
ض َ
ار َ
الذى ف َيها َح َّّت الَ ْش َج ُ
ت َس ْو َد َ
ت َس ْو َد َ
ضاء َّ
اّلل َكا َن َج َزا ُؤهُ ا ْْلَنَّةَ ،الَّذى يَ ْفق ُد َولَ ًدا أَ ْو َزْو َجةً أَ ْو
َه َذا لَ ْو َسلَّ َم ل َق َ
أَ ًب أَ ْو أُما أَ ْو أَ ًخا َج َزا ُؤهُ ع ْن َد َّ
ب
بَ ،ه َذا َك َف َر بَ َد َل أَ ْن يَ ْ
اّلل ا ْْلَنَّةُ إ ْن َ
صَ
ص ََ
ي لَهُ أَ ْجر َعظيم َك َف َر َوَما نَ َف َعهُ ُك ْف ُرهُ .
َويَص َ
ب َهذه الَ َّّي َم الْ َقالئ َل
َم ْن َ
ص ََ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ب َعلَى
قَ َ
اء َة َوَّي َس َع َ
اد َة َم ْن َ
ال ال َم ُ
اّللُ َع ْنهُ َّي َهنَ َ
ص ََ
ث ُيب َّ
ص ُروفَةً إ َل َح ْي ُ
لوائ َهاَ ،وَكانَ ْ
اّللُ َوَر ُسولُهُ
ت هَّتُهُ َم ْ
َبْس الدنْ يَا َو َ
ال ِف
ك الَ َّّي َم الطَّو َ
ب َهذه الَ َّّي َم الْ َقالئ َل ِف الْ َفانيَة َرب َح ت ْل َ
ﷺ ،فَ َم ْن َ
ص ََ

الْبَاقيَة .
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الص ْبُ َعلَى الْ ُمصيبَة
َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ب َعلَى
قَ َ
الص ْب َّ
اّللُ َع ْنهُ إ َّن م ْن ُجْلَة َّ
ال ال َم ُ
الص ْ َ
الص ْب َعلَى الْ َف ْقر .
الْ ُمصيبَة الَّذى فيه َك َّف َارةُ َخطَ َاّي َوَرفْ ُع َد َر َجاتَ ،ك َّ
صبُ فَ لَهُ أَ ْجر َعظيم،
فَالَّذى ال َيُد يَ َدهُ إ َل ا ْلََرام م ْن أَ ْجل الْ َف ْقر بَ ْل يَ ْ
ب َوَلْ َيُ َّد يَ َدهُ ْلَْلب الْ َمال م ْن
َوالَّذى َكا َن ِف َس َعة َوغ ًن ُثَّ افْ تَ َق َر إ ْن َ
ص ََ
َح َرام لَهُ أَ ْجر َكبي ،يَْ ُحو َّ
اّللُ َع ْنهُ ْ
ض
اَْطَ َاّي َويَ ْرفَ عُهُ َد َر َجات  .لَك َّن بَ ْع َ
ص َابُ ُم الْ َف ْق ُر َيُدو َن أَيْديَ ُه ْم إ َل ا ْلََرام َه ُؤالء َهلَ ُكواَّ ،
النَّاس إ ْن أَ َ
الص ْبُ
الص ْبُ َعلَى
الص ْبُ َعن الْ َم َعاصى َه َذا َشديدَ ،و َّ
أَ ْمر َعظيم َوفيه َخ ْي َكثيَّ ،
ضا فيه
ادات َوَم َش َّقات الْ َف ْقر َو َعلَى أَ َذى النَّاس َه َذا أَيْ ً
َم َش َّقات الْعبَ َ
فَائ َدة ل ْل ُم ْسلم .
ال َرض َى َّ
ول ،ع ْن َد أَ َّول الْ ُمصيبَة .
َوقَ َ
الص ْد َمة الُ َ
الص ْبُ ع ْن َد َّ
اّللُ َع ْنهُ َّ

ول .
الص ْد َمة الُ َ
الصابر ع ْن َد َّ
ص ْبُ َّ
َ
َّ
ال َرض َى َّ
احات م ْن
الر
ِف
ا
ب
ل
ق
ت
م
ا
ي
ن
الد
ِف
ن
و
ك
ي
ى
ذ
َوقَ َ
ّ
ُ
َ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َ ُ ً
اّللُ َع ْنهُ ال َ
اد َّ
اَْ ْي ِف اآلخ َرة ع ْن َد َّ
يل ْ
اّللُ به
اّلل فَالَّذى أَ َر َ
غَ ْي أَ ْن يُ َ
ص َ
اب بلْبَالء قَل ُ
يا يُ ْب تَ لَى ِف الدنْ يَا .
َخ ْ ً
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ال َرض َى َّ
الم
الر ُس َ
َوقَ َ
ى أَ َّن َّ
ول َعلَْيه َّ
الس ُ
اّللُ َع ْنهُ ِف َ
صحيح الْبُ َخار ّ
الص ْبُ َعطَاء
قَ َ
الص ْب» َم ْعنَاهُ َّ
يا َوأَ ْو َس َع م َن َّ
ال « َوَما أُ ْعط َى أَ َحد َعطَ ً
اء َخ ْ ً
َعظيم ع ْن َد َّ
ب َببُهُ َواسع .
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال لَ َّن َّ
الص ْ َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َمن اقْ تَ َفى أَثَ َر الَنْبيَاء بلْ َع ْفو َعن ال َساءَة
َوقَ َ
ش َّقات َوأَ َذى النَّاس ع ْن َد َّ
تقَّى ِف ْ
اَْ ْي .
َو َّ
الص ْب َعلَى الْ َم َ
اّلل يَ ََ
ال َرض َى َّ
الدين
َوقَ َ
المة ّ
اّللُ َع ْنهُ َكثْ َرةُ الْ َم َ
صائب َعلَى الْ ُم ْؤمن َم َع َس َ

َه َذا َد َر َجة َعاليَة .

ال َرض َى َّ
الص ْب يَ ُكو ُن
َوقَ َ
صائب َم َع َّ
اب بلْ َم َ
اّللُ َع ْنهُ الْ ُم ْسل ُم الْ ُم َ
ص ُ
َّ
َسل َم لَهُ دينُهُ ،ع ْن َد َّ
ب ِف النّ َعم
اّلل أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً م َن الْ ُم ْسلم الذى يَتَ َقلَّ ُ
ب ل ْل ُم ْؤمن ف َيها فَ َوائ ُد
َح َّّت َيُ َ
وتَ ،ه َذا َحظهُ م َن اآلخ َرة قَليل ،الْ َم َ
صائ ُ
تَ ْكفيُ َسيّئَات َوَرفْ ُع َد َر َجات .
ال َرض َى َّ
لص ْب َوالثَّبَاتَ ،م ْه َما القَى م ْن أَ َذى
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم ب َّ
لدين .
يب ّ
ي ،ا ْْلَاهلُو َن يُ َع ُ
سك َ
النَّاس م ْن أَ َذى ا ْْلَاهل َ
ادو َن الْ ُمتَ َم ّ
ضاء َّ
ال َرض َى َّ
اّلل َوال يَْض َى
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ض َعلَى قَ َ
الص ْبُ أَ ْن ال يَ ْع َت َ
ضوا أَ ْو فُق َد َلُ ْم غَ َرض يَ ْذ َهبُو َن إ َل َه ُؤالء
ض النَّاس إ َذا َمر ُ
إ َل َم ْعصيَة  .بَ ْع ُ
الَّ
ضاء َّ
اّلل
ي
ل
الء
ؤ
ه
ن
و
ن
ه
ك
ت
ي
ين
ذ
َ
َّ
َ
َ
ض ْوا ب َق َ
ُ
س َلُ ْم أَ ْجر لَ َّّنُ ْم بَ َد َل أَ ْن يَ ْر َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ص ْوا َرَّبُ ْم لَ ْجل الْ ُمصيبَة .
َويَ ْ
صبُوا َع َ
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ال َرض َى َّ
ض النَّاس إ َذا أُصيبُوا بُصيبَة يَ ْك ُف ُرو َن َح َّّت
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ بَ ْع ُ
ض ُه ْم يَ ْك ُف ُرو َن .
ات َلُ ْم َر ُجل َعلَى الْف َراش بَ ْع ُ
إ َذا َم َ
ول َّ
س َعاد ًال يَ ْرُز ُق غَ ْيى
ض النّ َساء إ َذا َلْ تُ ْرَز ْق َولَ ًدا تَ ُق ُ
َح َّّت بَ ْع ُ
اّللُ لَْي َ
يم للَّذى يَثْ بُ ُ
ت َعلَى ال ْسالم َوال يَ ْعص َربَّهُ
َوال يَ ْرُزقُن ،إ َّّنَا الَ ْج ُر الْ َعظ ُ
لَ ْجل َهذه الْ ُمصيبَة .
ك النْ َسا ُن الَّذى َكا َن غَنيا ُثَّ افْ تَ َق َر فَإ ْن َك َّ
َك َذل َ
ف َعن ا ْلََرام َوَلْ
الرْز َق م ْن َم ْك َسب َح َرام إ َّال
يَتَ َس َّخ ْط َعلَى َربّه َرض َى ب ْلَاللَ ،لْ يَطْلُب ّ
ك الَّذى
يم َ .ك َذل َ
ضا لَهُ َذل َ
م ْن َم ْك َسب َحاللَ ،ه َذا أَيْ ً
ك الَ ْج ُر الْ َعظ ُ
ض النَّاس
صبُ َعلَى َم َش َّقات الْعبَ َ
يَ ْ
س َكبَ ْعض النَّاس ،بَ ْع ُ
ادة َويُ َؤ ّد َيها ،لَْي َ
الص ْبُ َعلَى
ك َّ
ضوا يَ ْتُُكو َن َّ
الصال َة إ َذا َد َخلُوا الْ ُم ْستَ ْش َفى َ .ك َذل َ
إ َذا َمر ُ
صبُو َن،
وّنُ ْم َويَ ْشتُ ُم َ
سب َ
وّنُ ْم َوَم َع َذل َ
ك يَ ْ
أَ َذى النَّاس  .الَنْبيَاءُ ،الْ ُك َّف ُ
ار يَ ُ
اد ْو َن ِف َد ْع َوة النَّاس إ َل ْ
اَْ ْي .
يَتَ َم َ
ب َكا َن َج َزا ُؤهُ ا ْْلَنَّةَ
لَ ْو َ
ص ََ
ض النَّاس َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
صل ُح ُه ْم،
قَ َ
اّللُ تَ َع َال يُ ْ
اّللُ َع ْنهُ بَ ْع ُ
ال ال َم ُ
ي
قَ ْب َل الْ َم ْوت ب َوقْت قَصي يَ ْرُزقُ ُه ُم التَّ ْوبَةَ ،بَ ْع َد أَ ْن قَ َ
السن َ
ض ْوا َع َش َرات ّ
ض النَّاس بَ ْع َد
ِف الْ َف َساد َوالْ ُف ُجور يَتُوبُو َن قَ ْب َل الْ َم ْوت ب َوقْت قَصي َ .وبَ ْع ُ
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ي يَ ْك ُف ُرو َن فَ يَ ُموتُو َن َعلَى الْ ُك ْفر .
أَ ْن قَ َ
السن َ
ض ْوا َعلَى ال ْسالم َع َش َرات ّ
ي َسنَةً َعلَى ال ْسالمُ ،ثَّ
َكا َن َر ُجل ُم ْسلم ْ
اش أَ ْربَع َ
بن َمالك َع َ
اسُهُ حَ ُ
ار ُ
لص ْيد أَنْ َز َل َّ
َّ
صاع َقةً فَ َقتَ لَْت ُه ْم .
اءهُ َكانُوا َخ َر ُجوا ل َّ
اّللُ تَ َع َال أَ ْهلَ َ
اّللُ َ
ك أَبْ نَ َ
ك لَنَّهُ قَ تَ َل أَبْ نَائىَ ،ه َذا
ب م ْن َربّه فَ َق َ
ال ال أَ ْعبُ ُدهُ بَ ْع َد َذل َ
َه َذا حَار غَض َ
ك طَو ًيالَّ ،
اّللُ تَ َع َال أَ ْر َس َل ًَن ًرا ِف أَ ْس َفل الْ َوادى
اش بَ ْع َد َذل َ
ُك ْفر ُ .ثَّ َما َع َ
ك
يما َعلَى تلْ َ
ى َوَم ْن فيهُ ،ه َو َوَم ْن َم َعهُ ُ .ه َو َكا َن َزع ً
أَ ْح َرقَت الْ َواد َ

ار ُك َّل
ار َو َّ
الزْرعُ  .أَ َكلَت النَّ ُ
ار ُه َو َوَم ْن َم َعهُ َوالَ ْش َج ُ
النَّاحيَة  .أَ ْح َرقَ ْتهُ النَّ ُ
ب
ب َكا َن َج َزاءُهُ ا ْْلَنَّةَ لَك ْن ب َسبَب الْغَ َ
الْ َوادى  .لَ ْو َ
ضب َك َف َر ،غَض َ
ص ََ
ضب َك َف َر َ .ه َذا َّ
سبَب َه َذا الْغَ َ
الر ُج ُل َسَّاهُ
َعلَى َربّه لَنَّهُ قَ تَ َل أَبْ نَ َ
اءهُ ،ب َ
بن َمالك لَك ْن ُه ْم َسَّ ْوهُ حَ َار
ب حَ َار ا ْْلَْوف ُ .ه َو ْ
الْ َع َر ُ
اسُهُ حَ ُ
ار ُ
اروا يَ ُقولُو َن أَ ْك َف ُر م ْن حَار ا ْْلَْوف،
ص َار َمثَ ًالَ ،
ا ْْلَْوف ،م ْن ش َّدة ُك ْفره َ
صُ
ي .
ا ْْلَْو ُ
ف بَ ْل َدة ِف ا ْْلَز َيرة الْ َع َربيَّة َه َذا قَ ْب َل َّ
السن َ
الر ُسول بالف ّ
ال َرض َى َّ
الص ْب .
َوقَ َ
ج إ َل َّ
ور اآلخ َرة أَ ْح َو ُ
اّللُ َع ْنهُ أُ ُم ُ
الص ْب َوقُ َّوة ا ْْل ْسم َوقُ َّوة الْ َع ْقل م َن النّ َساء
الر َج ُ
ال أَقْ َوى ِف َّ
ّ

اّللُ فَ َّ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
الر َجال َعلَى النّ َساء،
قَ َ
ال ال َم ُ
ض َل ّ
ط ل َسانَهُ َويَ ْنط ُق بَا َيْطُُر لَهُ م ْن غَ ْي ُمبَاالة يَ َق ُع ِف ا ْلَالك
الَّذى ال َْي َف ُ
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ال أَقْ َوى
الر َج ُ
إ َّما ِف الْ ُك ْفر أَ ْو ِف الْ َم ْعصيَة أَ ْو ِف الْ َم ْك ُر َ
وهات ،بلْ َع ْقل ّ
الر َج ُ
الر َج ُ
ال أَقْ َوىَ ،وِف َّ
باَ ،م ْرَيُ
ال أَقْ َوى َ
الص ْب ّ
َوِف الْ ُق َّوة ا ْْلَ َسديَّة ّ
ص ًْ
َّ
الم َم َع َما َلَا م َن َّ
ت
َعلَْي َها َّ
اس بَ َّّنَا َولَ َد ْ
الس ُ
الد َر َجة الْ َعاليَة لَ َّما اتَ َم َها النَّ ُ
الص ْب
الر َج ُ
ال أَقْ َوى ِف َّ
يسى م ْن ز ًن قَالَ ْ
ت َّي لَْي تَن مت قَ ْب َل َه َذاّ ،
ع َ
َوقُ َّوة ا ْْل ْسم َوقُ َّوة الْ َع ْقلَ ،ه َذا الَّذى يَ ْش َه ُد به الْ ُق ْرَءا ُن َوأَ ْه ُل الْف ْكر
الصحيح م َن الْبَ َشر .
َّ
الرحم
صلَةُ َّ

ول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّلل ﷺ «أَ ْر َح َام ُك ْم
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
وه ْمَ ،ه َذا َتْكيد .
أَ ْر َح َام ُك ْم» َم ْعنَاهُ صلُ ُ
الصالح
صل ُحنَا إ َّال اتّبَاعُ َسلَفنَا َّ
ال يُ ْ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ أَ ْكث ُروا م َن ّ
ال ال َم ُ
الزَّي َرات ،الْ ُو َج َهاءَ
الح ّ
الدين الَيوب َوأَنَّهُ
َوَْن َو ُه ْم  .تَ ْق َرأُ الْ َفاتَةَ قَ ْب َل ّ
الزَّي َرة  .يُ ْذ َك ُر َلُ ْم َ
ص ُ
الدين َكا َن
أَ ْش َعر ى
الح ّ
ى الْ َعقي َد َة الَ ْش َعريَّةَ َ .
ص ُ
ى َوأَنَّهُ َواجب َعلَْي نَا أَ ْن نُ َق ّو َ
الصالح م َن
فَق ًيها َعال ًما ُمَ ّد ًث  .يُ َق ُ
صل ُحنَا إ َّال اتّبَاعُ َسلَفنَا َّ
ال َلُ ْم ال يُ ْ
ْ
صل ُحنَا إ َّال َه َذا ال
اُْلَ َفاء َو َّ
صالح ّ
وب  .ال يُ ْ
السالطي َك َ
الدين الَي ّ
صل ُحنَا إ َّال َه َذا .
يُ ْ
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ص ْد ُق ا ْل َّمة

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ت،
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ ِف َهذه الْبالد ا ْل َّمةُ َخ َّف ْ
ال ال َم ُ
ضى َكانَت ا ْل َم ُم قَويَّةً ِ .ف َه َرَر الْ َماءُ يُ ْؤ َخ ُذ م َن
يما َم َ
َ
ضعُ َفت ا ْل َم ُم  .ف َ
ومو َن اللَّْي َل َح َّّت إ َّن
الْ َع ْي م ْن َخارج الْبَ لَد َوَم َع َه َذا يُ َ
صلو َن النَّ َواف َل َويَ ُق ُ
اعةُ إ ْح َدى َع ْش َرَة َم َّرًة ِف َحيَاتى َكا َن َعلَى
يا قَ َ
ال فَاتَ ْتن ا ْْلَ َم َ
َش ْي ًخا َكب ً
التَّ ْق َوى  .أَ َّما ُهنَا فَالْ َماءُ ُمتَ يَّسر ض ْم َن الْبَ ْيت ،ال َيْ ُر ُجو َن إ َل النَّ ْهرِ ،ف
ومو َن اللَّْي َلَّ ،
اّللُ
َه َرَر َيْ ُر ُجو َن إ َل النَّ ْهر إ َل َخارج الْ َمدينَة َوَم َع َه َذا يَ ُق ُ
ضوء َوللش ْرب،
ي َسنَةً ُكنَّا نَ ْش َتى الْ َماءَ ل ْل ُو ُ
س ُر ِ .ف َم َّكةَ قَ ْب َل َخْس َ
يُيَ ّ
ث
َّ
ور َعلَى ا ْلُ َّجاج َح ْي ُ
ور بهُ ،ه َو َْيم ُل ق ْربَةً َعلَى ظَ ْهره َويَ ُد ُ
الس َّقاءُ يَ ُد ُ
نَ َزلُواُ ،كنَّا نَ ْش َتى م ْنهُ .
ال َرض َى َّ
صالة،
َوقَ َ
ص َدقَ ْ
ت َعزيَتُهُ يَ ْقضى ِف الْيَ ْوم مائَةَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن َ

ت ُك ّل َنْلَة
َكا َن ِف الْ َماضى َش ْخص لَهُ أَلْ ُ
ص َرة َتْ َ
ف َنْلَة م ْن أَ ْهل الْبَ ْ
صلّى َرْك َعتَ ْي ِف الْيَ ْوم الْ َواحد ُ .س ْب َحا َن َّ
ض النَّاس َلُ ْم ُس ْر َعةُ
اّلل بَ ْع ُ
يُ َ

َح َرَكة .

ال َرض َى َّ
اج إ َل بَ ْذل ا ْْلُْهد  .انْ ُووا أَ ْن
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ إ ْ
الح الْ َف َساد َْيتَ ُ
ص ُ
اد .
صل ُحوا الْ َف َس َ
تُ ْ
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ال َرض َى َّ
ك ب َعقي َدة أَ ْهل السنَّة َوَكافَ َح َما
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َهنيئًا ل َم ْن ََ َّ
سَ

اع َدة َم ْن يُ َكاف ُحوهُ .
ُيَال ُف َها بنَ ْفسه أَ ْو بُ َس َ
ض َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َعاق ُل ُه َو الَّذى يَ ْس َعى لتَأْييد َما فَ َر َ
اّللُ
ض َّ
اّللُ َعلَى الْعبَاد َتْيي ُد َعقي َدة أَ ْهل السنَّة الَّّت
َعلَْيه َوم ْن أَ َه ّم َما فَ َر َ
ول ﷺ .
الر ُس ُ
صى بَا َّ
أَ ْو َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ يَ ْن بَغى أَ ْن يَ ُكو َن الْ ُم ْؤم ُن َدائبًا ِف طَلَب الْ َمزيد
َوقَ َ
الدين إ َل الْ َم َمات .
ب َوعلْم ّ
م ْن َع َمل الْ ّ
ال َرض َى َّ
ئ َعلَى إنْ َكار الْ ُم ْن َكر َوا ْْل َهاد
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ قُ َّوةُ اليَان ُتَّر ُ
يف ا ْْل ْسم .
ضع َ
َولَ ْو َكا َن َ

ال َرض َى َّ
صاد ُق ا ْل َّمة ِف طَلَب الْع ْلم ال َيَل م ْن تَ ْك َرار
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َ
َما أَ َخ َذهُ .
ال َرض َى َّ
ف
الر ُس ُ
َوقَ َ
استَ َعا َذ م ْنهُ َّ
ض ْع َ
س ال َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َع ْج ُز الَّذى ْ
ول لَْي َ
ف ا ْل َّمة َوالْف ْكر َوالنّيَّة .
ض ْع َ
ا ْْل ْس َمانَّ بَ ْل َ
ال َرض َى َّ
ب الْبَعي َد .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْل َّمةُ الْ َقويَّةُ تُ َق ّر ُ

ال َرض َى َّ
ي ب َّلرفَاهيَة َما انْ تَ َش َر
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ لَ ْو َكا َن َّ
الص َحابَةُ ُمتَ َعلّق َ
الم .
ال ْس ُ
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اسلُوا
ُشدوا هَ َم ُك ْم َوال تَ تَ َك َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َع َم ُل ْ
اَْ ْي َم ْه َما أَ ْكثَ َر م ْنهُ النْ َسا ُن
قَ َ
ال ال َم ُ
ادى ِف ف ْعل ا ْلَ َسنَات لَ َّن اآلخ َرَة َدار
ال يَ ْن بَغى أَ ْن يَ ُق َ
ول َشب ْع ُ
تَ ،ويَتَ َم َ
ال ّنَايَةَ َلَا لَنَّهُ َم ْه َما َعم َل م ْن َخ ْي يَ ُكو ُن لَهُ َم ْن َف َعة ِف اآلخ َرة  .إ َّّي ُك ْم
َوالْ َك َس َل َوال سيَّ َما ِف تَ ْعليم َّ
الض ُرورَّّيت َوتَ َعلم َها .

ال َرض َى َّ
صوا َعلَى أَ ْن يَ ُكو َن ُم ْستَ ْقبَ لُ ُك ْم أَ ْح َس َن م ْن
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ْ
احر ُ
ول َّ
اّلل ﷺ .
استَ َعا َذ م ْنهُ َر ُس ُ
َماضي ُك ْم َو ْارفُ ُ
ضوا الْ َك َس َل فَإ َّن الْ َك َس َل ْ
ال َرض َى َّ
اجات النَّاس .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ابْ ُذ ْل ُج ْه َد َك ل َق َ
ضاء َح َ
ال َرض َى َّ
السنيَّة
َوقَ َ
الرفْ َعةَ َوالرق َّى إ َل الْ َم َق َامات َّ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن أَ َر َ
اد ّ

اء ظَ ْهره،
يَ ْت َع ْ
ب َويَ ْع َم ْل َويَ ُك ْن ِف ا ْزد َّيد ل َع َمل اآلخ َرة َويَطْ َرح الْ َك َس َل َوَر َ
ي .
يل الْ ُم ْفلح َ
َه َذا َدل ُ

ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ
اع الْعُ ْم َر ِف طَلَب ال ُْم َحال
ب الْعُال م ْن غَ ْي َك ّد
أَ َ
ضَ
َم ْن طَلَ َ
َّ
الد َر َجات الْعُال ،أَ ْن يَص َل إ َل َّ
ب َّ
الد َر َجات الْعُال ال بُ َّد أَ ْن
ل
ط
ي
ى
ذ
ْ
ُ
ال َ ُ
ب َويَتَ َح َّمل الْ َم َش َّ
اق َوإ َّال فَ ُه َو َكطَالب الْ ُم َحال .
يَ ْت َع َ
َ
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ال َرض َى َّ
الر ْغبَة بلْع ْلم ِف تَ َعلمه
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُكونُوا ِف ا ْزد َّيد م َن َّ
ب ا ْل ْرَمان
َوتَ ْعليمه َونَ ْشره بَ ْ َ
ي النَّاس َوإ َّّي ُك ْم َوالْ َك َس َل فَإ َّن الْ َك َس َل َسبَ ُ
صود .
َوفَ َوات الْ َم ْق ُ

اد َّ
ال َرض َى َّ
ى ا ْل َّمة ِف الْع ْلم .
َوقَ َ
يا يَ ُكو ُن قَو َّ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن أَ َر َ
اّللُ به َخ ْ ً
اّللُ َع ْنهُ الَّ
ال َرض َى َّ
س الْيَ ْوَم َع ْن نَ ْشر ع ْلم أَ ْهل السنَّة
اع
ق
ت
ي
ى
ذ
َوقَ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
اس َل .
ار م َن َّ
الز ْحف َذنْ بُهُ َكبي فَإ َّّي ُك ْم َوالتَّ َوانَ َوالتَّ َك ُ
َكالْ َف ّ
اّللُ َع ْنهُ ليَ ُك َّ
ال َرض َى َّ
ف ُكل َواحد نَ ْف َسهُ َعن االتّ َكال َعلَى غَ ْيه
َوقَ َ
صى ُج ْهده ل ْل َع َمل ِف َّ
الد ْع َوة إ َل َّ
اّلل .
ليَ ْب ُذ ْل أَقْ َ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
ب َخ ْي َعظيم
َوقَ َ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال فَ تَ َح لَ ُك ْم َب َ
أَ ْر َش َد ُك ْم إ َل َم ْذ َهب أَ ْهل ا ْلَ ّق فَا ْغتَن ُموا الْ َع َم َل فيه بال تَ َوان .

ال َرض َى َّ
ب
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم بال ْزد َّيد م ْن بَ ْذل ا ْْلُْهد م ْن َع َمل الْ ّ
ب الْيَ ْوَم نَ ْش ُر ع ْلم أَ ْهل السنَّة لَ َّن ا ْْلَ ْه َل بَ َذا الْع ْلم
َوم ْن أَفْ َ
ضل أَ ْع َمال الْ ّ
ك َوال تَ ْل َه ْوا َوال تَ ْف ُتُواَّ ،
اّللُ ُيَنّبُ ُك ُم
فَ َشاَ ،علَْي ُك ْم بزَّي َدة ا ْل َّمة ِف َذل َ
الْ َك َس َل .
ال َرض َى َّ
ب .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن َع َر َ
ف قَ ْد َر اآلخ َرة َها َن َعلَْيه التَّ َع ُ
ك ب ْْل ّد ِف الْ َع َمل ب َّ
ال َرض َى َّ
لد ْع َوة َوإ َّّي َك َوالْ َك َس َل
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي َ
اب َعن اال ْجت َماع َ .و َعلَْي ُك ْم بلتَّطَ ُاوع َوتَ ْرك التَّ َوا ُكل
َوالتَّ َوا ُك َل َوإ َّّي َك َوالْغيَ َ
37

ان أَ َح ُد ُك ْم ِف َتْقيق الْ ُمه َّمات،
فَ يَ تَ َو َ
استَ ْحض ُروا َدائ ًما َه َذا
فَ غَ ْيى يَ ْف َعلُهُ َو ْ
َو َعم َل ل َما بَ ْع َد الْ َم ْوت» .

ال يَ ُق ْل
يث
ا ْلَد َ

أَ َح ُد ُك ْم إ ْن َلْ أَفْ َع ْل َه َذا
س َم ْن َدا َن نَ ْف َسهُ
«الْ َكيّ ُ

ال َرض َى َّ
َوقَ َ
استَ َعا َذ م ْنهُ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم ب َ ْتك الْ َك َسل فَإ َّن الْ َك َس َل ْ
ك م َن الْ َع ْجز َوالْ َك َسل»
ول ﷺ ِف ُد َعائه َكا َن يَ ُق ُ
الر ُس ُ
َّ
ول « َوأَعُوذُ ب َ
ف الْبَ َدن .
َوالْ َع ْج ُز َم ْعنَاهُ ُسوءُ الْ َف ْهم يُ َق ُ
ض ْع َ
س َم ْعنَاهُ َ
ال لَهُ َع ْجز ،لَْي َ
ال َرض َى َّ
استَ َعا َذ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم ب ْْل ّد َوتَ ْرك الْ َك َسل فَإ َّن الْ َك َس َل ْ
ول َّ
صاحبَهُ َع ْن َكثي م َن ْ
اَْ ْي َويُ َؤ ّدى به إ َل
م ْنهُ َر ُس ُ
اّلل  .الْ َك َس ُل َْي ُرُم َ
ك ِف اآلخ َرة َ .و َعلَْي ُك ْم ب َ ْتك التَّ نَ عم فَإ َّن َم ْن
تَ ْرك َكثي م َن الْ َواجبَات فَ يَ ْهل ُ
ت َحالُهُ إ َل الْقلَّة ،أَ َّما َم ْن
يْ
لَزَم التَّ نَ ع َم ُيْ َشى َعلَْيه م ْن أَ ْكل ا ْلََرام إ َذا تَ غَ ََّ
ال عبَاد َّ
اّلل
ك َو َه َذا َح ُ
َع َّو َد نَ ْف َسهُ تَ ْر َك التَّ نَ عم فَإنَّهُ َمأْ ُمون َْم ُفوظ م ْن َذل َ
ي .
َّ
الصال َ
صد َّ
الش ْيطَان
َ
اّللُ َع ْنهُ م َن النَّاس َم ْن َيْتيه ُم َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
الش ْيطَا ُن
قَ َ
ال ال َم ُ
صيَ َدةُ َّ
الش ْيطَان
صو َن َرَّبُ ْم م ْن أَ ْجل الْ َمال  .الْ َم ُ
ال َم ْ
بطَريق الْ َمال فَ يَ ْع ُ
اد َم إ َّال َم ْن َرح َم َّ
ب الْ َمال
يَصي ُد بَا بَن َء َ
اّللُ َ .كثي م َن النَّاس م ْن ُح ّ
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صو َن َّ
يا
يَ ْك ُف ُرو َن ب َّّللَ ،كثي م ْن ُه ْم يَ ْع ُ
اّللَ م ْن أَ ْجل الْ َمال  .أَال تَ َرْو َن أَ َّن َكث ً
ص َر
م َن النَّاس يَ ْتُُكو َن َّ
الصلَ َوات إ َل َما بَ ْع َد الْغُُروب يَ ْتُُكو َن الظ ْه َر َوالْ َع ْ
ب م ْن غَ ْي عُ ْذر ،م ْن غَ ْي أَ ْن يَ ُكو َن ًَنئ ًما أَ ْو ًَنسيًا ،م ْن أَ ْجل َع َمل
َوالْ َمغْر َ
ضة َواح َدة ع ْن َد
صو َن َرَّبُ ْم ،يَ َقعُو َن ِف َذنْب َكبي  .تَ ْر ُك فَري َ
ُدنْ يَ ُ
اه ْم فَ يَ ْع ُ
َّ
اّلل َذنْب َكبي َ .ك َما يَ ْف َع ُل َكثي م َن الت َّجار م ْن ش َّدة ح ْرصه ْم َعلَى الْ َمال
صلّى بللَّْيلِ ،ف الْبَ ْيت
َو َجْعه يَ ْتُُكو َن الظ ْه َر َوالْ َع ْ
ب يَ ُقولُو َن نُ َ
ص َر َوالْ َم ْغر َ
صو َن
صلّى َ .وبَ ْع ُ
ض النَّاس َيْتيه ْم م ْن طَريق أَ ْوالده ْمَ ،كثي م َن النَّاس يَ ْع ُ
نُ َ
ض
س ُهنَ َ
اك َكثي م َن النّ َساء يَ ْتُْك َن بَ ْع َ
َرَّبُ ْم م ْن أَ ْجل أَ ْوالده ْم  .أَلَْي َ
صائد
َّ
الصلَ َوات م ْن أَ ْجل بُ َكاء الطّْفل أَ ْو َتْيئَة الطَّ َعام لَهَُ ،ه َذا م ْن ُجْلَة َم َ

َّ
اد َّ
اّللُ لَهُ ْ
صبُ،
اد ُه َّن  .فَالَّذى أَ َر َ
صطَ ُ
ي يَ ْ
الش ْيطَان للنّ َساء ،م ْن ُهنَا يَ ْ
اَْ ْ َ
ادات فَال يَ ْعصى َربَّهُ م ْن أَ ْجل الْ َمالَ ،وال م ْن
صبُ َعلَى َم َش َّقات الْعبَ َ
يَ ْ
أَ ْجل الْ َولَد َوال م ْن أَ ْجل الْ َق َرابَة .
َّ
ال َرض َى َّ
اء
م
ْ
ل
ا
ت
ي
ب
ْ
ل
ا
ِف
د
ي
الد
ب
ْ
ل
ا
ه
ذ
ه
ِف
يش
ع
ي
ى
ذ
َوقَ َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
اّللُ َع ْنهُ ال َ
ََ
ضا َواح ًدا َه َذا
اء الْبَار َد َويَ ْتُ ُك َّ
َّ
الصال َةَ ،م ْن يُ َ
ضيّ ُع فَ ْر ً
الساخ َن َوإ ْن َش َ
َّ
ف يَ َشاءُ .
ص ّرفُهُ َك ْي َ
الش ْيطَا ُن َّاّتَ َذهُ حَ ًارا يُ َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ إ َذا َرأَيْ تُ ْم إنْ َس ًاًن َكا َن َعلَى َحالَة َسيّئَة َوإ ْع َراض
َوقَ َ
اعة قَ ْد
وه ْم أَ َّن الَّذى يُ ْقب ُل َعلَى الطَّ َ
اعة ُثَّ أَقْ بَ َل إ َل الطَّ َ
َعن الطَّ َ
اعة َعلّ ُم ُ
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ت تُصيبُهُ قَ ْب ُل ،ال يَغَُّرنَّ ُك ُم َّ
ول لَ ُك ْم
الش ْيطَا ُن قَ ْد يَ ُق ُ
ب َما َكانَ ْ
تُصيبُهُ َم َ
صائ ُ
اعةُ َهذه
ت ُك ْن َ
أَنْ َ
اعة ،الطَّ َ
احة َوبَ ْسط قَ ْب َل أَ ْن تُ ْقب َل َعلَى الطَّ َ
ت ِف َر َ
ت َعلَْيه م َن االنْغ َماس ِف الْ َم ْعصيَة
ص َار ْ
ت ُش ْؤًما َعلَْي َ
ود إ َل َما ُك ْن َ
ك ،لتَ عُ َ
َ
ع ب َّ
لش ْيطَان .
اعة فَإ َّّي َك أَ ْن تَ ْن َخد َ
َوالْبُ ْعد َعن الطَّ َ
ُمَ َاربَةُ َّ
الش ْيطَان
الرفَاعى َرض َى َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال َّ
ال ال َم ُ
اّللُ
السيّ ُد أَ ْحَ ُد ّ
َع ْنهُ َحاربُوا َّ
يحة بَ ْعض ُك ْم بُلُق بَ ْعض ُك ْم ِبَال
الش ْيطَا َن ببَ ْعض ُك ْم بنَص َ
بَ ْعض ُك ْم ب َقال بَ ْعض ُك ْم .
ُح ْس ُن ْ
اُْلُق
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ُح ْس ُن ْ
اُْلُق َم ْعنَاهُ بَ ْذ ُل الْ َم ْع ُروف
قَ َ
ال ال َم ُ
للنَّاس أَى ال ْح َسا ُن إ َل النَّاس َوَكف الَ َذى َعن النَّاس َوَتَم ُل أَ َذى
ي َد َر َجةً ع ْن َد َّ
اّلل ،لَ ْو َكا َن
الْغَ ْي ،فَ َم ْن ََ َّ
سَ
ص َاّي فَ ُه َو م َن الَ ْعلَ ْ َ
ك بَذه الْ َو َ
صلّى إ َّ
وم إ َّ
ْ
الر ُجل الَّذى
م
اْ
ات
و
ل
الص
ال
ي
ال
و
ن
ا
ض
م
ر
ال
َ
َّ
َ
س فَ ُه َو َك َّ
َ
َ
َ
ص ُ
ال يَ ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
وم صيَ ًاما ُمتَ تَاب ًعاَ ،ه َذا َو َه َذا
ص ُ
اس نيَام َويَ ُ
وم اللَّْي َل يُ َ
يَ ُق ُ
صلّى َوالنَّ ُ
الصيَام .
َد َر َجتُ ُه َما َس َواء َه َذا ِبُ ْسن ُخلُقه َو َذ َ
اك ب َكثْ َرة َّ
الصالة َو ّ
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ي َد َر َجةً ع ْن َد َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّلل َم ْن َكا َن ُخلُ ُقهُ
اّللُ َع ْنهُ أَ ْك َم ُل الْ ُم ْؤمن َ
َح َسنًا .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ُح ْس ُن ْ
اُْلُق َم َع اليَان َهذه َد َر َجة َعاليَة .
َوقَ َ
يك الْ ُم ْسلم
ال تُسئ الظَّ َّن بَخ َ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ م َن ْ
يحة أَ ْن يَظُ َّن
قَ َ
اْ َ
ال ال َم ُ
صال الْ َقب َ
وءا َو ُه َو َي ُد َلَا ِف ْ
اَْ ْي
الْ ُم ْسل ُم ب َكل َمة َخ َر َج ْ
ت م ْن فَم أَخيه الْ ُم ْسلم ُس ً

َْمم ًال .

م ْن ُح ْسن إ ْسالم الْ َم ْرء تَ ْرُكهُ َما ال يَ ْعنيه

اّللُ َع ْنهُ َع ْن أَب ُه َريْ َرَة َرض َى َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ال
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
ول َّ
اّلل ﷺ «م ْن ُح ْسن إ ْسالم الْ َم ْرء تَ ْرُكهُ َما ال يَ ْعنيه» َحديث
ال َر ُس ُ
قَ َ
الر ُجل ِف دينه أَ ْن يَ ْتُ َك َما ال
المة قُ َّوة َّ
َح َسن َرَواهُ ّْ
التمذى َوغَ ْيُهُ  .م ْن َع َ
يم
فَائ َد َة فيه م ْن َكالم َوغَ ْي َذل َ
ك َ .رَوى ابْ ُن حبَّا َن أَ َّن ِف ُ
ص ُحف إبْ َراه َ
الم َعلَى الْ َم ْرء الْ َعاقل أَ ْن ال يَ ْشتَغ َل إ َّال بَا يَ ْعنيه .
َعلَْيه َّ
الس ُ

ال َرض َى َّ
وب ل َم ْن َشغَلَهُ َع ْي بُهُ َع ْن عُيُوب النَّاس .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ طُ َ
ب نَ ْف َسهُ قَ ْب َل أَ ْن يَ ْشتَغ َل بلتَّ ْنقيب َع ْن عُيُوب غَ ْيه .
الْ ُم ْؤم ُن يُ َه ّذ ُ
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اد َّ
ال َرض َى َّ
ي َك َما أَ َم َر به
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُكونُوا عبَ َ
اّلل إ ْخ َو ًاًن ُمتَ نَاصح َ
ضا ،بَ َذا تَ ْق َوى َّ
ف
الر ُس ُ
َّ
الد ْع َوةُ َوبَ َذا يَ ْق َوى َتلُ ُ
ض ُك ْم بَ ْع ً
ول َولْيَ تَ َف َّق ْد بَ ْع ُ
الْ ُقلُوب .
ال َرض َى َّ
ضب،
َوقَ َ
يل الْ َكالم َوتَ ْر َك الْغَ َ
اّللُ َع ْنهُ إ َّّي ُك ْم أَ ْن تَ ْن َس ْوا تَ ْقل َ

ية تَ ْت بَ ُع َكثْ َرَة الْ َكالم .
َءافَات َكث َ

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ إ َذا تَ َر َك النْ َسا ُن َما ال يَ ْعنيه يُعينُهُ َه َذا َعلَى
َوقَ َ
تَ ْق َوى َّ
اّلل .
َّ
ال َرض َى َّ
اس ْ
سوا،
َوقَ َ
اََْرابَ ،وال َتَ َّ
اّللُ َع ْنهُ الط َم ُع بلْ َمال ُه َو أَ َس ُ
سُ
يش َع ْن عُيُوب النَّاس بلْ َع ْي .
س ُه َو التَّ ْفت ُ
التَّ َحس ُ
ول َّ
ال َرض َى َّ
صلَتَان َما إ ْن َتَ َّم َل
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
اّلل ﷺ « َخ ْ
الص ْمت» َرَواهُ َع ْب ُد َّ
اَْالئ ُق بثْله َما ُح ْس ُن ْ
ْ
بن ُمَ َّمد أَبُو
اُْلُق َوطُ ُ
ول َّ
اّلل ُ
الص ْمت .
بن أَب الدنْ يَا الْ ُق َرشى ِف كتَاب َّ
بَ ْكر ُ

ُح ْس ُن ْ
ور ِف َه َذا ا ْلَديث عبَ َارة َع ْن ثَالثَة أُ ُمور َكف
اُْلُق الْ َم ْذ ُك ُ
وف َم َع الَّذى
الَ َذى َعن النَّاس َوَتَم ُل أَ َذى النَّاس َوأَ ْن يَ ْع َم َل الْ َم ْع ُر َ
ف لَهُ َ .وَم ْن ًَن َل ُح ْس َن ْ
اُْلُق فَ َق ْد
ف لَهُ إ ْح َسانَهُ َوَم َع الَّذى ال يَ ْعر ُ
يَ ْعر ُ
الصائم أَى
الر ُج ُل ِبُ ْسن ُخلُقه َد َر َجةَ الْ َقائم َّ
ًَن َل َم َق ًاما َعاليًا ،فَ َق ْد يَ ْب لُ ُغ َّ
الَّذى ال يَ ْتُ ُك الْقيَ َام ِف َج ْوف اللَّْيل َوال يَ ْتُ ُك صيَ َام النَّ ْفل .
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ول َّ
ال «أَ ًَن َزعيم
اّلل ﷺ قَ َ
اآلداب أَ َّن َر ُس َ
َوَرَوى الْبَ ْي َهقى ِف كتَاب َ

اء َوإ ْن َكا َن ُمقا َوببَ ْيت ِف َو َسط
ببَ ْيت ِف َربَض ا ْْلَنَّة ل َم ْن تَ َر َك الْم َر َ
س َن
ب َوإ ْن َكا َن َماز ًحا َوببَ ْيت ِف أَ ْعلَى ا ْْلَنَّة ل َم ْن َح َّ
ا ْْلَنَّة ل َم ْن تَ َر َك الْ َكذ َ
ُخلَُقهُ» .
ول
الر ُس َ
س َن ُخلَُقهُ» َم ْعنَاهُ أَ َّن َّ
قَ ْولُهُ « َوببَ ْيت ِف أَ ْعلَى ا ْْلَنَّة ل َم ْن َح َّ

س َن ُخلَُقهُ َ .و ُح ْس ُن ْ
اُْلُق ُه َو
ضامن ببَ ْيت ِف أَ ْعلَى ا ْْلَنَّة ل َم ْن َح َّ
َكافل َو َ
َّ
ين يَ ْعرفُو َن لَهُ َم ْع ُروفَهُ
أَ ْن ُْيس َن إ َل النَّاس فَ يَ ْب ُذ َل َم ْع ُروفَهُ َم َع النَّاس الذ َ
َّ
َّ
ين يُ َعاملُونَهُ بلْمثْل،
ين ال يَ ْعرفُو َن لَهُ ،ال َْي َع ُل َم ْع ُروفَهُ َخاصا بلذ َ
َوالذ َ
ف لَ َّن ُح ْس َن ْ
اُْلُق يَ ْشتَم ُل َعلَى
ف لَهُ َوَم ْن ال يَ ْعر ُ
فَ يَ عُم بَ ْيه َم ْن يَ ْعر ُ
ثَالثَة أُ ُمور أَ ْن يَ ْب ُذ َل َم ْع ُروفَهُ أَ ْى إ ْح َسانَهُ ل َم ْن يَ ْع َم ُل َم َعهُ بلْمثْل َوَم ْن ال
اّلل أَ ْن يُ ْعطيَهُ َّ
ض ُل ع ْن َد َّ
اّللُ بَ ْي تًا
يَ ْع َم ُل َم َعهُ بلْمثْلَ ،ه َذا الَّذى لَهُ َه َذا الْ َف ْ

ب َعلَى
ِف أَ ْعلَى ا ْْلَنَّة َ .والَ ْم ُر الثَّان أَ ْن يَتَ َح َّم َل أَ َذى النَّاس أَ ْى يَ ْ
صَ
ث ُه َو أَ ْن يَ ُك َّ
ف أَ َذاهُ َعن النَّاس َوال يُ ْؤذيه ْم َ .و َهذه
اه ْم َ .والَ ْم ُر الثَّال ُ
أَ َذ ُ
اّلل تَ بَار َك وتَ َع َال الَّ
ْ
ين َكانُوا قُ ْد َوًة
ذ
صُ
ال ُكل َها َكانَ ْ
ت َم ْو ُج َ
اْ َ
ود ًة ِف أَنْبيَاء َّ َ َ
َ
للنَّاس فَ نَ ْسأَ ُل َّ
اّللَ تَ َع َال ُح ْس َن االقْت َداء ب ْم .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َوأُوصي ُك ْم ب ْل ْلم َوالْ َع ْفو َوأَ ْن يُ َعام َل أَ َح ُد ُك ْم
َوقَ َ
اءة
أَ َخاهُ بَا ُيب أَ ْن يُ َعاملَهُ به أَ ُخوهُ م َن َّ
الص ْفح َوالْ َع ْفو َوُم َقابَلَة ال َس َ
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ب َوأُ ْعط َى
ال َر ُس ُ
بل ْح َسانَ ،وُكونُوا َك َما قَ َ
ول للا ﷺ « َمن ابْ تُل َى فَ َ
ص ََ
ك َلُ ُم الَ ْم ُن َو ُه ْم ُم ْهتَ ُدو َن»
استَ غْ َف َر أُولَئ َ
فَ َش َك َر َوظُل َم فَ غََف َر َوظَلَ َم فَ ْ
يح ال ْسنَاد .
َحديث َرَواهُ السيُوطى َ
صح ُ
َم ْن نَ َّ
س َع ْن ُم ْؤمن ُك ْربَةً م ْن ُك َرب الدنْ يَا
ف
َ
اّللُ َع ْنهُ َع ْن أَب ُه َريْ َرَة َرض َى َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ال
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
اّلل « َم ْن نَ َّفس َع ْن ُم ْؤمن ُك ْربَةً م ْن ُك َرب الدنْ يَا نَ َّ
س َّ
ول َّ
ف
ال َر ُس ُ
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ
َ
َ
ُك ْربَةً م ْن ُك َرب يَ ْوم الْقيَ َامة َوَم ْن َس َّر ُم ْسل ًما َس َّرهُ َّ
اّللُ ِف الدنْ يَا َواآلخ َرة
َو َّ
اّللُ ِف َع ْون الْ َع ْبد َما َكا َن الْ َع ْب ُد ِف َع ْون أَخيه» َ .رَواهُ ُم ْسلم
الصغي
تَ ْوقيُ الْ َكبي َوَر ْحَةُ َّ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ض
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ م ْن َءا َداب ال ْسالم الَّّت َح َّ
ال ال َم ُ
السن .
الر ُس ُ
ول ﷺ َر ْحَةُ َّ
َعلَْي َها َّ
الصغي َوتَ ْوقيُ الْ َكبي ِف ّ
اّللُ َع ْنهُ ِف ا ْلَديث الَّذى أَ ْخر َجهُ أَ ْحَ ُد َوالطَّ
ال َرض َى َّ
س
ي
ل
«
ان
ب
َوقَ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ف ل َعالمنَا َح َّ
َ
س َعلَى
ي
ل
ى
أ
»
ه
ق
َ
يًَن َويَ ْعر ْ
ُ
ْ
منَّا َم ْن َلْ يَ ْر َح ْم َ
ْ
يًَن َويُ َوقّ ْر َكب َ
صغ َ
َ
ي
طَري َقتنَا الْ َكاملَة أَ ْى ال يَ ُكو ُن َكام ًال ِف دين ال ْسالم َم ْن ال يَ ْر َح ُم َّ
الصغ َ
يمهُ َح ىق  .الَ ُ
ي  .ال ْس ُ
الم َيْ ُم ُر بتَ ْوقي الْ َكبي ،تَ ْعظ ُ
خ الْ َكبيُ
َويُ َوقُّر الْ َكب َ
خ َّ
التبيَّةُ
بَْنزلَة الَب ،الَ ُ
ي َكأَنَّهُ أَبُوهُ َ .هذه َّْ
الصغيُ َْي َتُم أَ َخاهُ الْ َكب َ
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َّ
ال ْسالميَّةُ الَّّت ُيب َها َّ
ي ال يَ ُكو ُن م َن
اّللُ تَ َع َال أَ َّما الذى ال َْي َتُم الْ َكب َ
ك أَ ُخوُك ُم الَ ْك َبُ تُ َوقُّرونَهُ  .إ ْن
ي ُ .كلى م ْن ُك ْم يُ َوقُّر أَ َبهُ َوأَُّمهُ َ .ك َذل َ
الْ َكامل َ
يمةً  .الْتَزُموا
َسلَ ْكتُ ْم َه َذا الطَّر َ
يق تَ ُكو ُن َعاقبَ تُ ُك ْم َح َسنَةً َوإ َّال تَ ُكو ُن َوخ َ
َه َذا الَ ْم َر َّ
الصغي  .أَ َّما الْ َوال َدان أَ ْم ُر ُهَا
ي الْ َكبي َوَر ْحَةَ َّ
الش ْرع َّى تَ ْوق َ
ت ر ْجلُهُ َكالْفيل
ص َار ْ
س َر ُجل أَ َها َن أَُّمهُ َو َ
ض َرَبَا بر ْجله ُثَّ َ
أَ ْعظَ ُم ِ .ف طََرابُلُ َ

ج م ْن َها َرائ َحة ،ال تَ ْقد ُر أَ ْن ُتَال َسهُ َّ .
اّللُ ابْ تَالهُ ِف الدنْ يَا  .أَ ًَن َما
َوَيْ ُر ُ
ت َرائ َحتَهُ ِف الْ َم َكان الَّذى ُكنَّا فيهُ ،ثَّ بَ ْع َد أَ ْن َخ َر َج ذَ َك ُروا ل
أَطَ ْق ُ
اح َتُموا أَ َب ُك ْم  .ال تُ َكلّ ُموا أَُّم ُك ْم إ َّال ب َكالم
ق َّ
اح َتُموا أَُّم ُك ْم أَ ْكثَ َر َو ْ
صتَهُ ْ .
وهَا ب َكالم لَطيف َوإ َّال َّتْ َس ُرو َن .
َمُْفوضَ ،كلّ ُم ُ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى يَتَ َح َّم ُل أَ َذى النَّاس َويَ ُكف أَ َذاهُ َع ْن ُه ْم
َوقَ َ
اعة َّ
اّلل بال فُتُور .
َمثَ لُهُ َك َمثَل الْ ُمتَ نَ ّفل بطَ َ
ي ع ْن َد َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّلل لَهُ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى يُ َداف ُع َع ْن ُح ُقوق الْ ُم ْسلم َ
َم َقام َعال .
ال َرض َى َّ
ول
الر ُس ُ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ م ْن َءا َداب ال ْس َالم الَّّت َح َّ
ض َعلَْي َها َّ
ب بَ َّن الَّذى ال يَ ْف َع ُل
الر ُس ُ
َر ْحَةُ َّ
الس ّنَّ ،
الصغي َوتَ ْوقيُ الْ َكبي ِف ّ
ول أَ ْخ ََ
يًَن َويُ َوقُّر
َه َذا ال يَ ُكو ُن َكام ًال ،بََّ َ
س منَّا َم ْن ال يَ ْر َح ُم َ
صغ َ
ي َه َذا ب َق ْوله «لَْي َ
ي ِف ديننَا َم ْن َلْ يَ ُك ْن
س م َن الْ َكامل َ
َكب َ
يًَن» َم ْعنَاهُ ال يَ ُكو ُن َكام ًال ،لَْي َ
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ت ُام الْ َكبي .
الص َفة َوه َى َر ْحَةُ َّ
الصغي َوتَ ْوقيُ الْ َكبي أَى ْ
َعلَى َهذه ّ
اح َ
الزَمن قَ َّل
ت ُام الْ َكبي َمطْلُوب ِف الْ َم ْجلس َوِف الْ ُم َخاطَبَة ِ .ف َه َذا َّ
ْ
اح َ
َه َذا ِف َكثي م َن النَّ َواحى  .أَ َّما ِف الَ ْك َراد بَ ْع ُد َه َذا َم ْو ُجود  .أَ َّما ِف
الصغَار ،ال ،بَ ْل ِف
الل ْب نَانيّ َ
س ِف الَطْ َفال ّ
ي َ
صُ
اروا ِف إ ْغ َفال َشديد ،لَْي َ

ي الْ َكبي َ .ه َذا الَ ْم ُر ُمه ىم َمطْلُوب فَا ْع َملُوا به .
الْبَالغ َ
ي ال يُ َراعُو َن تَ ْوق َ
ول َّ
َحديث ِف ُح ْسن ْ
ف َوَك َّرَم
ال َر ُس ُ
اُْلُق قَ َ
اّلل ﷺ َو َعلَى َءاله َو َش َّر َ
ي َد َر َجةً ع ْن َد
ي إيَ ًاًن أَ ْح َسنُ ُه ْم ُخلًُقا» َم ْعنَاهُ أَ ْك َم ُل الْ ُم ْؤمن َ
«أَ ْك َم ُل الْ ُم ْؤمن َ
َّ
صبُ َعلَى أَ َذى النَّاس لَهُ،
اّلل َم ْن َكا َن ُخلُ ُقهُ َح َسنًاَ ،ما َم ْع َن َذل َ
ك ،يَ ْ
وف َم َع
يَتَ َح َّم ُل م َن النَّاس الَ َذى َويَ ُكف أَ َذاهُ َع ْن غَ ْيه َويَ ْع َم ُل الْ َم ْع ُر َ
صلَةُ لَ ْو َكا َن َّ
ف لَهُ َ .هذه ْ
ص
ف لَهُ َوَم َع الَّذى ال يَ ْعر ُ
الَّذى يَ ْعر ُ
اَْ ْ
الش ْخ ُ
وم َّ
الد ْه َر
ادتُهُ قَليلَة يَ ُكو ُن ُم َساوًّي للَّذى عبَ َ
عبَ َ
ص ُ
ادتُهُ قَويَّة لَ ْو َكا َن َواحد يَ ُ
َّ
َويَ ُق ُ َّ
ي الْ َف ْرض
ص ُ
اس نيَام َويَ ُ
يا غَ ْ َ
وم َكث ً
وم الل ْي َل أَ ْى َْيتَه ُد ِف الل ْيل َوالنَّ ُ
السنَةَ ،ه َذا َو َه َذا
الصيَ َام ال يُ ْفط ُر إ َّال قَل ًيال م ْن أَ َّّيم َّ
ي َرَم َ
ضا َن  .يُتَاب ُع ّ
غَ ْ َ
َّ
َّ
َّ
ب ا ْلََر َام
َّ
ن
ج
ت
ي
ى
ذ
ل
ا
اك
ذ
،
ام
ر
ل
ا
ب
ن
ج
ت
ي
و
ض
ائ
ر
ف
ْ
ل
ا
ال
إ
ى
ل
ص
ي
ال
ى
ذ
ال
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ َ
ُ
َ َ ُ
ََ
َ
اجت َهاد َكبي ِف النَّ َوافل َو َه َذا الَّذى ال
ض َويَ ُكو ُن ع ْن َدهُ ْ
صلّى الْ َف َرائ َ
َويُ َ
ض َس َواء َ .ه َذا َو َه َذا الَّذى
وم إ َّال الْ َف ْر َ
صلّى إ َّال الْ َف ْر َ
ص ُ
ض َوال يَ ُ
وم َوال يُ َ
يَ ُق ُ
َّ
اس نيَام ِبُ ْسن
َّ
ن
ال
و
ل
ي
وم َوأَ ْكثَ ُر َّ
ْ
السنَة يُتَاب ُع ّ
ص ُ
يَ ُ
الصيَ َام َويَتَ َه َّج ُد ِف الل َ ُ
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ُخلُقه َس َاواهُ ،فَ َمطْلُوب أَ ْن يَ ُكو َن الْ ُم ْسل ُم يَ ْع َم ُل ا ْلَ َسنَات َم َع الَّذى
ورهُ ،فُالن ال
ف لَهُ َوالَّذى ال يَ ْعر ُ
يَ ْعر ُ
ورن لَ أَ ُز ُ
ف لَهُ  .ال يَ ُق ْل فُالن ال يَ ُز ُ
الًن إ َذا لَقيتُهُ ُه َو ال يُ ْكرُمن
ُْيس ُن إ ََّ
ل لَ أُ ْحس ُن إلَْيه ال يَ ُق ْل أَ ًَن أُ ْكرُم فُ ً
ورهُ َوال يُ َعاملُهُ بلْمثْل َه َذا م ْن ُح ْسن ْ
اُْلُق  .لَكن
إ ْن َكا َن ُْيس ُن إلَْيه َويَ ُز ُ
ْ
اُْلُ ُق بال إيَان ال يَ ْن َف ُع َ .كثي م َن الْ ُك َّفار ع ْن َد ُه ْم بَ َشا َشة َوإ ْح َسان للنَّاس

ص ْب َعلَى النَّاس لَكنَّ ُه ْم ُك َّفار ال يَ ْن َفعُ ُه ْم َه َذا ِف اآلخ َرة َش ْي ئًا ،لَكنَّ ُه ْم
َو َ
وّنُ ْم َويُ ْقبلُو َن َعلَْيه ْم ُ .ح ْس ُن ْ
اُْلُق َم َع اليَان َهذه
اس ُيب َ
ِف الدنْ يَا النَّ ُ
َد َر َجة َعاليَةَّ ،
ك .
اّللُ َْي َعلُنَا م ْن أَ ْهل َذل َ
ال ْح َس ا ُن
وب ع ْن َد َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّلل أَ ْن يُ َقاب َل
قَ َ
ال ال َم ُ
اّللُ َع ْنهُ الْ َمطْلُ ُ
ف َسيّد ًَن ُمَ َّمد
ص ُ
صليَّة َوَر َد َو ْ
اء َة بل ْح َسان ِ .ف التَّ ْوَراة الَ ْ
النْ َسا ُن ال َس َ
يةُ الَنْبيَاء
السيّئَةَ ب َّ
ﷺ بَنَّهُ ال َْيزى َّ
لسيّئَة َولَك ْن يَ ْع ُفو َويَ ْ
ص َف ُحَ ،هذه س َ
بن ا ْلُ َس ْي بن َعل ّى بن
ين َعلى ُ
اء َة بل ْح َسان َزيْ ُن الْ َعابد َ
يُ َقابلُو َن ال َس َ
ضل أَ ْهل الْبَ ْيتَ ،ر ُجل َسبَّهُ َح َّّت َشب َع َو ُه َو َما َر َّد
أَب طَالب َه َذا م ْن أَفْ َ
ول َما
ك َكأَنَّهُ يَ ُق ُ
َعلَْيه فَ َق َ
ال لَهُ َّ
الر ُج ُل إ َّّي َك أَ ْعن يَ ْعن َما تَ ْف َه ُم أَ ًَن أَ ُسب َ
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ض ًال َع ْن
ت فَ َق َ
ك أُ ْغضى َوَم َع َه َذا أَ ْح َس َن إلَْيه بلْ َمال فَ ْ
ال لَهُ َو َع ْن َ
فَه ْم َ
ال الَ ْوليَاء .
صلُ َح َحالُهَُ ،هذه َح ُ
ب فَ َذ َ
الس َّ
ب ب َّ
أَنَّهُ َما قَابَ َل َّ
اك َ
لس ّ

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ال يَ ْن بَغى ل ْل َواحد منَّا أَ ْن يَتَ تَ بَّ َع َع ْوَرات أَخيه بَ ْل
َوقَ َ
اء إلَْيهَ ،وإ ْن أَ ْح َس َن إلَْيه يُ َعاملُهُ بل ْح َسان .
يَ ْن بَغى أَ ْن يُ َسامَهُ إ ْن أَ َس َ
ال َرض َى َّ
ب نَ ْف َسهُ َويَ ُكف أَ َذاهُ َعن الْغَ ْي
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َعاق ُل َم ْن يَغْل ُ
َويَتَ َح َّم ُل أَ َذى الْغَ ْي .
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ أُوصي ُك ْم ب ْل ْلم َوالْ َع ْفو َوأَ ْن يُ َعام َل أَ َح ُد ُك ْم أَ َخاهُ

اءة
بَا ُيب أَ ْن يُ َعاملَهُ به أَ ُخوهُ م َن َّ
الص ْفح َوال َْع ْفو َوُم َقابَلَة ال َس َ
بل ْح َسان .

ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الَفْ َ
ض ُل أَ ْن يَ ْع ُف َو النْ َسا ُن َع َّم ْن يُ َع ّيُهُ َويَ ْشت ُمهُ
تى َعلَْيه .
فَال يَر ُد َعلَ ْيه بلْمثْل إن افْ ََ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ُح ْس ُن ْ
اُْلُق أَ ْمر َعظيم ،إ َذا َكا َن النْ َسا ُن يَ ْع َم ُل
َوقَ َ
ف لَهُ إ ْح َسانَهُ َوالَّذى ال يَ ْعر ُ
وف َم َع النَّاس َم َع الَّذى يَ ْعر ُ
الْ َم ْع ُر َ
ف لَهُ
صبُ َعلَى أَ َذى النَّاس َويَ ُكف أَ َذاهُ َع ْن ُه ْم َه َذا ع ْن َد َّ
اّلل لَهُ َد َر َجة َعاليَة .
َويَ ْ
ب َعلَى أَ َذى النَّاس َوُك َّ
ال َرض َى َّ
ف
َوقَ َ
ك َّ
اّللُ َع ْنهُ َع ّو ْد نَ ْف َس َ
الص ْ َ

اك َع ْن ُه ْم .
أَ َذ َ
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اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
ف
َوقَ َ
اّللُ تَ َع َال ُيب ال ْح َسا َن إ َل َم ْن يَ ْعر ُ
ال ْح َسا َن َويُ َكاف ُئ ال ْح َسا َن بل ْح َسان َوإ َل َم ْن ال يُ َكاف ُئ ال ْح َسا َن
ك
ض ُل الَّذى ُْيس ُن إ َل َم ْن ال يُ َعاملُهُ بلْمثْل َ .وَك َذل َ
بل ْح َسان بَ ْل َه َذا أَفْ َ
َّ
ّ َّ
ض ُل لَ َّن َه َذا َك َس َر نَ ْف َسهُ .
ورهُ َه َذا أَفْ َ
الصلَةُ الذى يَص ُل الذى ال يَ ُز ُ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ال ْح َسا ُن إ َل ْ
اَْادم َوالْ َم ْخ ُدوم َمطْلُوب َش ْر ًعا .
َوقَ َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ إ ْح َسا ُن الْ ُم ْسلم إ َل َم ْن يُسىءُ إلَْيه بنيَّة َح َسنَة
َوقَ َ
لرَّيء بَ ْل لَ َّن َّ
اء َه َذا َم ْن َج َعلَهُ َع ْي بًا
اّللَ ُيب ال ْح َسا َن إ َل َم ْن أَ َس َ
سلّ
لَْي َ
يَ ْك ُف ُر .
الَنْبيَاءُ يُري ُدو َن أَ ْن يُ ْنق ُذوا الْ ُك َّف َار م َن الْ ُك ْفر إ َل ال ْسالمُ ،ثَّ َه ُؤالء

وّنُ ْم بلَ َذى َو َّ
الش ْتم َو َّ
ار
ار يُ َقابلُ َ
الض ْربُ ،ه ْم ُْيسنُو َن إلَْيه ْم َوالْ ُك َّف ُ
الْ ُك َّف ُ
وّنُ ْم إ َل
ال َه ُؤالء الَنْبيَاءُ ل َما َذا يَ ْستَمرو َن يَ ْدعُ َ
اءة ،فَ َم ْن قَ َ
يُ َقابلُ َ
وّنُ ْم بل َس َ
وّنُ ْم بلتَّ ْكذيب َو َّ
ْ
الش ْتم َوالَ َذى،
اَْ ْي َو ُه ْم ال يَ ْس َمعُو َن َلُ ْم بَ ْل يُ َقابلُ َ
ف فَ ْهم َه َذا
ض ْع َ
ض ْع َ
ف تَ ْفكي َ
ص َو ًاب بَ ْل َرَءاهُ َ
ل َماذا َه َذاَ ،لْ يَ ْعتَ ْب َه َذا َ

ُك ْفر  .بَ ْع ُ
ض النَّاس يَ ْعتَبُو َن َه َذا غَبَ َاوًةْ ،
است ْم َر ُار ال ْح َسان إ َل َم ْن يُسىءُ
يَ ْعتَبُونَهُ غَبَ َاوًةَ ،ه َذا ُك ْفر ،بَل ال ْح َسا ُن إ َل َم ْن يُسىءُ أَ ْعظَ ُم أَ ْج ًرا م َن
ك ال ْح َسا َن َويُ َقاب ُل ال ْح َسا َن بل ْح َسان لَ َّن
ال ْح َسان إ َل َم ْن يَ ْعر ُ
ف لَ َ
ف َعلَْيه
وس ُ
يةُ الَنْبيَاء  .يُ ُ
َه َذا فيه َك ْس َر النَّ ْفس ابْتغَ َ
اء الثَّ َواب َولَنَّهُ س َ
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َّ
ية لَ َّما
َّ
الس ُ
الم إ ْخ َوتُهُ الذ َ
ين َءا َذ ْوهُ َوفَ َعلُوا َما فَ َعلُوا م َن ا ْْلََرائم الْ َكب َ
ص َر َما أَ َه َاّنُ ْم بَ ْل أَ ْح َس َن إلَْيه ْمَ ،ما انْ تَ َق َم م ْن ُه ْم ال ب َّ
لش ْتم َوال
َجا ُؤوا إ َل م ْ

بلَ َذى َ .ح َّّت لَ ْو َكا َن الْ ُمسىءُ ُم ْرتَدا فَأَ ْحس ْن إلَْيهَ ،مطْلُوب ل َو ْجه َّ
اّلل
بنيَّة َح َسنَة  .لَكن ال ْح َسا ُن إ َل الْ ُمسىء إ ْن َكا َن يَزي ُدهُ َه َذا ال ْح َسا ُن
وب إ َل َّ
ادا
اّلل ،أَ َّما إ َذا َكا َن ال يَزي ُدهُ فَ َس ً
س َْمبُ ً
ََاد ًّي بلْ َف َساد َه َذا لَْي َ

فَاال ْست ْم َر ُار َعلَى ال ْح َسان إلَْيه َه َذا أَ ْمر ُيبهُ َّ
اّللُ .
ال َرض َى َّ
ول قَ َ
الر ُس ُ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال « َوَم ْن أَتَى إلَْي ُك ْم َم ْع ُروفًا فَ َكافئُوهُ
َوإ ْن َلْ َت ُدوا فَا ْد ُعوا لَهُ» َم ْن أَ ْس َدى إلَْي ُك ْم َم ْع ُروفًا فَ َكافئُوهُ فَإ ْن َلْ َت ُدوا
اك َّ
يا فَ َق ْد َو َِف  .أَى
َما تُ َكافئُو َن به فَا ْدعُوا لَهُ بَ ْي ،فَ َم ْن قَ َ
ال َج َز َ
اّللُ َخ ْ ً
إنْ َسان يَ ْع َم ُل َم َع َ
ي َواجب ُم َكافَأَتُهُ
ك َم ْع ُروفًا أَ ْم ًرا َح َسنًا َواجبًا أَ ْو غَ ْ َ
اك َّ
يا َه َذا يَ ُكو ُن َعم َل َع َم ًال َح َسنًاُ ،م َكافَأَة
َمطْلُوبَةَ ،وَم ْن قَ َ
ال َج َز َ
اّللُ َخ ْ ً
َجيّ َدة .

إ َّن َّ
الرفْ َق
اّللَ ُيب ّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
الرفْ ُق ِف َش ْىء
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
ال ﷺ « َما َكا َن ّ
إ َّال َزانَهُ» َوِف لَ ْفظ َءا َخ َر «إ َّن َّ
الرفْ َق ِف الَ ْمر ُكلّه» ِ .ف التَّ ْعليم
اّللَ ُيب ّ
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الرفْ ُق َمطْلُوب ،الَ ْخ ُذ بطَريق ا ْل ْك َمة ِف
ِف ُم َع َاملَة النَّاس ِف ُك ّل َش ْىء ّ
الَ ْمر َوالنَّ ْهى .
ال َرض َى َّ
ك َوِف ْ
اْطَاب
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َتََّر اللط َ
ْف ِف ُم َع َاملَت َ
َوا ْلََرَكات .
اّللُ َع ْنهُ ُك ْن ُْمتَاطًا ِف الْ َكالم َم َع النَّاس ،قَ ْد تَظُن أ َّ
ال َرض َى َّ
َن
َوقَ َ
س َو ُه َو ِف َحقي َقة الَ ْمر يُثيَُها .
بَ ْع َ
ض الْ َكالم ال يُثيُ النَّ ْف َ
َخ ْيُُك ْم َخ ْيُُك ْم لَ ْهله

ول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّلل ﷺ « َخ ْيُُك ْم َخ ْيُُك ْم
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
التمذىَ ،وَم ْعنَاهُ الَّذى ُْيس ُن ُم َع َاملَةَ
لَ ْهله َوأَ ًَن َخ ْيُُك ْم لَ ْهلى» َرَواهُ ّْ
الر ْحَة َوال ْح َسان َوالْ َع ْفو إ َذا ه َى
ضع َوالْ َعطْف َو َّ
َزْو َجته ،يُ َعاملُ َها بلتَّ َوا ُ
الر َجال لَ َّن الَّذى يَ ُكو ُن َم َع ْام َرأَته َه َك َذا يَ ُكو ُن
اء ْ
ت ُه َو م ْن أَفْ َ
أَ َس َ
ضل ّ
الر َجال َعلَى خالف َه َذا ا ْلَديث يُ َعاملُو َن
َم َع الْغَ ْي َه َك َذا َ .كثي م َن ّ
تفَّ ُع َعلَْي َهاَ ،ه َذا ال يَ ْن بَغى ،يَ ْن بَغى أَ ْن
اء ُه ْم ،ال يَتَ َوا َ
ض ُع َم َع َها ،يَ ََ
ن َس َ
ص َف َح َويَ ْع ُف َو َع ْن َسيّئَاتَا ،ال يُ َقاب ُل
يَتَ َوا َ
ض َع َم َع َها َوُْيس َن إلَْي َها َويَ ْ
اءة .
اء َة بل َس َ
ال َس َ
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يل الْ َكالم
تَ ْقل ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ول
الر ُس ُ
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ أُوصي ُك ْم ِب ْفظ اللّ َسان َّ .
ال ال َم ُ
ظ اللّ َسان ،فَإ َّن أَ ْكثَ َر الْ َم َعاصى م َن
الم أَ َّك َد َعلَى أَُّمته ح ْف َ
َعلَْيه َّ
الس ُ
الم َما َم ْعنَاهُ
الم  .قَ ْب َل أَ ْن تَ تَ َكلَّ ُموا فَ ّك ُرواَ ،ه َذا الْ َك ُ
اللّ َسان فَ َقلّلُوا الْ َك َ
إ َل َما َذا يُ َؤ ّدى ،فَإ ْن َكا َن يُ َؤ ّدى إ َل َش ّر ليَ ْتُْكهُ ال يَ ُقلْهُ َ .كثي م َن
الَ ْش َخاص ب َسبَب َكثْ َرة الْ َكالم أَ َح ُد ُه ْم يَ َق ُع ِف الْ ُك ْفريَّة ُثَّ يَ ْسأَ ُل  .ع ْن َد
الْ َف َرح ليَ ْح َفظ َّ
الضيق ليَ َح ْف ْظ نَ ْف َسهُ ،ليُ َف ّك ْر ِف
ص نَ ْف َسهُ َوع ْن َد ّ
الش ْخ ُ
َكالمه إ َل أَيْ َن يُ َؤ ّدىَ ،كثي م َن النَّاس يَتَ َكلَّ ُمو َن ب َكالم ُك ْفر ُثَّ ال يَظُنو َن
أَ َّّنُ ْم تَ َكلَّ ُموا ب َع ْكس َّ
استَ َمروا َعلَى
الشر َيعةَ ،ه ُؤالء َيُوتُو َن َعلَى الْ ُك ْفر إن ْ
ية .
َه َذاَ ،ءافَ ُ
ات اللّ َسان َكث َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم بتَ ْقليل الْ َكالم إ َّال م ْن َخ ْي َعلَْي ُك ْم
َوقَ َ
ب يُ َؤ ّدى
بتَ ْقليل َّ
ضب أَ ْمر ُمه ىم  .الْغَ َ
ضب  .تَ ْر ُك الْغَ َ
الرفَاهيَة َوتَ ْرك الْغَ َ
ض ُ
ف النَّ ْفس َعن الْ َم َعاصى ب َ ْتك ا ْلََوى َوإ ْخالص
إ َل الْ َم َهالك َو َعلَْي ُك ْم ب َك ّ
الصيَام َو َّ
الذ ْكر ِف ُك ّل َه َذا .
النّيَّة ِف الَ ْع َمال ِف َّ
الزَكاة َوا ْلَ ّج َو ّ
الصالة َو ّ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم بتَ ْقليل الْ َكالم إ َّال م ْن َخ ْي َعلَْي ُك ْم
َوقَ َ
ضب .
بتَ ْقليل َّ
الرفَاهيَة َوتَ ْرك الْغَ َ
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ال َرض َى َّ
ضب .
َوقَ َ
يل الْ َكالم َوتَ ْر َك الْغَ َ
اّللُ َع ْنهُ إ َّّي ُك ْم أَ ْن تَ ْن َس ْوا تَ ْقل َ

ية تَ ْت بَ ُع َكثْ َرَة الْ َكالم .
َءافَات َكث َ

ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ح ْف ُ
ظ اللّ َسان َمطْلُوب لَ َّن اللّ َسا َن إ ْن َلْ َْيب ْسهُ
صاحبُهُ يُور ُدهُ الْ َم َوار َد ال ُْم ْهل َكةَ .
َ
ال َرض َى َّ
الر َجال ُج َّهال
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ أَ ْكثَ ُر النّ َساء َجاهالتَ ،وأَ ْكثَ ُر ّ
ج م ْن أَ ْد َبره ْم .
ج م ْن أَفْ َواهه ْم مثْ ُل َما َيْ ُر ُ
َيْ ُر ُ
ال َرض َى َّ
الر ُجل ِف دينه أَ ْن يَ ْتُ َك َما ال
َوقَ َ
المة قُ َّوة َّ
اّللُ َع ْنهُ م ْن َع َ
ك .
فَائ َد َة فيه م ْن َكالم َوغَ ْي َذل َ

ال َرض َى َّ
يا م َن ْ
اَْْلق  .ل َما َذا
َوقَ َ
ات اللّ َسان أَ ْهلَ َك ْ
اّللُ َع ْنهُ َءافَ ُ
ت َكث ً

يما ال يَ ْعلَ ُمَ ،ما ُْيبُُه ْم َعلَى أَ ْن يَ ُقولُوا،
ال يَ ْ
ص ُمت النْ َسا ُن َعن الْ َكالم ف َ
صحيح َما فيه َخطَر َش ْر ًعا .
ليَ ْس ُك ْ
ت إ َّال َع ْن َش ْىء َ
ال َرض َى َّ
يع
َوقَ َ
ص ْي ُ
اّللُ َع ْنهُ لبَ ْعض النّ َساء أُوصي ُك َّن َك َما أَ ْو َ
ت ا ْْلَم َ
قَ ْب َل َه َذا بتَ ْقليل الْ َكالم ،أَ ْكثَ ُر الْ ُك ْفر يَ ُكو ُن ب َسبَب َكثْ َرة الْ َكالم .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم بتَ ْقليل الْ َكالم إ َّال م ْن َخ ْي َو َعلَْي ُك ْم
َوقَ َ
ضب .
بتَ ْقليل َّ
الرفَاهيَة َوتَ ْرك الْغَ َ
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ال َرض َى َّ
الص ْمت
اّللُ َع ْنهُ طُ ُ
َوقَ َ
ول َّ
الْ َم َهالك ِف الدنْ يَا َوِف اآلخ َرة لَ َّن َكثْ َرَة

صاحبَهُ م ْن َكثي م َن
يُ ْنجى َ
الْ َكالم َيُر إ َل الْ َم َهالك ِف

الدين َوِف الدنْ يَا .
ّ
ال َرض َى َّ
ظ اللّ َسان
َوقَ َ
ظ اللّ َسان م ْن أَ َه ّم الُ ُمور ،ح ْف ُ
اّللُ َع ْنهُ ح ْف ُ
المة م ْن
الدين يُ َساع ُد َعلَى التَّ َحفظ َو َّ
يُ َساع ُد النْ َسا َن َعلَى ح ْفظ ّ
الس َ
يا م ْن َءافَات الدنْ يَا َسبَ بُ َها اللّ َسا ُن .
َكثي م ْن َءافَات اللّ َسان لَ َّن َكث ً

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ اللّ َسا ُن يُوق ُع النْ َسا َن بلْ َم َهاوى َوالْ َم َهالكِ ،ف
َوقَ َ
ضرهُ ِف دينه َو ُدنْ يَاهُ أَ ْو ِف
ضب ليَ ْشف َى غَْيظَهُ قَ ْد يَتَ َكلَّ ُم بَا يَ ُ
َحال الْغَ َ
ض َّرهُ ِف الدنْ يَاَ ،وأَ ْحيَ ًاًن يَتَ َكلَّ ُم
ض َّرهُ ِف َءاخ َرته فَ َق ْط إ ْن َلْ يَ ُ
دينه فَ َق ْطَ ،
ضرهُ ِف دينه َو ُدنْ يَاهُ .
بَا يَ ُ
ال َرض َى َّ
الم إ َّال م ْن َخ ْي ،أَ َّما
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن أَ َر َ
اد النَّ َجا َة يُ َقلّ ُل الْ َك َ
م َن ْ
يا
يا قَ ْب َل النطْق به يُ ْكث ُر ،أَ َّما َما َلْ يَ ْعلَ ْمهُ َخ ْ ً
اَْ ْي فَ يُ ْكث ُرَ ،ما َعل َمهُ َخ ْ ً
ف َع ْنهُ َوال يَ ْستَحى َّ
فَ يَ ُك َّ
ض
ص الْ ُم ْسل ُم م ْن إطَالَة الس ُكوت  .بَ ْع ُ
الش ْخ ُ
الم
صا ال يَتَ َكلَّ ُم يَ ُقولُو َن َع ْنهُ غَ ى
ب لَ ْو َكا َن ُْيس ُن الْ َك َ
النَّاس إ َذا َرأَ ْوا َش ْخ ً
َكا َن تَ َكلَّ َم ،ال يَ ْن بَغى أَ ْن يُ َراع َى َه َذا بَ ْل ُه َو يَ ْلتَزُم الس ُك َ
وت إ َّال بَا يَ َراهُ
يا يَتَ َكلَّ ُمَ ،ه َذا يَ ْن ُجوَ ،وأَ َّما الَّذى يَتَ َكلَّ ُم َويَتَ َكلَّ ُم َح َّّت ال يُ َق َ
ال َع ْنهُ
َخ ْ ً
ب َماذَا
ب َح َّّت ال يُ َق َ
ال لَ ْو َكا َن ع ْن َدهُ فَ ْهم َكا َن تَ َكلَّ َم ،إ ْن قَالُوا لَهُ غَ ى
غَ ى
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ال
ض َرر َ .كثي م َن النَّاس يَتَ َكلَّ ُفو َن أَ ْن يَتَ َكلَّ ُموا َح َّّت ال يُ َق َ
َعلَْيه َما َعلَْيه َ
َع ْن ُه ْم َه َذا َما ع ْن َدهُ فَ ْهم لَ ْو َكا َن ع ْن َدهُ فَ ْهم َكا َن تَ َكلَّ َم .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َكثي م َن ْ
اَْْلق إ َّّنَا يَ ْهل ُكو َن ب َسبَب الْ َم ْزح
َوقَ َ
ْ
يل الْ َكالم .
يق َّ
اَْبيث ،فَطَر ُ
الس َ
المة م ْن َه َذا ُكلّه ُه َو تَ ْقل ُ
ال َرض َى َّ
اعتنَا فَإ ّن أُوصيه بَذه الْ َوصيَّة
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن َكا َن م ْن َجَ َ
ظ نَ ْف َسهُ لَ َّن اللّ َسا َن
يل الْ َكالم َحف َ
يل الْ َكالمَ ،من الْتَ َزَم تَ ْقل َ
َوه َى تَ ْقل ُ
كَ ،ك َذل َ
ثُ ْعبَان ،الث ْعبَا ُن إ ْن َلْ تَ تَ َح َّف ْظ م ْنهُ يُ ْهل ْك َ
ك اللّ َسا ُن إ ْن َلْ َتْ َفظْهُ
ال
اص ْوا بتَ ْقليل الْ َكالم ،أَ ْكثَ ُر الْ َم َعاصى م َن اللّ َسان  .قَ َ
يُ ْهل ْك َ
ك  .تَ َو َ
اّللُ َْي َفظُنَا َّ
اّللُ َْي َفظُنَا َّ
ك إنَّهُ ثُ ْعبَا ُن»َّ ،
اح َف ْظ ل َسانَ َ
ض الْعُلَ َماء « ْ
بَ ْع ُ
اّللُ
َْي َفظُنَا .
ال َرض َى َّ
الص ْمت،
الرفَاعى َكا َن م ْن َدأْبه طُ ُ
َوقَ َ
ول َّ
اّللُ َع ْنهُ ال َم ُ
ام ّ
يل الْ َكالم ِف الُُمور الدنْ يَويَّةَ ،وَكا َن َشدي َد َّ
الش َف َقة َعلَى َخلْق
َكا َن قَل َ
اّلل ،فَ َعلَْي ُك ْم بالقْت َداء به ِف تَ ْقليل الْ َكالم َوِف َّ
الش َف َقة َعلَى عبَاد َّ
َّ
اّلل .
ي َّ
ال َرض َى َّ
ص َعلَى أَ ْمر
َوقَ َ
يل الْ َكالم َمطْلُوب ،يُع ُ
الش ْخ َ
اّللُ َع ْنهُ تَ ْقل ُ
الدينَ ،ش ْيطَا ُن َّ
يل الْ َكالم يَ ْن َزع ُج َوإ ْن
ّ
الش ْخص إ ْن َو َج َد النْ َسا َن قَل َ
ول أُوقعُهُ .
ح يَ ُق ُ
ي الْ َك َ
الم يَ ْف َر ُ
َو َج َدهُ َكث َ
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ال َرض َى َّ
ال َه َذا أَ ْوَر َدن
اّللُ َع ْنهُ َسيّ ُد ًَن أَبُو بَ ْكر أَ َخ َذ ل َسانَهُ َوقَ َ
َوقَ َ
اف َش َّر اللّ َسان .
ض ُل الَ ْوليَاء ِف الْبَ َشر َكا َن َيَ ُ
الْ َم َوار َدَ ،م َع أَنَّهُ أَفْ َ

ال َرض َى َّ
ول ﷺ لَب
الر ُس ُ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َحديث َرَواهُ ابْ ُن حبَّا َن قَالَهُ َّ
الص ْمت إ َّال م ْن َخ ْي فَإنَّهُ َمطْ َر َدة
ى قَ َ
ك بطُول َّ
ال لَهُ « َعلَْي َ
َذ ّر الْغ َفار ّ
ل َّ
ك» .
ك َعلَى أَ ْمر دين َ
ك َو َع ْون لَ َ
لش ْيطَان َع ْن َ
ياَ ،نَ ْوا م ْن َش ّر َكثيَ ،م ْن
اس بَ َذا ا ْلَديث ُك ُفوا َشرا َكث ً
َولَ ْو َعم َل النَّ ُ
الص ْمت َنَا م َن ا ْلَالك َّ .
يل
لَزَم طُ َ
ول َّ
الش ْيطَا ُن إ َذا َرأَى الْ ُم ْسل َم قَل َ
ي الْ َكالم يَ ْشتَغ ُل به َح َّّت يُوق َعهُ ِف ُك ْفر أَ ْو
الْ َك َ
الم يَ ْتُُكهُ ،أَ َّما إ َذا َرَءاهُ َكث َ
وتَ ،وال
يل َّ
اد َّ
يل الس ُك َ
الص ْم َ
َم ْعصيَة أَ ْو َش ْىءَ ،م ْن أَ َر َ
الس َ
ت َويُط ُ
المةَ يُط ُ
س لَهُ فَ ْهم لَ ْو َكا َن لَهُ فَ ْهم لَتَ َكلَّ َم َ .م ْن
يُبَال أَ ْن يَ ُق َ
ول النَّ ُ
اس فيه َه َذا لَْي َ
س إنْ َسان ِف َْملس
َسل َم لَهُ دينُهُ فَال يُبَال ب َكالم النَّاس  .الْيَ ْوَم إ َذا َجلَ َ
َّ
يا ،فَال
ت يَ ُق ُ
فَأَطَ َ
ال َّ
الص ْم َ
اس فيه لَ ْو َكا َن َ
صاح َ
ب فَ ْهم لَتَ َكل َم َكث ً
ول النَّ ُ
يُبَال بَ ْن يَ ْرُموهُ بَ َذا .
ال َرض َى َّ
ضا بتَ ْقليل الْ َكالم إ َّال مَّا ُه َو َخ ْي،
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ أُوصي ُك ْم أَيْ ً
ام َّ
الشافعى َرض َى َّ
المهُ َكثُ َر َس َقطُهَُ ،وِف
قَ َ
ال ال َم ُ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن َكثُ َر َك ُ
الص ْمت
الر ُس َ
يل َّ
ول َعلَْيه َّ
ا ْلَديث َّ
الصحيح أَ َّن َّ
الصالةُ َو َّ
الس ُ
الم َكا َن طَو َ
يل َّ
الضحك .
قَل َ
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ال َرض َى َّ
اعتنَا فَإ ّن أُوصيه بَذه الْ َوصيَّة
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن َكا َن م ْن َجَ َ
ظ نَ ْف َسهُ م ْن َهذه
يل الْ َكالم َحف َ
يل الْ َكالمَ ،من الْتَ َزَم تَ ْقل َ
َوه َى تَ ْقل ُ
ك
الْ َكل َماتَ ،ه َذا اللّ َسا ُن ثُ ْعبَان ،الث ْعبَا ُن إ ْن َلْ تَ تَ َح َّف ْظ م ْنهُ يُ ْهل ْك َ
اص ْوا
َواللّ َسا ُن َه َك َذا إ ْن َلْ تَ تَ َح َّف ْظ م ْن َش ّره يُ ْهل ْك َ
اص ْوا بَ َذا تَ َو َ
ك  .تَ َو َ
يل الْ َكالم يَ ْسلَ ُم م ْن أَ ْكثَر الْ َم َعاصى لَ َّن أَ ْكثَ َر
بتَ ْقليل الْ َكالم ،قَل ُ

الْ َم َعاصى م َن اللّ َسان .

ال َرض َى َّ
ك إنَّهُ ثُ ْعبَان .
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
اح َف ْظ ل َسانَ َ
ض الْعُلَ َماء ْ
ال بَ ْع ُ

اّللُ َع ْنهُ َكثي م َن النَّاس يَتَ َوَّرطُو َن ب َكثْ َرة الْ َكالمَّ ،
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ
َْي َفظُنَا .
ال َرض َى َّ
ية
َوقَ َ
يل الْ َكالمَ ،ءافَات َكث َ
اّللُ َع ْنهُ إ َّّي ُك ْم أَ ْن تَ ْن َس ْوا تَ ْقل َ
تَ ْت بَ ُع َكثْ َرَة الْ َكالم .

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ لَ َحد تَالميذه أَلْزْم ُه ْم أَ ْن يُ َقلّلُوا م َن الْ َكالم
َوقَ َ
ص ُه ْم م َن الْ َم َشاكل،
تَ ْقل ًيال َبلغًا ِبَْي ُ
ث َْي َعلُوا أَ َم َام أَ ْعيُنه ْم فَائ َدتَهُ لَنَّهُ ُيَلّ ُ
ت َنَا» .
ص ُه ْم  .يَ ُق ُ
فَالْت َز ُام َّ
ص َم َ
ول النَّب ﷺ « َم ْن َ
الص ْمت ُيَلّ ُ
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ال َسال ًما َما َس َك َّ
ت
ك َما تَ َز ُ
إنَّ َ

ول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ال
ك َما تَ َز ُ
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
اّلل ﷺ إنَّ َ
ال ال َم ُ
َسال ًما َما َس َك َّ
ك َرَواهُ ابْ ُن أَب الدنْ يَا ِف
ك أَ ْو لَ َ
ب َعلَْي َ
ت فَإ َذا تَ َكلَّ ْم َ
ت ُكت َ

الص ْمت َ .م ْعنَاهُ َما َد َام النْ َسا ُن َساكتًا َعن الْ َكالم فَ ُه َو َسال فَإ َذا
كتَاب َّ
يا .
تَ َكلَّ َم فَإ َّما أَ ْن يُ ْكتَ َ
ب َعلَْيه إ ْن َكا َن َشرا أَ ْو لَهُ إ ْن َكا َن َخ ْ ً
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ إ َّن م ْن أَ ْعظَم َما يُ َساع ُد الْ ُم ْسل َم َعلَى ح ْفظ
َوقَ َ
ظ اللّ َسان .
نَ ْفسه م َن الْ ُك ْفر َوالْ َكبَائر َوُك ّل َما َيُر إ َل الْ َم َهالك ح ْف َ
ال َرض َى َّ
المةَ م َن الْ ُك ْفر ،م ْن قَ ْول الْ ُك ْفر
َوقَ َ
اد َّ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن أَ َر َ
الس َ
س تَ ْشتَهى
َوغَ ْيه م َن الْ َم َعاصى فَ ْليَ غْل ْ
ب نَ ْف َسهُ بتَ ْقليل الْ َكالم لَ َّن النَّ ْف َ
أَ ْن تَ تَ َكلَّ َم .
ال َرض َى َّ
الر ُجل ِف دينه أَ ْن يَ ْتُ َك َما ال
َوقَ َ
المة قُ َّوة َّ
اّللُ َع ْنهُ م ْن َع َ
ك .
فَائ َد َة فيه م ْن َكالم َوغَ ْي َذل َ

ال َرض َى َّ
المة
اّللُ َع ْنهُ طُ ُ
َوقَ َ
ول الس ُكوت فيه ح ْف ُ
ظ ّ
الدين ،فيه َس َ
يل الس ُكوت َش ْيطَانُهُ
م َن َم َعاصى اللّ َسانُ ،ثَّ الْ ُم ْسل ُم إ َذا َكا َن طَو َ
ي الْ َكالم لَنَّهُ إ ْن أَ ْكثَ َر م َن
يَغْ َ
ض ُ
ب لَ َّن َش ْيطَانَهُ ُيب لَهُ أَ ْن يَ ُكو َن َكث َ

ية
ية أَ ْو ِف َم ْعصيَة َ
صغ َ
الْ َكالم قَ ْد يَ ْرميه ِف الْ ُك ْفر أَ ْو ِف َم ْعصيَة َكب َ
اس .
ك طُ ُ
ول َّ
ل َذل َ
ي َك النَّ ُ
الص ْمت ُمه ىم َوال تُبَال إ ْن َع ََّ
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ال َرض َى َّ
صاحبُهُ يُوقعُهُ ِف الْ َم َهالك
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ اللّ َسا ُن إ َذا َلْ َْي َفظْهُ َ
ك
إ َّما ِف الْ ُك ْفر َوإ َّما ِف الْ َم ْعصيَة أَ ْو ِف الْ َكالم الَّذى ال فَائ َد َة فيه ل َذل َ
الر ُس ُ
الص ْمت َ .وِف ا ْلَديث َّ
ول أَ َم َرًَن بطُول َّ
َّ
الصحيح الَّذى َرَواهُ
ول َّ
الص ْمت أَ ْى
بن َسَُرَة َكا َن َر ُس ُ
يل َّ
َّ
يل َجاب ُر ُ
اّلل ﷺ طَو َ
الص َحاب ا ْْلَل ُ
يل الس ُكوت  .إن انْ َشغَ َل بذ ْكر َّ
اءة الْ ُق ْرءَان أَ ْو بتَ ْعليم النَّاس
اّلل أَ ْو بق َر َ
طَو َ
ين َّ
ك قَ ْد يَ َق ُع ِف َكالم فيه
اّلل َه َذا َخ ْي لَهُ ،أَ َّما إ ْن َشغَلَهُ بغَ ْي َذل َ
دَ
ول َّ
ك
ال َر ُس ُ
ي فيهَ ،وقَ ْد يَ َق ُع ِف الْ ُك ْفر  .قَ َ
اّلل ﷺ « َعلَْي َ
َم ْعصيَة أَ ْو ال َخ ْ َ
الص ْمت إ َّال م ْن َخ ْي فَإنَّهُ َمطْ َر َدة ل َّ
ك َعلَى
بطُول َّ
ك َو َع ْون لَ َ
لش ْيطَان َع ْن َ
ك» .
أَ ْمر دين َ

اء َوإ ْن َكا َن ُمقا
َم ْن تَ َر َك الْم َر َ

ول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّلل ﷺ
اّللُ َع ْنهُ َرَوى الْبَ ْي َهقى أَ َّن َر ُس َ
قَ َ
ال ال َم ُ
َى
قَ َ
اء َوإ ْن َكا َن ُمقا» أ ْ
ال «أَ ًَن َزعيم ببَ ْيت ِف َربَض ا ْْلَنَّة ل َم ْن تَ َر َك الْم َر َ
اء َو ُه َو
الر ُس َ
أَ َّن َّ
ول َ
ضامن َوَكافل بَ ْي تًا ِف طََرف ا ْْلَنَّة ل َم ْن تَ َر َك الْم َر َ
اد به إ ْح َقا ُق َح ّق َوال
ا ْْل َد ُ
صلَ َحة دينيَّة أَ ْى ال يُ َر ُ
ال الَّذى ال يَعُ ُ
ود ل َم ْ
ال َبطل .
إبْطَ ُ

59

اح َفظُوا أَلْسنَ تَ ُك ْم َك َما َتْ َفظُو َن قُلُوبَ ُك ْم
ْ
ول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّلل ﷺ «إ َّن الْ َع ْب َد
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
ي َخري ًفا» َم ْعنَاهُ
لَيَ تَ َكلَّ ُم بلْ َكل َمة ال يَ َرى بَا َبْ ًسا يَ ْهوى بَا ِف النَّار َس ْبع َ
اح َفظُوا أَلْسنَ تَ ُك ْم َك َما َتْ َفظُو َن قُلُوبَ ُك ْم أَ ْى ال يَ ْكفى أَ ْن َتْ َفظُوا قُلُوبَ ُك ْم
ْ
فَ َق ْط .
ال َْوَرعُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َهذه الَ َّّي ُم َكثي مَّ ْن يَتَ َوَّل الْ َق َ
ال ال َم ُ
ضاءَ
اد
صول ل ْل َق َ
س أ َْه ًال ل َذل َ
ضاء  .أ ََّما الزَّه ُ
ك ،م ْن أ ْ
َجل ال َْمال يَ ْس َع ْو َن لل ُْو ُ
لَْي َ
ضاء َّ .
السالم َرض َى
خ ُمَ َّم ُد َع ْب ُد َّ
عُلَ َماءُ اآلخ َرة فَ َق ْد يَ ْه َربُو َن م َن الْ َق َ
الش ْي ُ
َّ
صره لَك ْن ليَ ْدفَ َع َع ْن
ب ل ْل َق َ
ضاء َوَكا َن أَ ْعلَ َم أ َْهل َه َرَر ِف َع ْ
اّللُ َع ْنهُ طُل َ
ضوا َع ْنهُ ،تَ َرُكوهُ قَالُوا
تُكوهُ أَ ْع َر ُ
س قَم ً
وب فَ ََ
يصا َم ْقلُ ً
نَ ْفسه َهذه ال َْوظي َفةَ لَب َ
لَ َعلَّهُ ا ْختَ َّل .
بر الْ َوال َديْن
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ أُوصي ُك ْم بَ ْن تُطيعُوا َءا َبءَ ُك ْم
قَ َ
ال ال َم ُ
َّ
َوأَُّم َهات ُك ْم َوَتْ َتُموا ُم َعلّمي ُك ْم َوَتْ َتُموا إ ْخ َوتَ ُك ْم َوإ ْخ َوانَ ُك ُم الذ َ
ين أَ ْك َبُ
م ْن ُك ْم .
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ال َرض َى َّ
اح فَ ْليَ َبَّ أَبَ َويْه ،فَإ َّن َم ْن
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن أَ َر َ
الح َوالنَّ َج َ
اد الْ َف َ
بَ َّر أَبَ َويْه تَ ُكو ُن َعاقبَ تُهُ َحي َد ًة لَ َّن ب َّر الْ َوال َديْن بَ َرَكة ِف الدنْ يَا َواآلخ َرة .
الد َمطْلُوب َعلَى َّ
ال َرض َى َّ
ت َّحُوا َعلَى
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الَ ْو ُ
الد َوام أَ ْن يَ ََ
ال َّ
ب ْار َحْ ُه َما
َوالده ْم َوَوال َدت ْم َويَ ْستَ غْف ُروا َلَُماَ ،ك َما قَ َ
اّللُ تَ َع َال ﴿ َوقُ ْل َر ّ
يا﴾ [ ُس َورةَ ال ْس َراء] .
َك َما َربَّيَان َ
صغ ً
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ بر الْ َوال َديْن َوا ْْلَ ّد َوا ْْلَ َّدة بَ َرَكة ِف الدنْ يَا
َوقَ َ
َواآلخ َرة .

ال َرض َى َّ
ك قَ ْب َل ُخ ُروجه َما م َن
َوقَ َ
ضى َوال َديْ َ
ب رَ
اّللُ َع ْنهُ ا ْكتَس ْ
اك أَ ْو تَ ْسب َق ُه َماَ ،كثي يَتَ نَ َّد ُمو َن َعلَى فَ َوات ب ّر
الدنْ يَا لَ َّّنَُما إ َّما أَ ْن يَ ْسب َق َ

الْ َوال َديْن .

اّللُ َع ْنهُ أَ ْم ُر الْ َوال َديْن َعظيم ِف َش ْرع َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّلل ،لَ ْو أَ َم َراهُ
بلْ َم ْك ُروه لَهُ ثَ َواب أَ ْن يُنَ ّف َذ َر ْغبَ تَ ُه َماَ ،ه َذا م ْن ش َّدة أَ ْمر الْ َوال َديْن ،لعُظْم
أَ ْمر الْ َوال َديْن إ َذا أَ َم َرا الْ َولَ َد بلْ َم ْك ُروه يُطيعُ ُه َما لَهُ ثَ َواب ،أَ َّما ِف ا ْلََرام
فَال يُطيعُ ُه َما .
ال َرض َى َّ
ى أَ ْو
اّللُ َع ْنهُ يُ َق ُ
َوقَ َ
ك َول َوال َد َّ
اج َع ْلن ُم ْرضيًا لَ َ
ال اللَّ ُه َّم ْ
ى .
ضَ
ضا َوال َد َّ
أَ ْسأَلُ َ
اك َور َ
ك اللَّ ُه َّم ر َ
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اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ تَ َع َال أَ َم َر ِف َح ّق الَبَ َويْن إ ْن َك َاًن ُم ْسل َم ْي
َوقَ َ
يا﴾
أَ ْن نَ ْدعُ َو َلَُما بلْ َمغْف َرة َو َّ
الر ْحَة ﴿ َوقُ ْل َر ّ
ب ْار َحْ ُه َما َك َما َربَّيَان َ
صغ ً
[ ُس َورةَ ال ْس َراء] .

ال َرض َى َّ
ب َعلَى الَبْ نَاء الذ ُكور َوال ًَنث النْ َفا ُق َعلَى
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َي ُ
اج ْيَ ،ه َذا م ْن ب ّر الْ َوال َديْن َولَ ْو َكانَت الْ َم ْرأَةُ ُمتَ َزّو َجةً،
الْ َوال َديْن الْ ُم ْحتَ َ
ت ال
تَ ْشتَغ ُل ِف بَ ْيت َها ب ْْيَاطَة َوَْنو َها لتُ ْنف َق َعلَى َوال َديْ َهاَ ،وإ ْن َكانَ ْ
ج الَّذى يَْنَ عُ َها فَاسق .
ج َو َّ
تَ ْعر ُ
الزْو ُ
ف َع َم ًال إ َّال ب ُُْْروج َّتْ ُر ُ
ضاءُ الُ ّم ِف غَ ْي َم ْعصيَة َّ
ال َرض َى َّ
اّلل فيه أَ ْجر َكبي،
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ إ ْر َ
ب الْ َع ْب َد م َن َّ
ضاءُ الُ ّم إ َذا َلْ يَ ُك ْن فيه َم ْعصيَة َّّلل تَ َع َال
اّلل تَ َع َال  .إ ْر َ
يُ َق ّر ُ
ب م َن ا ْْلَنَّة َ .م ْن بَ َّر َوال َدتَهُ م ْن غَ ْي َم ْعصيَة َّ
اّلل َم َع اليَان ب َّّلل
يُ َق ّر ُ

اع أَُّمهُ ِف ُك ّل
ب إ َل ا ْْلَنَّة  .إ َذا إنْ َسان أَطَ َ
ب الْ ُك ْف َر َه َذا يُ َق ّر ُ
َوَر ُسوله َوَتَنَّ َ
ب الْ َع ْب َد م َن َّ
َش ْىء إ َّال ِف َم ْعصيَة َّ
ت َكاف َرًة
اّلل تَ َع َال َ .ولَ ْو َكانَ ْ
اّلل َه َذا يُ َق ّر ُ
ال ْح َسا ُن إلَْي َها فيه ثَ َواب لَك ْن ال تُطَاعُ ِف َم ْعصيَة َّ
اّلل .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ الْ َوال َدان إ َذا أَ َم َرا الْ َولَ َد بلْ َم ْك ُروه لَهُ ثَ َواب أَ ْن
َوقَ َ
يُنَ ّف َذ َر ْغبَ تَ ُه َما م ْن ش َّدة أَ ْمر الْ َوال َديْن ،لعُظْم أَ ْمر الْ َوال َديْن إ َذا أَ َم َر الْ َولَ َد
بلْ َم ْك ُروه يُطيعُ ُه َما لَهُ ثَ َواب ،أَ َّما ِف ا ْلََرام فَال يُطيعُ ُه َما  .بر الْ َوال َديْن
يما َح َّرَم َّ
يما َلْ ُيَ ّرم َّ
يع
س لَ َحد أَ ْن يُط َ
اّللُ َح َّّت ِف الْ َم ْك ُروه أَ َّما ف َ
فَ
اّللُ لَْي َ
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يا لَ َّن َح َّق َّ
اّلل ُم َق َّدم َعلَى
أَ َح ًدا ال أَ ًب َوال أُما َوال َزْو ًجا َوال َزْو َجةً َوال أَم ً
َح ّق ْ
اَْْلق .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ بر الْ َوال َديْن ِف غَ ْي الْ َم ْعصيَة م ْنهُ َما ُه َو َواجب
َوقَ َ

ييْن م ْن أَبَ ّر الْ َواجب
فَ ْرض َوم ْنهُ َما ُه َو ُسنَّة ،النَّ َف َقةُ َعلَْيه َما إ ْن َك َاًن فَق َ
ك ح ْفظُ ُه َما م َن َّ
ب الْ َواجب ،أَ َّما ِف
َوَك َذل َ
الضيَاع َو َع َد ُم إي َذائه َما م َن الْ ّ

اعتُ ُه َما فَ تَ ُكو ُن َهذه
وه ُ
ات فَ يُ َسن بر ُهَا َوطَ َ
وهات َهذه الْ َم ْك ُر َ
الْ َم ْك ُر َ
اعةُ ِف
وه ُ
ات بلنّ ْسبَة للْ َولَد ُسنَّةً ،أَ َّما ِف غَ ْي الْ َوال َديْن فَالطَّ َ
الْ َم ْك ُر َ
اد بلْ َوال َديْن
وهة َوالْ ُم َر ُ
وهة ،الطَّ َ
وهات َم ْك ُر َ
اعةُ ِف الْ َم ْك ُر َ
الْ َم ْك ُروه َم ْك ُر َ
(الْ َوال َدان الْ ُم ْسل َمان) .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ الْ َولَ ُد الْ َفاس ُق إ ْن َد َعا لَبيه يَ ْن َف ُع لَك ْن أَقَ َّل م ْن
َوقَ َ
اءَْ ،ن ُو عُ ْشر
ُد َعاء الْ َولَد َّ
الصالح لَ َّن أَ ْكثَ َر الْ ُم ْسلم َ
سوا ُ
صلَ َح َ
ي لَْي ُ
ي
صال َ
صال َ
الْ ُم ْسلم َ
سوا َ
ي يُْك ُن أَ ْن يَطْلُعُوا َ
ي أَ َّما ت ْس َعةُ أَ ْع َشاره ْم لَْي ُ
الصالح .
س َكنَ ْفع الْ َولَد َّ
َوَم َع َه َذا يَ ْن َف ُع ُد َعا ُؤهُ لَبيه ،يَ ْن َف ُع لَك ْن لَْي َ
ا ْلَ َذ ُر م ْن عُ ُقوق الْ َوال َديْن
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ت َوال َديْ َها َوقَ ْد َم َات
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َعن ْام َرأَة َع َّق ْ
ال ال َم ُ

َم ْعصيَةُ الْعُ ُقوق َّ
اء ِف اآلخ َرة ،ه َى َعلَْي َها أَ ْن تَ ْن َد َم
اّللُ تَ َع َال يَغْف ُرَها إ ْن َش َ
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ت َءا َذ ْتَُما إ َّما
َعلَى عُ ُقوق َهاَ ،ه َذا يَ ْكف َيها ِف الدنْ يَا ،أَ َّما ِف اآلخ َرة إ ْن َكانَ ْ
ى َّ
اّللُ َع ْن َها َح َّق ُه َما .
أَ ْن يُ ْؤ َخ َذ م ْن َح َسنَاتَا َلَُما َوإ َّما أَ ْن يُ َؤ ّد َ
ُسئ َل َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ أَال تَ ْف َع ُل َش ْي ئًا لتُ َك ّف َر .

اب َرض َى َّ
ت يَ ْكف َيها َ .ه َذا بلنّ ْسبَة ل ْلعُ ُقوق،
س نَد َم ْ
فَأَ َج َ
اّللُ َع ْنهُ أَلَْي َ
اءة َواال ْست ْغ َفار َلَُما يَ ْن َفعُ ُه َما .
سنَات َلَُما ب ْه َداء الْق َر َ
أَ َّما تَ ْكثيُ ا ْلَ َ
اها ِف اآلخ َرة،
َوال َد َاها إ َذا بَلَغَ ُه َما تَ ْوبَتَ َها َوَما فَ َعلَْتهُ لَ ْجله َما قَ ْد ال يُطَالبَ َ
ت تَ ْستَ غْف ُر َلَُما،
ضيَان َع ْن َها يَ ْوَم الْقيَ َامة لَ َّّنَُما َعل َما أَ َّّنَا َكانَ ْ
قَ ْد يَ ْر َ
وّنَُما .
وّنَُما ِف ُم َّدة الْ َق ْب يُبَلّغُ َ
الْ َمالئ َكةُ يُبَلّغُ َ
ص َع ُد
فَ َجائز أَ ْن يَ َق َع ِف قَ ْلب التَّق ّى َما َح ُ
ال أَبيه ،الْ ُم ْؤم ُن لَ َّما يُ ْ
َّ
ي
اح الْ ُم ْؤمن َ
ين َكانُوا َماتُوا ،أَبُوهُ َوأُمهُ ،أَ ْرَو ُ
ب ُروحه يَتَ لَ َّقاهُ أَ ْرَو ُ
اح أَ ْهله الذ َ
َّ
وت الْيَ ْوَم
ين َماتُوا قَ ْب ُل َيْتُو َن  .الْ َمالئ َكةُ ُيْبُ َ
الًن َيُ ُ
وّنُ ْم بَ َّن فُ ً
الذ َ
ات
ت فُالنَةُ ،فَإ ْن قَ َ
فَ يَ ْستَ ْقبلُونَهُ ،يُ َق ُ
ال لَهُ َما فَ َع َل فُالن َوَما فَ َعلَ ْ
ال َم َ
اعة أ ََّما بَ ْع َد َما يَ ْد ُخ ُل
[و َه َذا قَ ْب َل قيَام َّ
فُالن َماتَ ْ
الس َ
ت فُالنَةُ َْي َزنُو َن َ
َج َساده ْم َوأ َْرَواح ْم فَال يُصيبُ ُه ُم انْز َعاج َوال ُح ْزن َوال أََل
الَتْقيَاءُ ا ْْلَنَّةَ ب ْ
ات
ين] ،يَ ُقولُو َن َه َذا ح َّ
صةُ َج َهنَّ َم ،لَ ْو َكا َن َم َ
بَ ْع َد َذل َ
ك إ َل أَبَد اآلبد َ
َعلَى اليَان َكانُوا أَتَ ْوا به إلَْي نَا
اح ُه ْم ِف ا ْْلَنَّة  .ا ْْلَنَّةُ ف َيها
أَ ْرَو ُ

ع ْن َد ُه ْم َخ َبَّ ،
اّللُ تَ َع َال يُ ْعل ُم ُه ْم ،تَ ُكو ُن
فَ َراغ َواسع ُم ْنطَلق غَ ْيُ الْ َم َكان الَّذى
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ح فيه،
اح الْ ُم ْؤمن َ
ي َوتَ ْس َر ُ
يَ ْستَقر الْ ُم ْؤمنُو َن فيه ِف اآلخ َرة ،يَ ْنز ُل فيه أَ ْرَو ُ
َويَصيُو َن ب َش ْكل طَائر فَ يَأْ ُكلُو َن م َن الَ ْش َجار الَّّت فيه ،لَكن الْ َم َكا ُن
الَّذى ِف اآلخ َرة يَ ْنزلُو َن فيه َه َذا يُ َؤ َّخ ُر إ َل يَ ْوم الْقيَ َامة .
ي تَالميذ الْ َم َدارس
يُ ْن َش ُر بَ ْ َ

ال ابْ ُن َعبَّاس َرض َى َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ تَ َع َال
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
ب ب َما
َع ْن ُه َما بَ ْع َد قَ ْوله تَ َع َال ﴿ َوبلْ َوال َديْن إ ْح َس ًاًن﴾ [ ُس َورةَ ال ْس َراء] يُري ُد الْ َّ

ظ َلَُما ِف ا ْْلََواب َوال ُيد النَّظََر إلَْيه َما
َم َع اللطْف َولي ا ْْلَانب فَال يُغَلّ ُ
السيّد
ي يَ َدى َّ
ي يَ َديْه َما مثْ َل الْ َع ْبد بَ ْ َ
ص ْوتَهُ َعلَْيه َما بَ ْل يَ ُكو ُن بَ ْ َ
َوال يَ ْرفَ ُع َ
تَ َذل ًال َلَُما .
ح
التَّ نَ ُ
اص ُ
اد َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ي
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُكونُوا عبَ َ
اّلل إ ْخ َو ًاًن ُمتَ نَاصح َ
ال ال َم ُ
ضا ،بَ َذا تَ ْق َوى َّ
الد ْع َوةُ َوبَ َذا
الر ُس ُ
َك َما أَ َم َر به َّ
ض ُك ْم بَ ْع ً
ولَ ،ولْيَ تَ َف َّق ْد بَ ْع ُ
ف الْ ُقلُوب .
يَ ْق َوى َتلُ ُ
ال َرض َى َّ
ار ُكونُوا َمثَ ًال قُ ْد َوًة لغَ ْيُك ْم ِف َهذه
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ أَنْ تُ ُم الْكبَ ُ
اء َّ
ْ
اّللُ تَ َع َال .
صال الْ َم ْح ُم َ
اْ َ
ودة تَ ْب لُغُوا ال ُْم َن إ ْن َش َ
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ال َرض َى َّ
َوقَ َ
يحة أَ ْى بَا يَ َراهُ
اّللُ َع ْنهُ الْ ُم ْسل ُم يُ َعام ُل الْ ُم ْسل َم بلنَّص َ
استَ َش َارهُ َوإ ْن َلْ يَ ْستَش ْرهُ ال يُشيُ لَهُ إ َّال بَا ُه َو َخ ْي لَهُ ِف
يا ،إن ْ
لَهُ َخ ْ ً
دين َّ
اّلل .
ال َرض َى َّ
ض ُك ْم
َوقَ َ
ص ْح بَ ْع ُ
اّللُ َع ْنهُ ليَ ْن َ
ت
ضا َوال سيَّ َما إ َذا طَالَ ْ
ض ُك ْم بَ ْع ً
َولْيَ تَ َف َّق ْد بَ ْع ُ
ُمصيبَة أَو ا ْشتَ َّد به َم َرض .

ضا ب ّلرفْق َوا ْل ْك َمة،
بَ ْع ً
ت به
يك أَ ْو نَ َزلَ ْ
غَْي بَ َة أَخ َ

التَّطَ ُاوعُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ أُوصي ُك ْم بلتَّطَ ُاوعَ ،والتَّطَ ُاوعُ أَ ْن
قَ َ
ال ال َم ُ
تفَّ َع َعلَْيه َوال يُسى َء الظَّ َّن به .
يُ َواف َق ُكل َواحد أَ َخاهُ َوال يَ ََ
ال َرض َى َّ
يما بَ ْي نَ ُك ْم َوأَ ُحث ُك ْم َعلَى
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ أَ َهَّن ف ْق َدا ُن التَّطَ ُاوع ف َ

االلْت َزام به .

ال َرض َى َّ
ظ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ إ َّن مَّا اتَّ َف َق َعلَْيه عُلَ َماءُ أَ ْهل السنَّة أَ َّن ح ْف َ
صالح ْ
ك َدفْ ُع الْ َم َفاسد
اَْ َّ
اصةَ ،وَك َذل َ
صالح الْ َع َّامة أَ َهم م ْن ح ْفظ الْ َم َ
الْ َم َ
الْ َع َّامة أَ َهم م ْن َدفْع الْ َم َفاسد ْ
اصة .
اَْ َّ

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ال تُ َوطّ ُدوا أَنْ ُف َس ُك ْم َعلَى التَّ َع ُامل فَ َق ْط َم َع
َوقَ َ
الْ ُك َّمل .
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ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ أَ َحق النَّاس أَ ْن يُتَّ بَ َع َم ْن َعل َم ا ْلَ َّق َو َعم َل به
َوقَ َ
الْ َعالُ الْ َعام ُل َوالْ ُمتَ َعلّ ُم الْ َعام ُل .
ال َرض َى َّ
الدين َوتَطَ َاوعُوا َم َع َم ْن
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ تَطَ َاوعُوا َعلَى نَ ْشر َه َذا ّ
ب إ َل التَّ ْق َوى َوأَ ْعلَ ُم م ْن ُك ْم .
ُه َو أَقْ َر ُ
ال َرض َى َّ
ض َع م ْن
َوقَ َ
ضع لَ َّن التَّ َوا ُ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم بلتَّطَ ُاوع َوالتَّ َوا ُ
صحيحَ ،وَتْسي الظَّ ّن بل ْخ َوان .
اء َذل َ
ك ِف َحديث َ
أَ ْح َسن الَ ْع َمال َج َ
ال َرض َى َّ
ضى .
َوقَ َ
ضا تَ ُك ْن َّّلل أَ ْر َ
اّللُ َع ْنهُ ُك ْن أَ ْر ً
ال َرض َى َّ
الم َعلَى
َوقَ َ
ي َو َّ
الصالةُ َو َّ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
الس ُ
ي َو َعلَى َءاله
ي َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َجيع إ ْخ َوانه م َن النَّبيّ َ
َسيّد الْ ُم ْر َسل َ
ين ،أَ َّما بَ ْع ُد فَإ َّن َّ
ي بَ ْن
صى الْ ُم ْؤمن َ
الطَّيّب َ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَ ْو َ
ي الطَّاهر َ
ال تَ َع َال ﴿إ َّّنَا
ين قَ َ
ي ُمتَ َعاون َ
يَ ُكونُوا إ ْخ َو ًاًن أَ ْى ُمتَ َحابّ َ
ي ُمتَ َعاضد َ

ول َّ
ضوا َوال
ال َر ُس ُ
الْ ُم ْؤمنُو َن إ ْخ َوة﴾ [ ُس َورةَ ا ْلُ ُج َرات] َوقَ َ
اّلل ﷺ «ال تَ بَاغَ ُ
اد َّ
اّلل إ ْخ َو ًاًن» َ .وقَ ْد َوَر َد ِف الَ َحاديث
اس ُدوا َوال تَ َدابَ ُروا َوُكونُوا عبَ َ
َتَ َ
اب ِف َّ
َّ
يحة أَ َّن التَّ َح َّ
اّلل فيه فَ ْ
ضل َعظيم  .م ْن َذل َ
ك َحديث َرَواهُ
الصح َ
َّ
ب ﷺ َعن َّ
ال
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَنَّهُ قَ َ
ال َم ُ
ام َمالك ِف ُم َوطئه َعن النَّ ّ
«الْ ُمتَ َحابو َن بَالل أُظل ُه ْم ِف ظلّى يَ ْوَم ال ظ َّل إ َّال ظلّى» َ .ه ُؤالء
الْمتَ َحابو َن الَّ
ين يُظل ُه ُم َّ
اّللُ ِف ظ ّل الْ َع ْرشِ ،ف الْ َوقْت الَّذى يَ ُكو ُن
ذ
ُ
َ
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اسو َن َح َّر َّ
الش ْمس الَّّت تَ ْدنُو م ْن ُرُؤوس النَّاس َح َّّت يَ ُكو َن
اس يُ َق ُ
النَّ ُ
بَ ْي نَ ُه ْم َوبَ ْي نَ َها ميل َ .ه ُؤالء الْ ُمتَ َحابو َن ب َّّللَّ ،
ت ظ ّل
اّللُ تَ َع َال َْي َعلُ ُه ْم َتْ َ
ك الْيَ ْوَمَ ،ه ُؤالء ص َفتُ ُه ْم
الْ َع ْرش ،ال يُصيبُ ُه ْم َش ْىء م ْن أَ َذى َح ّر َشْس َذل َ
اصلُو َن
ض ُه ْم بَ ْع ً
أَ َّّنُ ْم يَتَ َع َاونُو َن َوال يَغُش بَ ْع ُ
اص ُحو َن َويَتَ َو َ
ضا َويَتَ نَ َ
الس َو ُ
ض ُه ْم بَ ْع ً
َويَتَ َز َاوُرو َن َويَتَ بَا َذلُو َن أَ ْى يُ ْهدى بَ ْع ُ
اك إ َذا أَ ْه َداهُ
ضا ّ .
الْ ُم ْسل ُم لَخيه لَهُ ع ْن َد َّ
يمةً فَ ُه َو أَ ْعظَ ُم أَ ْج ًرا
اّلل أَ ْجر َعظيمَ ،وَما َز َ
اد ق َ
َّ
ين يُظل ُه ُم َّ
ع ْن َد َّ
اّللُ ِف ظ ّل َع ْرشه يَ ْوَم الْقيَ َامة م ْن
اّلل ُ .ثَّ َه ُؤالء الذ َ
اعة َّ
ص َفته ْم أَ َّّنُ ْم يَتَ َحابو َن لَ ْجل َّ
اّلل،
اّلل تَ َع َال أَ ْى لَ ْجل التَّ َع ُاون ِف طَ َ
س لًَوى َوال للنَّ َسب َهذه ص َفتُ ُه ْمَ ،ج َعلَنَا َّ
اّللُ م ْن ُه ْم .
لَْي َ
ضله التَّ َع ُاو َن ِف نَ ْشر َعقي َدة أَ ْهل ا ْلَ ّق
ب َوأَفْ َ
ُثَّ إ َّن م ْن أَ ْعظَم الْ ّ
اعة الَّّت تَ نَاقَ لَ َها الْ ُم ْسل ُمو َن َخلَ ًفا َع ْن َسلَف،
َعقي َدة أَ ْهل السنَّة َوا ْْلَ َم َ
َّ
َّ
َ
ج ًيال َع ْن جيلَ ،هذه الْ َعقي َدةُ بَا أَ
ص ُل
ي
ال
ّت
ل
ا
ين
الد
ل
ص
أ
ى
ه
ا
ّن
َ
َ
ّ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
النَّ َجاةُ ِف اآلخ َرة إ َّال بَا ،التَّ َع ُاو ُن َعلَْي َها أَ ْعظَ ُم الْ ُمه َّماتَ ،وَْن ُن َوا ْلَ ْم ُد
َّّلل ُد َعاة إلَْي َها نُ َداف ُع َع ْن َها بلْبَ يَان َوالَدلَّة النَّ ْقليَّة أَى الْ ُق ْرَءانيَّة َوا ْلَديثيَّة
وج َد ِف
َوالْ َع ْقليَّة َو َه َذا م ْن أَفْ َرض الْ ُف ُروض  .قَ َ
ب أَ ْن يُ َ
ال الْ ُف َق َهاءُ َي ُ
وم بَ َذا م ْن َبب فَ ْرض الْك َفايَة َ .والْ َم ْع َن إ ْن َخال قُطْر
الْ ُم ْسلم َ
ي َم ْن يَ ُق ُ
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صاة َ .جْعيَّ تُ نَا
صاةُ ،كل أَ ْهل َذل َ
وم ب َذل َ
ك الْ ُقطْر عُ َ
ك فَ ُكل ُه ْم عُ َ
مَّ ْن يَ ُق ُ
وم الْيَ ْوَم بَ َذا الْ َف ْرض الْ َعظيم .
َهذه ه َى الَّّت تَ ُق ُ

اّللُ َع ْنهُ اآل َن أُوصي ُك ْم َب َر َك َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ ب ُك ْم ب ْْل ّد ِف نَ ْشر
َوقَ َ
ك ب َ ْتك التَّ نَ عم لَ َّن التَّ نَ ع َم
استَعينُوا َعلَى َذل َ
الْع ْلم ع ْلم أَ ْهل السنَّةَ ،و ْ
الرْزق
الر َ
ضى بلْ َقليل َوالْيَسي م َن ّ
يُ َؤ ّدى إ َل التَّ ْقصي ل َع َمل اآلخ َرةَ ،و ّ
يما بَ ْي نَ ُك ْم
َو َّ
الص ْب َعلَى َم َش َّقات التَّ ْعليم َونَ ْشر الْع ْلم َوالتَّطَ ُاوع ف َ
ضب .
ضع َوا ْل ْلم َوتَ ْرك الْغَ َ
َوالتَّ َوا ُ

الدين ِف الْيَ َمن ،الْيَ َم ُن ق ْس َمان َْند َو َتَائم،
ص َحابيَّان نَ َش َرا ع ْل َم ّ
َ
أَ َح ُد ُهَا أَ َخ َذ التَّ َهائ َم َواآل َخ ُر أَ َخ َذ النَّ ْج َد َوَك َاًن يَ ْلتَقيَان بَ ْع َد ُك ّل ُم َّدة
يَتَ َش َاوَران ليَ ْستَضى َء ُكلى م َن اآل َخر بَا يَ ْن َف ُعهُ ل َّ
لد ْع َوة إ َل َّ
اّلل  .م ْن َع َمل

وسى َوُم َعاذ بن َجبَلَ ،وَك َاًن
َه َذيْن انْ تَ َش َر الْع ْل ُم َو ّ
ين ِف الْيَ َمن ،أَب ُم َ
الد ُ
ى ب َما .
الر ُس ُ
ُمتَطَاو َع ْي َك َما أَ َم َر ُهَا َّ
ول فَ يَ ْن بَغى َعلَْي نَا أَ ْن نَ ْقتَد َ
ال َرض َى َّ
اعة
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ أَ َّما بَ ْع ُد ،إ ْخ َوانَنَا َم َعاش َر أَ ْهل السنَّة َوا ْْلَ َم َ
ضع
يما بَ ْي نَ ُك ْم َوَتْسي الظَّ ّن ِف أَفْ َراد ُك ْم َوالتَّ َوا ُ
أُوصي ُك ْم بلْت َزام التَّطَ ُاوع ف َ
ك َعلَْي نَا َم َعاش َر الَُّمة ب َق ْوله
الر ُس ُ
ول َعلَْيه َّ
َك َما أَ َّك َد َّ
الصالةُ َو َّ
الم َذل َ
الس ُ

ضع َوالتَّطَ ُاوع يَ ُكو ُن
«إنَّ ُك ْم لَتَ غْ ُفلُو َن َع ْن أَفْ َ
ضع» َوبلتَّ َوا ُ
ادة التَّ َوا ُ
ضل الْعبَ َ
ث الْ َم ْع َن َويَ ُكو ُن الْ َكثيُ ب ُدونه قَل ًيال ،فَالْ َزُموا َه َذا
يا م ْن َح ْي ُ
يل َكث ً
الْ َقل ُ
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ي َوالَ ْع َداءَ ،وفَ َّق ُك ُم َّ
تَ ْن َج ُحوا َوتَ ُكو ُن لَ ُك ْم َم َهابَة ع ْن َد النَّاس الْ ُمحبّ َ
اّللُ
يحة .
ل ْل َع َمل بَذه النَّص َ
ول َّ
ال َرض َى َّ
اّلل ﷺ «الْ ُم ْؤم ُن َكا ْْلَ َمل الَنف إ ْن
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
ص ْخ َرة
قي َد انْ َق َ
ص ْخ َرة ْ
اد َوإن ْ
استَ نَا َخ» إ ْن أَبْ َرْكتَهُ َعلَى َ
استُني َخ َعلَى َ
ك َ .م ْعنَاهُ الْ ُم ْؤم ُن
ضا يَ ْن َسا ُق َم َع َ
يَ ْبُك ،أَيْ نَ َما أَبْ َرْكتَهُ يَ ْبُك ،إ ْن ُس ْقتَهُ أَيْ ً
ت
الر ُس ُ
تفَّ ُع َعلَْيه ْم َّ .
ول َكانَت الْب ْن ُ
يَ ُكو ُن لَيّنًا بَيْدى إ ْخ َوانه يُطَاوعُ ُه ْم ال يَ ََ

ية
َّ
يةُ َتْتى َتْ ُخ ُذ بيَده َو َتْ ُخ ُذهُ إ َل َح ْي ُ
ث أَ ْر َسلَ َها أَ ْهلُ َها ،ب ْنت َ
صغ َ
الصغ َ
تفَّ ُع َع ْن َها َك ْي َ
ف َهذه الْب ْن ُ
َتْ ُخ ُذ بيَده تُوصلُهُ ال يَ ََ
ت َتْ ُخ ُذ بيَدى أَسيُ
اء الظَّ َّن بَخيه ال
ب َتْس َ
ي الظَّ ّن بَخيه لَنَّهُ إ ْن أَ َس َ
َم َع َها َ .و َه َذا يَتَطَلَّ ُ
ص ُل َه َذا التَّطَ ُاوعُ إ َّال َم َع ُح ْسن الظَّ ّن بَخيهَ ،ما َلْ يَ َر م ْنهُ َم ْعصيَةً َّّلل
َْي ُ
اد أَ ْن يَ ْدعُ َوهُ إ َل َم ْعصيَة ال
يهُ إلَْي َها يُ َساي ُرهُ ،أَ َّما إ ْن أَ َر َ
تَ َع َال يُري ُد يَ ْدعُو غَ ْ َ
ول لَهُ َه َذا َّ
وز فَإ ْن أَ َب
اد َم َعهُ ل ْل َم ْعصيَة َولَك ْن يَ ْن َهاهُ يَ ُق ُ
الش ْىءُ ال َيُ ُ
يَ ْن َق ُ
اس إ َل الْ َم ْعصيَة يُ َفارقُهَُ ،ه َذا َشأْ ُن الد َعاة إ َل َّ
اّلل .
إ َّال أَ ْن يَ ُق َ
ود النَّ َ
ال َرض َى َّ
ين
َوقَ َ
ي َوُمتَ بَاذل َ
اّللُ َع ْنهُ فَ ُكونُوا ُمتَ َواصل َ
ي َوُمتَ َزاور َ
ي بال تَطَ ُاوع
ي َوُمتَطَاوع َ
َوُمتَ نَاصح َ
يل َم َع التَّطَ ُاوع َكثي َوالْ َكث َ
ي فَإ َّن الْ َقل َ
قَليل .
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اءات
َع َم ُل َجلَ َسات َول َق َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
سوا َجلَ َسات الْف ْكر .
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ ْ
ال ال َم ُ
اجل ُ
ال َرض َى َّ
اع الَّذى فيه ُم َكافَ َحةُ الْ ُم ْن َكر
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن تَ َر َك اال ْجت َم َ
َوالَّذى (م ْنهُ) َما ُه َو ُك ْفر م َن الْ َكبَائر ِ .ف الْ َماضى َكا َن َواجبًا َعلَْيه ْم أَ ْن
ف ِف َزَماننَا َه َذا الَّذى قَ َّل فيه الْ ُمنَاضلُو َن َعن
َْيتَمعُوا لََذا الْغَ َرض فَ َك ْي َ
ك .
ّ
ي َع ْن َذل َ
اب الن ُفوذ َوأَ ْ
ص َار أَ ْ
اب الْ َع َمائم ًَنئم َ
الدين َو َ
ص َح ُ
ص َح ُ
يا .
َوقَ َ
ال ل َقاءُ ال ْخ َوان َوتَ نَ ُ
اص ُح ُه ْم يَ ْن َف ُع نَ ْف ًعا َكب ً

التَّ َز ُاوُر
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ أَ َّما بَ ْع ُد فَإ ّن أُوصي ُك ْم بلتَّطَ ُاوع
قَ َ
ال ال َم ُ
يل َم َع التَّطَ ُاوع َكثي َوالْ َكثيُ َم َع َع َدم التَّطَ ُاوع قَليل َ .وأُوصي ُك ْم
فَإ َّن الْ َقل َ
ي ِف َّ
اب ِف َّ
ت
يمةً ،ثَبَ َ
اّلل َوالتَّ َز ُاور فيه فَإ َّن ل ْل ُمتَ َحابّ َ
بلتَّ َح ّ
اّلل َد َر َجةً َعظ َ

ِف
ين َّ
ي َّ
ِف ا ْلَديث الْ ُق ْدس ّى « َو َجبَ ْ
ت َمَبَّّت ل ْل ُمتَ َحابّ َ
ِف َوالْ ُمتَ َزاور َ
ضا ب ّلرفْق َوا ْل ْك َمة َولْيَ تَ َف َّق ْد
ي َّ
ض ُك ْم بَ ْع ً
ص ْح بَ ْع ُ
َوالْ ُمتَ َجالس َ
ِف» َ .ولْيَ ْن َ
ت به ُمصيبَة أَو
يك أَ ْو نَ َزلَ ْ
ضا َوال سيَّ َما إ َذا طَالَ ْ
ت غَْي بَةُ أَخ َ
ض ُك ْم بَ ْع ً
بَ ْع ُ
ا ْشتَ َّد به َم َرض َوأُوصي ُك ْم ب ْل ْلم َوالْ َع ْفو َوأَ ْن يُ َعام َل أَ َح ُد ُك ْم أَ َخاهُ بَا ُيب
اءة بل ْح َسان َو َه َذا
أَ ْن يُ َعاملَهُ به أَ ُخوهُ م َن َّ
الص ْفح َوالْ َع ْفو َوُم َقابَلَة ال َس َ
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َّ
َّ
ين ال َخ ْوف َعلَْيه ْم
َش ْر ُ
ط اليَان الْ َكامل الذى يَ ُكو ُن به النْ َسا ُن م َن الذ َ
ول َّ
ال «إ َّّي ُك ْم َوالظَّ َّن فَإ َّن الظَّ َّن
اّلل ﷺ قَ َ
ص َّح أَ َّن َر ُس َ
َوال ُه ْم َْي َزنُو َن َ .و َ
اس ُدوا َوال
سوا َوال َتَ َّ
ب ا ْلَديث َوال َتَ َّ
أَ ْك َذ ُ
سوا َوال َتَ َ
سوا َوال تَ نَافَ ُ
سُ
سُ
اد َّ
يش َع ْن
تَ بَاغَ ُ
ضوا َوال تَ َدابَ ُروا َوُكونُوا عبَ َ
س التَّ ْفت ُ
[والت َ
اّلل إ ْخ َو ًاًن» َ
َّحس ُ
عُيُوب النَّاس بل َْع ْي]َ ،وفَّ َق ُك ُم َّ
اّللُ َو َحفظَ ُك ْم .

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ التَّ َز ُاوُر ُمه ىم جدا ،ال يَْض َعلَى أَ َحد ُك ْم ُم َّدة
َوقَ َ
استَطَ َ
َواس َعة َلْ يَ َر ف َيها أَ َخاهُ َوال َسأَ َل َع ْنهُ َ .وإن ْ
ورهُ َز َارهَُ ،وإ ْن َلْ
اع أَ ْن يَ ُز َ
الما لَهُ أَ ْو يُ َكال ُمهُ ب َواسطَة التَّلي ُفون  .إ ْن َعم ْلتُ ْم بَ َذا
يَ ْستَط ْع يُ ْرس ُل َس ً
فَأَنْ تُ ْم َكثي َوإ ْن َلْ تَ ْف َعلُوا فَأَنْ تُ ْم قَليل  .إ ْن فَ َع ْلتُ ْم فَأَنْ تُ ْم أَقْوَّيءُ َوإ َّال فَأَنْ تُ ْم
ض ُع يَ ْدعُو إ َل التَّطَ ُاوع .
ض ُعَ ،والتَّ َوا ُ
ض َع َفاءُ َ .والَّذى يُ َس ّه ُل َه َذا التَّ َوا ُ
ُ
ص َل ِف
َوقَ َ
ال أَ ّك ُدوا َعلَى ُك ّل إ ْخ َواننَا ليَ تَ َز َاوُروا ،ب َسبَب ال ْهَال الَّذى َح َ
ت هَ ُم بَ ْعض النَّاس .
ضعُ َف ْ
تَ ْرك التَّ َز ُاور َ
التَّ َش ُاوُر َوتَ ْر ُك اال ْست ْب َداد

اّللُ َع ْنهُ َكا َن م ْن ُمه َّمة َر ُسول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّلل ﷺ
قَ َ
ال ال َم ُ
ص َحابه .
ُم َش َاوَرةُ أَ ْ
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ال َرض َى َّ
اد
َوقَ َ
صاحبَهُ َويَ ُ
اد يَ ُ
يهُ ،اال ْست ْب َد ُ
اّللُ َع ْنهُ اال ْست ْب َد ُ
ضر َ
ضر غَ ْ َ
ضى َّ
اع َرأْى غَ ْيه َولَ ْو َكا َن ُم َواف ًقا ل ْل َح ّق َويُري ُد
َم ْعنَاهُ أَ ْن ال يَ ْر َ
ص اتّبَ َ
الش ْخ ُ
الص َواب  .قَ ْو ُل عُ َم َر َما تَ َر َك ا ْلَق
اس َولَ ْو َكا َن َعلَى غَ ْي َّ
أَ ْن يَتَّب َعهُ النَّ ُ
صديقى ،أَيْ نَ َما َكا َن ا ْلَق أَ ًَن أَتَّبعُهُ  .أَ َحق
صاحبًا لعُ َم َر َم ْعنَاهُ أَ ًَن ا ْلَق َ
َ

النَّاس أَ ْن يُتَّ بَ َع َم ْن َعل َم ا ْلَ َّق َو َعم َل به ،الْ َعالُ الْ َعام ُل َوالْ ُمتَ َعلّ ُم الْ َعام ُل .
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
ص َح ىق أَ ْن يَتَّه َم َرأْيَهُ إ َذا َلْ يَ ُك ْن ع ْن َدهُ
الش ْخ ُ

َدليل َحقيق ىى .

اّللُ َع ْنهُ التَّ َش ُاوُر أَ ْمر ُمه ىمَّ ،
ال َرض َى َّ
ال ل َر ُسوله
اّللُ تَ َع َال قَ َ
َوقَ َ
ن َع ْن ُم َش َاوَرة
الر ُس َ
﴿ َو َشاوْرُه ْم ِف الَ ْمر﴾ [ ُس َورةَ َءال ع ْم َرا َن] َم َع أَ َّن َّ
ول غَ ى
ص َحابه .
ص َحابه بلْ َو ْحى َم َع َذل َ
ى به أَُّمتُهُ أُم َر بُ َش َاوَرة أَ ْ
أَ ْ
ك َح َّّت تَ ْقتَد َ
ال َرض َى َّ
ي فيه .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ اال ْست ْب َد ُ
اد ب َّلرأْى ال َخ ْ َ
أَ َهيَّةُ التَّ ْنسيق

َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
س ُق َم َع إ ْخ َوانه طُُر َق
قَ َ
ال ال َم ُ
اّللُ َع ْنهُ الذى ال يُنَ ّ
َّ
الد ْع َوة إ َل َّ
يهُ ،فَإ َّّي ُك ْم َوالتَّ نَافُ َر َوإيثَ َار
ش نَ ْف َسهُ َوغَ َّ
اّلل َه َذا غَ َّ
ش غَ ْ َ
صوا نيَّات ُك ْم َو َءاث ُروا اآلخ َرَة َعلَى الدنْ يَا َح َّّت
الْ َمال َعلَى اآلخ َرة ،فَأَ ْخل ُ
ام .
ُتَّق ُقوا َه َذا الَ ْم َر َعلَى الْ َو ْجه التَّ ّ
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الرفْق
الْت َز ُام ّ
الرفْ َق بلنَّاس َو َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
الرفْ ُق
قَ َ
ال ال َم ُ
الش َف َقةَّ ،
اّللُ َع ْنهُ الْتَزم ّ

الزيْ َنَ ،وعُ ْد إ َل ُم َع َاملَة َم ْن َع َام ْلتَ ُه ْم
ك َّ
َزيْن َوالْعُ ْن ُ
ف َش ْي فَا ْخ َ ْت لنَ ْفس َ
الرفْق إ َل الْ ُم َع َاملَة ب ّلرفْق .
بغَ ْي ّ

ال َرض َى َّ
ت ُك ْن ُْمتَاطًا ِف الْ َكالم َم َع النَّاس ،قَ ْد تَظُن
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ أَنْ َ
َّ
أَ
ف
ف
َّ
الن
ي
ث
ي
ال
الم
ك
ْ
ل
ا
ض
ع
ب
ن
َ
ْ
س َو ُه َو ِف َحقي َقة الَ ْمر يُثيَُها َ .تََّر اللطْ َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ك َوِف ْ
اْطَاب َوا ْلََرَكاتَ ،ه َذا َمطْلُوب م ْن ُك ّل ال ْخ َوة لَ َّن
ِف ُم َع َاملَت َ
ف .
الَ ْح َو َ
ال َّتْتَل ُ

ال َرض َى َّ
الرفْ َق أَى الَ ْخ َذ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ فَجدوا َو ْ
اجتَه ُدوا َو ْ
استَ ْعملُوا ّ
صود م ْن غَ ْي عُ ْنف .
بلطَّري َقة الَّّت تُوص ُل إ َل الْ َم ْق ُ
ال أُوصي ُك ْم أَ ْن يَ ُكو َن أَ ْم ُرُك ْم بلْ َم ْع ُروف َو َّنْيُ ُك ْم َعن الْ ُم ْن َكر
َوقَ َ
ال الطَّري َقة الَّّت ف َيها ح ْك َمة لَ َّن َّ
اّللَ يُ ْعطى
است ْع َم ُ
الرفْق ْ
ب ّلرفْقَ ،وَم ْع َن ّ
الرفْق َما ال يُ ْعطى َعلَى الْعُ ْنف .
َعلَى ّ

اّللُ َع ْنهُ َكا َن م ْن ُمه َّمة َر ُسول َّ
ال َرض َى َّ
ص َحابه .
َوقَ َ
اّلل ُم َش َاوَرةُ أَ ْ

ال َرض َى َّ
اد
َوقَ َ
صاحبَهُ َويَ ُ
اد يَ ُ
يهُ ،اال ْست ْب َد ُ
اّللُ َع ْنهُ اال ْست ْب َد ُ
ضر َ
ضر غَ ْ َ
ضى َّ
اع َرأْى غَ ْيه َولَ ْو َكا َن ُم َواف ًقا ل ْل َح ّق َويُري ُد
َم ْعنَاهُ أَ ْن ال يَ ْر َ
ص اتّبَ َ
الش ْخ ُ
الص َواب  .قَ ْو ُل عُ َم َر َما تَ َر َك ا ْلَق
اس َولَ ْو َكا َن َعلَى غَ ْي َّ
أَ ْن يَتَّب َعهُ النَّ ُ
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صديقى ،أَيْ نَ َما َكا َن ا ْلَق أَ ًَن أَتَّبعُهُ  .أَ َحق
صاحبًا لعُ َم َر َم ْعنَاهُ أَ ًَن ا ْلَق َ
َ
النَّاس أَ ْن يُتَّ بَ َع َم ْن َعل َم ا ْلَ َّق َو َعم َل به ،الْ َعالُ الْ َعام ُل َوالْ ُمتَ َعلّ ُم الْ َعام ُل .
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
ص َح ىق أَ ْن يَتَّه َم َرأْيَهُ إ َذا َلْ يَ ُك ْن ع ْن َدهُ
الش ْخ ُ

َدليل َحقيق ىى .

اعة َّ
اّلل
َّ
اس َح ْو َل طَ َ
الر ُج ُل َم ْن َجَ َع النَّ َ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
الر ُج ُل َم ْن
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
س َّ
ال ال َم ُ
ال أَ ْه ُل الْع ْلم لَْي َ
اعة َّ
اّلل .
اس َح ْولَهُ إ َّّنَا َّ
اس َح ْو َل طَ َ
الر ُج ُل َم ْن َجَ َع النَّ َ
َجَ َع النَّ َ
اد َرةُ بلْ َع َمل
الْ ُمبَ َ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َبد ُروا بلَ ْع َمال الَّّت تَ ْن َفعُ ُك ْم ِف
قَ َ
ال ال َم ُ
َءاخ َرت ُك ْم قَ ْب َل الْ َع ْجز بلْ َم َرض أَ ْو بلْ َم ْوت أَو َّ
الش َواغل َوا ْع َملُوا ِبَديث
«ال يَ ْشبَ ُع ُم ْؤمن م ْن َخ ْي يَ ْس َمعُهُ َح َّّت يَ ُكو َن ُم ْن تَ َهاهُ ا ْْلَنَّةَ» َوفَّ َق ُك ُم َّ
اّللُ،
أَيَّ َد ُك ُم َّ
اّللُ .
ال َرض َى َّ
وها ِف الْ َواجبَات بَ َد َل أَ ْن
َوقَ َ
اصرفُ َ
اّللُ َع ْنهُ أَ ْوقَاتُ ُك ُم ْ
وها ِف النَّ َوافل .
صرفُ َ
تَ ْ

ب إ َل َّ
ال َرض َى َّ
اّلل أَ ْكثَ َر م َن الْ َع َمل
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َع َم ُل بلْ َف ْرض يُ َق ّر ُ
بلنَّ َوافل ،فَ َعلَْي ُك ْم بتَ ْقدي الْ َف ْرض َعلَى النَّ ْفل َع َم ًال ب َقاع َدة َم ْن َشغَلَهُ
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ض َعن النَّ ْفل فَ ُه َو َم ْع ُذور َوَم ْن َشغَلَهُ النَّ ْف ُل َعن الْ َف ْرض فَ ُه َو َمغْ ُرور،
الْ َف ْر ُ
َوا ْعلَ ُموا أَ َّن نَ ْش َر ع ْلم أَ ْهل السنَّة بُ َكافَ َحة َّ
الضالل الْ ُم ْن تَشر الْيَ ْوَم ع ْن َد
الدين م ْن أَ َه ّم الْ ُف ُروض ،فَ َعلَْي ُك ْم أَ ْن ال
َم ْن يَ َّدعُو َن أَ َّّنُ ْم ُد َعاة إ َل ّ
اع َدة بَ ْم َوال ُك ُم الَّّت
اسلُوا بلْ َع َمل ِف َذل َ
ك َوأَ ْن ال تَ ْب َخلُوا َعن الْ ُم َس َ
تَ تَ َك َ
لزَوائد
يف ل َّ
صار ُ
صليَّة َوال يَْنَ َعنَّ ُك ْم َع ْن َذل َ
اجات ُك ُم الَ ْ
ك الْ َم َ
تَزي ُد َعلَى َح َ
صرفُهُ الْ َواح ُد م ْن ُك ْم ل َّ
ض ُل م ْن َح ّج
لد ْع َوة أَفْ َ
َكتَ ْجميل أَ َثث الْبَ ْيتَ ،وَما يَ ْ
ص ْحنَا ُك ْم َوإ َل َّ
ب أَ َح ُد ُك ْم نَ ْف َسهُ قَ ْب َل
النَّ ْفل َ .وقَ ْد نَ َ
اّلل الْ َمصيُ ،فَ ْليُ َحاس ْ

اسبُوا َوزنُوا
ب [قَ َ
ارو ُق عُ َم ُر َحاسبُوا أَنْ ُف َس ُك ْم قَ ْب َل أَ ْن ُتَ َ
أَ ْن ُيَ َ
ال الْ َف ُ
اس َ
وزنُوا فَإنَّهُ أ َْه َو ُن َعلَْي ُك ْم غَ ًدا أَ ْن ُتَاسبُوا أَنْ ُف َس ُك ُم الْيَ ْوَم
أَنْ ُف َس ُك ْم قَ ْب َل أَ ْن تُ َ
ضو َن ال َّتَْفى م ْن ُك ْم َخافيَة﴾] .
تَ َزيَّنُوا لل َْع ْرض الَ ْك َب ﴿يَ ْوَمئذ تُ ْع َر ُ

ال َرض َى َّ
ال ِف
يحا َيُط الْ َم َ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ إ َذا َكا َن الْ َواح ُد َحجهُ َ
صح ً
ض ع ْن َد َّ
ال
اّلل أَ ْعظَ ُمَ ،حديث قُ ْدس ىى قَ َ
إقَ َامة فَ ْرض َ
ى َخ ْي لَهُ ،الْ َف ْر ُ
ض ُرور ّ
ال َّ
ول َّ
ل
اّلل ﷺ قَ َ
َر ُس ُ
ل َع ْبدى ب َش ْىء أَ َح َّ
ب إ ََّ
ب إ ََّ
اّللُ َع َّز َو َج َّل « َوَما تَ َق َّر َ
ب إ َل َّ
اّلل أَ ْكثَ َر م َن النَّ ْفل .
تْ
ض ُ
ت َعلَْيه»  .الْ َف ْر ُ
ض يُ َق ّر ُ
مَّا افْ ََ
ال َرض َى َّ
ض .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ال تَ ْشتَغ ْل بلنَّ َوافل َوتَ ْتُك الْ َف َرائ َ
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اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
اعة م ْن
َوقَ َ
الد ْع َوةُ إ َل َعقي َدة أَ ْهل السنَّة َوا ْْلَ َم َ
اع َد إنْ َس ًاًن يُ َعلّ ُم َهذه الْ َعقي َد َة الَ ْش َعريَّ َة،
ضل الْ َم ََّ
بات َ .وَك َذل َ
أَفْ َ
ك َم ْن َس َ
ض ُل م ْن َح ّج النَّ ْفل .
َه َذا أَفْ َ
اد لآلخ َرة
اال ْست ْع َد ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم ب ْكثَار ذ ْكر الْ َم ْوت فَإنَّهُ
ال ال َم ُ
الرْزق َواال ْست ْع َداد لآلخ َرة َوإيثَار اآلخ َرة
يُ َساع ُد َعلَى الْ َقنَ َ
اعة بلْيَسي م َن ّ
َعلَى الدنْ يَا .
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ تَ َع َال َج َع َل َهذه ا ْلَيَا َة الدنْ يَا َم ْزَر َعةً لآلخ َرة
َوقَ َ
ب َشرا
يا َوَمن ا ْكتَ َس َ
فَ َمن ا ْكتَ َس َ
يا َكا َن َج َزا ُؤهُ بَ ْع َد الْ َم ْوت َخ ْ ً
ب ف َيها َخ ْ ً
فَ َج َزا ُؤهُ َش ىر ِف اآلخ َرة .

ال َرض َى َّ
يما يَ ْن َفعُ ُك ْم
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ جدوا َو ْ
اجتَه ُدوا ف َ
َودين ُك ْم َح َّّت تُ َوافُوا اآلخ َرَة َوَم َع ُك ْم َزاد يَ ْن َفعُ ُك ْم فَ يُ ْنجي ُك ْم
َّ
اّلل .

ِف ُدنْ يَا ُك ْم
م ْن َع َذاب

ال َرض َى َّ
ار الْبَاق َى َعلَى الْ َفان ،الدنْ يَا َوَما
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َعاق ُل َم ْن َيْتَ ُ
اد التَّ ْق َوى ُه َو الْبَاقى،
ف َيها م َن الْ َمتَاع َوالْ ُم ْستَ لَ َّذات َسر َيعةُ َّ
الزَوالَ ،وَز ُ

اعة .
َوالتَّ ْق َوى ال تَ ُكو ُن إ َّال بع ْلم أَ ْهل السنَّة َوا ْْلَ َم َ
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ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ فَكروا أَنَّ ُك ْم َستَ ْنزلُو َن يَ ْوًما إ َل الْ َق ْب َو َستُ َفارقُو َن
َوقَ َ
َهذه الدنْ يَا َو َستُ َفارقُو َن َما لَ ُك ْم ف َيها م ْن َمتَاع الدنْ يَا ،فَإ َّّي ُك ْم أَ ْن تَ ُكونُوا
ض َعن اآلخ َرة .
مَّ ْن يَ ْن َدف ُع إ َل الدنْ يَا َويُ ْعر ُ

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ا ْغتَن ُموا ْ
يات ِف الَ َّّيم الْ َقالئل للَ َّّيم
َوقَ َ
اَْ ْ َ
الطَّوال .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ أُوصي ُك ْم بَ ْن تُ ْؤث ُروا اآلخ َرَة َعلَى الدنْ يَا،
َوقَ َ
أُوصي ُك ْم بيثَار َما يَ ْب َقى َعلَى َما يَ ْف َن .
ال َرض َى َّ
التقّ َى إ َل الْ َم َعال ال بُ َّد أَ ْن
َوقَ َ
الح َو ََّ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى يُري ُد الْ َف َ
يُ ْؤث َر اآلخ َرَة .

ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ليُ ْؤث ُروا اآلخ َرَة َولْيُ ْؤث ُروا َما يَ ْب َقى َعلَى َما يَ ْف َن
َوقَ َ
ك غَريب أَ ْو َعاب ُر
الر ُس ُ
َولْيَ ُكونُوا َك َما قَ َ
ال َّ
ول ﷺ « ُك ْن ِف الدنْ يَا َكأَنَّ َ
ال لَ َّن
ث الْ َمعي َشةُ َوالْ َم ُ
َسبيل» َوال يُ َف ّك ُروا ِف ُم ْستَ ْقبَله ْم م ْن َح ْي ُ

الْ ُم ْستَ ْقبَ َل علْ ُمهُ ع ْن َد َّ
اّلل .

ال َرض َى َّ
الر ُج ُل يَ ْوًما ال يَ ْستَ ْكملُهُ َوقَ ْد
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ قَ ْد يَ ْستَ ْقب ُل َّ
يَ ْستَ ْقب ُل لَْي لَةً ال يَ ْستَ ْكملُ َها .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ الدنْ يَا ال تُغْن َعن اآلخ َرة ،اآلخ َرةُ أَ َم َام ُكلّنَا
َوقَ َ
ي إلَْي َها .
أَ َم َام الْ ُك ّلَ ،من ْ
استَ َع َّد َلَا َوَم ْن َلْ يَ ْستَع َّد َلَا ال بُ َّد أَ ْن يَص َ
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ال َرض َى َّ
الدين الدنْ يَا
اّللُ َع ْنهُ الدنْ يَا َك َما قَ َ
َوقَ َ
ض ا ْلُ َك َماء ِف ّ
ال بَ ْع ُ
اعةً  .النْ َسا ُن ال يَ ْدرى َم َّت يُ َفار ُق َهذه الدنْ يَاُ ،ثَّ ال
اج َع ْل َها طَ َ
َس َ
اعة ْ
يَ ْت بَ عُهُ َمالُهُ َوال أَ ْهلُهُ إ َل الْ َق ْب ،إ َّّنَا يَ ْت بَ عُهُ َع َملُهَُ ،ع َملُهُ ِف الْ َق ْب إ ْن َكا َن
ورة َر ُجل َجيل َّ
ص ّوُرهُ َّ
الش ْكل َح َسن
اّللُ تَ َع َال ب ُ
صالًا يُ َ
َح َسنًاَ ،ع َم ًال َ
صَ
الر ُج َل ِف قَ ْبه ،أَ َّما َمالُهُ إ ْن َكا َن قَل ًيال
س َه َذا َّ
الثّيَاب َح َسن َّ
الرائ َحة ليُ ْؤن َ
ب لغَ ْيه .
يا َ
ص َار لغَ ْيهَ ،ذ َه َ
َوإ ْن َكا َن َكث ً
ال َرض َى َّ
ات الدنْ يَا َكال َش ْىء بلنّ ْسبَة للَ َّذات اآلخ َرة
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ لَ َّذ ُ
اب الدنْ يَا َكال َش ْىء بلنّ ْسبَة ل َع َذاب اآلخ َرة .
َو َع َذ ُ
ال َرض َى َّ
يا م ْن
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ يَ ْن بَغى لطَالب اآلخ َرة أَ ْن يَ ُكو َن يَ ْوُمهُ َخ ْ ً
أَ ْمسه .
ال َرض َى َّ
ت فَ يَ ْن َقط ُع
َوقَ َ
اب الدنْ يَا إن ا ْشتَ َّد يَ ْع ُقبُهُ الْ َم ْو ُ
اّللُ َع ْنهُ َع َذ ُ
ت .
اس بلْ َم ْوت أَ َّما ِف اآلخ َرة فَال َم ْو َ
ال ْح َس ُ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ الْ َعاق ُل ُه َو الَّذى ال يَغْ َت بلدنْ يَا بَ ْل يُ ْؤث ُر
َوقَ َ
اآلخ َرَة َعلَى الدنْ يَا .
اّللُ َع ْنهُ ُمري ُد اآلخ َرة يَتَ َح َّمل الْ َم َش َّ
ال َرض َى َّ
اق َوالَ َذى م َن
َوقَ َ
ُ
النَّاس .
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ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َبد ُروا بلَ ْع َمال الَّّت تَ ْن َفعُ ُك ْم ِف َءاخ َرت ُك ْم قَ بْ َل
َوقَ َ
الْ َع ْجز َوالْ َم َرض أَو الْ َم ْوت أَو َّ
الش َواغل .
يم َّ
ال َرض َى َّ
الدائ َم الَّذى
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َعاق ُل ال يَ ْر َ
ضى بَ ْن َيْ َس َر النَّع َ
ول .
ال يَ ْن َقط ُع م ْن أَ ْجل النَّعيم الْ َفان الَّذى يَ ْن َقط ُع َويَ ُز ُ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َءاث ُروا الَّذى يَ ْب َقى َعلَى الَّذى يَ ْف َن .
َوقَ َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ الْ َعاق ُل ُه َو الَّذى ال يَغْ َت بلدنْ يَا بَ ْل يُ ْؤث ُر
َوقَ َ
اآلخ َرَة َعلَى الدنْ يَا فَ يَ ْكتَفى م َن الدنْ يَا ،يَ ْقنَ ُع م ْن َها م َن ا ْلَالل الْ َقليل َوال

َيُد يَ َدهُ إ َل ا ْلََرام لتَ ْكثي التَّ نَ عم .

ال َرض َى َّ
َوقَ َ
ص ُدهُ
اّللُ َع ْنهُ الدنْ يَا َم ْزَر َعةُ اآلخ َرةَ ،م ْن َزَر َ
يا َْي ُ
ع ُهنَا َخ ْ ً
ف َّ
اّللَ َو َءا َم َن ب َر ُسوله ﷺ َوأَ َّدى الْ َواجبَات
ِف اآلخ َرة ،الْ َم ْع َن أَ َن َم ْن َع َر َ
يما
ب الْ ُم َح َّرَمات َه َذا فَ َاز ِف اآلخ َرةِ ،ف َهذه الدنْ يَا أَ َخ َذ َز ً
َو ْ
ادا َعظ ً
اجتَ نَ َ
ات م ْن غَ ْي أَ ْن
ك فَ ُه َو َعلَى َخطَر ،الَّذى َم َ
م َن الدنْ يَا ،أَ َّما َم ْن فَاتَهُ َذل َ
ف َّ
اب .
يَ ْعر َ
س لَهُ َش ْىء ِف اآلخ َرة إ َّال النَّ َك ُد َوالْ َع َذ ُ
اّللَ َويُ ْؤم َن بنَبيّه َه َذا لَْي َ
ال َرض َى َّ
ار م ْن ذ ْكر اآلخ َرة َه َذا يَ ُكو ُن م ْن عُلُّو
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ال ْكثَ ُ
ي َعلَى ال ْكثَار
ف انْشغَ َ
ا ْل َّمة لَنَّهُ ُيَّف ُ
ال الْ َق ْلب بلدنْ يَا َوَملَ َّذاتَا َو َه َذا يُع ُ
ض ُل
ض ُل ذُ ْخر لآلخ َرة الْع ْل ُمَ ،وأَفْ َ
م ْن َع َمل اآلخ َرة بلْع ْلم َوالْ َع َملَ ،وأَفْ َ

الْع ْلم الْع ْل ُم ب َّّلل َوَر ُسوله ُمَ َّمد ﷺ .
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اد َّ
ال َرض َى َّ
استَعدوا لآلخ َرة فَإ َّن الدنْ يَا َزَوال
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َّي عبَ َ
اّلل ْ
استَعدوا لآلخ َرة ،تُوبُوا إ َل َربّ ُك ْم َوتَ َزَّو ُدوا آلخ َرت ُك ْم .
ْ
ال َرض َى َّ
ي
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْعبَ ُ
ي َتئب َ
اد َمطْلُوب م ْن ُه ْم أَ ْن يَ ُكونُوا ُمتَأَ ّهب َ
ي إ َل َّ
است ْع َداد َعلَى التَّ ْوبَة
ي لآلخ َرة َتئب َ
ُمتَأَ ّهب َ
اّلل لَ َّن الَّذى يَ ُكو ُن َعلَى ْ
الص ْب َعلَى َّ
الس َّراءِ ،ف َحال
الص ْب يُ َوطّ ُن نَ ْف َسهُ َعلَى َّ
َو َعلَى َّ
الض َّراء َو َّ
الضيق
الْ َف َرح َو َّ
ب َم َعاصيَهَُ ،وِف َحال ا ْلُْزن َو ّ
الر َخاء يُط ُ
يع َربَّهُ ،يَتَ َجنَّ ُ
صائب .
َو ّ
الش َّدة َوالْبَالء َوالْ َم َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ الْ َع ْب ُد الْ ُم ْؤم ُن التَّقى الَّذى ُه َو ُم ْستَع ىد آلخ َرته
َوقَ َ

ظ نَ ْف َسهُ ،إ ْن أَ ْغنَاهُ َّ
ط َّ
اب َّ
اّللِ ،ف ا ْلَالَ ْي َْي َف ُ
اّلل َو َس َخ َ
اّللُ
َْي َذ ُر َع َذ َ
ظ نَ ْف َسهَُ ،وإ ْن أَفْ َق َرهُ َّ
سوقُهُ الْغ َن إ َل
اّللُ َْي َف ُ
ب ْلَالل َْي َف ُ
ظ نَ ْف َسهُ ،ال يَ ُ
الطْغَيان َوال الْ َف ْق ُر إ َل الْ َف َساد َوالْ ُك ْفرِ ،ف ا ْلَالَ ْي يَ ُكو ُن ُمط ًيعا ل َربّه تَ بَ َار َك
َوتَ َع َال َهذه أَ ْح َس ُن َحاالت النْ َسان .
ال َرض َى َّ
ى َحال
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ليَ ْبك النْ َسا ُن َعلَى نَ ْفسه ،ليَ ُق ْل َعلَى أَ ّ
وت ،إ ْن مت َوأَ ًَن َعلَى َحالَة َح َسنَة فَ يَا فَ ْوزى َوَّي فَ َرحىَ ،وإ ْن مت
أَ ُم ُ
َعلَى َحالَة َسيّئَة فَ يَا َخ ْي بَّت إ ْن َلْ يَتَ َد َارْكن َّ
اّللُ ب َر ْحَته َو َع ْفوه .
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إ ْك َر ُام َّ
الض ْيف
اّللُ َع ْنهُ َع ْن أَب ُه َريْ َرَة َرض َى َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ أَ َّن
قَ َ
ال ال َم ُ
ول َّ
يا أَ ْو
اّلل قَ َ
َر ُس َ
ال « َم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن ب َّّلل َوالْيَ ْوم اآلخر فَ ْليَ ُق ْل َخ ْ ً
ت َوَم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن ب َّّلل َوالْيَ ْوم اآلخر فَ ْليُ ْكرْم َج َارهُ َوَم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن
ص ُم ْ
ليَ ْ
ض ْي َفهُ» َرَواهُ الْبُ َخارى َوُم ْسلم .
ب َّّلل َوالْيَ ْوم اآلخر فَ ْليُ ْكرْم َ
َم ْع َن ًَنر َعلَى َعلَم
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َم ْع َن ًَنر َعلَى َعلَم م ْن َكل َمة أَ ْش َه ُر
قَ َ
ال ال َم ُ
ف
ار الَّذى يُ ْش َع ُل َعلَى أَ ْعلَى َجبَل َح َّّت يَ ْعر َ
م ْن ًَنر َعلَى َعلَم النَّ ُ
ضيوفًا) ع ْن َد ُه ْم .
الْ ُم َساف ُرو َن أَ َّن ُهنَ َ
اك ُس َّك ًاًن َح َّّت يَ ْنزلُوا ( ُ
يحة للَ ْهل
نَص َ

اّللُ َع ْنهُ َّ
ص الَّذى يَ ْع َم ُل ِف َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
الد ْع َوة،
قَ َ
ال ال َم ُ
الش ْخ ُ
ال « َم ْن
ول قَ َ
الر ُس َ
أَ ْهلُهُ إ ْن أَ َعانُوهُ َعلَى َما ُه َو فيه َلُ ْم مثْ ُل أَ ْجره لَ َّن َّ
َّ
ب لقتَال الْ ُك َّفار ِف َسبيل َّ
اّلل يَ ْب ُذ ُل
َج َّه َز غَازًّي فَ َق ْد غَ َزا» ،الذى يَ ْذ َه ُ
وحهُ م ْن أَ ْجل َّ
اّلل يَ ُق ُ
ول إ َّما أَ ْن أُقْ تَ َل َوإ َّما أَ ْن أَعُ َ
ودَ ،ه َذا أَ ْج ُرهُ
نَ ْف َسهُ ُر َ
َّ
اّللَّ ،
ين يُ َقاتلُو َن الْ ُك َّف َار لدين َّ
َعظيم ع ْن َد َّ
اّللُ
اّلل ِف اآلخ َرة َ .ه ُؤالء الذ َ
سمائَة َسنَةَ ،ه َذا
تَ َع َال َهيَّأَ َلُ ْم ِف ا ْْلَنَّة مائَةَ َد َر َجة ،بَ ْ َ
ي َد َر َجة َو َد َر َجة َخْ ُ
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ين ِف َسبيل َّ
اّلل َ .ه َذا الْ ُم َجاه ُد الَّذى أَ ْج ُرهُ إ َل َه َذا ا ْلَ ّد
ل ْل ُم َجاهد َ
اجهُ ل ْلج َهاد َكأَنَّهُ غَ َزا بنَ ْفسه ،لَهُ
الْ َعظيم ،الَّذى يُ َساع ُدهُ ،يُ ْعطيه َما َْيتَ ُ
الدين ع ْل َم أَ ْهل السنَّة لَهُ أَ ْجر َعظيم
ك الَّذى يُ َعلّ ُم ع ْل َم ّ
أَ ْجر َعظيمَ ،ك َذل َ
اّلل َوالَّذى يُ َساع ُدهُ أَ ْج ُرهُ َعظيم ع ْن َد َّ
ع ْن َد َّ
اّلل َوالَّذى يُ َساع ُدهُ أَ ْج ُرهُ
ض ُل ا ْْل َهاد ُه َو إ ْحيَاءُ ع ْلم أَ ْهل السنَّة لَنَّهُ ب َسبَب قلَّة
َعظيم ،الْيَ ْوَم أَفْ َ
َم ْن يَ ْف َه ُم ع ْل َم أَ ْهل السنَّة َكثُ َر الْ ُم ْفس ُدو َن َوأَثَّ ُروا ِف النَّاسَ ،وإ َّال لَ ْو َكا َن
ع ْل ُم أَ ْهل السنَّة ُم ْن تَش ًرا ِف النَّاس َما َو َج ُدوا َم ْن يَتَّبعُ ُه ْم ِف َهذه الْبالد .
َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
ين يَ ْع َملُو َن لنَ ْشر َه َذا يُ ْر َجى َلُ ْم َد َر َجةُ
اّللُ َع ْنهُ َوالذ َ
َّ
سنَّّت
الر ُس ُ
ادة َولَ ْو َماتُوا َعلَى ف َراشه ْم ،قَ َ
ال َّ
سُ
الش َه َ
ول ﷺ «الْ ُمتَ َم ّ
كبُ
َّ
اس
ع ْن َد فَ َساد أَُّمّت فَ لَهُ أَ ْج ُر َشهيد»  .فَ يَا فَ ْوَز َم ْن تَ َعل َم َه َذا َو َد َعا النَّ َ
الزَمن
الر ُس ُ
ول فَإنَّهُ ِف َه َذا َّ
اجتَ َه َدَ ،وقَ ْد َتََّق َق َما قَالَهُ َّ
إلَْيه َو َج َّد ِف َذل َ
ك َو ْ
َكثُ َر َم ْن ُيَ ّرفُو َن ُسنَّةَ َر ُسول َّ
ضاعُوا
اّلل أَ ْى َشر َيعتَهُ الْ َعقي َد َة َوالَ ْح َك َام أَ َ
ك فَا ْلَ َذ َر ا ْلَ َذ َر م ْن ُه ْم .
ك ََ َّ
اس إ َل َذل َ
َذل َ
س ُكوا ب َرائه ْم َويَ ْدعُو َن النَّ َ
َّ
َ
َ
ك فَ َق ْد ُحرُموا
و
ز
أ
و
م
ه
الد
و
أ
ن
و
س
اك
ع
ي
ين
ذ
َ
اج ُه ْم م َن َّ
ْ
الس ْعى ِف َذل َ
َ
ُ
َ
َوال َ ُ ُ ْ ْ َ َ َ
ص ُل ال ْسالم
يا َويَ ْل َح ُق ُه ْم َذنْب َكبي لَ َّن َعقي َد َة أَ ْهل السنَّة ه َى أَ ْ
يا َكث ً
َخ ْ ً
ف
ك لنَ ْفسه َم ْن َع َر َ
ضى ب َذل َ
يا َوال يَ ْر َ
فَ َم ْن فَاتَ ْتهُ فَ َق ْد َخس َر ُخ ْس َر ًاًن َكب ً
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س
قَ ْد َر اآلخ َرة َ .وقَ ْو ُل َّ
الر ُسول ﷺ « ُسنَّّت» أَ َر َ
اد الْ َعقي َد َة َوالَ ْح َك َام لَْي َ
الدين .
السنَ َن النَّ َواف َل َوإ ْن َكانَت النَّ َواف ُل َلَا َشأْن َعظيم ِف ّ
الر ُسول
سنَّة َّ
سُ
الْ ُمتَ َم ّ
كب ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
سنَّّت ع ْن َد فَ َساد أَُّمّت
قَ َ
سُ
ال ال َم ُ
اّللُ َع ْنهُ «الْ ُمتَ َم ّ
كبُ

ام ُكل َه َذا ُسنَّةُ
لَهُ أَ ْج ُر َشهيد» َم ْع َن ُسنَّّت أَ ْى َشر َيعّت الْ َعقي َدةُ َوالَ ْح َك ُ
َر ُسول َّ
صر أَو الْ َمغْرب
س َم ْع َن ُسنَّّت ُسنَّةَ الظ ْهر أَ ْو ُسنَّةَ الْ َع ْ
اّلل لَْي َ
ام َشر َيعّت َوظَ َه َر
الس َو َ
س َه َذا َم ْعنَاهَُ ،م ْع َن ُسنَّّت الْ َعقي َدةُ َوالَ ْح َك ُ
َو ّ
اك ،لَْي َ
ص ْد ُق َحديث َر ُسول َّ
اّلل .
ي
فَ َهنيئًا ل َم ْن تَ َعلَّ َم ع ْل َم أَ ْهل السنَّة َوََ َّ
سَ
ك به َو َدافَ َع َع ْنهُ الْ ُم َخالف َ
َوَما أَ ْعظَ َم َه َذا الَ ْج َر ،م ْن غَ ْي أَ ْن يَغْ ُزَو غَ ْزَوًة ِف َسبيل َّ
ال أَ ْج َر
اّلل يَنَ ُ
َشهيد الْ َم ْع َرَكة ،نَ َع ْم َمثَ ُل َشهيد الْ َم ْع َرَكة َمثَ ُل الَّذى يُ ْقتَ ُل ِف َسبيل َّ
اّلل،
َّ
يحة لَ ْو بَق َى أَ َح ُد ُه ْم َعلَى
يحة َو َعقي َد ُتُ ْم َ
ين نيَّا ُتُ ْم َ
صح َ
صح َ
الش َه َداءُ الذ َ
ي طَويلَةً ال يَ ْن تَف ُخ .
َو ْجه الَ ْرض سن َ

ول َّ
ال َرض َى َّ
سنَّّت ع ْن َد
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
سُ
اّلل ﷺ «الْ ُمتَ َم ّ
كبُ
فَ َساد أَُّمّت لَهُ أَ ْج ُر َشهيد» َد َر َجةُ الش َه َداء ع ْن َد َّ
يمة ،م ْن َها
اّلل تَ َع َال َعظ َ
الد َر َجة َو َّ
ي َّ
أَ َّن َّ
الد َر َجة
اّللَ تَ َع َال أَ َع َّد للش َه َداء ِف ا ْْلَنَّة مائَةَ َد َر َجةَ ،ما بَ ْ َ
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يةُ َخْسمائَة َسنَةَ ،هذه َّ
ين للش َه َداءَ ،والْيَ ْوَم
الد َر َج ُ
ات ُكل َها ل ْل ُم َجاهد َ
َمس َ
س ًكا بَا فَ ُه َو ع ْن َد َّ
اّلل َشهيد،
َم ْن يَ ْس َعى لتَأْييد َعقي َدة أَ ْهل السنَّة ُمتَ َم ّ
َوأَنْ تُ ْم َو َّّلل ا ْلَ ْم ُد َعلَى َهذه الْ َعقي َدة فَأَبْش ُروا بَ َذا الَ ْجر الْ َعظيمَ ،وَما
ي النَّاس ُد َعاة إ َل ض ّد
أَ ْعظَ َم َه َذا الَ ْجر لَنَّهُ َم ْعلُوم الْيَ ْوَم بَنَّهُ انْ تَ َش َر بَ ْ َ
الص َحابَةُ َوَم ْن تَب َع ُه ْم
الر ُس ُ
ول َو َّ
َعقي َدة أَ ْهل السنَّة الَّّت َكا َن َعلَْي َها َّ
سل إ َل يَ ْومنَا َه َذا َوأَنْ تُ ْم َعلَى َهذه الْ َعقي َدة َوتَ ْس َع ْو َن إ َل َتْييد َها
بلتَّ َس ْل ُ
اء َّ
احَ ُدوا َّ
اّللُ تَ َع َال تَ نَالُو َن َه َذا
فَ ْ
اّللَ تَ َع َال َعلَى َهذه النّ ْع َمةَ ،وإ ْن َش َ
يم .
الَ ْج َر الْ َعظ َ
اّللُ َع ْنهُ أَبْش ُروا فَإ َّن لَ ُك ْم ع ْن َد َّ
ال َرض َى َّ
ياُ ،كل َم ْن
َوقَ َ
اّلل ذُ ْخ ًرا َكب ً
وت َعلَْي َها فَ ُه َو َشهيد لَ َّن
َكا َن َعلَى َعقي َدة َّ
الر ُسول َويُ َداف ُع َع ْن َها َوَيُ ُ
ول
سنَّّت ع ْن َد فَ َساد أَُّمّت لَهُ أَ ْج ُر َشهيد» َ .ر ُس ُ
ول قَ َ
الر ُس َ
َّ
سُ
ال «الْ ُمتَ َم ّ
كبُ
َّ
وب
اّلل ﷺ قَ َ
الم بَ َدأَ غَريبًا َو َسيَ عُ ُ
ود غَريبًا َك َما بَ َدأَ فَطُ َ
ال «إ َّن ال ْس َ
ال «الَّ
ول َّ
صل ُحو َن م ْن
ذ
اّلل قَ َ
يل َوَم ْن ُه ُم الْغَُرَبءُ َّي َر ُس َ
ين يُ ْ
َ
ل ْلغَُرَبء» ،ق َ
ام،
اس» ُ .سنَّةُ َّ
الر ُسول ه َى َشر َيعتُهُ الْ َعقي َدةُ َوالَ ْح َك ُ
ُسنَّّت َما أَفْ َس َد النَّ ُ
َوالْيَ ْوَم أَ ْمر ظَاهر أَ َّن أَ ْكثَ َر النَّاس فَ َس ُدوا ،ق ْسم ب َف َساد الْ َعقي َدة َح َّّت
َخ َر ُجوا م َن ال ْسالم َوق ْسم فَ َس ُدوا م ْن غَ ْي ْ
اُُْروج م َن ال ْسالم ب ْن َرافه ْم
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الشر َيعة َو َع َمله ْم بلَ ْح َكام الْ ُم َخال َفة ل َّ
َع ْن أَ ْح َكام َّ
لشر َيعةَ ،و َه َذا
ص َدا ُق َما ِف َه َذا ا ْلَديث .
م ْ
ال ُْم ْؤم ُن م ْرَءاةُ أَخيه

ول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
اّلل ﷺ «ال ُْم ْؤم ُن م ْرَءاةُ
ال ال َم ُ
ف َما يَ ُكو ُن
س تَ ْكش ُ
التمذىَ ،م ْعنَاهُ يَ ْن َ
أَخيه» أَ ْخ َر َجهُ ّْ
ص ُحهُ ،الْم ْرَءاةُ أَلَْي َ
ول َشبَّهَ ال ُْم ْؤم َن بلْم ْرءَاة
الر ُس ُ
ب ليُ َز َ
الَّ ،
ِف َو ْجه النْ َسان مَّا ال يُ ْعج ُ
ول لَهُ اتْ ُر ْك
َم ْعنَاهُ ال ُْم ْؤم ُن يَ ُدل أَ َخاهُ ل َزالَة َما فيه م َن الَ ْمر الْ َقبيح ،يَ ُق ُ
يحةُ ه َى أَ ْن
َه َذا الْف ْع َل ،ال يَ ْتُُكهُ َعلَى َما ُه َو َعلَْيه بَ ْل يُبَ ُّ
ي لَهُ َ .والنَّص َ
ط َّ
الر ُج ُل أَ َخاهُ َعلَى َما يُ ْرضى َّ
اّللَ فَ َم ْن َعم َل
اّللَ َويَ ْب تَعد َع َّما يُ ْسخ ُ
ي َّ
يُع َ

ي َوَم ْن َلْ يَ ْع َم ْل فَ ُه َو م َن ْ
ين .
بَ َذا فَ ُه َو م َن ال ُْم ْفلح َ
اَْاسر َ

ت َعلَى ُم ْسلم َع ْوَرًة
َم ْن َس ََ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ال أَ َح ُد ُه ْم
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
ْس ُن
ك ال تَ ْذ ُك ْر به َع ْوَرَة ْامرئ فَ ُكل َ
ل َسانُ َ
ك َع ْوَرات َوللنَّاس أَل ُ
فَذ ْك ُر َع ْوَرات النَّاس إ ْن َلْ يَ ُك ْن ل َسبَب َش ْرع ّى َكالتَّ ْحذير الْ َواجب ال
ت َعلَى ُم ْسلم َع ْوَرًة
َيُ ُ
وز َ .م ْن منَّا َيْلُو م َن الْعُيُوب َوِف ا ْلَديث « َم ْن َس ََ
َكا َن َك َم ْن أَ ْحيَا َم ْوءُ َ
ود ًة م ْن قَ ْبَها» َم ْعنَاهُ الَّذى يَ ْس ُتُ َع ْوَرَة ُم ْسلم لَهُ
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ت الَّّت قُتلَ ْ
ثَ َواب َعظيم َكأَنَّهُ أَ ْحيَا الْب ْن َ
يًة ب َدفْن َها َحيَّةًَ ،م ْعنَاهُ َكأَنَّهُ
ت َ
صغ َ
وت .
أَنْ َق َذ َها قَ ْب َل أَ ْن َُ َ
َكثْ َرةُ َّ
ي ف َيها
الضحك ال َخ ْ َ

اّللُ َع ْنهُ َع ْن َجابر بن َسَُرَة َرض َى َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ
ال ال َم ُ
يل َّ
ول َّ
ال َكا َن َر ُس ُ
قَ َ
يل َّ
الضحكَ ،كا َن َ
ضح ُكهُ
الص ْمت قَل َ
اّلل ﷺ طَو َ
تَ بَس ًما َ .وِف ا ْلَديث الَّذى أَ ْخ َر َجهُ ابْ ُن حبَّا َن «إ َّّي َك َوَكثْ َرَة َّ
الضحك فَإ َّن
َكثْ َرَة َّ
ب بَاء الْ َو ْجه» َ .م ْعنَاهُ الَّذى يُ ْكث ُر
الضحك ُي ُ
ب َويَ ْذ َه ُ
يت الْ َق ْل َ
ك َكثْ َرةُ َّ
َّ
ي
ك َه ْي بَ تُهُ تَ ْس ُق ُ
ط َوقَ ْلبُهُ يَ ُكو ُن فَاس ًدا ل َذل َ
الضح َ
الضحك ال َخ ْ َ
ف َيها .
ين ل َم ْن ال َع ْه َد لَهُ َوال إيَا َن ل َم ْن ال أَ َمانَةَ لَهُ
ال د َ
ول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ين ل َم ْن
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
اّلل ﷺ «ال د َ

ام
ال َع ْه َد لَهُ َوال إيَا َن ل َم ْن ال أَ َمانَةَ لَهُ» َرَواهُ ابْ ُن حبَّا َن َوأَ ْخ َر َجهُ ال َم ُ
صحيح بال خالف فَا ْع َملُوا به َ .م ْع َن
بن َح ْن بَل ِف ُم ْسنَده َو ُه َو َ
أَ ْحَ ُد ُ
َه َذا ا ْلَديث أَ َّن الْ ُم ْسل َم ال يَ ُكو ُن دينُهُ َكام ًال إ َّال ب َوفَاء الْ َع ْهد َ .وإيَا ُن
ضا ال يَ ُكو ُن َكام ًال إ َّال ِب ْفظ الَ َمانَة .
الْ ُم ْؤمن أَيْ ً
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ضب
تَ ْر ُك الْغَ َ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ضبَ ،علَْي ُك ْم ب َ ْتك
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم ب َ ْتك الْغَ َ
ال ال َم ُ
ضب يَ ْك ُف ُرو َن،
ب يَ ْهد ُم ّ
ض النَّاس ب َسبَب الْغَ َ
ضب ،الْغَ َ
الْغَ َ
ين  .بَ ْع ُ
الد َ
ض ُ
ضبُو َن َعلَى َّ
يش ُهنَا ِف
اّلل فَ يَ ْك ُف ُرو َن َ .ح َك ْ
ض النَّاس يَغْ َ
بَ ْع ُ
ت لَنَا ْام َرأَة تَع ُ
ت إ َل َّ
الشام
ورَّي ،تُ ُوفّيَ ْ
وت قَالَ ْ
بَ ْيُ َ
ت أُ ْخّت فَ َذ َه ْب ُ
ت ل أُ ْخت ِف ُس ْ
صولنَا َ .و َل َق ب أَ ْوالدى
ت ُدفنَ ْ
صر َوَكانَ ْ
ص ْل ُ
ت بَ ْع َد الْ َع ْ
ت قَ ْب َل ُو ُ
َوَو َ
صلُوا بَ ْع َد الْغُُروب فَ َذ َه ْب نَا إ َل الْ َق ْب لَْي ًال َم َع أَ ْوالدى َوبَنَات الَّّت
َوَو َ
الد
تُ ُوفّيَ ْ
اب يَتَ َح َّر ُك  .أَ ْو ُ
ص َار يَطْلُ ُع َ
ص َار الْ َق ْبُ يَ ُدقَ ،
ت ،فَ َ
الت ُ
ص ْوت َو َ
ت َوهى َحيَّة ،لَ َعلَّ َها
ب قَالُوا لَ َعلَّ َها ُدفنَ ْ
أُ ْخّت لَ َّما َرأَ ْوا َذل َ
ك َح َف ُروا الْ َق ْ َ
اب َعلَْي َها َ .وبَ ْع َد أَ ْن
اء فَأَ َع ُ
الت َ
ادوا َ
تَ ُكو ُن بَ ْع ُد َحيَّةً ،فَ َو َج ُدوا ا ْْلُثَّةَ َس ْو َد َ
ت
اب إ َل َّ
ت ُدفنَ ْ
ج إ َل التَّ َحرك َ .كانَ ْ
اب َعلَْي َها َع َ
أَ َع ُ
الت ُ
الت َ
الر ّ
اد َ
ادوا َ

اء ُه ْم إ َل
يب الْع َشاء ُ .ثَّ بَ ْع َد َذل َ
صالة الْ َع ْ
َعلَى َ
ك َج َ
صر َوالْ َق ْبُ فُت َح قَر َ
صلّى
ار َوقَ َ
ال إ َّن َّ
ت َكانَ ْ
ج م َن الْ َق ْب  .قَالَ ْ
الص ْو َ
ت تُ َ
ت َيْ ُر ُ
الْبَ ْيت ا ْلََّف ُ
صلّى يَ ْقتُ ُل ل أَ ْوالدى،
س َم َّرات فَ َقالَ ْ
ت لَ أُ َ
َولَكنَّ َها أَ ْس َقطَت ا ْلَ ْم َل َخْ َ
ول َه َذا َخ َر َج م َن ال ْسالم َهذه
الم ُك ْفرَ ،م ْن يَ ُق ُ
صلّى لَهُ َ .ه َذا الْ َك ُ
ال أُ َ
ت  .لَ ْو قَالَت ا ْلَ ْم ُد َّّلل َكا َن
ت فَ َك َف َر ْ
بْ
الْ َم ْرأَةُ غَضبَ ْ
ت َعلَى َرّبَا َما َ
ص ََ
اض َعلَى َّ
اّلل ُك ْفرَ ،ج َعلَت
ت فَ َك َف َر ْ
ض ْ
تَ
ت ُ
ت  .اال ْع َ
ب َلَا أَ ْجر لَكن ا ْع ََ
ُكت َ
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اّللَ ظَال ًماَّ ،
َّ
ت م ْن أَ ْهل
ص َار ْ
ص َفهُ بلظ ْلم َك َف َر َ .
اّللُ َح َكم َع ْدل َم ْن َو َ
اّللُ ُْيس ُن َعاقبَ تَ نَا َّ
ب َوِف اآلخ َرة أَ َشد َّ .
اّللُ ُْيس ُن
النَّار ِ .ف الْ َق ْب تَ تَ َع َّذ ُ
َعاقبَ تَ نَا َّ
اّللُ ُْيس ُن َعاقبَ تَ نَا .
ال َرض َى َّ
ضب َوتَ ْقليل الْ َكالم َ .ه َذا َش ْىء
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم ب َ ْتك الْغَ َ
َعظيم َم ْن َعم َل به َسل َم م ْن َكثي م َن َّ
الش ّر .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم بتَ ْقليل الْ َكالم إ َّال م ْن َخ ْي َو َعلَْي ُك ْم
َوقَ َ
ضب .
بتَ ْقليل َّ
الرفَاهيَة َوتَ ْرك الْغَ َ
ال َرض َى َّ
اه َدةُ النَّ ْفس َواجبَة ب َ ْتك َها الْ ُم َح َّرَمات
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُمَ َ
َوإلْ َزام َها الْ َواجبَات .

ض النَّاس َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ إ َذا
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
ض َّ
الصال َ
ي بَ ْع ُ
ال بَ ْع ُ
الصال َح الَّذى يَ ْع َج ُز َع ْنهُ الْ َع َد ُد الْ َكثيُ م ْن أَ ْهل
س َر َلُ ُم الْ َع َم َل َّ
أَ ْك َرَم ُه ْم يَ َّ
صرًَن .
َع ْ
ال َرض َى َّ
ضب م ْن أَ ْك َب الْ َو َسائل
َوقَ َ
ض ْب ُ
ط النَّ ْفس ع ْن َد الْغَ َ
اّللُ َع ْنهُ َ
ظ الْبَ َدن .
الدين َوح ْف ُ
للنَّ َجاة ،فيه ح ْف ُ
ظ ّ
اّللُ َع ْنهُ إ َّن النْ َسا َن َّ
ال َرض َى َّ
ك
َوقَ َ
الشدي َد ِف الْ َم ْع َن ُه َو الَّذى يَْل ُ
ضب بَ ْل َع ّو ُدوا أَنْ ُف َس ُك ْم َعلَى
اء الْغَ َ
نَ ْف َسهُ ع ْن َد الْغَ َ
ضب فَال تَ ْن َساقُوا َوَر َ
س َّ
اس
ضب إ َّال َّّلل  .يَ ُق ُ
تَ ْرك الْغَ َ
الشدي ُد َم ْن غَلَ َ
ب النَّ َ
ول النَّب ﷺ «لَْي َ
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َولَك َّن َّ
ضب» َويَ ُق ُ
ول َعلَْيه َّ
الصالةُ
ك نَ ْف َسهُ ع ْن َد الْغَ َ
الشدي َد َم ْن َملَ َ
الث .
َو َّ
ب» ثَ ً
صاهُ «ال تَ غْ َ
الم ُموصيًا َمن ْ
استَ ْو َ
الس ُ
ض ْ
ال َرض َى َّ
ضب
َوقَ َ
صال النْ َسان أَ ْن يَ ُكو َن بَطىءَ الْغَ َ
اّللُ َع ْنهُ َخ ْيُ خ َ
ضا .
الر َ
َسر َ
يع ّ
ال َرض َى َّ
ضا .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ ُم ْؤم ُن بَطىءُ الْغَ َ
الر َ
ضب َسر ُ
يع ّ

ال َرض َى َّ
ضب َسل َم
َوقَ َ
ك نَ ْف َسهُ ع ْن َد اال ْست ْش َعار بلْغَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن َملَ َ
َوَنَا م َن ا ْلَالك .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ا ْل ْل ُم م ْن أَ ْح َسن ْ
ضل
َوقَ َ
صال ،ا ْل ْل ُم م ْن أَفْ َ
اْ َ
ْ
يم ُه َو الَّذى ال يَ ْستَفزهُ
اْ َ
صال فَ َم ْن فَ َق َد ا ْل ْل َم ال يَ ْكثُ ُر نَ ْفعُهُ ،ا ْلَل ُ
ب .
الْغَ َ
ض ُ
ال َرض َى َّ
ك .
َوقَ َ
ب ال بُ َّد أَ ْن يَ ْهل َ
اّللُ َع ْنهُ َمن اتَّبَ َع الْغَ َ
ضَ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
ضب
الر ُس َ
َوقَ َ
اّللُ تَ َع َال َعلَّ َم َّ
ول ﷺ أَ َّن َءافَات الْغَ َ
ضب،
ص ُل م َن النْ َسان ِف َحال الْغَ َ
يةَ ،كثي م َن الْ ُك ْفر إ َّّنَا َْي ُ
ية َوَكب َ
َكث َ
ص ُل ِف َحال
ي الَ ْ
ي الَ ْهل َوبَ ْ َ
اج َرات َما بَ ْ َ
صدقَاء َتْ ُ
َوَكثي م َن الْ ُم َش َ
ضب .
الْغَ َ
ب م ْن أَ ْكثَر أَ ْسبَاب َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
الش ّر ،الْغَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْغَ َ
ض ُ
ض ُ
ب َكثيُ
الر ُج َل م ْن دينه أَ ْحيَ ًاًنَ ،وأَ ْحيَ ًاًن يُ َع ّك ُر َعلَْيه أَ ْم َر َمعي َشته .
ج َّ
الْ َم َفاسدُ ،يْر ُ
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اّللُ َع ْنهُ لَ ْو ُكنَّا نَ ْع َم ُل ِبَديث َر ُسول َّ
ال َرض َى َّ
ب
َوقَ َ
اّلل ﷺ ال تَ غْ َ
ض ْ
ُكنَّا َسل ْمنَا م ْن َهذه الْ َم َهالك َوالْ َم َعايب الَّّت ه َى ف َيها َع ْيب ِف الدنْ يَا
َو َع َذاب ِف اآلخ َرة .
ُمَالََفةُ النَّ ْفس

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اجتَ َم َع َوليَّان أَ َح ُد ُهَا َو َج َد اآل َخ َر
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ ْ
ال ال َم ُ
ال بُ َخالََفة النَّ ْفس .
ت إ َل َه َذا فَ َق َ
تبًّعا ِف ا ْلََواء فَ َق َ
ص ْل َ
ال لَهُ اآل َخ ُر بَ َو َ
ُم ََ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُمَالََفةُ النَّ ْفس تُع ُ
ي َعلَى َكثي م ْن أَ ْع َمال الْبّ
ب م َن َّ
اّلل .
الَّّت تُ َق ّر ُ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم بغَلَبَة النَّ ْفس ب ْْلُْهد بلْبَ َدن َوالْ َمال .
َوقَ َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ م ْن أَ ْسبَاب ْ
الدين
َوقَ َ
اْ ْذالن َوالتَّ َد ْه ُور ِف أُ ُمور ّ
اعة َّ
اّلل َوالْ َع ْج ُز أَ ْى ُسوءُ الْ َف ْهم
ض ْع ُ
َوالدنْ يَا الْ َك َس ُل أَ ْى َ
ف ا ْل َّمة َع ْن طَ َ
صالح .
لطُُرق الْ َم َ

ي َعلَى َما يُ ْرضى َّ
ال َرض َى َّ
اّللَ .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُمَالََفةُ النَّ ْفس تُع ُ
اد َّ
اّللَ َّ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
اّلل َعلَْي ُك ْم بُ َخالََفة ا ْلََوى،
َوقَ َ
اّللَ َّي عبَ َ
اب َو ُمَالََفة ا ْلََوى ،ال تُ ْفل ُحو َن إ َّال أَ ْن ُّتَال ُفوا ا ْلََوى .
َعلَْي ُك ْم بلتَّ َح ّ
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ال َرض َى َّ
اد أَ ْن يُبَ َار َك لَهُ ِف َوقْته فَ ْليُ ْكث ْر م َن
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن أَ َر َ
اعات َو َتْذيب النَّ ْفس .
الطَّ َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ُمَ َاربَةُ النَّ ْفس ش َفا ُؤ َها .
َوقَ َ
ال َرض َى َّ
احة .
َوقَ َ
ب ِف الطَّ َ
اعة َر َ
اّللُ َع ْنهُ التَّ َع ُ
ال َرض َى َّ
ف قَ ْد َر
َوقَ َ
ف َه َواهُ ال يَ ْرقَىَ ،م ْن َع َر َ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى ال ُيَال ُ
ت َعلَْيه الدنْ يَا .
سهُ َو َهانَ ْ
اآلخ َرة َهانَ ْ
ت َعلَْيه نَ ْف ُ
يق التَّ ْق َوى أَ ْى َمَافَة َّ
ال َرض َى َّ
اّلل غَ ْيُ طَريق ا ْلََوى أَ ْى
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ طَر ُ
يل إ َل ا ْلََرام إ َل الْ َم َعاصىَ ،والتَّ ْق َوى َتْج ُز
س َ ُ
َم ْيل النَّ ْفس ،النَّ ْف ُ
َّ
س .
النْ َسا َن َعن الْ ُم َح َّرَمات الّت تَ ْشتَه َيها النَّ ْف ُ
ال َرض َى َّ
تقَّى ِف الْ َك َماالت
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ ُم ْؤم ُن الَّذى يُري ُد أَ ْن يَ ََ
الصالة .
ف نَ ْف َسهُ ِف َتَمل الْ َ ْبد الْ َقارس لَ ْجل َّ
ُيَال ُ
ال َرض َى َّ
ب للطَّري َقة
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُمَالََفةُ ا ْلََوى َ
ص ْعب ،قَليل مَّ ْن يَ ْن تَس ُ
ف َه َواهُ فَ يَصيُ م َن الَ ْوليَاء .
َم ْن ُيَال ُ

ال َرض َى َّ
ى َعلَى النَّاس
َوقَ َ
س تَ ْشتَهى اال ْست ْعالءَ َوالتَّ َع ّد َ
اّللُ َع ْنهُ النَّ ْف ُ
احةَ ،فَالنْ َسا ُن الَّذى يُري ُد أَ ْن
َواال ْس ْت َس َ
ال ِف الْ َملَ َّذات َوتَ ْشتَهى َّ
الر َ

س
بأْ
يَتَ َجنَّ َ
َى يَ ْب تَع َد م ْن ًَنر َج َهنَّ َم َعلَْيه أَ ْن يَ ْتُ َك َما َ ُ
يل إلَْيه النَّ ْف ُ
فَ يُ َخال َف َها .
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َّ
اّلل تَ َع َال فَ َق ْد
اس َ ْت َس َل ِف
َمن ْ

ال َرض َى َّ
ضاء
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن َخالَ َ
ف نَ ْف َسهُ ل ْر َ
اها ،يَ ُكو ُن أَ ْحيَا نَ ْف َسهُ ،يَ ُكو ُن أَ ْك َرَم نَ ْف َسهَُ ،وأَ َّما
أَ ْحيَ َ
اع َها فَ َق ْد أَ َذ َّل نَ ْف َسهُ .
َه َو َاها َوأَطَ َ
ال َرض َى َّ
اه َدةُ النَّ ْفس َواجبَة ب َ ْتك َها الْ ُم َح َّرَمات
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُمَ َ
َوإلْ َزام َها الْ َواجبَات .
ص َف َها َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ أَ َّم َارة بلسوء إ َّال َما َرح َم
َوقَ َ
س َك َما َو َ
اّللُ َع ْنهُ النَّ ْف ُ
اّللُ يَ ْسلَ ُم م ْن َش ّر النَّ ْفس ،أَ َّما الَّذى َلْ َْي َفظْهُ َّ
َرّب ،الَّذى َحفظَهُ َّ
اّللُ َو ُه ْم
َّ
أَ ْكثَ ُر الْبَ َشر ال يَ ْسلَ ُمو َن م ْن َش ّر النَّ ْفس لَ
س َلَا َم َزال ُقَ ،م َزال ُق م ْن
ف
َّ
الن
ن
ْ
َ
الر ْجل َوَم َزال ُق م ْن
طَريق اللّ َسان َوَم َزال ُق م ْن طَريق الْيَد َوَم َزال ُق م ْن طَريق ّ
الس ْمع َوَم َزال ُق م ْن طُُرق أُ ْخ َرى .
طَريق َّ
اّللُ َع ْنهُ م ْن أَ ْدعيَة َر ُسول َّ
ال َرض َى َّ
ك
َوقَ َ
اّلل ﷺ «اللَّ ُه َّم إ ّن أَعُوذُ ب َ

ك م َن ا ْْلُْب
ك م َن الْ َع ْجز َوالْ َك َسل َوأَعُوذُ ب َ
م َن ا ْلَ ّم َوا ْلََزن َوأَعُوذُ ب َ
ك م ْن غَلَبَة َّ
الر َجال» فَ يَ ْن بَغى ل ْل ُم ْؤمن أَ ْن
َوالْبُ ْخل َوأَعُوذُ ب َ
الديْن َوقَ ْهر ّ
يَ ْع َم َل بَ َذا ا ْلَديث فَ يَ ُكو ُن َدائ ًما َعلَى َع َمل ْ
ف َه َواهُ،
اَْ ْي ُم ْستَمرا َوُيَال ُ
اح ِف ُمَالََفة النَّ ْفس َ .والْ َع ْج ُز الَّذى
يل إ َل َّ
الر َ
احةَ ،والنَّ َج ُ
س َ ُ
فَالنَّ ْف ُ
س َّ
ف ا ْل َّمة َوالْف ْكر
الر ُس ُ
استَ َعا َذ م ْنهُ َّ
ض ْع ُ
الض ْع َ
ف ا ْْل ْس َمانَّ بَ ْل َ
ْ
ول لَْي َ
َوالنّيَّة .
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ال َرض َى َّ
يق ب ُك ْم أَ ْن
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ال يَل ُ
ص ْحنَا ُك ْم ب َ ْتك
بَلَد ُك ْم م ْن غَ ْيُك ْم َوقَ ْد نَ َ

ول .
الر ُس ُ
َّ

صلَ َحة
تَ ُكونُوا أَقَ َّل ْاهت َم ًاما بَ ْ
استَ َعا َذ م ْنهُ
الْ َك َسل الَّذى ْ

ول َّ
ال َرض َى َّ
س
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
اّلل ﷺ «الْ َكيّ ُ
َو َعم َل ل َما بَ ْع َد الْ َم ْوت َوالْ َعاج ُز َم ْن أَتْ بَ َع نَ ْف َسهُ َه َو َاها
الَ َمانَّ» .
ب نَ ْف َسهُ َو َعم َل ل َما بَ ْع َد
َم ْع َن ا ْلَديث أَ َّن الْ َعاق َل َح َّق الْ َعاقل َم ْن غَلَ َ
ض َّ
الْ َم ْوت َ .م ْع َن غَلَبَة النَّ ْفس ُه َو أَ ْن يَ ْق َه َر نَ ْف َسهُ َعلَى أَ َداء َما فَ َر َ
اّللُ
اجتنَاب َما َح َّرَم َّ
س الْ َعاق ُل َم ْن لَهُ
َو ْ
اّللَُ ،ه َذا الْ َعاق ُل َحق الْ َعاقل أَ ْى لَْي َ
َّ
ب نَ ْف َسهُ،
فَ ْهم َوذَ َكاء ِف َجْع الْ َمال إ َّّنَا الْ َعاق ُل َحق الْ َعاقل ُه َو الذى غَلَ َ
ب َما َح َّرَم َّ
ض َّ
اّللُ م َن
قَ َه َرَها فَأَ َّدى َما فَ َر َ
اّللُ م َن الْ َواجبَات ُكلّ َها َو ْ
اجتَ نَ َ
الْ َم َعاصى ُكلّ َها .
َه َذا الْ َعاقل َحق الْ َعاقلَ ،ه َذا الَّ
ب نَ ْف َسهُ َو َعم َل آلخ َرتهَ ،ه َذا
ل
غ
ى
ذ
َ
َ
َ
ُ
ُ
احة
ك لَ َّن النْ َسا َن نَ ْف َسهُ َميَّالَة إ َل َّ
الْ َعاق ُل َحق الْ َعاقل َو َذل َ
الر َ
َو َّ
الش َه َوات أَى الْ ُم ْستَ لَ َّذات م َن الْ َمأْ َكل َوالْ َم ْش َرب َوالْ َم ْلبَس َوغَ ْي
ك  .النْ َسا ُن َْمبُول َعلَى َه َذا فَ َم ْن قَ َه َر نَ ْف َسهُ أَ َّدى الْ َواجبَات ُكلَّها
َذل َ
َم ْن َدا َن نَ ْف َسهُ
َوََ َّن َعلَى َّ
اّلل
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استَ َع َّد ل َما يَ ْن َفعُهُ ِف اآلخ َرة ل َما بَ ْع َد الْ َم ْوت،
َو ْ
ب الْ َم َعاص َى ُكلَّ َها َو ْ
اجتَ نَ َ
َه َذا النْ َسا ُن ُه َو الْ َعاق ُل َحق الْ َعاقل .
ض ُل الْ َواجبَات ُه َو الْع ْل ُم ،الْع ْل ُم ب َّّلل َوب َر ُسوله
َوم َن الْ َواجبَات بَ ْل أَفْ َ
َوبُُمور دين َّ
ص َل َه َذا َوأَ َّدى بَقيَّةَ الْ َواجبَات
ض ُل الْع ْلم ،فَ َم ْن َح َّ
اّلل َه َذا أَفْ َ
س
َو ْ
ب َج َ
اجتَ نَ َ
يع الْ ُم َح َّرَمات َه َذا ُه َو الْ َعاق ُل َحق الْ َعاق ُل  .أَ َّما َم ْن لَْي َ
َك َذل َ
ك َكأَنَّهُ ال َع ْق َل فيه َوإ ْن َكا َن لَهُ فَ ْهم َوذَ َكاء ِف َجْع الْ َمال لَنَّهُ

انْ َشغَ َل َع َّما يَ ْن َفعُهُ ِف َّ
الدار الَبَديَّة .
الرَّيء
تَ ْر ُك ّ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
الرَّيء
قَ َ
ال ال َم ُ
س َْمبُولَة َعلَى ّ
اّللُ َع ْنهُ النَّ ْف ُ
ص َعب الَ ْشيَاء َعلَى النَّ ْفس ال تَطْ ُه ُر طَ َه َارًة َت َّمةً م َن
ص م ْنهُ م ْن أَ ْ
َوالتَّ َخل ُ
اه َدة .
الرَّيء إ َّال بَ ْع َد ُمَ َ
ّ
م ْن ُح ْسن إ ْسالم الْ َم ْرء تَ ْرُكهُ َما ال يَ ْعنيه

اّللُ َع ْنهُ َع ْن أَب ُه َريْ َرَة َرض َى َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ال
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
ول َّ
اّلل ﷺ «م ْن ُح ْسن إ ْسالم الْ َم ْرء تَ ْرُكهُ َما ال يَ ْعنيه» َ .حديث
ال َر ُس ُ
قَ َ
الر ُجل ِف دينه أَ ْن يَ ْتُ َك َما ال
المة قُ َّوة َّ
َح َسن َرَواهُ ّْ
التمذى َوغَ ْيُهُ ،م ْن َع َ
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يم
فَائ َد َة فيه م ْن َكالم َوغَ ْي َذل َ
ك َ .رَوى ابْ ُن حبَّا َن أَ َّن ِف ُ
ص ُحف إبْ َراه َ
الم « َعلَى الْ َم ْرء الْ َعاقل أَ ْن ال يَ ْشتَغ َل إ َّال بَا يَ ْعنيه» .
َعلَْيه َّ
الس ُ

ال َرض َى َّ
اه َدةُ النَّ ْفس َواجبَة ب َ ْتك َها الْ ُم َح َّرَمات
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُمَ َ
َوإلْ َزام َها الْ َواجبَات .
ي الظَّ ّن
َتْس ُ
ارو ُق عُ َم ُر َرض َى َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ
ال ال َم ُ
ال الْ َف ُ
م َن ْ
ت م ْن فَم أَخيه
يحة أَ ْن يَظُ َّن الْ ُم ْسل ُم ب َكل َمة َخ َر َج ْ
اْ َ
صال الْ َقب َ
وءا َو ُه َو َي ُد َلَا ِف ْ
ص َّح ِف ا ْلَديث الْ َم ْرفُوع
اَْ ْي َْمم ًال َ .وقَ ْد َ
الْ ُم ْسلم ُس ً
س َن
« َولْتَأْت إ َل النَّاس بَا ُتب أَ ْن َيْتُ َ
وك» لَ َّن َه َذا النْ َسا َن ُيب أَ ْن ُيَ ّ
ي فَ يَ ُكو ُن َعم َل
اس الظَّ َّن به ،فَ ْليَ ْف َع ْل مثْ َل َذل َ
ك بغَ ْيه م َن الْ ُم ْسلم َ
النَّ ُ
ضا «ال يُ ْؤم ُن أَ َح ُد ُك ْم
صحيح أَيْ ً
بَ َذا ا ْلَديث َوب ْلَديث اآل َخر الَّذى ُه َو َ
اس بُلُق
َح َّّت ُي َّ
ب لَخيه َما ُيب لنَ ْفسه» َوب ْلَديث اآل َخر « َو َخالق النَّ َ
صحيح َ .وأَ َّما َما َرَواهُ الْبُ َخارى أَ َّن عُ َم َر َرض َى َّ
َح َسن» َو ُه َو أَيْ ً
اّللُ َع ْنهُ
ضا َ
ال «إ َّن أُ ًَن ًسا َكانُوا يُ ْؤ َخ ُذو َن بلْ َو ْحى َعلَى َع ْهد َر ُسول َّ
اّلل َوإ َّن الْ َو ْح َى
قَ َ
ي
يا أَمنَّاهُ َوقَ َّربْ نَاهُ َو َ
ص َّدقْ نَاهُ َوَم ْن أَظْ َه َر لَنَا غَ ْ َ
قَد انْ َقطَ َع فَ َم ْن أَظْ َه َر لَنَا َخ ْ ً

96

اد به أَ ْن
ص ّدقْهُ َوإ ْن قَ َ
َذل َ
ال إ َّن َسر َيرتَهُ َح َسنَة»  .فَ َه َذا الْ ُم َر ُ
ك َلْ َنْ َم ْنهُ َوَلْ نُ َ
ال يَ ُكو َن لَهُ ِف ْ
اَْ ْي َْمم ًال .
ول َّ
ال َرض َى َّ
اّلل ﷺ «الْ ُم ْسل ُم أَ ُخو الْ ُم ْسلم ال
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
يع َدفْ َع الظلْم َع ْنهُ] َوال
َى ال يَ ْتُُكهُ يُظْلَ ُم َو ُه َو يَ ْستَط ُ
يَظْل ُمهُ َوال يُ ْسل ُمهُ [أ ْ
َْيق ُرهُ»  .فَ َم ْن َعم َل بَ َذا ا ْلَديث َرفَ َعهُ َّ
التقّ َى
اّللُ َد َر َجات فَ َم ْن أَ َر َ
اد ََّ
َو ُح ْس َن ا ْلَال ع ْن َد َّ
سن
اّلل فَ ْليَ ْع َم ْل بَ َذا ا ْلَديث َولْيَ تَ َوا َ
ض ْع لَخيه َولْيُ َح ّ
ي
ي الْ ُم ْسلم َ
ب الْ ُم َع َاملَةَ ا ْلَ َسنَةَ بَ ْ َ
الظَّ َّن به ،إ َّن َتْس َ
ي الظَّ ّن يُ َسبّ ُ
ص ُل لَهُ ُح ْس ُن ْ
اُْلُق َو ُه َو َع َم ُل الْ َم ْع ُروف َوَكف الَ َذى َعن الْغَ ْي
فَ يَ ْح ُ
يةُ الَنْبيَاء َوالَ ْوليَاء .
َوَتَم ُل أَ َذى الْغَ ْيَ ،هذه س َ
شهُ .
َوقَ َ
اب َع ْي ُ
س َن ظَنهُ طَ َ
ال َم ْن َح ُ
ح َك م

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ض الْعُلَ َماء ُمَ َاربَةُ النَّ ْفس
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال بَ ْع ُ
ال ال َم ُ
ش َفا ُؤ َها .
اّلل أَ ْى أ َّ
س ا ْل ْك َمة َمَافَةُ َّ
ال َرض َى َّ
َن الْ َف ْه َم َوالْ َع ْق َل ُه َو
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َرأْ ُ

َمَافَةُ َّ
يم ،أَ ْع َق ُل
اّللَ ،م ْن َكا َن ُم ْؤمنًا تَقيا َه َذا ُه َو الْ َعاق ُلَ ،ه َذا ُه َو ا ْلَك ُ
النَّاس ُه ُم الْ ُمتَّ ُقو َن .
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ول َّ
ال َرض َى َّ
الصحيح « َم ْن
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
اّلل ﷺ ِف ا ْلَديث َّ
اء فَ َق ْد ذُب َح بغَ ْي س ّكي» .
ل الْ َق َ
ضَ
ُوَّ
ال َرض َى َّ
ك َوإ ْن
َوقَ َ
ك إ ْن َح َر ْستَهُ َح َر َس َ
صانُ َ
اّللُ َع ْنهُ ل َسانُ َ
ك حَ
ك .
أَطْلَ ْقتَهُ َرفَ َس َ
ال َرض َى َّ
اس .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َخ ْيُ النَّاس َم ْن يَ ْن تَف ُع به النَّ ُ
اّللُ َع ْنهُ إ َّن أَ ْعظَ َم ن ْع َمة م ْن ن َعم َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّلل َعلَى َخ ْلقه َعقي َدةُ
ول ﷺ .
الر ُس ُ
أَ ْهل السنَّة الَّّت َكا َن َعلَْي َها َّ

ال َرض َى َّ
اج َهةُ الُُمور َعلَى َح َسب َما يُتَ َوقَّ ُع
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْل ْك َمةُ ُم َو َ
ض َّرة .
م ْن َها م ْن َم ْن َف َعة َوَم َ
َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ْ
س
َوقَ َ
اَْاس ُر َم ْن َعم َل ل ْل َمال أَ ْو ل ْل َجاه الذى لَْي َ
التفع َعلَى النَّاس .
صلَ َحة ل ّ
فيه َم ْ
لدين إ َّّنا ل ْل َه َوى َو ََّ

اّللُ َع ْنهُ َم ْن أَ َحبَّهُ الَتْقيَاءُ فَ ُه َو ع ْن َد َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّلل َْمبُوب ،أَ َّما َمَبَّةُ
بَة بَا .
غَ ْيه ْم فَال ع ْ َ

ال َرض َى َّ
اب ب َق ْلبه َما
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن َح َ
اب َوَم ْن غَ َ
ض َر ب َق ْلبه َما غَ َ
ض َر .
َح َ
ال َرض َى َّ
ادة ا ْلَيَاة .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َم ْس َك ُن الْ َواس ُع م ْن َس َع َ
98

ال َرض َى َّ
ب إ َذا تَ َو َّجهَ إ َل َش ْىء يَ ْس ُه ُل َعلَْيه أَ ْن
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َق ْل ُ
يَ ْف َه َمهُ َوأَ ْن َْي َفظَهُ .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ُكل َداع َخ ْي يَ ْل َقى أَ ًذى م َن النَّاس .
َوقَ َ
ال َرض َى َّ
ضهُ إ َذا َكانَت
َوقَ َ
ت ُك بَ ْع ُ
اّللُ َع ْنهُ َما ال يُ ْد َر ُك ُكلهُ ال يُ ْ َ
ك .
صلَ َحةُ ِف َذل َ
الْ َم ْ
ال َرض َى َّ
ال الْ ُف َق َهاءُ الْ َو ْجهُ َْم َم ُع الْ َم َحاسن .
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن أَقْ َف َل َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ قَ ْلبَهُ فَال يَ ْفتَ ُحهُ أَ َحد .
َوقَ َ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ا ْْلَ ْه ُل َداء .
َوقَ َ

ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ
الص ْد ُق ِف أَقْ َوالنَا أَقْ َوى لَنَا
ّ

َو َّ
الشر ِف أَفْ َعالنَا أَفْ َعى لَنَا
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
ف ب َكالمه أَ ْو بف ْعله .
َوقَ َ
ص يُ ْع َر ُ
الش ْخ ُ

اّللُ تَ َع َال قَ ْلبَهُ َم ْه َما َرأَى م َن َّ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن أَقْ َف َل َّ
ال َرض َى َّ
الدالئل
َوقَ َ

ك ا ْلَ َّق َوإ ْن نَظََر إلَْيه ب َع ْينه .
ك ا ْلَ َّق ،ال يَ ْف َه ُم قَ ْلبُهُ َذل َ
ال يُ ْبص ُر َذل َ

اّللُ َع ْنهُ تَ ْر ُك الْ َمأْلُوف أَ َشد م َن َّ
ال َرض َى َّ
الض ْرب بلسيُوف .
َوقَ َ
ال َرض َى َّ
[م ْعنَاهُ َمن
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ أَ َد ُ
ب الظَّاهر عُ ْن َوا ُن أَ َدب الْبَاطن َ
ضا أ َّ
َح َك َام َّ
َن
الشر َيعة طَبَّ َق َعلَى نَ ْفسه َعلَى ظَاهرهَ ،ه َذا يَ ُدل أَيْ ً
الْتَ َزَم أ ْ
قَ لْبَهُ ُم َوافق لظَاهره] .
99

اعاةُ َّ
ال َرض َى َّ
اعاة َخاطر النَّاس .
َوقَ َ
الش ْرع أَ ْوَل م ْن ُم َر َ
اّللُ َع ْنهُ ُم َر َ
اعة َّ
ال َرض َى َّ
اّلل ِف َحيَاته
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى ال يَ ْب ُذ ُل ُج ْه َدهُ ِف طَ َ
فَ َق ْد فَاتَهُ ْ
اَْ ْيُ َويَ ْب َقى َم َعهُ النَّ َد ُم .
ال َرض َى َّ
الر َجال .
اّللُ َع ْنهُ الْ َم ُ
َوقَ َ
ال فَ ْح ُ
ص ّ
ال َرض َى َّ
الص ْبُ بَنْ َواعه ضيَاء
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
ض الْعُلَ َماء َّ
ال بَ ْع ُ
ل ْل ُقلُوب .
ال َرض َى َّ
اعة .
َوقَ َ
ح بلْ َقنَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َقنَ َ
ب يَ ْرَت ُ
اعةُ غ َن الْ َق ْلب ،الْ َق ْل ُ

اد َّ
ال َرض َى َّ
يا َْي َفظُهُ َعلَى َعقي َدة أَ ْهل
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن أَ َر َ
اّللُ به َخ ْ ً
السنَّة .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ قَ ْت ُل الْ ُم ْسلم أَ َشد م ْن َزَوال الدنْ يَا .
َوقَ َ
ال َرض َى َّ
الح اللّئَام .
َوقَ َ
يح الْ َكالم س ُ
اّللُ َع ْنهُ قَب ُ
ال َرض َى َّ
صالح الظَّاهر
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ اال ْست َق َامةُ قَائ َمة َعلَى أَ ْم َريْن َ
صالح الْبَاطن .
َو َ
ال َرض َى َّ
ادات .
َوقَ َ
ات َّ
اد ُ
اد ُ
ات الْ َع َ
ادات َس َ
الس َ
اّللُ َع ْنهُ َع َ

ال َرض َى َّ
صاحب الَ ْخيَ َار .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ إ ْن أَ َر ْد َ
ت الرق َّى فَ َ
ف الْ َمالَّ ،
س َّ
ال َرض َى َّ
ف
َوقَ َ
ف َش َر ُ
الش َر ُ
ف َش َر َ
الش َر ُ
اّللُ َع ْنهُ لَْي َ
الدين .
ّ
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اّللُ َع ْنهُ ِف الْ ُق ْرب ال يُ ْؤث ُر َّ
ال َرض َى َّ
يهُ .
َوقَ َ
الش ْخ ُ
ص غَ ْ َ
ب الْ َع َمل إ َل َّ
ال َرض َى َّ
اّلل َما ُدووَم َعلَْيه .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ إ َّن م ْن أَ َح ّ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ُحب الدنْ يَا ح َجاب َعن ْ
اَْ ْي .
َوقَ َ
َّ
ال َرض َى َّ
اس ْ
اََْراب .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الط َم ُع بلْ َمال أَ َس ُ
ال َرض َى َّ
المة دينه
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َقنَ َ
اعةُ بلْيَسي َع ْون للنْ َسان َعلَى َس َ
َو ُدنْ يَاهُ .
ال َرض َى َّ
ب أَ َج ًال َوال يَ ْقطَ ُع رْزقًا .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َق ْو ُل ب ْلَ ّق ال يُ َق ّر ُ

صائ ُح َجام َعة
نَ َ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي َو َّ
الصالةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ي،
َو َّ
الم َعلَى أَفْ َ
ي أَ ْجَع َ
ي َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
ضل الْ ُم ْر َسل َ
الس ُ
ض َل الَ ْع َمال الْت َز ُام َم ْذ َهب أَ ْهل السنَّة َعقي َد ًة َوأَ ْح َك ًاما
أَ َّما بَ ْع ُد فَإ َّن أَفْ َ
ك َو َّ
وهاَ ،ه َذا
وت َعلَى َذل َ
َوالث بُ ُ
َى َد ْع َوةُ النَّاس ليَ تَ َعلَّ ُم َ
الد ْع َوةُ إلَْي َها أ ْ
اعة
الم قَ َ
الر ُس َ
ك لَ َّن َّ
ول َعلَْيه َّ
ض ُل الَ ْع َمال َو َذل َ
أَفْ َ
ال « َعلَْي ُك ْم ب ْْلَ َم َ
الس ُ
َّ
ين
الر ُس ُ
اها َّ
َوإ َّّي ُك ْم َوالْ ُف ْرقَةَ»  .ا ْْلَ َم َ
اعةُ الَّّت َعنَ َ
ول ﷺ ه َى أَ ْه ُل السنَّة الذ َ
لصالة،
اعةَ ل َّ
س الْ َم ْع َن ا ْْلَ َم َ
ص َحابُهُ َوَم ْن تَب َع ُه ْمَ ،ه ُؤالء ا ْْلَ َم َ
ُه ْم أَ ْ
اعةُ لَْي َ
يث «ستَّة لَ َعنَ ُه ُم َّ
اّللُ َولَ َعنَ ُه ْم ُكل
يث م ْن َها َحد ُ
َوقَ ْد َوَر َد ِف الْت َزام َها أَ َحاد ُ
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اّلل َوالْ ُم ْستَحل لََرم َّ
ب ب َق َدر َّ
الزائ ُد ِف كتَاب َّ
اّلل
ب ُمَاب َّ
اّلل َوالْ ُم َك ّذ ُ
نَ ّ
تتى َما َح َّرَم َّ
ط ب ْْلََبُوت ليُذ َّل َم ْن أَ َع َّز
اّللُ َوالْ ُمتَ َسلّ ُ
َوالْ ُم ْستَحل م ْن ع ْ َ
اّللُ أَ ْو يُع َّز َم ْن أَ َذ َّل َّ
َّ
اعة» َ .وقَ ْولُهُ َعلَْيه
سنَّّت الْ ُم َفار ُق ل ْل َج َم َ
اّللُ َوالتَّار ُك ل ُ
اعة» فيه َح ى
ث َعظيم َعلَى اتّبَاع
َّ
سنَّّت الْ ُم َفار ُق ل ْل َج َم َ
الس ُ
الم « َوالتَّار ُك ل ُ
ب ﷺ بَ َّن
َم ْذ َهب أَ ْهل السنَّة َوتَ ْرك الش ُذوذ َع ْن َها إ َل َما ُيَال ُف َها ،فَأَ ْخ ََ
ك فَ ُه َو َم ْلعُون
ي َذل َ
َم ْن تَ َر َك َم ْذ َه َ
ب أَ ْهل السنَّة َعقي َد ًة َو َع َم ًال َوالْتَ َزَم غَ ْ َ
ع ْن َد َّ
س َر لَنَا َم ْعرفَةَ َعقي َدة أَ ْهل
اّلل َوع ْن َد ُك ّل الَنْبيَاءَ ،وا ْلَ ْم ُد َّّلل الَّذى يَ َّ
ي بَ ْذ َهب أَ ْهل ا ْلَ ّق أَ ْهل السنَّة
السنَّة َوا ْْلَ َم َ
اعة َْن َم ُدهُ أَ ْن َج َعلَنَا ُم ْلتَزم َ
ت فيه الد َعاةُ إ َل
اعة َعقي َد ًة َوأَ ْح َك ًاما ِف َه َذا الْ َوقْت الَّذى َكثُ َر ْ
َوا ْْلَ َم َ
خالف َها ب ْست ْع َمال طُُرق تَ ْلبيس َوََْويهَ ،و ُه ْم ق ْس َمان ق ْسم يَ َّدعُو َن علْ َم
َّ
اه ْم َوق ْسم م ْن ُه ْم يَ َّدعُو َن
الشر َيعة َوأَ َّّنُ ْم ُه ُم الْ ُمحقو َن ُدو َن َم ْن س َو ُ
ف .
صو َ
التَّ َ

ب َسيّد قُطُب الْ ُم َس َّم ْو َن اآل َن
َوأَ َّما الْق ْس ُم الَ َّو ُل فَ ُه ُم الْ َو َّهابيَّةُ َوح ْز ُ
ب
ا ْْلَ َم َ
اعةَ ال ْسالميَّةَ َوالطَّائ َفةُ الثَّالثَةَ ح ْز ُ
ب التَّ ْحريرَ ،ه ُؤالء َخالَ ُفوا َم ْذ َه َ
أَ ْهل السنَّة الَّ
الص َحابَة َوَم ْن تَب َع ُه ْم ج ًيال بَ ْع َد جيل إ َل
ه
ذ
م
و
ه
ى
ذ
ْ
ب َّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ف الَّ
ف فَأَ ْكثَ ُر َه ُؤالء
ذ
صو َ
الص ْن ُ
ين َ
ضلوا َم َع َد ْع َو ُ
َوقْتنَا َه َذا  .أَ َّما ّ
اه ُم التَّ َ
َ
الال ف ْرقَة تُ َس َّمى َّ
الشاذليَّةَ الْيَ ْش ُرطيَّةَ .
ض ً
الْيَ ْوَم َوأَ َشد ُه ْم َ
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ال َرض َى َّ
ت َعلَى َم َسامع ُك ْم َوه َى
َوقَ َ
صائح الَّّت َم َّر ْ
اّللُ َع ْنهُ م َن النَّ َ
َى ال يَ ْن بَغى أَ ْن
يل التَّ نَ عم أَ ْو تَ ْرُكهُ َوالنَّص َ
يل الْ َكالم أ ْ
يحةُ الثَّانيَةُ تَ ْقل ُ
تَ ْقل ُ
يَتَ َكلَّ َم َّ
يما يَ ْن َفعُهُ ِف دينه أَ ْو ِف َم َعاشه
يما يَ ْعنيه أ ْ
الش ْخ ُ
َى إ َّال ف َ
ص إ َّال ف َ

اس الْغَريبَ ،م ْن لَق َى ُم ْسل ًما
َى ِف أُ ُمور َمعي َشته َويَ ْد ُخ ُل ِف َذل َ
أْ
ك إينَ ُ
غَريبًا َمطْلُوب أَ ْن يُ ْؤن َسهُ بلْ َكالم الطَّيّب َوال يَ ْتُُكهُ يَ ْستَ ْوحش .
الر ُج ُل ُمطْب ًقا َش َفتَ ْيه ال يَتَ َكلَّ ُم ال
س َم ْع َن تَقليل الْ َكالم أَ ْن يَظَ َّل َّ
َولَْي َ
بَ ْي َوال ب َش ّر ال ،أَ َّما ب َْْ ْي فَ يَ تَ َكلَّ ُم َويُ ْكث ُر ُج ْه َدهُ م ْن ذ ْكر َّ
اّلل تَ َع َال
ك .
َوتَ ْعليم النَّاس َما يَ ْن َفعُ ُه ْم ِف دينه ْم َوَما أَ ْشبَهَ َذل َ
ية َما أَ ْكثَ َر َم ْن
َوالَ ْم ُر الثَّال ُ
ضب فَإ َّن الْغَ َ
ث تَ ْر ُك الْغَ َ
ضَ
ب َم ْهلَ َكة َكب َ
َّ
ين يَتَ َكلَّ ُمو َن بَلْ َفاظ الْ ُك ْفر
يَ ْهل ُكو َن ب َسبَب الْغَ َ
ضبَ ،كثي م َن النَّاس الذ َ
َّ
َّ
ب فَ يَ ْحملُ ُه ُم
ب ُك ْفره ُم الْغَ َ
سبَب الْغَ َ
ض ُ
ضب يَ ُكو ُن َسبَ ُ
إّنَا يَتَ َكل ُمو َن ب َ
ي الَقَارب أَ ْكثَ ُر
ب إ َل الْ ُك ْفرَ ،وَك َذل َ
الْغَ َ
ي َوبَ ْ َ
ي الْ ُمتَ َحابّ َ
ك الْ َقط َيعةُ بَ ْ َ
ض ُ
ب .
أَ ْسبَابَا الْغَ َ
ض ُ

ية ل َم ْن َتَ َّم َل لَ َّن التَّ نَ ع َم يَ ْدعُو
أَ َّما تَ ْر ُك التَّ نَ عم فَفيه فَ َوائ ُد َكب َ
ب الْ َمالُ ،ثَّ إ َّن النْ َسا َن إ َذا
النْ َسا َن إ َل ا ْْلَ َشع َوزَّي َدة الطَّ َمع ِف ُح ّ
ى َوسيلَة
يْ
ت َحالَتُهُ ُيَاو ُل أَ ْن يَص َل إ َل َذل َ
ك التَّ نَ عم بَ ّ
تَ َع َّو َد التَّ نَ ع َم ُثَّ تَ غَ ََّ
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ود
م َن الْ َو َسائل ،إ ْن َكا َن بطَريق ا ْلَالل َوإ ْن َكا َن بطَريق ا ْلََرامَ ،ههُ أَ ْن يَعُ َ
ك التَّ نَ عم إ َل ا ْلَال الَّذى َكا َن َعلَْيه م َن التَّ نَ عمَ ،ه َذا َههُ .
إ َل َذل َ
ُثَّ إ َّن التَّ نَ ع َم َم ْب َخلَة أَ ْى ُيَلّى النْ َسا َن يَ ْب َخ ُل َعن َّ
الدفْع ِف ُو ُجوه
ْ
صلَ َحة
ت َه َذا الْ َم َ
اَْ ْي يَ ُق ُ
ول إ َذا َدفَ ْع ُ
ال لََذا الْم ْسكي أَ ْو لَذه الْ َم ْ
الحهُ َويَ ُكو ُن
الدينيَّة يَ ْ
ضعُ ُ
ّ
ب تَ نَ عمى فَ يَ ْب َخ ُل َع َّما فيه فَ ُ
ف تَ نَ عمى أَ ْو يَ ْذ َه ُ
ب َو َّ
اّللُ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َع َال أَ ْعلَ ُم .
َحاج ًزا بَ ْي نَهُ َوبَ ْ َ
ي أَ ْع َمال الْ ّ

َوقَ َ
الر ُسول إ َذا ذُك َرت السنَّةُ فَه َى َشر َيعتُهُ الْ َعقي َدةُ
ال ِف َحديث َّ
صر َوصيَ َام َش َّوال
اها ُسنَّةَ الظ ْهر َو ُسنَّةَ الْ َع ْ
س َم ْعنَ َ
َوالَ ْح َك ُ
ام َولَْي َ
ض النَّاس،
است ْع َم َ
ي َذل َ
ك َك َما يَظُن بَ ْع ُ
َو ْ
ال ّ
س الْع َم َامة َوغَ ْ َ
الس َواك َولُْب َ
َه َذا َج ْهل م ْن ُه ْم بَ َحاديث َر ُسول َّ
اد
الر ُس ُ
اّلل ﷺَّ ،
ول إ َذا ذَ َك َر ُسنَّ تَهُ الْ ُم َر ُ
الم .
ض َوالنَّ ْف ُل ُكلى ُسنَّ تُهُ َعلَْيه َّ
بَا َشر َيعتُهُ الْ َف ْر ُ
الس ُ
اّللُ َعلَى َر ُسول َّ
صلَّى َّ
ال َرض َى َّ
اّلل َو َسلَّ َم
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َو َ
أُوصي ُك ْم بلتَّطَ ُاوع َع َم ًال ب َق ْول َر ُسول َّ
ى
اّلل ﷺ لَب ُم َ
وسى الَ ْش َعر ّ
َوُم َعاذ بن َجبَل َرض َى َّ
س َرا
اّللُ َع ْن ُه َما ح َ
ي َو َّج َه ُه َما إ َل الْيَ َمن «تَطَ َاو َعا يَ ّ
صالح أُ ُمور النَّاس ِف
س َرا َوبَ ّ
ش َرا َوال تُنَ ّف َرا» فَ َكا َن أَ َح ُد ُهَا يَ ْع َم ُل ب ْ
َوال تُ َع ّ
َْند الْيَ َمن َواآل َخ ُر ِف تَ َامةَُ ،ثَّ يَ ْلتَقيَان بَ ْع َد ُك ّل بُ ْرَهة ،فَاقْ تَ ُدوا ب َما
ب أَ َح ُد ُك ْم
التف َع َعلَى ال ْخ َوان َ .وأُوصي ُك ْم بَ ْن ُي َّ
َوإ َّّي ُك ْم َوالتَّ نَافُ َر َو ََّ
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لَخيه َما ُيب لنَ ْفسه َح َّّت ِف أُ ُمور الْ َمعي َشة ،فَ َما ُيب لنَ ْفسه م َن الَ ْمر

الدين فَ ُه َو أَ ْوَك ُد .
ا ْلَ َسن ِف أَ ْمر الْ َمعي َشة فَ ْليُحبَّهُ لَخيه َوأَ َّما أَ ْم ُر ّ
ض َرر َعلَى الَخ َوال تَ ْستَ ْعملُوا
ص ُل م ْن َها َ
َوإ َّّي ُك ْم َوالتَّ ْورَّيت الَّّت َْي ُ
ول أَ َح ُد ُك ْم ل َش ْخص ه ْبن َك َذا
ورة َش ْرعيَّةَ ،وإ َّّي ُك ْم أَ ْن يَ ُق َ
التَّ ْوريَةَ إ َّال ل َ
ض ُر َ
ك َك َذا ال َعلَى َو ْجه ا ْلبَة َّ
الش ْرعيَّة بَ ْل للتَّ ْمويه َعلَى أَخيه
أَ ْو َو َه ْب تُ َ
ك بَ ْل
فَ يَ تَ َو َّه َم أَ َح ُد الطََّرفَ ْي أَ َّّنَا هبَة َحقيقيَّة َواآل َخ ُر ال يَ ْعتَبَُها َك َذل َ
يما بَ ْع ُد إ َل التَّ نَافُر
ضم ُر ِف نَ ْفسه خ َ
يُ ْ
ك فَ يُ َؤ ّدى َذل َ
الف َذل َ
ك فَ
َوالْ َو ْح َشة َوتَ بَاعُد الْ ُقلُوب َو َع َدم الثَّقة .
َو َعلَْي ُك ْم ِبُ ْسن الظَّ ّن إ َّال إ ْن ظَ َه َر لَ ُك ْم م ْن َش ْخص َما يَ ْقتَضى َش ْر ًعا
التَّ ْحذ َير م ْنهُُ ،ثَّ التَّ ْحذ ُير ليَ ُك ْن ِب ْك َمة .
َوالْ َعاق ُل َم ْن َكا َن يَ ْوُمهُ أَ ْح َس َن م ْن أَ ْمسه َوغَ ُدهُ أَ ْح َس َن م ْن يَ ْومه
اء َّ
اءهُ يَتَ َجنَّ بُو َن التَّ نَ ع َم َولَ ْو َكا َن
اّلل َوأَ ْوليَ َ
َوأُوصي ُك ْم ب َ ْتك التَّ نَ عم لَ َّن أَنْبيَ َ
يض  .التَّ نَ عم الَّ
َّ
ول
غ
ر
ى
ذ
الر ُس ُ
ب َّ
ِف يَد أَ َحده ْم م َن الْ َمال َما يَ ْكفى َويَف ُ
َ َ
ُ
ِف تَ ْركه ُه َو التَّ َوس ُع ِف الْ َملَ َّذات .

الر ُسول َكا َن ب ْم َكانه أَ ْن يَتَّخ َذ َم ْس َكنَهُ بلطَّائف َوغَ ْيَها
انْظُُروا إ َل َّ
من الَ َماكن الَّ
ي
ل
يل
ل
ع
ا
ه
ؤ
ا
و
ه
ّت
َ
ُ
َ
س ِف َح ّر ُم ْزعج َوال بَ ْرد ُم ْزعج َولَكنَّهُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
يمة
ظ
ع
ة
م
ك
ح
ك
ل
ذ
ِف
و
د
ر
ب
ا
ه
د
ر
ب
و
ر
ح
ا
ه
ر
ح
ّت
َءاثَ َر ال ُْم َق َام بلْ َمدينَة ال
ْ
َ
ى
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َْ
َ
َ
ْ َ
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ص ّد ُق قَ ْولَهُ « َما ل َوللدنْ يَا َوَما للدنْ يَا َوَما ل إ َّّنَا أَ ًَن َك َراكب
َو َذل َ
ك يُ َ
الص َحابَة َوقَ ْد
ت َش َج َرة ُثَّ تَ َرَك َها» قَ َ
ض َّ
ال َذل َ
استَظَ َّل َتْ َ
ك لَ َّما َرَءاهُ بَ ْع ُ
ْ
أَثَّ َر ا ْلَصيُ ِف َج ْنبه .
صلَّى َّ
اّللُ َع ْنهُ ب ْسم َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّلل ا َّلر ْحٰن َّ
الرحيم ا ْلَ ْم ُد َّّلل َو َ
اّللُ
َو َسلَّ َم َعلَى َر ُسول َّ
ول َعلَْيه
الر ُس ُ
ص ْحبه َو َسلَّ َم َوبَ ْع ُدَّ ،
اّلل َو َعلَى َءاله َو َ
ب لَخيه َما ُيب لنَ ْفسه م َن
الم قَ َ
ال «ال يُ ْؤم ُن أَ َح ُد ُك ْم َح َّّت ُي َّ
َّ
الس ُ
ْ
اَْ ْي» َ .وقَ َ
ال « َم ْن أَ َح َّ
ب أَ ْن يُ َز ْح َز َح َعن النَّار َويُ ْد َخ َل ا ْْلَنَّةَ فَ ْلتَأْته َمنيَّ تُهُ
َو ُه َو يُ ْؤم ُن ب َّّلل َوالْيَ ْوم اآلخر َولْيَأْت إ َل النَّاس بَا ُيب أَ ْن يُ ْؤتَى به
إلَْيه» َ .علَْي نَا أَ ْن نَ ْب ُذ َل ُج ْه َد ًَن ِف الَ ْمر بلْ َم ْع ُروف َوالنَّ ْهى َعن الْ ُم ْن َكر،

اعتُ نَا قَائ ُمو َن بلنَّ ْهى َعن الْ ُك ْفر ِف َه َذا
أَ ْعظَ ُم الْ ُم ْن َك َرات الْ ُك ْف ُرَ ،وَْن ُن َجَ َ
َّ َّ
ي الْبَاطل
اس تَ َع َّو ُدوا فيه الْ ُم َد َاهنَةَ [ َوالْ ُم َد َاهنَةُ ه َى َتْس ُ
الزَمن الذى النَّ ُ
الر ُج ُل َم َع َّ
َوتَ ْزيينُهُ َك َما يَ ْف َع ُل َّ
صدي ُقهُ أَ ْو لَنَّهُ قَريبُهُ أَ ْو لَنَّهُ
الر ُجل لَنَّهُ َ
يَ ْرأَ ُسهُ]َ ،هذه لُْب نَا ُن َم َشايَُها َما َح َاربُوا ُم ْن َك َر ح ْزب ال ْخ َوان َوُم ْن َك َر
ك،
اعتُ نَا ُه ُم الْ َقائ ُمو َن َعلَى َذل َ
الْ َو َّهابيَّة َوُم ْن َك َر ح ْزب التَّ ْحرير ،إ َّّنَا َجَ َ
شو َن َعلَى الْ ُم َد َاهنَةُ ،مَ َّمد َر َجب ديب
ورَّي يَعي ُ
َك َذل َ
ك بَ ْع ُ
ض َم َشايخ ُس ْ
ك َع ْب ُد ا ْلَادى الْبَانُ ،كل َه ُؤالء
ك أَمي َش ْي ُخو َك َذل َ
َما َح َاربُوهُ َوَك َذل َ
اعتُ نَا .
ورَّي إ َّال َجَ َ
ُد َعاةُ الْ ُك ْفر َما َح َارَبُ ْم ِف ُس ْ
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َّ
س ُق َم َع إ ْخ َوانه طُُر َق َّ
الد ْع َوة إ َل َّ
اّلل َه َذا غَ َّ
ش نَ ْف َسهُ
الذى ال يُنَ ّ
صوا نيَّات ُك ْم
َوغَ َّ
يهُ فَإ َّّي ُك ْم َوالتَّ نَافُ َر َوإيثَ َار الْ َمال َعلَى اآلخ َرة فَأَ ْخل ُ
ش غَ ْ َ
ام،
َو َءاث ُروا اآلخ َرَة َعلَى الدنْ يَا َح َّّت ُتَّق ُقوا َه َذا الَ ْم َر َعلَى الْ َو ْجه التَّ ّ
َّ
ب َتَخ َر َّ
الد ْع َوة بَ ْل أَيَّةُ َكل َمة تُ َؤ ّدى
سبّ ُ
الذى يُنَ ّف ُر النَّ َ
اس م َن ا ْْلَ ْمعيَّة َويُ َ

ض َعاف َهذه َّ
وت َعلَى
إ َل إ ْ
الد ْع َوة فَه َى م َن الْ َكبَائر ُيْ َشى َعلَْيه أَ ْن َيُ َ
َحالَة َسيّئَة .
اب َّ
ادات ب ْسم
الش َه َ
ص َحاب الْ َع َمائم ًَنئ ُمو َن َوأَ ْ
ض أَ ْ
ِف م ْ
ص َر بَ ْع ُ
ص َح ُ
اح أَ ْكثَ َر الْ ُك ْفرَّّيت
ع ْلم ّ
الدين ًَنئ ُمو َن َوِف ُس ْ
ورَّي َو ُهنَا ِف لُْب نَا َنَ ،م ْن أَطَ َ
اعتُ نَا .
ِف لُْب نَا َنَ ،جَ َ
ض َعاف َع َمل َهذه ا ْْلَ ْمعيَّة فَ ُه َو َع ُدو دين َّ
اّلل
فَالَّذى يُشيُ إ َل إ ْ
ب الْ ُك ْف َر
ب ّ
يَ ْس َعى ََْراب ّ
ب َم ْن ُيَار ُ
ين ،الَّذى ُيَار ُ
الدين َكأَنَّهُ ُيَار ُ
الد َ

َو َّ
لدين َش َع َر أَ ْو َلْ يَ ْشعُ ْر َوال سيَّ َما
الضالالت اال ْعت َقاديَّةَ فَ ُه َو ُمَارب ل ّ
ف أَ ْم َر َهذه ا ْْلَ ْمعيَّةَ لَ ْجل الْ َمال فَ ُه َو َخسيس َولَ ْو َكا َن يُ ْكث ُر
الَّذى يُ ْ
ضع ُ
َّ
لرَئ َسة .
ل
ة
ي
ع
م
ْل
ا
ه
ذ
ه
ل
م
ع
ف
ع
ض
ي
ى
ذ
ْ
َّ
ْ
ُ
الْعبَ َ
َ
َ
َْ
اد َةَ ،ومثْ لُهُ ال ُ
ّ
ََ
َّ
ب
ل
ة
ي
ع
م
ْل
ا
ه
ذ
ه
ل
م
ع
ف
ع
ض
ي
ى
ذ
ْ
َّ
ْ
ُ
َ
َ
لرَئ َسة أَ ْو ل ْل َمال فَ ُه َو ُيَار ُ
ْ
َ
ال ُ
ّ
ََ
س ُسوقُوا أَ ْوال َد ُك ْم إ َل َم َدارس الْ ُك ْفر إ َل
ين َكأَنَّهُ يَ ُق ُ
ّ
الد َ
ول للنَّاس َّي ًَن ُ
َم َدارس الْ َو َّهابيَّة َوح ْزب ال ْخ َوان .
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ب أَ ْه َل َّ
ال ِف
اعتنَا بَ ْل َيْ ُكلُو َن الْ َم َ
الضالل ل ْل ُمنَاظََرة غَ ْيُ َجَ َ
َم ْن طَالَ َ

وّنُ ْم َعلَى انْت َشار َد ْع َوة الْ ُك ْفر
اب َع َمائم ليَ ْس ُكتُوا ،يُ َساع ُد َ
ورَّي أَ ْ
ص َح ُ
ُس ْ
ورَّي ،الَّذى يَطْ َع ُن ِف ا ْْلَ ْمعيَّة فَاسق َم ْلعُون م ْن أَ ْهل الْ َكبَائرَ ،والَّذى
ِف ُس ْ
اس م َن ا ْْلَ ْمعيَّة بف ْعله أَ ْو قَ ْوله فَاسق َم ْلعُون م ْن أَ ْهل الْ َكبَائر .
يُنَ ّف ُر النَّ َ
ال َرض َى َّ
اص ُحوا .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ تَ َع َاونُوا َوتَطَ َاوعُوا َوتَ َز َاوُروا َوتَ نَ َ
ال َرض َى َّ
السالم َعلَى َسيّد ًَن
َوقَ َ
ي َوأَ َت َّ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ين ،أَ َّما بَ ْع ُد فَإ َّن َّ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َج َع َل
ُمَ َّمد َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
ي الطَّاهر َ
ع ف َيها َما يَ ْن َفعُهُ ِف اآلخ َرة
َهذه ا ْلَيَا َة الدنْ يَا َم ْزَر َعةً لآلخ َرة فَ َم ْن َزَر َ
ت
ص َار ْ
َويَ ُكو ُن لَهُ ذُ ْخ ًرا ب ْجتنَاب الْ َم َعاصى َوأَ َداء الطَّ َ
اعات فَ َم ْزَر َعتُهُ َ
يا لَهُ َوَنَا ًة َوفَ ْوًزا ِف اآلخ َرة .
َخ ْ ً
ك الَ َّّيم الطَّوال َما يَ ُكو ُن ذُ ْخ ًرا
فَا ْغتَن ُموا ِف َهذه الَ َّّيم الْ َقالئل لت ْل َ
ض َّ
الدين م ْن
اّللُ تَ َع َال م ْن ع ْلم ّ
وب َعلَى تَ َعلم َما فَ َر َ
لَ ُك ْم َو ُه َو الد ُؤ ُ
ك .
اد َوم ْن َح ْي ُ
َح ْي ُ
ام ُثَّ الْ َع َمل ب َذل َ
ث اال ْعت َق ُ
ث الَ ْح َك ُ
غ ،ا ْغتَن ُموا َشبَابَ ُك ْم لتَ ْحصيل َه َذا الذ ْخر الْ َعظيم
ا ْغتَن ُموا َه َذا الْ َف َرا َ
ك ح َجاب
َوإ َّّي ُك ْم َوالْغَ ْفلَةَ بلتَّ نَ عم َوتَ َعلق ا ْل َمم بتَ ْكثي الْ َمال فَإ َّن َذل َ
قَاطع لَ ُك ْم َعن ّاّتَاذ َه َذا الذ ْخر الْ َعظيم .
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ال َرض َى َّ
يل َم َع
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ أُوصي ُك ْم بلتَّطَ ُاوع َواالنْس َجام فَإ َّن الْ َقل َ
ي بال تَطَ ُاوع قَليلَ ،والْ َم ْرءُ قَليل بنَ ْفسه َكثي ب ْخ َوانه .
التَّطَ ُاوع َكثي َوالْ َكث َ
َوأَ ُحض ُك ْم َعلَى بَ ْذل ا ْْلُْهد ب َّ
لد ْع َوة َوأََّال َتْلُوا ُج ْه ًدا ِف نَ ْشر الْ َعقي َدة .
ك فَإ َّن َم ْن ُحرَم
اسل ِف َذل َ
َوأَ ُحث ُك ْم َعلَى الثَّبَات َعلَى التَّ َعلم َو َع َدم التَّ َك ُ

ياَ ،وال تَ تَ َج َاوُزوا ِف التَّ ْعليم َح َّد َما تَ ْعلَ ُمونَهُ
طَلَ َ
يا َكث ً
ب الْع ْلم ُحرَم َخ ْ ً
اء بغَ ْي ع ْلم َوال تَ تَ َو َّسعُوا ِف الْ َم َسائل َم َع ا ْْلَديد إ َّّنَا ليَ ُك ْن
فَإ َّّي ُك ْم َواالفْ تَ َ
يم ُك ْم بلتَّ ْدريج فَإ َّن َّ
ال ِف الْ ُق ْرَءان الْ َكري ﴿ َولَك ْن ُكونُوا
اّللَ تَ َع َال قَ َ
تَ ْعل ُ

ي﴾ [ ُس َورةَ َءال ع ْم َرا َن] .
َرَّبن ّ َ

َوأُوصي ُك ْم ِبُ ْسن ْ
يما بَ ْي نَ ُك ْم َوَم َع ا ْْلَديد فَإ َّن لُ ْسن
اُْلُق بلتَّ َع ُامل ف َ

يما ع ْن َد َّ
س م ْن ُح ْسن ْ
ْ
اُْلُق أَ ْن ُتْس َن إ َل َم ْن
اُْلُق َم َق ًاما َعظ ً
اّللَ ،ولَْي َ
ك فَ َق ْط ،فَ َه َذا َش ْىء َح َّّت الْبَ َهائم تَ ْف َعلُهُ إ َّّنَا م ْن ُح ْسن ْ
اُْلُق
أَ ْح َس َن إلَْي َ
ك .
اء إلَْي َ
أَ ْن ُتْس َن إ َل َم ْن أَ َس َ
اصح
َوأُوصي ُك ْم ب ْل ْلم َو َّ
الص ْب َوأُوصي ُك ْم بلتَّ َح ّ
اب َوالتَّ َوا ّد َوالتَّ نَ ُ
ص ْب أَ َح ُد ُك ْم َعلَى أَ َذى أَخيه َويَ ُك َّ
ف
َوالتَّ َز ُاور َوَتْسي الظَّ ّن ببَ ْعض ُك ْم َولْيَ ْ
ال َّ
ول َّ
ت َمَبَّّت
اّلل ﷺ قَ َ
ال َر ُس ُ
أَ َذى نَ ْفسه َع ْن أَخيه  .قَ َ
اّللُ تَ َع َال « َح َّق ْ

ول َّ
اّلل ﷺ
ال َر ُس ُ
ِف» َوقَ َ
ين َّ
ي َّ
ي َّ
ِف َوالْ ُمتَ نَاصح َ
ل ْل ُمتَ َحابّ َ
ِف َوالْ ُمتَ َزاور َ
ضع» .
«إنَّ ُك ْم لَتَ غْ ُفلُو َن َع ْن أَفْ َ
ادة التَّ َوا ُ
ضل الْعبَ َ
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َك َما َوأُوصي ُك ْم ب ْلَ َذر مَّ ْن ُيْ َشى َشرهُ َو َع َدم ََْكينه بالطّالع َعلَى
س بُ َد َاراة َم ْن ُيْ َشى َشرهُ بال ُم َد َاهنَة،
َما َع َساهُ يَ ُكو ُن َمكي َد ًة لَ ُك ْم َوال َبْ َ

ضعُ َها ِف َمَلّ َها .
َعلَْي ُك ْم ب َّ
لص ْب َوبَ ْذل ا ْل ْك َمة ل َم ْن يَ َ
اد َّ
ي لَ َّن
َه َذا َو َعلَْي ُك ْم ب َ ْتك التَّ نَ عم فَإ َّن عبَ َ
سوا بلْ ُمتَ نَ ّعم َ
اّلل لَْي ُ
اّلل ُسلَْي َما ُن َكا َن َيْ ُك ُل ُخ ْب َز َّ
اّلل ال يَتَ نَ َّع ُمو َنَ ،ه َذا نَب َّ
اب َّ
الشعي
أَ ْحبَ َ
ك َ .وَر َد ِف الَثَر
َو َيْتَد ُم بللَّ َب َّ
اس أَلَ َّذ م ْن َذل َ
الرائب ا ْلَامض َويُطْع ُم النَّ َ
يا
اس َ
[م ْعنَاهُ ُك َّل يَ ْوم أ َْو َكث ً
أَنَّهُ َكا َن يَ ْذبَ ُح مائَةَ أَلْف َرأْس غَنَم ليُطْع َم النَّ َ
م َن الَ َّّيم] .
ول
استَ َعا َذ م ْنهُ َر ُس ُ
َو َعلَْي ُك ْم ب َ ْتك الْ َك َسل فَإ َّن الْ َك َس َل م ْن ُجْلَة َما ْ
َّ
اّلل ﷺ .

صابَة ا ْلَ ّق لَ َّن الدنْ يَا َد ُار تَ َزَّود ِف َهذه ا ْلَيَاة
َوُكونُوا َدائب َ
ي ِف إ َ
ية ل ْل َحيَاة الطَّويلَة .
الْ َقص َ
اَْ ْي ِف الْ ُم ْسلم لَ ْو َكا َن َر َّ
َو َعلَْي ُك ْم ب ْعت َقاد ْ
ث ا ْلَْي ئَة ال يَظْ َه ُر م ْنهُ
يا م ْن عبَاد َّ
اّلل الَتْقيَاء َمظَاه ُرُه ْم ال تَ ُدل َعلَى
َءا َث ُر الْ َف ْ
ضل لَ َّن َكث ً
اّلل ﷺ «إ َّن َّ
ول َّ
ال َر ُس ُ
أَ ْح َوال ُم الْبَاطنَة َوقَ ْد قَ َ
اء الَ ْخفيَاءَ
اّللَ ُيب الَتْقيَ َ
ك) الَّ
ض ُروا َلْ يُ ْع َرفُوا
ذ
ين إ َذا َح َ
ضع َوَْنو َذل َ
َّوا ُ
(أ ْ
َ
َى ل َما يَغْلبُ ُه ْم م َن الت َ
باء
َوإ َذا غَابُوا َلْ يُ ْفتَ َق ُدوا قُلُ ُ
وبُ ْم َم َ
صاب ُ
يح ا ْلَُدى َيْ ُر ُجو َن م ْن ُك ّل غَ ْ َ
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َى أ َّ
َن َّ
صحيح َرَواهُ
اّللَ َسلَّ َم ُه ْم م ْن ُك ّل ف ْت نَة ُمضلَّة)» َحديث َ
ُمظْل َمة (أ ْ
ا ْلَاك ُم ِف الْ ُم ْستَ ْد َرك .
ُد ُروس ُمْتَ َارة
ي
قَ بَ َسات م ْن َحيَاة َسيّد الْ ُم ْر َسل َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
الم َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َو َّ
الصالةُ َو َّ
َولَهُ الْ َف ْ
الس ُ
ي .
َجيع إ ْخ َوانه النَّبيّ َ
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد ُرّوينَا بل ْسنَاد الْ ُمتَّصل ِف كتَاب الْ ُم ْستَ ْد َرك ل ْل َحاكم
ول َّ
ت
اّلل ﷺ قَ َ
أَ َّن َر ُس َ
ب إ ََّ
يب َو ُجعلَ ْ
ل م ْن ُدنْ يَا ُك ْم النّ َساءُ َوالطّ ُ
ال « ُحبّ َ
ث الطَّْب ُع
قُ َّرةُ َع ْين ِف َّ
يل م ْن َح ْي ُ
الصالة»َ ،ه َذا ا ْلَد ُ
يث َم ْعنَاهُ قَ ْلب َي ُ
ث التَّ َعل ُق إ َل النّ َساء .
س م ْن َح ْي ُ
لَْي َ
الصالة» أَ ْى أَ َّن
يب» أَى الْعطْ ُر قَ َ
ت قُ َّرةُ َع ْين ِف َّ
ال « َو ُجعلَ ْ
« َوالطّ ُ
َّ
لصالة أَ ْكثَ َر م ْن
الصالة َم ْعنَاهُ أَلْتَ ُذ ب َّ
اّللَ َج َع َل أَ ْعظَ َم فَ ْر َحّت َولَ َّذتى ِف َّ
يب قَ ْلبُهُ ال
ُك ّل َش ْىء  .أَ َّما ُحبهُ للنّ َساء َه َذا ُح ى
ب طَبيع ىىَ ،ك َذل َ
ك الطّ ُ
َّ
يل .
يَتَ َعل ُق به لَك ْن َي ُ
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ض الَنْبيَاء ع ْن َدهُ ن َساء َكثي
َو َه َك َذا ُكل الَنْبيَاء َح َّّت لَ ْو َكا َن بَ ْع ُ
ض ُه ْم تَ ْكثيُ نَ ْسل
ي َول َكم أُ ْخ َرى ،غَ َر ُ
فَ غَ َر ُ
ض ُه ْم تَ ْكثيُ نَ ْسل الْ ُم ْسلم َ
يُ َقات ُل الْ ُك َّف َار ِف َسبيل َّ
الم َ .سيّ ُد ًَن ُسلَْي َما ُن َكا َن
سلَْي َما َن َعلَْيه َّ
الس ُ
اّلل َك ُ
ف ْام َرأَة ،ثَال ُثائَة َم ْهريَّة
ف بَ ْيت م َن الز َجاج َوَكا َن ع ْن َدهُ أَلْ ُ
ع ْن َدهُ أَلْ ُ
احا،
َو َس ْب عُمائَة م ْل ُ
ي َوَكا َن ِف َش ْرعه ُمبَ ً
ك َيي  .إ َّّنَا َجَ َع َه َذا الْ َع َد َد الْ َكث َ
ص ْلبه َشبَاب َكثيُو َن
َوَكا َن َشدي َد التَّ َعلق ب ْْل َهاد ،أَ َر َ
اد بَ َذا أَ ْن يَطْلَ َع م ْن ُ
يُ َقاتلُو َن ِف َسبيل َّ
اّلل َوإ َّال ُه َو ال يَتَ نَ َّع ُم َو َه َك َذا ُكل الَنْبيَاء َ .كا َن
الصاِفُ ،ك َّل يَ ْوم يُطْع ُم
ب الْ َق ْمح َّ
اس لُ َّ
ُسلَْي َما ُن َعلَْيه َّ
الس ُ
الم يُطْع ُم النَّ َ

ي أَلْ ًفا َوَك َاًن يَ ْذبَ ُح ُك َّل يَ ْوم مائَةَ أَلْف َشاة
مائَةَ أَلْف َش ْخص َوأَ ْحيَ ًاًن ستّ َ
ض .
أَ َّما ُه َو لنَ ْفسه َيْ ُك ُل اللَّ ََ
ب ا ْلَام َ
التَّ نَ ع ُم َجائز لَك ْن أَ ْه ُل َّ
تفَّعُو َن َع ْنهُ ،الَّذى يَ ْتُ ُك التَّ نَ ع َم يُ َواسى
اّلل يَ ََ
ب
يا يُ َواسيه أَ َّما الَّذى يَتَ نَ َّع ُم َيْ َشى إ ْن تَ َ
ص َّد َق أَ ْن يَ ْذ َه َ
يهُ ،إ َذا َرأَى فَق ً
غَ ْ َ
ى ب ْم أ َُمُُه ْم ِف
َعلَْيه تَ نَ ع ُمهُ ل َذل َ
ك الَنْبيَاءُ ال يَتَ نَ َّع ُمو َن َح َّّت ال يَ ْقتَد َ
ك .
َذل َ
الزْو َجات أَ َّما قَ ْب َل أَ ْن يُ َهاج َر
اج َر َع َّد َد َّ
أَ َّما َسيّ ُد ًَن ُمَ َّمد ﷺ بَ ْع َد َما َه َ
َما َكا َن تَ َزَّو َج إ َّال َخديَةَ تَ َزَّو َج َوعُ ُم ُرهُ َخْ َسة َوع ْش ُرو َن َو َخديَةُ َكا َن
ت بزَواجه
ي َسنَةًَ ،كانَت ْام َرأَ ًة َشري َفةً َولَبيبَةً ،ه َى ذَ َك َرتْهُ َوَرغبَ ْ
عُ ُم ُرَها أَ ْربَع َ
112

يَها
ض النَّاس قَ َ
ُثَّ بَ ْع ُ
ال لَهُ َخديَةُ تَ ْذ ُك ُر َك ب ّلزَواج فَ َوافَ َقَ ،وَلْ يَتَ َزَّو ْج غَ ْ َ
ت َوَكا َن ُه َو أَ ْجَ َل
يَها َح َّّت َماتَ ْ
ص َار عُ ُم ُرهُ َخْس َ
إ َل أَ ْن َ
يَ ،ما تَ َزَّو َج غَ ْ َ
النَّاس .

ش َر ع ْل َم الَ ْح َكام َوال سيَّ َما
ين َو ُه َو أَ ْن يَ ْن ُ
ُثَّ التَّ ْعدي ُد لَ ْجل غَ َرض د ّ
َّ
َّ
ي أَ ْن
اء قَ ْد يَ ْستَح َ
سَ
الّت تَ تَ َعل ُق بلنّ َساء َكا ْلَْيض َوالنَّفاس لَ َّن النّ َ
َّ
الر َجال ،أَ َّما م َن النّ َساء فَ ُه َو َس ْهل َعلَْيه َّن،
يَتَ َعل ْم َن َهذه الَ ْح َك َام م َن ّ
ال
س لتَ َعلق قَ ْلبه بلنّ َساء ،فَ َم ْن قَ َ
لَ ْجل َه َذا َع َّد َد َسيّ ُد ًَن ُمَ َّمد النّ َس َ
اء لَْي َ
الر ُسول ن ْس َوْنى فَ ُه َو َكافر .
َعن َّ
َومَّا يَ ُدل َعلَى أَ َّن َسيّ َد ًَن ُمَ َّم ًدا غَ ْيُ ُمتَ َعلّق الْ َق ْلب ب َش ْه َوة النّ َساء أَ َّن
ج إ َل ا ْْلَبَّانَة يَ ْدعُو
ت أَ ْح َد َ
َعائ َشةَ َكانَ ْ
ث ن َسائه سنا َوَكا َن ِف َد ْورَها َيْ ُر ُ
لَ ْهل َها ُكلَّ َما َكا َن َد ْوُر َعائ َشةَ َرض َى َّ
اّللُ َع ْن َها َه َك َذا َكا َن يَ ْف َع ُل .
ت إ َّّنَا
ص َف ْت َها ب ْلُ ْسن َح َّّت قَالَ ْ
ض ْ
َوَك َذل َ
ك ْام َرأَة َع َر َ
ت َعلَْيه ب ْن تَ َها َو َ
اجةَ ل ف َيها» لَ َّن الْ ُم ْسل َم
اع فَ َق َ
ال تَ ْعر ُ
ض َح َّّت الص َد َ
ف الْ َم َر َ
ال «ال َح َ
َّ
ب َحظهُ قَليل أَ َّما الْ ُم ْسل ُم الَّذى تَ ْكثُ ُر َعلَْيه
ائ
ص
م
ْ
ل
ا
ه
يب
ص
ت
ال
ى
ذ
ال
ُ
ُ
َ
ُ َ ُ
الء .
ب َه َذا أَ ْعلَى َد َر َجةً ل َذل َ
الْ َم َ
ك الَنْبيَاءُ ُه ْم أَ ْكثَ ُر النَّاس بَ ً
صائ ُ
الم َكا َن ِف ا ْْلَنَّة الَّّت ال نَ َك َد ف َيهاَ ،ما َكا َن يَ ْل َقى ف َيها
اد ُم َعلَْيه َّ
َء َ
الس ُ
أَ ًذى ،ال أَ َذى َح ّر َّ
وعا َوال َعطَ ًشا،
الش ْمس َوال أَ َذى الْ َ ْبد َوال ُج ً
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َوَرائ َحتُ َها طَيّبَةُ ،ثَّ أَنْ َزلَهُ َّ
س ف َيها بَ ْيت لَهُُ ،ثَّ
اّللُ إ َل أَ ْرض َم ْك ُ
شوفَة لَْي َ
اسى ُثَّ َعلَّ َمهُ َّ
ف
ص ُد َو َعلَّ َمهُ َك ْي َ
ف يَ ْزَرعُ الْ َق ْم َح َوَك ْي َ
اّللُ َك ْي َ
ف َْي ُ
اسى َما قَ َ
قَ َ
ج َّ
ب َوالْف َّ
ول
ص َ
ضةَ َوَك ْي َ
ف يَ ْع َم ُل م ْن َها عُ ْملَةً َو َعلَّ َمهُ أُ ُ
يَ ْستَ ْخر ُ
الذ َه َ

الْ َمعي َشة َ .ك َذل َ
ي َسنَةً يَ ْدعُو قَ ْوَمهُ
ك َسيّ ُد ًَن نُوح بَق َى ت ْس َعمائَة َو َخْس َ
ضربُونَهُ فَ يَ َق ُع َعلَى الَ ْرض
سبونَهُ َويَ ْشتُ ُمونَهُ َوأَ ْحيَ ًاًن يَ ْ
لل ْسالم َو ُه ْم يَ ُ
اسى
ي َ .ك َذل َ
السن َ
َمغْشيا َعلَْيهَ ،
يم قَ َ
ب َعلَى َه َذا مئَات ّ
ص ََ
ك َسيّ ُد ًَن إبْ َراه ُ
ات لَهُ ستَّةُ أَ ْوالد ِف َحيَاته ثَالثَة
ك َسيّ ُد ًَن ُمَ َّمد َم َ
اسى ِف َحيَاتهَ ،ك َذل َ
َما قَ َ
ت ِف َحيَاته إ َّال فَاط َمةَ،
م َن الذ ُكور َماتُوا َو ُه ْم صغَار َوثَ ُ
الث بَنَات م ْ َ

فَاط َمةُ َتَ َّخ َر ْ
ت َع ْنهُ ستَّةَ أَ ْش ُهرَ ،ولَق َى ﷺ م ْن قَ ْومه َما لَق َى َح َّّت أَ ْخ َر ُجوهُ
م ْن بَلَده َوَكا َن ِف بَلَده يُ َسب  .قَ ْب َل أَ ْن يَ ْدعُ َو ُه ْم إ َل ال ْسالم َكانُوا ُيبونَهُ
اه ْم إ َل ال ْسالم
ب َعلَْيه َك ْذبَة َواح َدةُ ،ثَّ لَ َّما َد َع ُ
يَ ،لْ ُتََّر ْ
َويُ َسمونَهُ الَم َ
س َّ
يتُهُ َوم ْن ُه ْم َعمهُ
ب دينَ ُه ْمَ ،
صعُ َ
ب َعلَْيه ْمَ ،ح َّّت َعش َ
َش َّق َعلَْيه ْم أَ ْن يَ ُ
ادة َّ
اّلل .
ب م ْن ُه ْم تَ ْر َك الْ ُك ْفر إ َل عبَ َ
سبهُ َويُ ْؤذيه لَنَّهُ طَلَ َ
أَبُو َلَب َكا َن يَ ُ
ادة َم ْعرفَةُ َّ
ك،
ص َل َّ
اد َة بغَ ْي َذل َ
اّلل َواليَا ُن بنَبيّه ،ال َس َع َ
الس َع َ
ُثَّ إ َّن أَ ْ

َم ْعرفَةُ َّ
ادة ،بَ َذا يَ ْن ُجو
ص ُل َّ
الس َع َ
ب َواليَا ُن ب َر ُسوله َه َذا أَ ْ
اّلل َك َما َي ُ
ال َّ
النْ َسا ُن م َن الْ َع َذاب َّ
الد َر َجات الْعُلَى .
الدائم ِف اآلخ َرة َوبَ َذا يَنَ ُ
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ول الْ َقائ ُل ال إلَهَ إ َّال َّ
ُثَّ إ َّن َم ْعرفَةَ َّ
اّللُ ُمَ َّمد
س بُ َج َّرد أَ ْن يَ ُق َ
اّلل لَْي َ
اّلل ،بَ ْل َم ْعرفَةُ َّ
ول َّ
س
َر ُس ُ
اّلل َي ُ
ب أَ ْن تَ ُكو َن َك َما يُ ْف َه ُم م ْن َهذه اآليَة ﴿لَْي َ
س ل ُو ُجوده
َكمثْله َش ْىء﴾ [ ُس َورةَ الش َورى] فَ ُه َو تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َم ْو ُجود لَْي َ
ودا ،أَ ْو َج َدهُ َّ
اّللُ .
صنَاف الْ َعا َل َما َكا َن َم ْو ُج ً
ابْت َداء ،أَ َّما غَ ْيُهُ ُكل أَ ْ
َو َّ
س َذ ًات َكثي ًفا َوال لَطي ًفا ،ال يُ ْشبهُ الْ َم ْخلُوقَات
اّللُ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َع َال لَْي َ
س َكمثْله َش ْىء﴾ [ ُس َورةَ الش َورى] َهذه اآليَةُ أُم الْ ُق ْرَءان إلَْي َها
قَ َ
ال تَ َع َال ﴿لَْي َ
اآلّيت الْ ُمتَ َشابَة .
تُ َرد ُكل َ
ات
صلَ َو ُ
يع الَنْبيَاء َوالْ ُم ْر َسل َ
ي َ
َو َهذه الْ َعقي َدةُ ه َى الَّّت َد َعا إلَْي َها َج ُ
َّ
ي .
المهُ َعلَْيه ْم أَ ْجَع َ
اّلل َو َس ُ
َو َّ
اّللُ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َع َال أَ ْعلَ ُم َوأَ ْح َك ُم .
اب َّ
ى ُمَ َّمد
أَ ْح َس ُن ا ْلَديث كتَ ُ
اّلل َوأَ ْح َس ُن ا ْلَ ْدى َه ْد ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
اّلل الْ َبّ َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َ
ي
ي َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
ين .
الطَّاهر َ
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اب َّ
ى ُمَ َّمد
أَ َّما بَ ْع ُد فَإ َّن أَ ْح َس َن ا ْلَديث كتَ ُ
اّلل َوأَ ْح َس َن ا ْلَ ْدى َه ْد ُ
ضاللَة  .أَ ْح َس ُن ا ْلَديث
َو َش َّر الُُمور ُْم َد َث ُتَا َوُك َّل ُْم َدثَة ب ْد َعة َوُك َّل ب ْد َعة َ
اب َّ
ض ُل الْ ُكتُب
اّلل أَى الْ ُق ْرَءا ُن الْ ُم ْن َز ُل َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو ُه َو أَفْ َ
كتَ ُ
الس َماويَّة لَهُ َمزيَّة َخ َّ
اصة م ْن بَ ْي الْ ُكتُب َّ
َّ
الس َماويَّة ،م ْن َذل َ
ك أَ َّن أَلْ َفاظَهُ

ُم ْعج َزة .

َّ
احة َوالْبَالغَة َع َج ُزوا
ين َكانُوا يَتَ بَ َارْو َن بلْ َف َ
ب الْ ُف َ
الْ َع َر ُ
ص َ
ص َحاءُ الذ َ
َع ْن ُم َقاوَمته الْ ُك َّف َّ
ول ،لَ َّما َع َج ُزوا َع ْن
الر ُس َ
ضو َن َّ
ين َكانُوا يُ َعار ُ
ُ
َ
ار الذ َ
احة َوالْبَالغَة َْلَُؤوا إ َل قتَاله فَ َقاتَ لُوهُ ع َّد َة
ُم َق َاوَمة الْ ُق ْرَءان بلْمثْل ِف الْ َف َ
ص َ
اّللُ َعلَْيه ْم ُ .ثَّ إ َّن َّ
ص َرهُ َّ
ب
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال يَ َّ
َم َّرات ُثَّ نَ َ
س َر ح ْفظَهُ ،الْ ُكتُ ُ

ظ الْ ُق ْرَءا َن
الساب َقةُ أَُمَُها َما َكانُوا َْي َفظُ َ
وّنَا َك َما َهذه الَُّمةُ َتْ َف ُ
الس َماويَّةُ َّ
َّ
الْ ُمنَ َّز َل َلُ ْم َ .هذه التَّ ْوَراةُ َش ْخص َواحد يُ َس َّمى عُ َزيْ ًرا َّ
اّللُ تَ َع َال َح َّفظَهُ

وسى ُه ْم أَ ْكثَ ُر الَُمم بَ ْع َد أَُّمة َسيّد ًَن
وسىَ ،وأَُّمةُ ُم َ
إ َّّي َها م ْن بَ ْي ُك ّل أَُّمة ُم َ
س َم َعهُ إ َّال َش ْخص َواحد مَّ ْن
ُمَ َّمد  .يَ ْوَم الْقيَ َامة َيْتى بَ ْع ُ
ض الَنْبيَاء َولَْي َ
َءا َم َن به .

ظ التَّ ْوَرا َة فيه ْم أَ َحد إ َّال
ك َما َكا َن َْي َف ُ
وسى أَ ْكثَ ُرُه ْم تَ بَ ًعا َوَم َع َذل َ
ُم َ
ال لَهُ عُ َزيْ رَ ،ه َذا َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َح َّفظَهُ التَّ ْوَرا َة ،أَ َّما
َش ْخص َواحد يُ َق ُ
يما
َهذه الَُّمةُ الْ ُم َح َّمديَّةُ فَالَطْ َف ُ
ار َْي َفظُو َن َه َذا الْكتَ َ
اب  .ف َ
ال َوالْكبَ ُ
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ي،
وج ُد َر ُجل َحف َ
َم َ
س سن َ
ضى قَ ْب َل أَ ْربَعمائَة َسنَة يُ َ
ظ الْ ُق ْرَءا َن ،عُ ُم ُرهُ َخْ ُ
ظ الْ ُق ْرَءا َن عُ ُم ُرهُ ست
ص َر َحف َ
وج ُد غُالم ِف م ْ
َوِف أَ َّّيمنَا ُم ْن ُذ ثَالث َ
ي َسنَةً يُ َ
اب َّ
اّلل  .أَ َّما َم ْع َن َوأَ ْح َس ُن
سن َ
ي َ .ه َذا َم ْع َن قَ ْول أَ ْح َس ُن ا ْلَديث كتَ ُ
ك لَ َّن َّ
الس َي َو َذل َ
اّللَ
ا ْلَ ْدى َه ْد ُ
يَة ُمَ َّمد أَ ْح َس ُن ّ
ى ُمَ َّمد َم ْعنَاهُ أَ َّن س َ
َجَ َع ل َسيّد ًَن ُمَ َّمد ْ
ال ا ْلَمي َد َة َوأَ ْعطَاهُ م َن الْ ُم ْعج َزات مثْ َل َما أَ ْعطَى
صَ
اْ َ
يةُ َوإ َّّي ُك ْم َو ُْم َد َثت الُ ُمور
َم ْن قَ ْب لَهُ َوأَ ْح َس َن م ْن َها  .أَ َّما َهذه ا ْْلُ ْملَةُ الَخ َ
ى ُمَ َّمد
فَإ َّن ُك َّل ُْم َدثَة ب ْد َعة َم ْعنَاهُ بَ ْع َد أَ ْن ثَبَ َ
ت أَ َّن أَ ْح َس َن ا ْلَ ْدى َه ْد ُ

ف َه ْديَهُ أَ ْى
اس مَّا ُيَال ُ
فَ َما َخالََفهُ فَ ْ
اح َذ ُروهُ بَ ْع َن أَ َّن ُك َّل أَ ْمر ُْيدثُهُ النَّ ُ
َشر َيعتَهُ ب ْد َعة َسيّئَة ب ْد َعة ُمَ َّرَمة ُ .ثَّ َهذه الْب ْد َعةُ ق ْس َمان ب ْد َعة ا ْعت َقاديَّة
الص َحابَة
ف َعقي َد َة َّ
َوب ْد َعة َع َمليَّة  .الْب ْد َعةُ اال ْعت َقاديَّةُ ه َى ُكل َعقي َدة ُّتَال ُ
ور أَُّمة ُمَ َّمد َعلَْي َها إ َل يَ ْوم
ول َعلَْي َهاَ ،وه َى ال يَ َز ُ
الر ُس ُ
الَّّت َكا َن َّ
ال ُجْ ُه ُ
ك الْ َعقي َد َة َو َع َد َل إ َل
الْقيَ َامة َوَم ْن َش َّذ َع ْن َها َش َّذ ِف النَّار َ .م ْن تَ َر َك ت ْل َ
الدين مَّا يُ َواف ُق
ث بَ ْع َد َّ
ُحد َ
الر ُسول ِف ّ
غَ ْيَها َش َّذ ِف النَّار  .أَ َّما َما أ ْ
الدين مَّا
اء الَُّمة أَ ْح َدثُوا أَ ْشيَاءَ ِف ّ
س ب ْد َعةً َم ْذ ُم َ
ومةً لَ َّن عُلَ َم َ
َشر َيعتَهُ فَ لَْي َ
يث بَ ْل يُ َواف ُق ُه َما،
يُ َواف ُق َشر َيعةَ َّ
ف الْ ُق ْرَءا َن َوال ا ْلَد َ
الر ُسول َوال ُيَال ُ
ال َعلَْيه
ص م ْن َها  .قَ َ
الر ُس ُ
ول بَ ْل ُه َو َخ َّ
س الْب ْد َعةَ الَّّت َذ َّم َها َّ
فَ َه َذا لَْي َ
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الم « َم ْن َس َّن ِف ال ْسالم ُسنَّةً َح َسنَةً فَ لَهُ أَ ْج ُرَها َوأَ ْج ُر َم ْن
َّ
الصالةُ َو َّ
الس ُ
ص م ْن أُ ُجوره ْم َش ْىء» .
َعم َل بَا ال يَ ْن ُق ُ
ف
ورا ال ُّتَال ُ
وز للَُّمة أَ ْن ُْيدثُوا ِف ّ
َم ْع َن َه َذا ا ْلَديث أَنَّهُ َيُ ُ
الدين أُ ُم ً
َّ
ال الْب ْد َعة الَّّت ه َى ُمَال َفة ل َشر َيعة َّ
ول
الر ُس ُ
الشر َيعةَ  .فَمثَ ُ
اّلل الَّّت َذ َّم َها َّ

م َن اال ْعت َقاد َعقي َدةُ
وج ُد
أُ ْخ َرى ،الْيَ ْوَم تُ َ
َّ
اّلل .

الْ ُم َشبّ َهة َو َعقي َدةُ الْ ُم ْعتَزلَة َو َعقي َدةُ ْ
اََْوارج َو َع َقائ ُد
ت َعلَى خالف َشر َيعة
ُحدثَ ْ
م َن الْ َع َقائد الَّّت ه َى أ ْ

لدين
طُُر ُق َّ
الصوفيَّة َوُم َوافَ َقتُ َها ل ّ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي َو َّ
الصالةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ي
َو َّ
ي َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َجيع إ ْخ َوانه النَّبيّ َ
الم َعلَى َسيّد الْ ُم ْر َسل َ
الس ُ
ين .
ي َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
َوالْ ُم ْر َسل َ
ي الطَّاهر َ

أَ َّما بَ ْع ُد فَإ َّن َّ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَ ْك َرَم َهذه الَُّمةَ بَ ْن َج َع َل َلَا يُ ْس ًرا ِف
الدينَ ،ه َذا َّ
س ف َيها
الش ْرعُ َش ْرعُ ُمَ َّمد َعلَْيه َّ
ّ
الس ُ
الم َشر َيعة َسْ َحاءُ أَ ْى لَْي َ

الدين م ْن َح َرج﴾ [ ُس َورةَ ا ْلَ ّج] .
َح َرج قَ َ
ال تَ َع َال ﴿ َوَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِف ّ
أَ َّما َّ
الص ْعبَةُ إ َل َح ّد َكبي،
ور الثَّقيلَةُ َّ
الش َرائ ُع َّ
الساب َقةُ َكا َن ف َيها الُُم ُ
الش َرائع َّ
ِف بَ ْعض َّ
ك
الزَكاةُ َكانَ ْ
ت ُربُ َع الْ َمال أَ َّما ِف َش ْرعنَا فَأَ َخف م ْن َذل َ
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صال ًة َوِف بَ ْعض َّ
ب َكثي َ .وَكا َن ِف بَ ْعض َّ
الش َرائع
سو َن َ
الش َرائع َخْ ُ
وز
ك َّ
التن َكانَ ْ
صعُوبَة َو َذل َ
التن لَك ْن َتن َ
الص َ
ص َ
ك أَنَّهُ َما َكا َن َيُ ُ
ت ف َيها ُ
َ
صول إ َل
صلوا َّ
صوص فَ يَ ْت َعبُو َن للْ ُو ُ
الصال َة إ َّال ِف َم َكان َمْ ُ
َلُ ْم أَ ْن يُ َ
اء
صوص ،أَ َّما ِف َش ْرعنَا فَ َّ
الر ُج ُل يُ َ
الْ َم َكان الْ َم ْخ ُ
صلّى ِف السوق إ ْن َش َ
وج ُد
بيَّة َح ْي ُ
ث ال يُ َ
اء ِف الْ َّ
اء ِف الْ َم ْسجد َوإ ْن َش َ
اء ِف بَ ْيته َوإ ْن َش َ
َوإ ْن َش َ
بنَاء ُ .ثَّ ِف بَ ْعض َّ
اب ثَ ْوبَهُ بَ ْول
الش َرائع َكا َن فَ ْر ً
ضا َعلَى النْ َسان إ َذا أَ َ
ص َ
ال َلُ ْم «ال
اه ْم قَ َ
ص ال يُطَ ّه ُرهُ بلْ َماءَ ،كا َن فيه ْم َزعيم َّنَ ُ
أَ ْن يَ ْقطَ َعهُ بلْم َق ّ

ب ِف
ات َه َذا َّ
تَ ْقطَعُوا م َن الْبَ ْول ثيَابَ ُك ْم َوال ُجلُو َد ُك ْم» ُثَّ َم َ
الر ُج ُل فَ عُ ّذ َ
قَ ْبه .
َوَكا َن ِف بَ ْعض َّ
ب َذنْ بًا ِف اللَّْيل يَ َرى َذنْ بَهُ َه َذا
الش َرائع إ َذا أَ ْذنَ َ
وب َعلَى
وب َعلَى َببه َ
صبَ ً
احا ،يَ َرى َذنْ بَهُ الَّذى َعملَهُ ِف اللَّْيل َم ْكتُ ً
َم ْكتُ ً

الصبَاحُ ،كل َه َذا يَ ُدل َعلَى يُ ْسر َشر َيعة َسيّد ًَن ُمَ َّمد ﷺ .
َببه ِف َّ
ُثَّ إ َّن َّ
ي
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال م ْن يُ ْسر ّ
ص َوأَذ َن ل ْلعُلَ َماء الْ َعامل َ
الدين َر َّخ َ

ي
أَ ْن يَ ْع َملُوا َع َم ًال ُْم َد ًث ِف ّ
الدين إ َذا َكا َن ُم َواف ًقا ل ْل ُق ْرَءان َوا ْلَديث غَ ْ َ
ُمَالف َلَُما ،أَ َّما َما ُيَال ُف ُه َما فَال يُ ْقبَ ُل .
ف الْ ُق ْرَءا َن
ورا ال ُّتَال ُ
الْعُلَ َماءُ الْ َعاملُو َن الَ ْوليَاءُ أَ ْح َدثُوا ِف ّ
الدين أُ ُم ً
ك طُُر ُق أَ ْهل َّ
اّلل
الر ُس ُ
يث َوَلْ يَ ْذ ُك ْرَها َوال فَ َعلَ َها َّ
َوا ْلَد َ
ول ،م ْن َذل َ
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الرفَاعيَّة َوالطَّري َقة َّ
الشاذليَّة إ َل َع َدد َكثي م ْن طُُرق أَ ْهل َّ
اّلل
َكالطَّري َقة ّ
ال إنَّهُ َستَأْتى طُُرق ُْيدثُ َها عُلَ َماءُ م ْن أَُّمّت
ول َما فَ َعلَ َها َوال قَ َ
الر ُس ُ
َوُكل َها َّ
فَا ْع َملُوا بَا ،إ َّّنَا َه ُؤالء الْ َم َشاي ُخ الْعُلَ َماءُ الَ ْوليَاءُ الَتْقيَاءُ َك َّ
الش ْيخ أَ ْحَ َد
الش ْيخ أَب ا ْلَ َسن َّ
الش ْيخ َع ْبد الْ َقادر ا ْْليالنّ َو َّ
الرفَاع ّى َو َّ
ل َكانُوا
ّ
الشاذ ّ
اّللَّ ،
اء َّ
وها ال
اء َهذه الط ُرق لَ َّّنُ ْم َو َج ُد َ
اّللُ أَ ْلََم ُه ْم إنْ َش َ
اء أَ ْوليَ َ
اء أَتْقيَ َ
عُلَ َم َ
َّ
ف الْ ُق ْرَءا َن َوال ا ْلَد َ
ُّتَال ُ
يث فَ َكانَ ْ
ت أَ َّو َل الط ُرق الّت أَ ْح َدثَ َها الْعُلَ َماءُ
الرفَاعيَّةُ َوالْ َقادريَّةُ .
الطَّري َقةُ ّ
َكا َن َّ
ى
الرفَاعى بلْع َراق ِف الْ َق ْرن َّ
الش ْي ُ
السادس ا ْل ْجر ّ
خ أَ ْحَ ُد ّ
صرَ ،و َسبَ َق َوفَا ًة َّ
ك َّ
الش ْي ُخ َع ْب ُد
الش ْي ُخ َع ْب ُد الْ َقادر َكا َن ِف َذل َ
َوَك َذل َ
ك الْ َع ْ

ت تُ َواف ُق
الْ َقادر ا ْْليالن بنَ ْحو ب ْ
ض َع َع ْش َرةَ َسنَةً ،فَ َهذه الط ُر ُق لَ َّما َكانَ ْ
َشر َيعةَ َّ
وال
يث َكا َن الْ َع َم ُل بَا َع َم ًال َم ْقبُ ً
ف الْ ُق ْرَءا َن َوال ا ْلَد َ
اّلل ال ُّتَال ُ
ع ْن َد َّ
ال
الم قَ َ
الر ُس ُ
اّلل َوإ ْن َلْ يَ ْف َع ْل َها َّ
ك لَنَّهُ َعلَْيه َّ
ول َوال ذَ َك َرَها َو َذل َ
الس ُ

« َم ْن َس َّن ِف ال ْسالم ُسنَّةً َح َسنَةً فَ لَهُ أَ ْج ُرَها َوأَ ْج ُر َم ْن َعم َل بَا ال
ص م ْن أُ ُجوره ْم َش ْىء» َرَواهُ ُم ْسلم م ْن َحديث َجرير بن َع ْبد َّ
اّلل
يَ ْن ُق ُ
الْبَ َجل ّى .
الر ُسول
اسم ُمَ َّمد ،أَ َّّي َم َّ
ك أَ ْح َد َ
َك َذل َ
ث الْعُلَ َماءُ كتَابَةَ ﷺ ع ْن َد ذ ْكر ْ

صر إ َل
الر ُس ُ
َما َكا َن َه َذاَّ ،
ب ُكتُ بًا إ َل ُرَؤ َساء الدنْ يَا ِف َذل َ
ك الْ َع ْ
ول َكتَ َ
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وم ُه ُم الفْ َرنْ ُج إيطَالْيَا
يس الروم ،الر ُ
أَ ْربَ َعةَ َع َش َر َرئ ً
يسا م ْن ُه ْم ه َرقْ ُل َرئ ُ
وب إ َل
َوفَ َرنْ َسا َوَم ْن َعلَى َشاكلَته ْم َه ُؤالء يُ َق ُ
ال َلُ ُم الر ُ
ب َم ْكتُ ً
ومَ ،كتَ َ
ورةُ كتَابه
َرئيسه ْم َكا َن ُ
صَ

الرحيم م ْن ُمَ َّمد َع ْبد َّ
«ب ْسم َّ
اّلل َوَر ُسوله إ َل ه َرقْ َل َعظيم
اّلل ا َّلر ْحٰن َّ
ك َّ
اّللُ أَ ْج َر َك َم َّرتَ ْي َوإ َّال فَإ َّن
الروم» َوِف َه َذا الْكتَاب «أَ ْسل ْم تَ ْسلَ ْم يُ ْؤت َ
الصحيح .
ك الْبُ َخارى ِف َّ
يَ ،رَوى َذل َ
َعلَْي َ
ي» أَى الْ َف َّالح َ
ك إ ْثَ الَريسيّ َ

َد َعاهُ إ َل ال ْسالم لَكنَّهُ َلْ يُ ْسل ْمَ ،ءاثَ َر الدنْ يَا َعلَى اآلخ َرة ُه َو يَ ْعلَ ُم
الر ُس ُ
الساب َقة َكا َن َّ
أَ َّن َسيّ َد ًَن ُمَ َّم ًدا َر ُسول لَنَّهُ ِف الْ ُكتُب َّ
ورا نَ ْعتُهُ
ول َم ْذ ُك ً
يسى بَ َّ
ب ه َرقْ ُل بَ ْن يُ ْسل َم ثَّ
َوَو ْ
ص ُفهَُ ،وَم ْعلُ ً
ش َر بهَ ،رغ َ
وما ع ْن َد ُه ْم أَ َّن ع َ
ف
المهُ قَ َ
ت أَ ْن أَ ْعر َ
ال إ َّّنَا أَ َر ْد ُ
ي َك َ
لَ َّما ْامتَ َح َن قَ ْوَمهُ نَ َف ُروا َع ْنهُ فَ غَ ََّ
يت َع ْن ُك ْم .
ت َذل َ
ك فَ َق ْد َرض ُ
صالبَتَ ُك ْم َعلَى دين ُك ْم َواآل َن لََق ْد َع َرفْ ُ
َ
َّ
ب بيَده)
الر ُس َ
الشاه ُد ِف َه َذا أَ َّن َّ
ول ﷺ لَ َّما أَ ْملَى ( ُه َو أَ ْملَى ال يَ ْكتُ ُ

الرحيم م ْن ُمَ َّمد َع ْبد َّ
«ب ْسم َّ
اّلل َوَر ُسوله إ َل ه َرقْ َل َعظيم
اّلل ا َّلر ْحٰن َّ
َّ
اء أَ ْو
س
ؤ
ر
ل
إ
ا
ه
ب
ت
ك
ّت
َ
الروم» َّ
َ
َ
الص َحابَةُ َما َكتَ بُوا ﷺ َك َذل َ
َ
َ
ك ُكل ُكتُبه ال َ
ُ ََ
ك ب َزَمن بَعيد َْيتَم ُل أَ ْن يَ ُكو َن مائَةَ
غَ ْيه ْم َما َكا َن ف َيها ﷺ ُثَّ بَ ْع َد َذل َ
اروا يَ ْكتُ بُو َن ﷺ َ .هذه َوالطَّري َقةُ تَ ْد ُخالن
ّت َسنَة الْعُلَ َماءُ َ
صُ
َسنَة أَ ْو مائَ َ ْ
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ت َحديث « َم ْن َس َّن ِف ال ْسالم ُسنَّةً َح َسنَةً فَ لَهُ أَ ْج ُرَها َوأَ ْج ُر َم ْن
َتْ َ
َعم َل بَا بَ ْع َدهُ» .
ول َما فَ َعلَهُ َوال أَ َم َر به
الر ُس َ
فَ َم ْن يُ ْنك ُر الطَّري َقةَ َوالْ َم ْول َد ب َد ْع َوى أَ َّن َّ
ب ﷺَ أَنْ تُ ْم تَ ْكتُ بُو َن َك َما
يُ َق ُ
ب ع ْن َد ذ ْكر ْ
ال َلُ ْم أَنْ تُ ْم َوَْن ُن نَ ْكتُ ُ
اسم النَّ ّ
الر ُس ُ
ول َما قَالَهُ َوال َّ
ب َو َّ
الص َحابَةُ فَ َك ْي َ
ف ُتَلّلُو َن َه َذا َو ُه َو مَّا َلْ
َْن ُن نَ ْكتُ ُ
اء َها بَ َذا ،بَ َذا
ول َوال قَ َ
الر ُس ُ
يَ ْف َع ْلهُ َّ
ال افْ َعلُوا ،ال َْو َّهابيَّةُ َه ْل تُري ُد إبْ َق َ
ال َلُ ْم أَنْ تُ ْم ُمتَ َح ّك ُمو َن
اد ،يُ َق ُ
ُيَجو َن بَ َذا يُ ْف َح ُمو َن ،ال ُح َّجةَ َلُ ْم إ َّال الْعنَ ُ
شو َن َم َع َّ
شو َن َم َع َه َوا ُك ْم .
الدليل إ َّّنَا ََْ ُ
ال ََْ ُ
ُثَّ إ َّن الط ُر َق الَّّت ه َى َح ىق َوقُ ْربَة إ َل َّ
اّلل َهذه الثَّالثَةُ َوبَ ْع َد َها طُُرق
ال َلَا التّ َّجانيَّةُ ِف الْ َمغْرب ُم ْن ُذ مائَ تَ ْي
ت طَري َقة يُ َق ُ
ية  .لَك ْن َح َدثَ ْ
َكث َ
يف م ْن بَ ْعض أَتْ بَاع َها ال
ي َسنَةً تَ ْقريبًا َهذه الطَّري َقةُ َد َخلَ َها التَّ ْحر ُ
َو َس ْبع َ
ودان ،أَ َّما َّ
الش ْي ُخ أَبُو الْ َعبَّاس التّ َّجان فَ ُه َو بَرىء مَّا
سيَّ َما تَّانيَّةُ الس َ
ب إلَْيه فَإنَّهُ َكا َن َعال ًما أَ ْش َعرّيَ ،وم ْن ُجْلَة َما أَ ْد َخ َل َه ُؤالء أَ َّن
يُ ْن َس ُ
َّ
ض ُل م َن الْ ُقطْب م ْن غَ ْيه ْم
ص بُ َج َّرد أَ ْن َيْ ُخ َذ طَري َقتَ ُه ْم يَصيُ أَفْ َ
الش ْخ َ
اّلل تَ َع َال ﴿إ َّن أَ ْك َرَم ُك ْم ع ْن َد َّ
الف قَ ْول َّ
ورةَ ا ْلُ ُج َرات]
َو َه َذا خ ُ
م﴾ [ ُس َ
اّلل أَتْ َقا ُك ْ
النْ َسا ُن تَ ُكو ُن َم ْنزلَتُهُ أَ ْعلَى ع ْن َد َّ
اّلل ِبَ َسب التَّ ْق َوى ،فَ َم ْن َكا َن أَتْ َقى َّّلل
س ًكا ب َّ
لشر َيعة ظَاه ًرا َوَبطنًا فَ َعلَى َح َسب َما ُه َو ُمتَ َم ّكن
أَ ْى ُم ْلتَزًما ُمتَ َم ّ
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ك يَ ُكو ُن ع ْن َد َّ
ك َم ْذ ُكور ِف بَ ْعض ُكتُبه ْم إ َّن
ب َ .وَك َذل َ
ِف َذل َ
اّلل أَقْ َر َ
ض ُل أَ ْوليَاء َّ
وم
َش ْي َخ ُه ْم أَ َب الْ َعبَّاس التّ َّجانَّ أَفْ َ
اّلل م ْن أَ َّّيم َء َ
اد َم إ َل أَ ْن تَ ُق َ
ض ُل الَ ْوليَاء أَبُو بَ ْكر ُثَّ عُ َم َر ُثَّ عُثْ َما ُن ُثَّ
َّ
اعةُ َو َه َذا َكذب َكبي ،أَفْ َ
الس َ
َعل ىى ُثَّ َبقى الْ َع َش َرة الْ ُمبَ َّ
ين ب ْْلَنَّة ُثَّ بَقيَّةُ الَ َكابر م ْن أَ ْوليَاء
شر َ
ك أَ ْوليَاء َّ َّ
ك مثْ ُل
َّ
ين َجاءُوا بَ ْع َد َذل َ
ي ُثَّ بَ ْع َد َذل َ
الص َحابَة َوالتَّابع َ
اّلل الذ َ
ُ
الش ْيخ َع ْبد الْ َقادر َ .و َّ
الرفَاع ّى َو َّ
َّ
ول
الش ْي ُخ أَبُو الْ َعبَّاس ال يَ ُق ُ
الش ْيخ أَ ْحَ َد ّ
ودان
س َوالس َ
الم َ .وَلُ ْم ُو ُجود ِف م ْ
َه َذا الْ َك َ
ص َر َوالْ َمغْرب َوا ْْلََزائر َوتُونُ َ
اس يُوهُو َن أَ َّن َّ
ص بُ َج َّرد َما
الش ْخ َ
َوا ْلَبَ َشة لَ َّّنُ ْم بَ َذا االفْ َ
تاء َيُرو َن النَّ َ
ض َل م َن الَ ْوليَاء م ْن غَ ْيه ْم ،ا ْْلَاه ُل الَّذى ال ََْي َيز
ص َار أَفْ َ
َيْ ُخ ُذ طَري َقتَ ُه ْم َ
ول َما َذا أُري ُد أَ ْكثَ َر م ْن َه َذا بُ َج َّرد َما َءا ُخ ُذ الْ َع ْه َد
ع ْن َدهُ يُ ْسرعُ إلَْيه ْم ،يَ ُق ُ
َعلَى َّ
ض َل م َن الَ ْوليَاء ،فَ يُ ْسرعُو َن إلَْيه ْم ،بَ َذا
الش ْيخ التّ َّجانّ أَصيُ أَفْ َ
انْ تَ َش ُروا َوَكثُ َر َع َد َد ُه ْم  .فَا ْلَ َذ َر ا ْلَ َذ َرَ ،ه ُؤالء ُمَال ُفو َن لكتَاب َّ
اّلل َو ُسنَّة

ت طَري َقة تُ َس َّمى الْيَ ْش ُرطيَّةَ َه ُؤالء يَ ْن تَسبُو َن إ َل َش ْيخ
ك َح َدثَ ْ
َر ُسوله َ .ك َذل َ
ْ
الدين الْيَ ْش ُرطى َمغْر ى
ور ّ
ص َار لَهُ
ب نَ َز َل ب َع َّكا ِف فلَ ْسط َ
ي ُثَّ َ
اسُهُ َعل ىى نُ ُ
أَتْ بَاع َوَكا َن ُه َو َعلَى َح ّقَ ،كا َن َعلَى َّ
صليَّة ُثَّ َكثي م ْن أَتْ بَاعه
الشاذليَّة الَ ْ
ْانَ َرفُوا َوَوقَ عُوا ِف أَ ْك َفر الْ ُك ْفر َو ُه َو أَ َّّنُ ْم يَ ْعتَق ُدو َن أَ َّن َّ
اّللَ َداخل يف ُك ّل
َش ْخص َر ُجل َو ْام َرأَة ،ذَ َكر أَ ْو أُنْ ثَىَ ،داخل ِف ُك ّل فَ ْرد م ْن أَفْ َراد الْبَ َشر
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َه َك َذا يَ ْعتَق ُدو َن َ .و َح َّرفُوا قَ ْو َل َّ
وم﴾
اّلل تَ َع َال ﴿ا ْلَى الْ َقي ُ
وت َوِف
وم الْ َقائ ُم فينَاَ ،ه ُؤالء الْيَ ْش ُرطيَّةُ َلُ ْم ُو ُجود ِف بَ ْيُ َ
يَ ُقولُو َن الْ َقي ُ
ورَّي َلُ ْم ُو ُجودَ ،ش ْي ُخ ُه ُم الْيَ ْش ُرطى لَ َّما َعل َم أَ َّّنُ ُم ْانَ َرفُوا تَ َبَّأَ
الْب َقاع َوِف ُس ْ
اك  .م َن
ي َسنَةً تَ ْقريبًا ِف َع َّكا َوقَ ْبُهُ َوَم َق ُامهُ ُهنَ َ
م ْن ُه ْم َوقَ ْد َم َ
ات ُم ْن ُذ َس ْبع َ
ورَة الْبَ َق َرة]
[ ُس َ

ي َسنَةً ،أَ َّّي َم االنْت َداب
الْيَ ْش ُرطيَّة َر ُجل ُه َو َعال ُم ْفّت بَ ْيُ َ
وت قَ ْب َل َخْس َ
ال لَهُ َّ
وت يُ َق ُ
الْ َف َرنْس ّى َكا َن ُه َو ُم ْفّت بَ ْيُ َ
صطََفى َنَاَ ،ه َذا َرحَهُ
الش ْي ُخ ُم ْ
اّللُ أَ َخ َذ م َن َّ
َّ
ص َار م َن الَ ْوليَاء .
الش ْيخ َعل ّى نُور ّ
استَ َف َ
الدين الطَّري َقةَ َو ْ
اد فَ َ
َكا َن َزاه ًداَ ،ما يَ ْد ُخ ُل َعلَْيه م ْن قبَل َّ
الراتب َراتب الْ ُم ْفّت ال
الد ْولَة ب ْسم َّ

صا يَلُم ا ْْلََرائ َد م َن الَ ْرض َوَما فيه
َيْ ُكلُهُ بَ ْل يُ َوّزعُهُ ل ْل ُف َق َراء َ .و َع َّ َ
ي َش ْخ ً
اس ُم َّ
ب لَهُ أَ ْج َرهُ ليَ لُ َّم َ .وَكا َن َوليا َزاه ًدا َما َكا َن لَهُ تَ َعلق
ْ
اّلل بُ ْج َرةَ ،رتَّ َ
تقَّى ،أَ َّما
بلدنْ يَا ،الَّذى َيْ ُخ ُذ الطَّري َقةَ بَ ْع َد أَ ْن يَتَ َعلَّ َم الْ َعقي َد َة َوالَ ْح َك َام يَ ََ
َّ
ب إ َل الطَّري َقة قَ ْب َل أَ ْن يَتَ َعلَّ َم الْ َعقي َد َة َعقي َد َة أَ ْهل السنَّة ال
الذى يَ ْن تَس ُ
تقَّ ْوا َهبَطُوا إ َل
تقَّى فَ َكثي َهلَ ُكوا َوَما أَفْ لَ ُحوا فَ َس ُدوا بَ َد َل أَ ْن يَ ََ
يَ ََ
الرفَاعى «غَايَةُ الْ َم ْعرفَة ب َّّلل الي َقا ُن ب ُو ُجوده
ا ْلَضيض  .قَ َ
ال َسيّ ُد ًَن أَ ْحَ ُد ّ
ك أَ َّن َّ
س
تَ َع َال بال َك ْيف َوال َم َكان» َم ْع َن َذل َ
س َح ْج ًما َولَْي َ
اّللَ تَ َع َال لَْي َ
ات َلَا
ُمتَّص ًفا بص َفات ا ْلَ ْجم  .أَ َّما الْ َك ْي ُ
ف ص َفةُ الْ َم ْخلُوق ،الْ َم ْخلُوقَ ُ
اض
ص َفات ،ه َى َح ْجم َلَا ص َفات ،م ْن ص َفات ا ْلَ ْجم اللَّ ْو ُن َوالْبَ يَ ُ
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اد َوا ْلََرَكةُ َوالس ُكو ُن َوالتَّ غَيُ م ْن َحال إ َل َحال َوالتَّ َحي ُز ِف ج َهة
َو َّ
الس َو ُ
َوَم َكانَ ،ه َذا م ْن ص َفات ا ْلَ ْجم الْ َكثيف َواللَّطيف ،فَ َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال
س َح ْج ًما لَطي ًفا َوال َح ْج ًما َكثي ًفا َوال ُه َو ُمتَّصف بص َفات ا ْلَ ْجم فَ ُه َو
لَْي َ
وداتَ ،وُكل َه َذا التَّ ْنزيه َّّلل تَ َع َال َمأْ ُخوذ م َن َهذه اآليَة
َم ْو ُجود ال َكالْ َم ْو ُج َ
س َكمثْله َش ْىء﴾ [ ُس َورةَ الش َورى] يُ ْف َه ُم م ْن َهذه اآليَة َه َذا التَّ ْنزيهَ أَ ْى أَ َّن
﴿لَْي َ
َّ
س َح ْج ًما َكثي ًفا َوال َح ْج ًما لَطي ًفا َوال ُه َو ُمتَّصف بص َفات ا ْلَ ْجم
اّللَ لَْي َ
ف ب ُك ّل َه َذا ،م ْن َهذه
َكا ْلََرَكة َوالس ُكون َواالنْف َعال َواللَّ ْون ،ال يَتَّص ُ
اّللُ قَ ْلبَهُ ،أَ َّما َه ُؤالء الْ َو َّهابيَّةُ َّ
اآليَة يَ ْف َه ُم الَّذى فَ تَ َح َّ
وبُ ْم
اّللُ أَقْ َف َل قُلُ َ

ب .
اآلّيت ال يَ ْف َه ُم َ
يَها م َن َ
وّنَا َك َما َي ُ
يَ ْق َرُؤو َن َهذه اآليَ َة َوغَ ْ َ
ي َشرا َو َّ
ض الْ ُقلُوب َّ
اّللُ تَ َع َال أَقْ َفلَ َها ،تَ َرى ْ
ياَ ،هذه
بَ ْع ُ
الش َّر َخ ْ ً
اَْ ْ َ
وءا َ .م ْن أَقْ َف َل
اد ب ْم َشرا ،أَ َر َ
قُلُوب ُم ْق َفلَة أَقْ َفلَ َها َخال ُق َها لَنَّهُ أَ َر َ
اد ب ْم ُس ً
اّللُ تَ َع َال قَ ْلبَهُ َم ْه َما َرأَى م َن َّ
َّ
الدالئل ال يُ ْبص ُر َذل َ
ك ا ْلَ َّق ،ال يَ ْف َه ُم قَ ْلبُهُ
ك ا ْلَ َّق َوإ ْن نَظََر ب َع ْينهَ ،وإ ْن نَظََر إ َل َهذه الَدلَّة الْ ُق ْرَءانيَّة ب َع ْينه ،ال
َذل َ
ك
يَ ْهتَدى ل َف ْهم َم َعان َيها َعلَى الْ َو ْجه الْ ُم َراد َّّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َالَ ،وَك َذل َ
ات ُو ُجوه .
الَ َحاد ُ
يث َكثي م ْن َها َذ َو ُ
اب النَّار،
َربَّنَا َءاتنَا ِف الدنْ يَا َح َسنَةً َوِف اآلخ َرة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
ي .
َو ُس ْب َحا َن َربّ َ
ب الْ َعالَم َ
ب الْع َّزة َع َّما يَص ُفو َن َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ك َر ّ
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ال الْ َع ْبد يَ ْوَم الْقيَ َامة
ُس َؤ ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي َو َّ
الصالةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ين .
َو َّ
ي َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
الم َعلَى َسيّد الْ ُم ْر َسل َ
الس ُ
ي الطَّاهر َ

ول َّ
ول قَ َد َما َع ْبد يَ ْوَم الْقيَ َامة
اّلل ﷺ «ال تَ ُز ُ
ال َر ُس ُ
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد قَ َ
يم أَبْالهُ َو َع ْن
يم أَفْ نَاهُ َو َع ْن َج َسده ف َ
َح َّّت يُ ْسأَ َل َع ْن أَ ْربَع َع ْن عُ ُمره ف َ
يم أَنْ َف َقهُ َو َع ْن ع ْلمه َما َذا َعم َل به» .
َماله م ْن أَيْ َن أَ َخ َذهُ َوف َ
الصحيح أَ َّن النْ َسا َن يُ ْسأَ ُل يَ ْوَم الْقيَ َامة َع ْن َهذه
ِف َه َذا ا ْلَديث َّ
الَ ْشيَاء الَ ْربَ َعة

ود النْ َسان بيَاد َّ
اّلل ن ْع َمة
يم أَفْ نَاهُ لَ َّن ُو ُج َ
الَ َّو ُل َع ْن عُ ُمره ف َ
فَ يُ ْسأَ ُل الْ َع ْب ُد َع ْن َهذه النّ ْع َمةَّ ،
اّللُ أَنْ َع َم َعلَْيه بلْ ُو ُجود فَ يُ ْسأَ ُل َع ْن َهذه
اعة
يما أَفْ نَ ْي َ
ت عُ ُم َر َك ،فَإ َّما أَ ْن يَ ُكو َن أَفْ َن عُ ُم َرهُ ِف طَ َ
النّ ْع َمة ،يُ ْسأَ ُل ف َ
اّلل َوإ َّما أَفْ َن عُ ُم َرهُ ِف َم ْعصيَة َّ
َّ
يق به َو َه َذا
اّللَ ،ه َذا يُ َع َام ُل َعلَى َما يَل ُ
يق به .
يُ َع َام ُل َعلَى َما يَل ُ

يم أَبْالهُ أَ ْى َما َذا َعم َل بَ َوارحه
َوالَ ْم ُر الثَّان يُ ْسأَ ُل َع ْن َج َسده ف َ
اعة َّ
اّلل أَ ْم ِف
استَ ْع َم َل َهذه النّ َع َم ِف طَ َ
بيَده َور ْجله َو َع ْينه َوأُذُنهَ ،هل ْ
َم ْعصيَة َّ
الر ْج َل ُكل َه َذا م ْن ن َعم
اّلل لَ َّن الْ َع ْ َ
ي َواللّ َسا َن َوالْيَ َد َوالُذُ َن َو ّ
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اعة َّ
َّ
ال ِف اآلخ َرة أَ ْج ًرا َجز ًيال ِف اآلخ َرة،
اّلل يَنَ ُ
استَ ْع َملَهُ ِف طَ َ
اّللَ ،من ْ
يما أَبْالهُ .
لََذا يُ ْسأَ ُل َع ْن َج َسده ف َ
ال إ ْن
ت َه َذا الْ َم َ
ث الْ َم ُ
َوالَ ْم ُر الثَّال ُ
ال ،يُ ْسأَ ُل النْ َسا ُن م ْن أَيْ َن َجَ ْع َ
ص َرفَهُ ِف َحالل م ْن غَ ْي َم ْعصيَة َّ
س َعلَْيه
َكا َن أَ َخ َذهُ م ْن َحالل َو َ
اّلل ،لَْي َ
اعة َّ
ك
اّلل ِف نَ َف َقة أَ ْهله َوِف َّ
الص َدقَات َوَْنو َذل َ
ص َرفَهُ ِف طَ َ
عُ ُقوبَة بَ ْل إ ْن َ
اعة َّ
يا
يَ ُكو ُن َه َذا الْ َم ُ
ص َرفَهُ ِف طَ َ
ال الَّذى َجَ َعهُ م ْن َحالل َو َ
اّلل ذُ ْخ ًرا َكب ً
ِف اآلخ َرة ،أَ َّما إ ْن َجَ َعهُ م ْن َح َرام فَالْ َويْ ُل لَهُ ُثَّ الْ َويْ ُلَ ،وأَ َّما إ ْن َجَ َعهُ م ْن
الص َدقَات فَال يَ ْقبَ لُهُ َّ
اّللُ م ْنهُ .
ص َرفَهُ ِف َّ
َح َرام َو َ
الالَ ،ح َّّت َّ
الش ْىءُ الَّذى تَص ُل
س ُكل َما يَص ُل إلَْيه يَ ُد النْ َسان َح ً
لَْي َ
صب م ْنهُ َما ُه َو ُمَ َّرم ،الْ َم ُ
إلَْيه يَ ُدهُ م ْن غَ ْي طَريق َّ
ال لَهُ
السرقَة َوالْغَ ْ
ال ا ْلََر َام ،فَإ َذا َجَ َع
الل َوالْ َم َ
ال ا ْلَ َ
أَ ْح َكام ،الْ ُق ْرَءا ُن الْ َكريُ ذَ َك َر الْ َم َ
ك ال يَ ْقبَ ُل
الْ َم َ
ص َر َ
يا ِف بنَاء َم ْسجد َوَْنو َذل َ
ال م ْن َح َرام ُثَّ َ
ف م ْنهُ َكث ً
اّللُ م ْنهَُّ ،
َّ
ك إ َّال َما
اّللُ ال يَ ْقبَ ُل م َن َّ
الص َدقَات َوبنَاء الْ َم َساجد َوَْنو َذل َ
ال َحالل .
َكا َن َم َ

ال م ْن َح َرام يَ ُكو ُن ع ْن َد ُه ْم َمال َكثي ُثَّ
ض النَّاس َْي َمعُو َن الْ َم َ
ُثَّ بَ ْع ُ
ال لَ ْهليه ْم َوأَقَارب ْمَ ،ه َذا َّ
ص تَ َر َك َوَب ًال
َيُوتُو َن َويَ ْتُُكو َن َه َذا الْ َم َ
الش ْخ ُ
وز َلُ ُم االنْت َفاعُ بَ َذا
َعلَْيه ،أَ ْهلُهُ يَ ْن تَفعُو َن به (إ ْن َعل ُموا أَنَّهُ م ْن َح َرام ال َيُ ُ
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ص َحابه) أَ َّما ُه َو يُ َؤا َخ ُذ َعلَْيه ِف اآلخ َرة لَنَّهُ َمال َح َرام
الْ َمال بَ ْل يَ ُردوهُ لَ ْ
ب إ َل الْ َق ْب .
َجَ َعهُ َلُ ْم م ْن طَريق َح َرام ُثَّ تَ َرَكهُ َلُ ْم َو َذ َه َ
الدين ا ْلَالل َوا ْلََرام ،تَ َعل ُم َما ُه َو فَ ْرض
الَ ْم ُر َّ
الراب ُع ُه َو تَ َعل ُم ع ْلم ّ
اّلل َوتَ َعل ُم َما ُه َو ُمَ َّرم ِف َش ْرع َّ
اعة َّ
م ْن طَ َ
اّلل ،فَإ ْن َكا َن َما تَ َعلَّ َمهُ طَبَّ َقهُ
ب َما َح َّرَمهُ َّ
ض َّ
اّللُ َعلَْيه َك َما
ض ،أَ َّدى َما فَ َر َ
َوأَ َّدى الْ َف ْر َ
اّللُ َعلَْيه َوَتَنَّ َ
تَ َعلَّ َمهُ م ْن ع ْلم ّ
الدينَ ،ه َذا َم ْنزلَتُهُ َعاليَة ِف اآلخ َرة ،أَ َّما إ ْن َلْ يَ ْت بَ ْع ع ْل َمهُ
ية فَ ُه َو
َوتَب َع َه َواهُ أَ َ
ضَ
ب بَ ْع َ
اع بَ ْع َ
ض الْ َواجبَات أَو ْارتَ َك َ
ض الذنُوب الْ َكب َ
لَهُ َويْل َكبي ِف اآلخ َرة .
ُثَّ إ َّن َه ُؤالء الَ ْربَ َعةَ َم ْن َختَ َم َّ
ات ُم ْؤمنًا َوُمتَ َجنّبًا
اّللُ لَهُ بل ْسالم فَ َم َ
اء َّ
ل ْل ُك ْفرَّّيت فَ َم ْه َما َكثُ َر ْ
ت ذُنُوبُهُ فَ ُه َو َتْ َ
اّللُ َعاقَ بَهُ
ت الْ َمشيئَة إ ْن َش َ
ك َْن ُن إ َذا َعل ْمنَا ُم ْسل ًما م ْن أَ ْهل الْ َكبَائر
اء َع َفا َع ْنهُ ،ل َذل َ
ب ُذنُوبه َوإ ْن َش َ
وز .
ات ال نَ ُق ُ
َم َ
ول َه َذا م ْن أَ ْهل النَّار ال َيُ ُ

الص َدقَةُ م ْن َمال َحالل قَ ْد يَ ْغف ُر َّ
ض الْ َكبَائرَ ،لَا نَ ْفع َكبي
َّ
اّللُ بَا بَ ْع َ
تَ ،لَا ع ْن َد َّ
الم
الر ُس ُ
ك قَ َ
ال َّ
ول َعلَْيه َّ
َم ْه َما قَ لَّ ْ
اّلل َوْزن َكبي ل َذل َ
الس ُ

ول َّ
ال « َر ُجل
اّلل قَ َ
ك َّي َر ُس َ
يل َك ْي َ
ف َذل َ
« َسبَ َق د ْرَهم مائَةَ أَلْف د ْرَهم» ق َ
ص َّد َق بَ َحدهَا َوأَبْ َقى اآل َخ َر لنَ ْفسه َوَر ُجل
لَهُ د ْر َهَان (أَ ْى م َن ا ْلَالل) تَ َ
ص َّد َق بائَة أَلْف م ْن عُ ْرض َماله» أَ ْى لَهُ َمال َكثي ،م ْن َه َذا الْ َمال
َءا َخ ُر تَ َ
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يَ ،ه َذا الَّذى
الَّذى ُه َو َمالي ُ
ي الْ َكث َ
ي أَ ْعطَى مائَةَ أَلْف َوتَ َر َك لنَ ْفسه الْ َكث َ
ص َّد َق
ص َّد َق بد ْرَهم َوتَ َر َك لنَ ْفسه د ْر َهًا ثَ َوابُهُ أَ ْعظَ ُم م ْن َذل َ
ك الَّذى تَ َ
تَ َ
ال أَ ًَن َما ع ْندى إ َّال
ب نَ ْف َسهُ لَ ْجل اآلخ َرةَ ،ما قَ َ
بائَة أَلْف لَ َّن َه َذا غَلَ َ
ب
ج د ْر َهًا م ْن ُه َماَ ،ءاثَ َر اآلخ َرَة َو َخالَ َ
د ْر َهَان َك ْي َ
ف أُ ْخر ُ
ف نَ ْف َسهُ َوَرغ َ
يما ع ْن َد َّ
س َش ْرطًا
ض ُل م ْن َذل َ
اّلل م َن الثَّ َوابَ ،ه َذا ثَ َوابُهُ أَفْ َ
فَ
ن ،لَْي َ
ك الْغَ ّ
أَ ْن يَ ُكو َن َّ
الال .
بةُ أَ ْن يَ ُكو َن الْ َم ُ
ال َح ً
ص تَ َ
الش ْخ ُ
ص َّد َق بلْ َكثي بَل الْع ْ َ
ص َّد َق ِبَبَّة ََْر َعلَى إنْ َسان َجائع َهذه التَّ ْم َرةُ الْ َواح َدةُ َلَا ع ْن َد
ُثَّ لَ ْو تَ َ
اّلل َوْزن َكبي ،قَ ْد يُ ْعت ُق َّ
َّ
ص َدقَة قَليلَة إ ْن
ية ب َ
اّللُ الْ ُم ْسل َم م ْن ذُنُوب َكب َ

ال فُالن
س ليُ َق َ
َكا َن الْ َم ُ
ال َح ً
الال َوَكانَت النّيَّةُ تَ َقرًب َّّلل لَْي َس ْ
تلّ
لرَّيء ،لَْي َ
ب إ َل َّ
اّلل بال رَّيء .
َكري يَ ْب ُذ ُل الْ َم َ
ال َّّلل ،إ َّّنَا نيَّ تُهُ التَّ َقر ُ
ُثَّ إ َّن َّ
صاة
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَ َّخ َر أَ ْكثَ َر َج َزاء الْ ُك َّفار َوالْ ُم ْسلم َ
ي الْعُ َ
َّ
ين طَغَ ْوا َوَك َف ُروا ب َّّلل َوبَنْبيَائه أُ ّخ َر َع َذ ُابُ ْم
إ َل اآلخ َرة ،أَ ْكثَ ُر الْ ُك َّفار الذ َ
الم لَ َّما
ض ُه ُم انْ تَ َق َم م ْن ُه ْم ِف الدنْ يَا ،قَ ْو ُم نُوح َعلَْيه َّ
إ َل اآلخ َرة َوبَ ْع ُ
الس ُ
ادة الَ ْوَثن ْ
ب َم َع ُه ْمُ ،ه َو َكا َن ال َيَل م ْن
َك َّذبُوهُ َوبَ َق ْوا َعلَى عبَ َ
اَْ ْم َسة تَع َ
ب َو َّ
ضى
َد ْع َوت ْم إ َل ال ْسالم َو ُه ْم يُ َقابلُونَهُ ب َّ
الش ْتم َوأَ ْحيَ ًاًن يَ ْ
ضربُونَهُ قَ َ
لس ّ
ي
ي َسنَةً َما َء َام َن به إ َّال َْن ُو َثَان َ
صابر َعلَى َه َذا ت ْس َعمائَة َو َخْس َ
َو ُه َو َ
اّللُ أَنْ َز َل َعلَْيه الْو ْحى بَنَّهُ ال يُ ْؤمن م ْن ُه ْم إ َّال الْ َق ْدر الَّ
صا َّ
ين َءا َمنُوا
ذ
َش ْخ ً
ُ َ
ُ
َ َ
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ص َار يَ ْدعُ َعلَْيه ْم بَ ْع َد أَ ْن قَطَ َع الَ َم َل م ْن ُه ْم فَ َد َعا
فَ َقطَ َع الَ َم َل م ْن ُه ْم َو َ
اّللُ م ْن ُه ْم أَ َح ًدا َعلَى الَ ْرضَّ ،
َعلَْيه ْم بَ ْن ال يَ ْتُ َك َّ
اءهُ
اّللُ ْ
استَ َج َ
اب ُد َع َ
اّللُ أَ ْهلَ َك ُه ْم لَ َّن َّ
ال َّ
اّللَ َعل َم أَ َّن أَطْ َفا َلُ ْم لَ ْو َكبُوا
ك َح َّّت الَطْ َف ُ
ُكل أُولَئ َ
ال يُ ْؤمنُو َنَّ ،
اعا
ي ذ َر ً
ض فَ ْارتَ َف َع َما ُؤ َها أَ ْربَع َ
اّللُ أَ ْهلَ َك ُه ْم بلْغَ َرق أَ َم َر الَ ْر َ
ادة
َوأَ َم َر َّ
ص َار ْ
س َكالْ َع َ
اء فَ َ
الس َم َ
ت َُْط ُر قَطََرات ُكل قَطْ َرة َكا ْْلَبَل لَْي َ
ال الَ ْرض ُكلَّ َها أَ َّما نُوح َوَم ْن
الس َماء فَ غَطَّى جبَ َ
اجتَ َم َع َماءُ الَ ْرض َوَماءُ َّ
ْ
َءا َم َن َم َعهُ َّ
ك الْبَقيَّةَ َح َّّت ابْ نَهُ َك ْن َعا َن الَّذى أَ َكلَهُ الْغَ َر ُق
اه ْم َوأَ ْهلَ َ
اّللُ نََّ ُ
ي .
ب الْ َعالَم َ
لَنَّهُ َك َف َر َ .وا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ

ا ْلَج َع َرفَةُ
صلَّى َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ال ال َم ُ
اّللُ
ي .
ص ْحبه الطَّيّب َ
َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َءاله َو َ

أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد ُرّوينَا ِف ُم ْستَ ْد َرك ا ْلَاكم َو ُسنَن الْبَ ْي َهق ّى َوغَ ْيهَا
ب َّ
َحديث َش َّداد بن أَ ْوس َرض َى َّ
ال «إ َّن
اّلل ﷺ قَ َ
اّللُ َع ْنهُ أَ َّن نَ َّ
ض َوفيه النَّ ْف َخةُ َوفيه
أَفْ َ
ضل أَ َّّيم ُك ْم يَ ْوَم ا ْْلُ ُم َعة فيه ُخل َق َء َ
اد ُم َوفيه قُب َ
صالتَ ُك ْم
الص ْع َقةُ فَإ َذا َكا َن يَ ْو ُم ا ْْلُ ُم َعة فَأَ ْكث ُروا َعلَ َّى م َن َّ
َّ
الصالة فيه فَإ َّن َ
م ْن
م ْن
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ول َّ
اّلل َوقَ ْد
ك َّي َر ُس َ
يل َوَك ْي َ
صالتُنَا َعلَْي َ
َم ْع ُرو َ
ف تُ ْع َر ُ
ض َ
ضة َعلَ َّى» ق َ
ال «إ َّن َّ
اد الَنْبيَاء» .
ت قَ َ
أَ َرْم َ
سَ
اّللَ َح َّرَم َعلَى الَ ْرض أَ ْن َتْ ُك َل أَ ْج َ
ظ ا ْلَديث «إ َّن م ْن
ض َل يَ ْوم ا ْْلُ ُم َعةُ ،هنَا لَ ْف ُ
َه َذا ا ْلَد ُ
ض َّم ُن فَ ْ
يث يَتَ َ
ضل أَ َّّيم ُك ْم» َوَلْ يَ ُق ْل إ َّن
ضل أَ َّّيم ُك ْم يَ ْوَم ا ْْلُ ُم َعة» َوإ َّّنَا قَ َ
ال «م ْن أَفْ َ
أَفْ َ
ضائ ُل َكيَ ْوم ا ْلَ ّج الَ ْك َب َو ُه َو
ض َل أَ َّّيم ُك ْم لَ َّن ُهنَ َ
اك أَ َّّي ًما َلَا َم َز َاّي َوفَ َ
أَفْ َ
يَ ْو ُم الْعيد بلنّ ْسبَة ل ْل ُم ْحرم ِف ا ْلَ ّج ،يَ ْو ُم الْعيد ُه َو يَ ْو ُم ا ْلَ ّج الَ ْك َب،
َع َرفَةُ قَ ْب َل يَ ْوم الْعيد .
اج يَ ْوَم ا ْلَ ّج الَ ْك َب لَ َّن ُم ْعظَ َم أَ ْع َمال ا ْلَ ّج
َو ُسّ َى يَ ْو ُم الْعيد ل ْل َح ّ
تَ ُكو ُن فيه َكالطََّواف َوا ْلَْلق أَو التَّ ْقصي َوَرْمى َجْ َرة الْ َع َقبَة .
َوال يَتَ نَ َاِف َه َذا َم َع َحديث «ا ْلَج َع َرفَةُ» لَ َّن َم ْعنَاهُ أَ َّن أَ َش َّد أَ ْع َمال
وف ب َع َرفَةَ َوقْ تُهُ أَقَل
وف َع َرفَةَ لضيق َوقْته لَ َّن الْ ُوقُ َ
احتيَاطًا ُه َو ُوقُ ُ
ا ْلَ ّج ْ

م ْن يَ ْوم َكامل لَ َّن َوقْ تَهُ م ْن َزَوال يَ ْوم َع َرفَةَ أَى التَّاسع م ْن ذى ا ْل َّجة
ت َع َرفَةَ ،فَ َم ْن َلْ يَتَ َم َّك ْن م َن
ي َّ
الزَوال َوالْ َف ْجر َه َذا َوقْ ُ
إ َل الْ َف ْجرَ ،ما بَ ْ َ
الْ ُوقُوف ب َع َرفَةَ ِف َهذه الْ ُم َّدة الَّّت ه َى أَقَل م ْن يَ ْوم َكامل فَاتَهُ ا ْلَج
الر ُس ُ
ك قَ َ
ف ب َع َرفَةَ
ال َّ
ول «ا ْلَج َع َرفَةُ» َم ْعنَاهُ َم ْن أَ ْد َر َك َع َرفَةَ أَ ْى َوقَ َ
فَل َذل َ
ك َس ْهل َعلَْيه لَ َّن أَ ْرَكا َن ا ْلَ ّج س َوى
فَ َق ْد أَ ْد َر َك ا ْلَ َّج أَ ْى َما س َوى َذل َ
اف بلْبَ ْيت الَّذى ُه َو ُرْكن م ْن أَ ْرَكان ا ْلَ ّج ال
الْ ُوقُوف َوقْ تُ َها َواسع ،الطََّو ُ
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ض ُل أَ َّّيمه يَ ْو ُم الْعيد
ات لَ َّن َوقْ تَهُ َواسع ،لَك ْن أَفْ َ
ُْي َبُ ب َدم أَ ْى ب َذبْح إ ْن فَ َ

اف الْ َف ْرض ِف خالل أَ َّّيم التَّ ْشريق طَ َ
ف طََو َ
اف أَ َّ
فَ َم ْن َلْ يَطُ ْ
ى يَ ْوم َشاءَ
ك لَ ْو بَ ْع َد َش ْهر أَ ْو َش ْه َريْن أَ ْو ثَالثَة أَ ْو أَ ْكثَ َر .
بَ ْع َد َذل َ
ب
َو َّ
س َوقْ تُهُ َ
اء يَ ْس َعى َعق َ
ضيّ ًقا بَ ْل َواسع إ ْن َش َ
الس ْع ُى مثْ لُهُ لَْي َ
ب طََواف الْ َف ْرض،
اء يَ ْس َعى َعق َ
طََواف الْ ُق ُدوم أَ َّو َل َما يَ ْد ُخ ُل َم َّكةَ َوإ ْن َش َ
وز ف ْعلُ ُه َما َكالطََّواف بَ ْع َد َش ْهر أَ ْو َش ْه َريْن أَ ْو ثَالثَة
َوا ْلَْل ُق أَو التَّ ْقصيُ َيُ ُ
أَ ْو أَ ْكثَ َر .

ال َعلَْيه
وف ب َع َرفَةَ فَ َق ْط قَ َ
ضيّق ُه َو الْ ُوقُ ُ
فَ لَ َّما َكا َن الْ َع َم ُل الَّذى َوقْ تُهُ َ
َّ
الصالةُ َو َّ
س َم ْعنَاهُ أَ َّن َم ْن َوقَ َ
ف ب َع َرفَةَ ثَبَ َ
ت لَهُ
الس ُ
الم «ا ْلَج َع َرفَةُ» لَْي َ
ا ْلَج م ْن غَ ْي تَ َوقف َعلَى أَ ْع َمال أُ ْخ َرى بَ ْل ال بُ َّد م َن ال ْح َرام الَّذى ُه َو
الس ْعى َوا ْلَْلق أَو
سك َوم ْن طََواف الْ َف ْرض َو َّ
النّيَّةُ أَ ْى نيَّةُ الد ُخول ِف الن ُ
التَّ ْقصي .

ضل أَ َّّيم ُك ْم يَ ْوَم ا ْْلُ ُم َعة» ُه َو
قَ ْولُهُ َعلَْيه َّ
الصالةُ َو َّ
الم «إ َّن م ْن أَفْ َ
الس ُ
اك أَ َّّيم فَاضلَة غَ ْيُ يَ ْوم ا ْْلُ ُم َعة َوإ ْن َكا َن يَ ْو ُم ا ْْلُ ُم َعة َيْتَص
لبَ يَان أَ َّن ُهنَ َ
ك الَ َّّيم الْ َفاضلَة س َواهُ َ .وم َن الَ َّّيم الْ َفاضلَة َع ْش ُر ذى
بََز َاّي لَْي َس ْ
ت لت ْل َ
ا ْل َّجة أَ ْى م ْن أَ َّول َش ْهر ذى ا ْل َّجة إ َل الْ َعاشر م ْن يَ ْوم الْعيدُ ،كل َهذه
ضل ع ْن َد َّ
اّلل تَ َع َال فَإ َّن َع َم َل الْبّ َوال ْح َسان ِف َهذه الَ َّّيم
الَ َّّيم َلَا فَ ْ
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ول َّ
اّلل ﷺ « َما م ْن أَ َّّيم الْ َع َم ُل
ال َر ُس ُ
ك قَ َ
يَ ْزُكو َويَزي ُد َعلَى َما س َواهُ ل َذل َ
ف َيها أَ َحب إ َل َّ
الصالَةَ ِف
اّلل م ْن َع ْشر ذى ا ْل َّجة» فَ يُ ْف َه ُم أَ َّن الَ ْع َم َ
ال َّ
َهذه الَ َّّيم تَ ْزُكو ع ْن َد َّ
ت ِف غَ ْيَها .
اّلل تَ َع َال أَ ْكثَ َر مَّا إ َذا عُملَ ْ
ضل أَ َّّيم ُك ْم يَ ْوَم ا ْْلُ ُم َعة فيه ُخل َق
ود إ َل َش ْرح َحديث «إ َّن م ْن أَفْ َ
نَعُ ُ

ور الَ ْربَ َعةُ أُ ُمور
ض َوفيه النَّ ْف َخةُ َوفيه َّ
َء َ
اد ُم َوفيه قُب َ
الص ْع َقةُ» َ .هذه الُُم ُ
عظَام .
ى الَّذى فَ َّ
ضلَهُ َّ
اّللُ َعلَى َسائر أَنْ َواع
اد ُم فَلَنَّهُ أَ َّو ُل النَّ ْوع الْبَ َ
أَ َّما َء َ
شر ّ
ن ،بَا أَ َّن
الْ َم ْخلُوقَات فَ ُه َو أَفْ َ
ض ُل م َن النَّ ْوع الْ َملَك ّى َوم َن النَّ ْوع ا ْْل ّّ
اّلل م َن الْبَ َشر ،م ْن أَفْ َراد َه َذا النَّ ْوع الْ َكري َعلَى َّ
أَنْبيَاءَ َّ
اّلل تَ َع َال ُخل َق ِف
الم َكا َن ِف ا ْْلَنَّة
اد َم َعلَْيه َّ
ام َخ ْلق َء َ
الس ُ
َه َذا الْيَ ْوم أَ ْى ِف يَ ْوم ا ْْلُ ُم َعة َ .وََ ُ
اعةً م َن
اد َم َلْ يَْ ُك ْ
فَ َق ْد َرَوى ا ْلَاك ُم ِف ُم ْستَ ْد َركه «إ َّن َء َ
ث ِف ا ْْلَنَّة إ َّال َس َ
ي
ك َّ
صر إ َل الْغُُروب» لَك ْن ت ْل َ
الس َ
الْ َع ْ
اعةُ َوَر َد أَثَر بَ َّّنَا م ْق َد ُار مائَة َوثَالث َ
الستَّةَ الَّّت َخلَ َق َّ
الس َم َوات َو َخلَ َق
ض َو َّ
َع ًاما لَ َّن ت ْل َ
اّللُ ف َيها الَ ْر َ
ك الَ َّّي َم ّ
اد َم ِف َءاخر ْ
اَْْلقُ ،كل يَ ْوم م ْن َها قَ ْد ُر أَلْف َسنَة بتَ ْقدير أَ َّّيمنَا َهذه
َء َ
اد َم ِف ا ْْلَنَّة بَ ْع َد نَ ْفخ الروح فيه إ َل أَ ْن نَ َز َل إ َل
فَ َكا َن ُم َّدةُ ُم ْكث َء َ
ي َع ًاما .
الَ ْرض مائَةً َوثَالث َ
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ُخ َر
َو َه َذا َم ْع َن قَ ْوله َعلَْيه َّ
الصالةُ َو َّ
اد ُم» َوإ َّّنَا أ ّ
الم «فيه ُخل َق َء َ
الس ُ
َّ
ت
ت الَّّت ُخل َق ْ
الس ّ
َخ ْل ُقهُ إ َل َءاخر َذل َ
ك الْيَ ْوم الذى ُه َو َءاخ ُر الَ َّّيم ّ
ص ْف َوةُ ْ
ف َيها َّ
اَْْلق أَ ْى أَفْ َ
الس َم َو ُ
ض لَ َّن َء َ
ض ُل مَّا ُخل َق قَ ْب لَهُ
ات َوالَ ْر ُ
اد َم َ
ض ُل م ْن غَ ْيه ْم فَ َكا َن ُمنَاسبًا أَ ْن يَ ُكو َن َءاخ َر
ض ُل م َن الْ َمالئ َكة َوأَفْ َ
أَفْ َ
ْ
الستَّة .
اَْْلق ِف ت ْل َ
ك الَ َّّيم ّ
َك َما أَ َّن ُمَ َّم ًدا ﷺ الَّذى ُه َو َسيّ ُد ْ
ي َعلَى
اَْْلق َسيّ ُد الْ َعالَم َ

ث
ام الَنْبيَاء َوأَ ْش َر ُ
ي ُخل َق َءاخ َر الَنْبيَاء َلْ يُ ْب َع ْ
ف الْ ُم ْر َسل َ
الطْالق َوإ َم ُ
اسبَة َم َع ص َفة َش َراب أَ ْهل
إ َّال بَ ْع َد أَ ْن بُع َ
يع الَنْبيَاءَ ،وِف َذل َ
ك ُمنَ َ
ث َج ُ
ص َفهُ َّ
س
ا ْْلَنَّة الَّذى َو َ
اّللُ ب َق ْوله ﴿ختَ ُامهُ م ْسك﴾ [ ُس َورةَ الْ ُمطَّفف َي] ،فَ لَْي َ
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال بطُول عُ ُمر الْ َع ْبد م ْن عبَاد َّ
ض ُل ع ْن َد َّ
ي،
اّلل َّ
الْ َف ْ
الصال َ
ض ُل بتَ ْفضيل َّ
ف َسنَة َونُوح
اد ُم َعلَْيه َّ
إ َّّنَا الْ َف ْ
اش أَلْ َ
سيّ ُد ًَن َء َ
الم َع َ
الس ُ
اّلل فَ َ
ض َل الَنْبيَاءَ ،ولَ ْو
َعلَْيه َّ
ك فَ لَْي َسا أَفْ َ
ك َوَم َع َذل َ
اش أَ ْكثَ َر م ْن َذل َ
الم َع َ
الس ُ
ض َل الَنْبيَاء ُه َو ْ
اَْض ُر َعلَى الْ َق ْول
َكا َن الْ َف ْ
ض ُل بطُول الْعُ ُمر لَ َكا َن أَفْ َ
ب َعلَى الْ َق ْول
ِبَيَاته أَ ْى أَنَّهُ َلْ َيُ ْ
ت بَ ْع ُد َو ُه َو قَ ْو ُل أَ ْكثَر الْعُلَ َماء َو ُه َو نَ ى
ك
َّ
الصحيحُ ،ه َو أَطْ َو ُل عُ ْم ًرا م ْن َه َذيْن النَّبيَّ ْي َوم ْن َسائر الْبَ َشر َوَم َع َذل َ
سة .
ض َل الَنْبيَاء إ َّّنَا أَفْ َ
س ُه َو أَفْ َ
ض ُل الَنْبيَاء ُه ْم َخْ َ
فَ لَْي َ
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َرَوى ا ْلَاك ُم ِف الْ ُم ْستَ ْد َرك َع ْن أَب ُه َريْ َرَة َرض َى َّ
ال
اّللُ َع ْنهُ أَنَّهُ قَ َ
ار
يم َوُم َ
يسى َونُوح َوخيَ ُ
«خيَ ُ
ار الَنْبيَاء َخْ َسة ُمَ َّمد َوإبْ َراه ُ
وسى َوع َ
ْ
اَْ ْم َسة ُمَ َّمد» .
اش بَ ْع َد نُ ُزول الن بُ َّوة
َكا َن َسيّ ُد ًَن ُمَ َّمد ﷺ أَقَ َّل الَنْبيَاء عُ ُم ًراَ ،ع َ
اّللُ فَ َّ
ك َّ
ضلَهُ َعلَى غَ ْيه م َن الَنْبيَاء
ين َع ًاماَ ،م َع َذل َ
َعلَْيه ثَالثَةً َوع ْشر َ
َّ
ف َسنَة َونُوح الَّذى َكا َن عُ ُم ُرهُ أَلْ ًفا
اد ُم الَّذى َكا َن عُ ُم ُرهُ أَلْ َ
ين فيه ْم َء َ
الذ َ
ك،
يل أَقَل م ْن َذل َ
يل إ َل َس ْبعمائَة َو َخْس َ
ي فَ ْو َق الَلْف َوق َ
َوزَّي َد ًة ق َ
س إ َّال بتَ ْفضيل َّ
ض َل
فَالْ َف ْ
اّلل تَ َع َال ،فَ ُه َو تَ بَ َار َك َوتَ َع َال لَهُ أَ ْن يُ َف ّ
ض ُل لَْي َ

اد ًة ُه َو
َم ْن يَ َشاءُ م ْن َخ ْلقه ،ال يُ َق ُ
ال َم ْن َكا َن أَطْ َو َل عُ ُم ًرا َوأَطْ َو َل عبَ َ
ضلَ ُه ْم َو َسيّ َد ُه ْم
ك َلْ يَ ُك ْن َسيّ ُد ًَن ُمَ َّمد أَفْ َ
ضلُ ُه ْم ،لَ ْو َكا َن الَ ْم ُر َك َذل َ
أَفْ َ
َوأَ ْش َرفَ ُه ْم َوأَ ْك َرَم ُه ْم َعلَى َّ
اّلل تَ َع َال َ .ول َك ْون أَُّمة ُمَ َّمد ﷺ َءاخ َر الَُمم
ي إ َّال
َك َما أَ َّن نَبيَّ ُه ْم َءاخ ُر الَنْبيَاء فَإ َّّنُ ْم َلْ يُ ْذ َك ُروا ِف الَُمم الْ َماض َ

بلْ َم ْدحَ ،ما ذُك ُروا ب َّ
لذ ّم .

ص َّ
َوقَ ْد ذَ َك َر َّ
اّللُ تَ َع َال
يا م َن الَُمم م َن الْ َم َساوئ َما قَ َّ
اّللُ تَ َع َال َكث ً
صالح َوَما َذا فَ َع َل
َعلَْي نَا ِف الْ ُق ْرَءان َع َّما فَ َع َل قَ ْو ُم ُهود َوَما َذا فَ َع َل قَ ْو ُم َ

يسىَّ ،
اّللُ
يم َوَما َذا فَ َع َل قَ ْو ُم ُم َ
قَ ْو ُم إبْ َراه َ
يل بع َ
وسى َوَما َذا فَ َع َل بَنُو إ ْس َرائ َ
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ض ْح ِف أَُّمة م َن الَُمم
ض َح ُه ْم ،ذَ َك َر لَنَا َم َساوئَ ُه ْم أَ َّما أَُّمتُهُ فَ لَ ْم تُ ْف َ
تَ َع َال فَ َ

ي بَ ْل ذُك ُروا بلْ َم ْدح َوالثَّنَاء .
الْ َماض َ

ض يَ ْوَم ا ْْلُ ُم َعة َو ُه َو أَ ْمر ُمتَّ َفق َعلَْيه
اد ُم َعلَْيه َّ
َوأَ َّما َء َ
الم فَ َق ْد قُب َ
الس ُ

الصحيح .
ص ا ْلَديث ّى َّ
س ِف َذل َ
ك خالف ل ُوُرود َه َذا النَّ ّ
لَْي َ
اد بَا النَّ ْف ُخ ِف الصور أَى الْبُوق الَّذى
َوأَ َّما أَ َّن النَّ ْف َخةَ فيه فَالْ ُم َر ُ
يل بلنَّ ْفخ فيه .
ُوّك َل إ ْس َراف ُ
ت
الم « َوفيه َّ
َوأَ َّما قَ ْولُهُ َعلَْيه َّ
الصالةُ َو َّ
الص ْع َقةُ» فَه َى الْ َم ْو ُ
الس ُ
ث م َن النَّ ْف َخة
بلنّ ْسبَة لق ْسم م َن الْعبَاد َوالْغَ ْشيَةُ بلنّ ْسبَة لبَ ْعض لَنَّهُ َْي ُد ُ

أَ ْم َران
َّ
ق ْسم م َن ْ
ين تُ ْدرُك ُه ُم النَّ ْف َخةُ َو ُه ْم أَ ْحيَاء َعلَى َو ْجه
اَْْلق َو ُه ُم الذ َ
َّ
ين
الَ ْرض فَ يَ ُموتُو َن م ْن َهذه النَّ ْف َخة َو َذل َ
ك َشامل للنْس َوا ْْل ّن الذ َ
ت َم ْوًت
اءَ ،وأَ َّما َّ
الص ْع َقةُ الَّّت ه َى غَ ْشيَة لَْي َس ْ
يَ ُكونُو َن َذل َ
ك الْ َوقْ َ
ت أَ ْحيَ ً
ص َع ُقو َن أَ ْى
ات قَ ْب َل َذل َ
فَه َى ل َم ْن َكا َن قَ ْد َم َ
ك م َن الَنْبيَاء َوغَ ْيه ْم فَإ َّّنُ ْم يُ ْ
اد َعلَْيه ُم الْ َم ْو ُ
يُغْ َشى َعلَْيه ْم ال يُ َع ُ
ت َم َّرًة َثنيَةً لَ َّّنُ ْم قَ ْد َماتُوا ،إ َّال أَنَّهُ
الر ُسول أَ َح ُد ُهَا أَنَّهُ ذَ َك َر النَّب ﷺ أَ َّن
احت َماالن م َن َّ
وسى ْ
َوَر َد ِف َح ّق ُم َ
وز َعلَْيه أَ ْن يُغْ َشى َعلَْيه َك َما أُ ْغش َى َعلَى غَ ْيه ع ْن َد النَّ ْف َخة م َن
وسى َيُ ُ
ُم َ
الَّ
شى
ذ
يع الَنْبيَاءَ ،واال ْحت َم ُ
ال الثَّان أَنَّهُ ال يُغْ َ
ين َماتُوا قَ ْب َل َذل َ
ك َو ُه ْم َج ُ
َ
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ى أَ ْى َج َازاهُ َّ
استثْ نَائه م َن الْغَ ْشيَة
اّللُ تَ َع َال بنْ َقاذه َو ْ
َعلَْيه بَ ْل يَ ُكو ُن ُجوز َ
ص َار ُم ْستَوًّي
صع َق بلطور لَ َّما َرأَى ا ْْلَبَ َل انْ َد َّك أَ ْى َ
ع ْن َد النَّ ْف َخة لَنَّهُ ُ
وسى أَ ْى غُش َى َعلَْيه َ .وَم ْع َن َتَلَّى َّ
بلَ ْرض بتَ َجلّى َّ
اّلل لَهُ ُ .
اّللُ
صع َق ُم َ
اّللَ َخلَ َق ِف ا ْْلَبَل إ ْد َرا ًكا َو َحيَا ًة َوُرْؤيَةً َّّلل فَ َرأَى َربَّهَُّ ،
ل ْل َجبَل أَ َّن َّ
اّللُ تَ َع َال
َخلَ َق فيه الرْؤيَةَ لَكنَّهُ انْ َد َّك م ْن ش َّدة َخ ْشيَته م َن َّ
اّلل تَ َع َالَ ،و َهذه

ات َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َيْلُ ُق ِف بَ ْعض َها ِف بَ ْعض الَ ْوقَات إ ْد َرا ًكا
اد ُ
ا ْْلَ َم َ
ود إ َل َحالَت َها َ .وم َن َّ
ك قَ ْولُهُ تَ َع َال ﴿ َوإ َّن
الدليل َعلَى َذل َ
َو َحيَا ًة ُثَّ تَ عُ ُ
ط م ْن َخ ْشيَة َّ
اّلل﴾ [ ُس َورةَ الْبَ َق َرة] .
م ْن َها لَ َما يَ ْهب ُ
َّ
ين َكانُوا مَّ ْن قَ ْب لَنَا أَ ْى قَ ْب َل
َوقَ ْد َ
ب ﷺ أَ َّن ثَالثَةً م َن الذ َ
ص َّح َعن النَّ ّ
ت
ي أَ َوْوا إ َل الْغَار أَ ْى َْلَُؤوا إلَْيه فَ لَ َّما َد َخلُوهُ نَ َزلَ ْ
َهذه الَُّمة م َن الْ ُم ْؤمن َ
ال إ َّن َه َذا
ول قَ َ
الر ُس ُ
ت َعلَْيه ْم فَ ُم الْغَارَ ،و َّ
ص ْخ َرة م ْن أَ ْعلَى ا ْْلَبَل فَ َس َّد ْ
َ
اّللَ ،و َه ُؤالء ُم ْؤمنُو َن ،لَكن َّ
ط م ْن َخ ْشيَة َّ
ا ْلَ َج َر م َن ا ْلَ َجر الَّذى يَ ْهب ُ
اّللُ
اء م َن الْبَالء
تَ َع َال ابْ تَ ُ
اله ْم لَنَّهُ يَ ْب تَلى الْ ُم ْؤمن َ
ي ِف َهذه الدنْ يَا بَ ْشيَ َ
اد فَم
ص َابُ ْم َه َذا الْبَالءُ َو ُه َو انْس َد ُ
َو َه ُؤالء ْارتَ َعبُوا ْارت َع ًاب َشدي ًدا لَ َّما أَ َ
ث ال يَ ْقد ُرو َن َعلَى ْ
ال
اُُْروج م ْنهُ فَ َق َ
الْغَار الَّذى َد َخلُوهُ َعلَْيه ْم ِبَْي ُ
صالح قَ َّد َمهُ ،فَ ُكل َواحد
بَ ْع ُ
ض ُه ْم لبَ ْعض ليَ ْسأَ ْل ُكلى منَّا َربَّهُ الْ َف َر َج ب َع َمل َ
ك فَ َف َّر َج َّ
اّللُ َع ْن ُه ْم بَن
صالًا قَ َّد َمهُ قَ ْب َل َذل َ
م َن الثَّالثَة ذَ َك َر َع َم ًال َ
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ي َ .ولَ ْوال أَ َّن َّ
اّللَ فَ َّر َج َعلَْيه ْم لَتَل ُفوا
احت َّ
الص ْخ َرةُ فَ َخ َر ُجوا َسالم َ
انْ َز َ
َو َهلَ ُكوا .
َو َّ
ي .
ب الْ َعالَم َ
اّللُ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َع َال أَ ْعلَ ُم  .ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
اب
اللَّ ُه َّم َربَّنَا ءَاتنَا ِف الدنْ يَا َح َسنَةً َوِف اآلخ َرة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
اج َع ْلنَا م َن
النَّار ،اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر لَنَا َو ْار َحْنَا َو َعافنَا َوا ْع ُ
ف َعنَّا ،اللَّ ُه َّم ْ
َّ
ي َّ
ين
ين لَ َ
ين الَ َّواب َ
الْ ُم ْحسن َ
كَ ،وا ْغف ْر لَنَا َول ْخ َواننَا الذ َ
ي ال َش َّكار َ
الذ َّكار َ

ي لَهُ النّ ْع َمةُ َولَهُ الْ َف ْ
َسبَ ُق َ
ب الْ َعالَم َ
وًن بليَان َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ
ك
ص ّل اللَّ ُه َّم َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َءاله َو َسلّمُ ،س ْب َحا َن َربّ َ
ا ْلَ َس ُن َو َ
ي .
ب الْ َعالَم َ
ب الْع َّزة َع َّما يَص ُفو َن َو َسالم َعلَى الْ ُم ْر َسل َ
ي َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
َر ّ
بر الْ َوال َديْن َوعُ ُقوقُ ُه َما

اّللُ َع ْنهُ ب ْسم َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
الرحيم ،ا ْلَ ْم ُد َّّلل
قَ َ
اّلل ا َّلر ْحٰن َّ
ال ال َم ُ

ات َّ
ب
ي لَهُ النّ ْع َمةُ َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ب الْ َعالَم َ
َر ّ
س ُن َ
اّلل الْ َّ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َ
ي َو َحبيب
َّ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة الْ ُم َق َّرب َ
ي .
ب الْ َعالَم َ
َر ّ

أَ َّما بَ ْع ُد فَإ َّن م ْن
الْ َم َعاصى الَّّت ال تَ ْل َزُم

َى م َن
َم َعاصى الْبَ َدن الَّّت ه َى م َن الْ َكبَائر أ ْ
َجار َحةً م َن ا ْْلََوارح عُ ُقو َق الْ َوال َديْن أَ ْو أَ َحدهَا
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ض َّ
ض ْبطه ُه َو َما
ب م ْنهُ ،قَ َ
الشافعيَّة ِف َ
ال بَ ْع ُ
َوإ ْن َعال َولَ ْو َم َع ُو ُجود أَقْ َر َ
يَتَأَذَّ
َ
َ
س ب ْلَّي ِف الْعُ ْرف .
ي
ل
ّي
ذ
ت
ا
ه
د
ح
أ
و
أ
ان
د
ال
و
ْ
ل
ا
ه
ب
ى
َ
َ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ً
َ
َ
َوم ْن عُ ُقوق الْ َوال َديْن الَّذى ُه َو م َن الْ َكبَائر تَ ْر ُك َّ
الش ْخص النَّ َف َقةَ
ب النْ َفا ُق
ييْن ،أَ َّما إ ْن َك َاًن ُم ْكتَفيَ ْي فَال َي ُ
الْ َواجبَةَ َعلَْيه َما إ ْن َك َاًن فَق َ
ب َوال ْح َسان إلَْيه َما فَ يُ َسن لَهُ أَ ْن
َعلَْيه َما ،لَك ْن يُ ْنف ُق َعلَْيه َما م ْن َبب الْ ّ
يُ ْعطيَ ُه َما َما ُيبَّانه بَ ْل يُ َسن أَ ْن يُط َيع ُه َما ِف ُك ّل َش ْىء إ َّال ِف َم ْعصيَة َّ
اّلل،
ك رفْ َعةَ َد َر َجة ع ْن َد َّ
اّلل
اع أَبَ َويْه يَ ُكو ُن لَهُ َذل َ
وهات إ َذا أَطَ َ
َح َّّت ِف الْ َم ْك ُر َ

ال الْ ُف َق َهاءُ إ َذا أَ َم َر أَ َح ُد الْ َوال َديْن الْ َولَ َد أَ ْن َيْ ُك َل
إ ْن نَ َوى نيَّةً َح َسنَةً ،قَ َ
س َح َر ًاما ُم َؤَّك ًداَ ،يْ ُك ُل لَ ْجل َخاطرهَا ُثَّ م ْن غَ ْي
طَ َع ًاما فيه ُش ْب َهة أَ ْى لَْي َ
ع ْلمه َما يَتَ َقايَ ُؤهُ َوقَالُوا إ َذا أَ َم َر أَ َح ُد الْ َوال َديْن َولَ َدهُ بف ْعل ُمبَاح أَ ْو تَ ْركه
ب َعلَْيه أَ ْن يُط َيع ُه َما ِف
ب الْ َوالد أَو الْ َوال َدة إ ْن َخالََف ُه َما َي ُ
َوَكا َن يَغْتَم قَ ْل ُ
ك .
َذل َ
ب َم ْن َكا َن أَبُوهُ ُيبهُ بَ ْع َد َوفَاة أَبيه ب ّلزَّي َرة
َوم ْن ب ّر الْ َوال َديْن أَ ْن يَ ََّ
ت ُتبهُ أُمهُ بَ ْع َد َوفَاتَا بَ ْن يَصلَ ُه ْم َوُْيس َن
ك َم ْن َكانَ ْ
َوال ْح َسانَ ،ك َذل َ
ول َّ
الر ُج ُل أَ ْه َل
ال َر ُس ُ
ورُه ْم  .قَ َ
اّلل ﷺ «إ َّن م ْن أَبَّر الْبّ أَ ْن يَ َبَّ َّ
إلَْيه ْم َويَ ُز َ
وت .
ل» أَ ْى بَ ْع َد أَ ْن َيُ َ
ُو ّد أَبيه بَ ْع َد أَ ْن يُ َوَّ
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اد أَ ْن يَ ُكو َن َبرا فَ َعلَْيه
َوم ْن ب ّر الْ َوال َديْن زَّي َرُتَُما بَ ْع َد َم ْوت َما َ .وَم ْن أَ َر َ
احات أَ ْو أَ ْغلَب َها .
أَ ْن يُط َيع ُه َما ِف ُك ّل الْ ُمبَ َ
يع الْ َولَ ُد َوال َديْه ِف الْ ُمبَاح
قَ َ
ال أَ ْه ُل الْع ْلم م ْن َح ْي ُ
ث الْ َم ْش ُروعيَّةُ يُط ُ
ب أَ ْن يُط َيع ُه َما ِف
ب طَ َ
اعتُ ُه َما ِف ُك ّل ُمبَاح بَ ْل َي ُ
َوالْ َم ْك ُروه لَك ْن ال َي ُ
ب
ُك ّل َما ِف تَ ْركه َْي ُ
ص ُل َلَُما غَ ىم ب َسبَبه َوإ َّال ال يَ ُكو ُن َواجبًا ،فَإ َذا طَلَ َ

ب َعلَْيه
أَ َح ُد الْ َوال َديْن م َن الْ َولَد أَ ْن ال يُ َساف َر َوَكا َن َس َف ُرهُ بال َ
ض ُر َ
ورة َو َج َ
ب أَو الُم َم ْن َع
ك َّ
تَ ْر ُك َذل َ
الس َفر إ َذا َكا َن يَغْتَ َّمان ب َس َفره َوإ َذا أَ َر َ
اد الَ ُ
َولَدهَا م َن ْ
ب للَب
اُُْروج م َن الْبَ ْيت ب ُدون إ ْذنه فَإ ْن َكا َن ُخ ُر ُ
وجهُ يُ َسبّ ُ
وز لَهُ ْ
وج
غَما َشدي ًدا ِبَْي ُ
ص ُل لَهُ ْاّنيَار أَ ْو ش ْبهُ َذل َ
ك ع ْن َدئذ ال َيُ ُ
ث َْي ُ
اُُْر ُ
ص ُل
وجهُ م َن الْ َكبَائر إ ْن َكا َن الَ َذى الَّذى َْي ُ
ب ُدون إ ْذنه بَ ْل يَ ُكو ُن ُخ ُر ُ
ص ُل
َشدي ًدا فَ َد َر َجةُ الْ َم ْعصيَة ِف َذل َ
ك َعلَى َح َسب الي َذاء الَّذى َْي ُ
ل ْل َوالد .

احا َكغَ ْسل الص ُحون أَ ْو
ب الَ ُ
ب أَو الُم من ابْنه َما َش ْي ئًا ُمبَ ً
َوإ َذا طَلَ َ
تَ ْرتيب الْغُ ْرفَة أَ ْو تَ ْسخي الطَّ َعام أَ ْو َع َمل َّ
الشاى أَ ْو َما أَ ْشبَهَ َذل َ
ك َوَلْ
ب الْ َوالد أَو الْ َوال َدة إ ْن َلْ يَ ْف َع ْل َح َرام َعلَْيه أَ ْن ال
يَ ْف َع ْل فَإ ْن َكا َن يَ ْغتَم قَ ْل ُ
يَ ْف َع َل .
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ال َّ
س ًاًن
قَ َ
ضى َرب َ
اّللُ تَ َع َال ﴿ َوقَ َ
ك أَالَّ تَ ْعبُ ُدوا إ َّال إ َّّيهُ َوبل َْوال َديْن إ ْح َ
ُف َوالَ تَ ْن َه ْر ُهَا
َح ُد ُهَا أ َْو كالَ ُهَا فَال تَ ُقل َّلَُما أ ّ
بأَ
إ َّما يَ ْب لُغَ َّن ع ْن َد َك الْك ََ
ب
اح الذ ّل م َن َّ
َوقُ ْل َّلَُما قَ ْوًال َكريًا َوا ْخف ْ
الر ْحَة َوقُل َّر ّ
ض َلَُما َجنَ َ
يا﴾ [ ُس َورةَ ال ْس َراء] .
ْار َحْ ُه َما َك َما َربَّيَان َ
صغ ً

أَ َم َر َّ
وعا به بَ ْن ال يَ ْعبُ ُدوا إ َّال إ َّّيهُ َوأَ َم َر بل ْح َسان
اّللُ عبَ َ
ادهُ أَ ْم ًرا َم ْقطُ ً

ك
ض ثَ ْوبَ َ
ل ْل َوال َديْنَ ،وال ْح َسا ُن ُه َو الْب َوال ْك َر ُام قَا َل ابْ ُن َعبَّاس «ال تَ ْن ُف ْ
ال عُ ْرَوةُ ال ََْتَن ْع َع ْن َش ْىء أَ َحبَّاهُ .
ار» َوقَ َ
فَ يُصيبَ ُه َما الْغُبَ ُ
َوقَ ْد َّنَى َّ
ف ل ْل َوال َديْن َو ُه َو
ادهُ ِف َهذه اآليَة َع ْن قَ ْول أُ ّ
اّللُ تَ َع َال عبَ َ
ك َّ
ك
الش ْى َء الَّذى يَ ْس ُق ُ
ط َعلَْي َ
صلُ ُه َما نَ ْف ُخ َ
ص ْوت يَ ُدل َعلَى التَّ َ
ضجرَ ،وأَ ْ
َ
ت ل ُك ّل
م ْن تُ َراب َوَرَمادَ ،ول ْل َم َكان تُري ُد إ َماطَةَ الَ َذى َع ْنهُ فَقيلَ ْ
ُم ْستَ ثْ َقل .

كَ ،والنَّ ْه ُى
﴿ َوال تَ ْن َه ْر ُهَا﴾ َوال تَ ْز ُج ْر ُهَا َع َّما يَتَ َعاطَيَانه مَّا ال يُ ْعجبُ َ
َوالنَّ ْه ُر أَ َخ َوان .
َّ
َى لَيّنًا لَطي ًفا أَ ْح َس َن َما َت ُد َك َما يَ ْقتَضيه
أ
﴾
ا
ي
ر
ك
ال
و
ق
ا
م
ل
َ
ً
َ
ً
ُ
ْ
﴿ َوقُ ْل َ ْ
ُح ْس ُن الَ َدب .
ك ُمتَ َذلًّال
اح الذ ّل م َن َّ
الر ْحَة﴾ أَ ْى أَل ْن َلَُما َجانبَ َ
﴿ َوا ْخف ْ
ض َلَُما َجنَ َ
ك َعلَْيه َما َولك َبهَا َوافْت َقارهَا الْيَ ْوَم
ك إ َّّي ُهَا َو َعطْف َ
َلَُما م ْن فَ ْرط َر ْحَت َ
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ض ا ْْلَنَاح عبَ َارة َعن الس ُكون
إ َل َم ْن َكا َن يَ ْفتَق ُر إلَْيه َما بلَ ْمسَ ،و َخ ْف ُ
َوتَ ْرك التَّ َعصب َوال َبء أَى ْارف ْق ب َما َوال تُغَلّ ْظ َعلَْيه َما .

ى ِف
﴿ َوقُل َّر ّ
ب ْار َحْ ُه َما َك َما َربَّيَان َ
يا﴾ أَ ْى مثْل َر ْحَته َما إ َّّي َ
صغ ً
َّ
اء َلَا ،أَ ْو
صغَرى َح َّّت َربَّيَان ،أَ ْى َوال تَ ْكتَف ب َر ْحَت َ
ك َعلَْيه َما الّت ال بَ َق َ
ول َّي أَبَتَاهُ َّي أَُّماهُ َوال يَ ْدعُ ُه َما ب ْسَائه َما فَإنَّهُ م َن ا ْْلََفاء َو ُسوء
ُه َو أَ ْن يَ ُق َ
الَ َدب َم َع ُه َما .
َّ
ضا َّ
ضا
اّلل ِف ر َ
وعا «ر َ
بان َوالْبَ ْي َهقى ِف ُش َعبه َم ْرفُ ً
َوَرَوى ا ْلَاك ُم َوالط ََ
الْ َوال َديْن َو َس َخطُهُ ِف َس َخطه َما» .
َو َع ْن َبْز بن َحكيم َع ْن أَبيه َع ْن َج ّده َرض َى َّ
ت
اّللُ َع ْن ُه ْم قَ َ
ال «قُ ْل ُ
ول َّ
ال
ت ُثَّ َم ْن قَ َ
ت ُثَّ َم ْن قَ َ
اّلل َم ْن أَبَر قَ َ
َّي َر ُس َ
ال أَُّم َ
ال أَُّم َ
ك قُ ْل ُ
ك قُ ْل ُ

ب» أَ ْخ َر َجهُ أَبُو َد ُاو َد
ت ُثَّ َم ْن قَ َ
أَُّم َ
ك ،قُ ْل ُ
ب فَالَقْ َر َ
ال أَ َب َك ُثَّ الَقْ َر َ
سنَهُ .
التمذى َو َح َّ
َو ّْ
ب ،فَ لَ ْو طَلَبَت
فَ يُ ْف َه ُم م ْن َه َذا ا ْلَديث تَ ْقديُ الُ ّم َعلَى الَب ِف الْ ّ
اع أَ َح َد ُهَا
ب خالفَهُ َوَكا َن ِبَ ْي ُ
ث لَ ْو أَطَ َ
ب الَ ُ
الُم م ْن َولَد َها َش ْي ئًا َوطَلَ َ
ب اآل َخ ُر يُ َق ّد ُم الُ َّم َعلَى الَب ِف َهذه ا ْلَالَة .
يَغْ َ
ض ُ
ول َّ
الث َو َعلَى ب ّر
ض َر ُس ُ
َوإ َّّنَا َح َّ
اّلل ﷺ ِف َحديثه َه َذا َعلَى ب ّر الُ ّم ثَ ً
اعة
الدة َوَر َ
الَب َم َّرًة ل َعنَائ َها َو َش َف َقت َها َم َع َما تُ َقاسيه م ْن َحْل َوطَ ْلق َوو َ
ضَ
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بن عُ َم َر َرض َى َّ
َو َس َهر لَْيل َ .وقَ ْد َرأَى َع ْب ُد َّ
اّللُ َع ْن ُه َما َر ُج ًال َْيم ُل أَُّمهُ
اّلل ُ
ال َّي ابْ َن عُ َم َر أَتُ َران َوفَّ ْي تُ َها
وف بَا َح ْو َل الْ َك ْعبَة فَ َق َ
َعلَى ظَ ْهره َو ُه َو يَطُ ُ
ت َو َّ
ك
َح َّق َها قَ َ
اّللُ يُثيبُ َ
ال َوال بطَ ْل َقة َواح َدة م ْن طَلَ َقاتَا َولَك ْن قَ ْد أَ ْح َس ْن َ

يا .
َعلَى الْ َقليل َكث ً
ال الْعُلَ َماءُ ب ُو ُجوب اال ْستغْ َفار للَبَ َويْن الْ ُم ْسل َم ْي ِف الْعُ ُمر
َوقَ ْد قَ َ
س َش ْرطًا أَ ْن يَ ُكو َن َه َذا
الزَّي َدةُ َعلَى َذل َ
َم َّرًة ُثَّ ّ
ك قُ ْربَة َعظ َ
يمة َولَْي َ
ار بَ ْع َد َوفَات َما .
اال ْستغْ َف ُ

استَ غْ َف َر ل َوال َديْه بَ ْع َد َم ْوت َما يَ ْن تَف ُع َوال َداهُ بَ َذا اال ْستغْ َفار
فَالْ َولَ ُد إن ْ
َّ
اء ُهَا َه َذا
َح َّّت إّنَُما يَ ْل َح ُق ُه َما ثَ َواب َكبي فَ يَ ْع َجبَان م ْن أ ّ
َى َش ْىء َج َ
استغْ َفار َولَد ُك َما لَ ُك َما بَ ْع َد ُك َما .
اب فَ يَ ُق ُ
ول َلَُما الْ َملَ ُ
ك َه َذا من ْ
الثَّ َو ُ
ص َّح َع ْن َر ُسول َّ
ال «ثَالثَة ال يَ ْد ُخلُو َن ا ْْلَنَّةَ الْ َعاق
اّلل ﷺ أَنَّهُ قَ َ
َوقَ ْد َ
ل َوال َديْه َو َّ
وث َوَر ُجلَةُ النّ َساء» َرَواهُ ابْ ُن حبَّا َن  .أَ ْى ال يَ ْد ُخ ُل َه ُؤالء
الدي ُ
ول َّ
اّلل
ال َر ُس ُ
ي إ ْن َلْ يَتُوبُواَ ،وأَ َّما إ ْن َتبُوا فَ َق ْد قَ َ
الثَّالثَةُ ا ْْلَنَّةَ َم َع الَ َّول َ
ب م َن َّ
اج ْهَ ،و َّ
وث ُه َو
الدي ُ
ب لَهُ» َرَواهُ ابْ ُن َم َ
الذنْب َك َم ْن ال َذنْ َ
ﷺ «التَّائ ُ
الَّذى يَ ْعر ُ
ت َعلَْيه َم َع َم ْقد َرته َعلَى َم ْنعه ْمَ ،وَر ُجلَةُ
الز َن ِف أَ ْهله َويَ ْس ُك ُ
ف ّ
النّ َساء ه َى الَّّت تَ تَ َشبَّهُ ب ّلر َجال .
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َوأَ ْخ َر َج الْبُ َخارى َوُم ْسلم م ْن َحديث َع ْبد َّ
اّلل بن َع ْمرو بن الْ َعاص
َّ
َّ
أَ
سب
ق
ه
ي
د
ال
و
ل
ج
الر
م
ت
ش
ر
ائ
ب
ك
ْ
ل
ا
ن
م
«
ال
ق
ﷺ
اّلل
ول
س
ر
ن
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
يل َو َه ْل يَ ُ
َ
الر ُج ُل َوال َديْه قَ َ
سب َّ
ب َّ
َّ
سب أَُّمهُ
سب أَ َ
الر ُج ُل أَ َبهُ َويَ ُ
الر ُجل فَ يَ ُ
ال نَ َع ْم يَ ُ
سب أَُّمهُ» .
فَ يَ ُ
ول َّ
ال « ُكل الذنُوب
اّلل ﷺ قَ َ
صحيح أَ َّن َر ُس َ
َوَرَوى ا ْلَاك ُم ب ْسنَاد َ
يُ َؤ ّخ ُر َّ
اء إ َل يَ ْوم الْقيَ َامة إ َّال عُ ُقو َق الْ َوال َديْن فَإنَّهُ يُ َع َّج ُل
اّللُ م ْن َها َما َش َ
صاحبه» يَ ْعن الْ ُع ُقوبَةَ ِف الدنْ يَا قَ ْب َل يَ ْوم الْقيَ َامة .
لَ

الث َد َع َوات ُم ْستَ َج َابت ال َش َّ
ك
َوقَ َ
ال َعلَْيه َّ
الم «ثَ ُ
الصالةُ َو َّ
الس ُ
سافر َو َد ْع َوةُ الْ َوالد َعلَى َولَده» َرَواهُ
فيه َّن َد ْع َوةُ الْ َمظْلُوم َو َد ْع َوةُ الْ ُم َ
اج ْه َوأَ ْحَ ُدَ ،و َه َذا َم ْعنَاهُ إ ْن َد َعا َعلَْيه ِبَ ّق أَ َّما
ّْ
التمذى َوأَبُو َد ُاو َد َوابْ ُن َم َ
الح فَ ْليَ َبَّ
ضرهُ َذل َ
إ ْن َد َعا َعلَْيه بغَ ْي َح ّق فَال يَ ُ
ك فَ َم ْن أَ َر َ
اح َوالْ َف َ
اد النَّ َج َ
أَبَ َويْه تَ ُك ْن َعاقبَ تُهُ َحي َد ًة ،فَب الْ َوال َديْن بَ َرَكة ِف الدنْ يَا َواآلخ َرة َ .و َءاخ ُر

ي .
ب الْ َعالَم َ
َد ْع َو َاًن أَن ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
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المةُ ِف اتّبَاع ُجْ ُهور عُلَ َماء ال ْسالم ِف الْ َعقي َدة َوالَ ْح َكام
َّ
الس َ

اّللُ َع ْنهُ ب ْسم َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
الرحيم ا ْلَ ْم ُد َّّلل
قَ َ
اّلل ا َّلر ْحٰن َّ
ال ال َم ُ

ات َّ
ب
ي لَهُ النّ ْع َمةُ َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ب الْ َعالَم َ
َر ّ
س ُن َ
اّلل الْ َّ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َ
ي .
َّ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة الْ ُم َق َّرب َ
ض النَّاس ُْم َم ًعا َعلَْي َها ع ْن َد ُك ّل
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َم َسائ ُل َعدي َدة يَظُن َها بَ ْع ُ
ضا َن يَ ْن تَهى بلْ َف ْجر
ك ،الَ ْك ُل ِف َرَم َ
س َك َذل َ
عُلَ َماء ال ْسالم َوالَ ْم ُر لَْي َ
ور عُلَ َماء ال ْسالم َعلَى َه َذا َو ُه َو ا ْلَقَ ،وفيه ْم َم ْن ُه َو َم ْن أَ ْهل
َه َذا ُجْ ُه ُ
وز الَ ْك ُل إ َل طُلُوع َّ
الش ْمسَ ،والْعُلَ َماءُ َما َك َّف ُروا الْ َقائ َل
اال ْجت َهاد قَ َ
ال َيُ ُ
ال َه َذا ُهو من التَّابع َ َّ
ين أَ ْد َرُكوا
ك إ َّّنَا قَالُوا غَلَط َوالَّذى قَ َ
ب َذل َ
ي الذ َ
َ َ
وز التَّ َسرعُ ِف التَّ ْكفي .
َّ
الص َحابَةَ َوأَ َخ ُذوا م ْن ُه ْم ع ْل ًما لََذا ال َيُ ُ
َّ
ين
يع َذل َ
س ُكل أَ َحد يَ ْستَط ُ
ك ،الْعُلَ َماءُ الذ َ
َم ْعرفَةُ الْ ُم ْج َمع َعلَْيه لَْي َ
السلَف م ْن
ية  .ق َراءَةُ الْ ُق ْرَءان ِف َّ
الصالة م َن َّ
َم َ
ض ْوا ا ْختَ لَ ُفوا ِف َم َسائ َل َكث َ
أَ ْهل اال ْجت َهاد َم ْن قَ َ
وعهُ َو ُس ُج َ
ال َم ْن أَ َتَّ ُرُك َ
يحة َوإ ْن َلْ
صالتُهُ َ
ودهُ َ
صح َ
ال َّ
س ُرْكنًا
يَ ْق َرأْ َش ْي ئًا ِف الْقيَامَ ،وم ْن ُه ْم َم ْن قَ َ
س َش ْرطًا لَْي َ
اّللُ أَ ْك َبُ لَْي َ
صال َة
للد ُخول ِف َّ
صلّى َ
الصالة ،النّيَّةُ تَ ْكفى ب ُدون تَ ْكبي إ َذا نَ َوى أَنَّهُ يُ َ
ال َه َذا .
اك أَ ْمثَ ُ
لص َّحةَ ،و ُهنَ َ
َك َذا يَ ْكفى ل ّ
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ن َّ
يل َوالتَّ ْحريَ
الش ْخ ُ
ص التَّ ْحل َ
ال يَ ْن بَغى التَّ َسرعُ ،ال يَ ْن بَغى أَ ْن يَ ْب َ
ص َل إلَْيه فَ ْه ُمهُ ،يَ ْن بَغى أَ ْن يَ ْبنيَهُ َعلَى
ي َعلَى َح َسب َما َو َ
َوالتَّ ْكف َ
اال ْحتيَاط َم َع النَّظَر ِف َحال الْ َم ْسئَ لَة َه ْل ه َى ُْم َمع َعلَْي َها أَ ْم الُ ،ثَّ َه ْل
الدين ب َّ
ك يَ ْن بَغى الْ َق ْو ُل بتَ ْكفي
ومة م َن ّ
ورة أَ ْم ال ،بَ ْع َد َذل َ
ه َى َم ْعلُ َ
لض ُر َ
اء ِف َّ
الدين
الش ْرع َوعُل َم م َن ّ
ُمَالف َها إ ْن َكا َن ِف ُمَالََفته تَ ْكذيب ل َما َج َ
ب َّ
ورة .
لض ُر َ
است ْخ َفافًا ب َّّلل أَ ْو َر ُسوله أَ ْو َمالئ َكته أَ ْو دينه أَ ْو َش َعائر
يما َكا َن ْ
أَ َّما ف َ

ال ْسالم أَ ْو َما َكا َن نَ ْو ًعا م ْن أَنْ َواع تَ ْشبيه َّ
اّلل بلْ َعا َل أَ ْو َكا َن نَ ْفيًا
ف ِف تَ ْكفي
لص َفات الثَّ َ
الث َع ْش َرَة الْ َواجبَة َّّلل فَال يَ ْن بَغى التَّ َوق ُ
ل ّ
ك أَ ْى
الْ ُم َخالف ف َيها لَ َّن أَ ْه َل ا ْلَ ّق م ْن عُلَ َماء ال ْسالم َلْ َيْتَل ُفوا ِف َذل َ
ك .
ِف تَ ْكفي الْ ُم َخالف ِف َذل َ
فَالْ َقائ ُل َوالْعيَاذُ ب َّّلل بَ َّن َّ
ف ِف
اّللَ ج ْسم لَطيف أَ ْو َكثيف ال يُتَ َوقَّ ُ
الث َع ْش َرَة َّّلل
الص َفات الثَّ َ
تَ ْكفيه َم ْه َما َكا َن غَارقًا ِف ا ْْلَ ْهل لَ َّن ثُبُ َ
وت ّ

تَ َع َال يَ ُدل َعلَْيه الْ َع ْق ُل لَ ْو َلْ يَ ْس َم ْع ذ ْك َرهُ ِف ع ْلم ّ
الدينَ ،م ْن َس َع َوَم ْن َلْ
يَ ْس َم ْع ِف َه َذا َس َواء .
ي لَ ْهل ا ْلَ ّق ِف أَ َّن َّ
اّللَ تَ َع َال
ي الْ ُم َخالف َ
َوال يُ ْنظَ ُر إ َل َكثْ َرة ا ْْلَاهل َ
الث َع ْش َرَة لَ َّن َمن ا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
الص َفات الثَّ َ
ُمنَ َّزه َع ْن أَ ْ
ض َداد َهذه ّ
اّللَ
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ف يُ َعد ُم ْسل ًما َو ُه َو َجاهل بَالقه،
ج ْسم فَ ُه َو َجاهل بَالقه َلْ يَ ْعرفْهَُ ،وَك ْي َ
َوقَ ْو ُل ال إلَهَ إ َّال َّ
ات ال تَ ْن َف ُع إ َّال بَ ْع َد َم ْعرفَة ْ
اد ُ
اّللُ َوالْعبَ َ
اَْالق  .فَالْ ُم َشبّهُ
الَّ
َّ
َ
َّ
َ
س َعاب ًدا َّّلل بَ ْل ُه َو َعابد ل َش ْىء
ي
ل
ش
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ع
ْ
ل
ا
ل
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م
س
ج
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ن
أ
د
ق
ت
ع
ي
ى
ذ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
س َعلَى الْ َع ْرش ج ْسم َم َلَهُ ب َق ْدر الْ َع ْرش أَ ْو َم َع
غَ ْي َم ْو ُجود َوا ْلَق أَنَّهُ لَْي َ
احة الْ َع ْرش .
ّ
الزَّي َدة َعلَى م َس َ
اّللَ جسم َح ى
وَك َذل َ َّ
ال ِف الْ َف َراغ فَ ْو َق
ك الذى يَ ْعتَق ُد َوالْعيَاذُ ب َّّلل أَ َّن َّ ْ
َ
اّللَ ب َّ
الْ َع ْرش لَنَّهُ َشبَّهَ َّ
لش ْمس َوالْ َق َمر َوالن ُجوم فَإ َّن َه ُؤالء َواق َفات ِف
الْ َف َراغ فَكال الْ َفري َق ْي َجاهل بَالقه َكافر .

َويَ ْكفى َدل ًيال َعلَى بُطْالن َعقي َدة الَّذى يَ ْعتَق ُد أَ َّن َّ
اّللَ ج ْس ًما َءايَةُ
س َكمثْله َش ْىء﴾ [ ُس َورةَ الش َورى] لَنَّهُ لَ ْو َكا َن َّ
اّللُ ج ْس ًما لَ َكا َن لَهُ أَ ْمثَال
﴿لَْي َ
اّللَ ج ْسم َو َعابد َّ
ول إ َّن َّ
الش ْمسَ ،عاب ُد
ي َم ْن يَ ُق ُ
َكثي ،ال فَ ْر َق بَ ْ َ
َّ
َّ
ين يَ ْعتَق ُدو َن أَ َّن
الش ْمس يَ ْعبُ ُد ج ْس ًما َكثي ًفا ُمَ َّق َق الْ ُو ُجود ،أَ َّما َه ُؤالء الذ َ
َّ
ش أَ ْو َواقف ِف الْ َف َراغ فَ ْو َق الْ َع ْرش أَ َشد َس َخافَة َع ْقل
اّللَ ج ْسم َم َلَ الْ َع ْر َ
الش ْمس لَ َّن َعاب َد َّ
م ْن َعابد َّ
الش ْمس َوإ ْن َكا َن َكاف ًرا َجاه ًال بَالقه لَكنَّهُ
اه َدة ،فَإ َذا َكانَت َّ
س
يَ ْعبُ ُد َش ْي ئًا َم ْو ُج ً
اه ًدا َوَم ْن َف َعتُهُ ُمَ َّق َقة ُم َش َ
ودا ُم َش َ
الش ْم ُ
ك ا ْْل ْس ُم الْ ُمتَ َو َّه ُم أَ ْن يُ ْعبَ َد .
ال تَ ْستَحق أَ ْن تُ ْعبَ َد فَ َك ْي َ
ف يَ ْستَحق َذل َ
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َّ
ين يَ ُقولُو َن إ َّن َّ
اّللَ قَاعد َعلَى الْ َع ْرش أَ ْو
فَ تَ بَ َّ َ
ي َوظَ َه َر أَ َّن َه ُؤالء الذ َ
ف َع ْق ًال م ْن عُبَّاد َّ
الش ْمس َوال يَ ْن َفعُ ُه ُم
فَ ْو َق الْ َع ْرش ِف الْ َف َراغ أَ ْس َخ ُ
س ُروا
ث فَ َّ
استَ َوى﴾ [ ُس َورةَ طَه] َح ْي ُ
ْ
ٰن َعلَى الْ َع ْرش ْ
احت َج ُ
اج ُه ْم بيَة ﴿ا َّلر ْح ُ
اء َّ
ي الْبَ َشر َوالْ َمالئ َكة َوا ْْل ّن
تَكة بَ ْ َ
ْ
وس ص َفة ُم ْش ََ
است َو َ
اّلل ب ْْلُلُوسَ ،وا ْْلُلُ ُ
وس ال يَ ُكو ُن إ َّال م ْن ج ْسم
س َم ْد ًحا َّّلل بَ ْل َش ْتم َّّللَ ،وا ْْلُلُ ُ
َوالْبَ َهائم فَ لَ ْي َ
صف أَ ْعلَى َون ْ
ص َف ْي ن ْ
ُم َرَّكب م ْن ن ْ
صف أَ ْس َف َل ،أَيْ َن غَ َ
اب َع ْن ُه ْم تَ ْفسيُ
اال ْست َواء بلْ َق ْهرَ ،والْ َق ْه ُر َك َمال ِف َح ّق َّ
ار َوالْ َقاه ُر .
اّلل َوم ْن أَ ْسَائه الْ َق َّه ُ
س ِف َه َذا التَّ ْفسي أَ ْى تَ ْفسي اال ْست َواء بلْ َق ْهر تَ ْشبيه َّّلل تَ َع َال
فَ لَْي َ
ٰن َعلَى الْ َع ْرش
بَْلقه بَ ْل َه َذا ُه َو ا ْلَق  .أَ َّما تَ ْفسيُ الْ ُم َشبّ َهة آليَة ﴿ا َّلر ْح ُ
ث إنَّهُ تَ ْكذيب
ضالل ُمبي َح ْي ُ
استَ َق َّرَ ،ه َذا َ
س أَو ْ
ْ
استَ َوى﴾ [ ُس َورةَ طَه] بَلَ َ
ال ﴿فَال
س َكمثْله َش ْىء﴾ [ ُس َورةَ الش َورى] َوقَ َ
ل ُم ْح َكم الْ ُق ْرَءان قَ َ
ال تَ َع َال ﴿لَْي َ
ال﴾ [ ُس َورةَ النَّ ْحل] َوقَ َ
ضربُوا َّّلل الَ ْمثَ َ
ورةَ
تَ ْ
ال ﴿ َوُكل َش ْىء ع ْن َدهُ ب ْق َ
دار﴾ [ ُس َ
ال ﴿ َوَلْ يَ ُك ْن لَّهُ ُك ُف ًوا أَ َحد﴾ [ ُس َورةَ ال ْخالص] .
َّالر ْعد] َوقَ َ
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ك بلْ َعقي َدة ا ْلََّقة
التَّ َمس ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي َو َّ
الصالةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ي َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َءاله
َو َّ
ي َو َخ َات النَّبيّ َ
الم َعلَى َسيّد الْ ُم ْر َسل َ
الس ُ
الدين .
ص ْحبه َوَمن اتَّبَ َع ُه َداهُ إ َل يَ ْوم ّ
َو َ
َوبَ ْع ُد فَإ َّن َعقي َد َة أَ ْهل ا ْلَ ّق أَ َه َها أَ ْم َران

َّ
َّ
اد أَ
س َك َش ْىء م َن الْ َعا َل
ي
ل
ا،
ئ
ي
ش
ه
ب
ش
ي
ال
ود
ج
و
م
اّلل
ن
َ
ْ
َ
ً
أَ َح ُد ُهَا ا ْعت َق ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
يف َكالنْ َسان
يف  .الْ َعا َلُ الْ َكث ُ
يف َوال الْ َعا َلَ الْ َكث َ
ال يُ ْشبهُ الْ َعا َلَ اللَّط َ
َوا ْلَ َجر َو َّ
ط
ضبَ ُ
ضبَ ُ
يف َما ال يُ ْ
الش َجر مَّا يُ ْ
ط بلْيَد أَ ْى ُيَس بلْيَدَ ،واللَّط ُ

بلْيَد أَ ْى ال ُيَس بلْيَد َّ .
س ُمتَ َحيّ ًزا ِف
اّللُ ال يُ ْشبهُ َه َذا َوال يُ ْشبهُ َه َذا ،لَْي َ
َم َكان َوج َهة َكالنْ َسان َو َسائر الَ ْج َسام لَ َّن ا ْْل ْس َم ال بُ َّد لَهُ م ْن ج َهة

َوَم َكانَّ ،
ك ،ال يَتَ َحيَّ ُز ِف ج َهة َوَم َكانَ ،كا َن قَ ْب َل
س َك َذل َ
اّللُ تَ َع َال لَْي َ
الس َّ
ت
الْ َم َكان َوا ْْل َهة بال َم َكان َوال ج َهةُ ،ثَّ َخلَ َق الْ َم َكا َن َوا ْْل َهات ّ
س ُمتَ َحيّ ًزا ِف ا ْْل َهات َوالْ َم َكان .
فَ ُه َو لَْي َ

ال َّ
ال َّ
اّللُ ِف ُك ّل
وز أَ ْن يُ َق َ
وز أَ ْن يُ َق َ
اّللُ ِف َم َكان َكالْ َع ْرش َوال َيُ ُ
ال َيُ ُ
َم َكان .
ف َّ
اّللُ بص َفات الَ ْج َسام لَ َّن الَ ْج َس َام م ْن ص َفاتَا ا ْلََرَكةُ
َوال يَتَّص ُ
ض ْ
ض ْ
اَْْلق َساكن
اَْْلق ُمتَ َح ّرك َدائ ًما َكالن ُجوم َوبَ ْع ُ
َوالس ُكو ُن ،بَ ْع ُ
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ض ْ
اَْْلق َساكن َم َّرًة َوُمتَ َح ّرك َم َّرًة
الس َم َوات َّ
َدائ ًما َكالْ َع ْرش َو َّ
الس ْبع َوبَ ْع ُ
أُ ْخ َرىَّ ،
س َه َك َذا ال ُه َو ُمتَ َح ّرك َوال ُه َو َساكن .
اّللُ لَْي َ
ك اللَّ ْو ُن م ْن ص َفات ْ
ك،
اض َو َّ
اد َوَْن ُو َذل َ
َك َذل َ
الس َو ُ
اَْْلق ،الْبَ يَ ُ
وز َعلَى َّ
اّلل التَّ َحو ُل م ْن
َك َذل َ
ك التَّ غَيُ ص َفة م ْن ص َفات َخ ْلقه فَال َيُ ُ
َحال إ َل َحال .

قُ ْد َرتُهُ ُس ْب َحانَهُ لَْي َس ْ
ص أَ َّما قُ ْد َرتُهُ
ت َك ُق ْد َرتنَا ،قُ ْد َرتُنَا تَزي ُد َوتَ ْن ُق ُ
ى ال يَزي ُد َوال
صَ ،وع ْل ُمهُ أَ َزلى أَبَد ى
ُس ْب َحانَهُ أَ َزليَّة أَبَديَّة ال تَزي ُد َوال تَ ْن ُق ُ
المهُ الَّ
ي
ل
ى
ذ
َ
المهُ
ْ
س َح ْرفًا َوال َ
صَ ،ك ُ
صَ ،وَك ُ
ص ْوًت ال يَزي ُد َوال يَ ْن ُق ُ
يَ ْن ُق ُ
َ
المنَا
ص ْوت ل َذل َ
س َك َكالمنَاَْ ،ن ُن نَتَ َكلَّ ُم فَ نَ ْنط ُق ِبَ ْرف َو َ
ك يَ ُكو ُن َك ُ
لَْي َ

الم َّ
اّلل
ص ُل َش ْىء ُثَّ يَ ْن تَهى ،أَ َّما َك ُ
ص ُل َش ْىء م ْنهُ ُثَّ يَ ْن تَهى ُثَّ َْي ُ
ُمتَ َج ّزًئ َْي ُ
َّ
ص ْوًت .
س َح ْرفًا َو َ
س َه َك َذا لَنَّهُ لَْي َ
الذى ُه َو ُمتَ َكلّم به لَْي َ
وز لَ َحد أَ ْن يَ ْعتَق َد أَ َّن َّ
الص ْوت ،إ َّّنَا
اّللَ قَ َرأَ الْ ُق ْرَءا َن ب ْلَْرف َو َّ
فَال َيُ ُ
يل قَ َرأَهُ ،أَ َخ َذهُ م َن اللَّ ْوح الْ َم ْح ُفوظ بَ ْمر َّ
اّلل فَ َق َرأَهُ َعلَى َسيّد ًَن
ج ْب ُ
ُمَ َّمد ،فَ َمن ا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
الص ْوت فَ ُه َو َجاهل
اّللَ قَ َرأَ الْ ُق ْرَءا َن ب ْلَْرف َو َّ
ب َّّللَ ،عقي َدتُهُ فَاس َدة لَنَّهُ َشبَّهَ َّ
اّللَ بَْلقه .
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ب
ج
و
،
يل
ب
ج
ى
ل
ع
ن
ا
ء
ر
ق
ْ
ل
ا
أ
ر
ق
اّلل
ن
أ
ن
و
د
ق
ت
ع
ي
ين
ذ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
يل قَ َرأَهُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َه ُؤالء ال َ
َ َْ
َ َ ُ
َعلَى ُمَ َّمدَ ،ج َعلُوا َّ
ت َوُكل اللغَات َما
ف َو َّ
اّللَ مثْ َل َخ ْلقهَ ،ح َّّت ا ْلَْر ُ
الص ْو ُ
150

اّللَُ ،و َّ
ود ًة قَ ْب َل أَ ْن َيْلَُق َها َّ
اّللُ تَ َع َال َكا َن ُمتَ َكلّ ًما قَ ْب َل ُو ُجود
َكانَ ْ
ت َم ْو ُج َ
س َش ْي ئًا
الص ْوت َ .وال يَ َز ُ
ا ْلَْرف َو َّ
ال ُمتَ َكلّ ًما إ َل َما ال ّنَايَةَ لَهَُ ،ك ُ
المهُ لَْي َ
يَتَ َقطَّ ُعَ ،وع ْل ُمهُ لَْيس َش ْي ئًا يَتَ َقطَّ
س
ي
ل
ه
ات
ف
ص
ل
ك
و
ه
ت
يئ
ش
م
و
ه
ت
ر
د
ق
و
،
ع
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اء ُمتَ َقطّ َعةً َ .وَمشيئَ تُهُ ال تَ تَ غَ َّيَُ ،مشيئَةُ َّ
اّلل َواح َدة َشاملَة ل ُك ّل َما
أَ ْشيَ َ
ود َش ْىء ُثَّ يُغَ ّيُ إ َل َمشيئَة أُ ْخ َرى
يَ ْد ُخ ُل ِف الْ ُو ُجود  .ال يَ َشاءُ ُو ُج َ

ود َش ْىء ُثَّ تَ تَ غَ َّيُ َمشيئَ تُ نَا فَ نَ َشاءُ َع َد َم
َك َخ ْلقهَْ ،ن ُن نَ َشاءُ ِف نُ ُفوسنَا ُو ُج َ
ُو ُجوده ،نَ َشاءُ أَ ْن ال يَ ُكو َن بَ ْع َد أَ ْن ُكنَّا نَ َشاءُ أَ ْن يَ ُكو َن ،تَ تَ غَ َّيُ َمشيئَ تُ نَا
ك َّ
الش ْىءُ ،أَ َّما َمشيئَةُ َّ
ك .
س ْ
ت َك َذل َ
فَ نَ َشاءُ أَ ْن ال يَ ُكو َن َذل َ
اّلل لَْي َ
ف َّ
فَ َم ْن َع َر َ
اّللَ َعلَى َه َذا الْ َو ْجه فَ ُه َو َعارف ب َّّلل ،أَ َّما َم ْن َلْ يَ ْعرفْهُ
ال َسيّ ُد ًَن َعل ىى َم ْن َز َع َم أَ َّن
َعلَى َه َذا الْ َو ْجه فَ ُه َو غَ ْيُ َعارف ب َّّلل َك َما قَ َ

ود أَ ْى َمن ا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
إ َلَنَا َْم ُدود فَ َق ْد َجه َل ْ
اّللَ لَهُ َح ْجم َما
اَْال َق الْ َم ْعبُ َ
ف َخال َقهُ .
َع َر َ
َم ْع َن َكالم َسيّد ًَن َعل ّى أَ َّن َّ
يا
س َْم ُد ً
س َح ْج ًما َ
صغ ً
ودا أَ ْى لَْي َ
اّللَ لَْي َ
يا ،فَ َمن ا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
الصغَر
صغي أَ ْو بَ ْ َ
ي الْك َب َو ّ
اّللَ َح ْجم َكبي أَ ْو َ
َوال َكب ً

اّللُ أَ ْك َبُ أَى َّ
اّللَ  .أَ َّما َم ْع َن َّ
ف َّ
اّللُ أَقْ َوى م ْن ُك ّل قَادر َوأَ ْعلَ ُم
َه َذا َما َع َر َ
يًة لَ َّن َّ
س َم ْعنَاهُ أَ َّن َّ
اّللَ َش ْىء َ
اّللَ
ض ْخم أَ َخ َذ م َس َ
احةً َكب َ
م ْن ُك ّل َعال ،لَْي َ
ي َك َحبَّة ْ
اَْْر َدل َو َخلَ َق َما ُه َو أَ ْك َبُ م ْن َها ب َقليل
ُه َو َخلَ َق ا ْلَ ْج َم َّ
الصغ َ
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َك َحبَّة سْسم َوَما ُه َو أَ ْك َبُ م ْن َها ب َقليل َك َحبَّة قَ ْمح ُ . . .ثَّ َه َك َذا إ َل الْ َع ْرش

َو ُه َو أَ ْك َبُ الْ َم ْخلُوقَات َح ْج ًما .
َّ
ين يَظُنو َن أَ َّن َّ
اّللَ َش ْىء لَهُ َح ْجم ،لَ ْو َكا َن لَهُ
َما أَ ْج َه َل َه ُؤالء الذ َ
ك ا ْلَ ْجم .
اج إ َل َخالق َخلَ َقهُ َعلَى َذل َ
َح ْجم َال ْحتَ َ
َّ
س َخلَ َق َها َّ
اّللُ َعلَى َه َذا ا ْلَ ْجمَ ،ج َع َل َش ْكلَ َها ُم ْستَد ًيرا َولَ ْو َّنَا
الش ْم ُ
بَيَا ً
ضا َو َج َع َل ص َفتَ َها ا ْلََر َارَةُ ،كل َش ْىء لَهُ َح ْجم ال يَ ُكو ُن إ َلًاَ ،واللَهُ
س َح ْج ًما َكثي ًفا َوال َح ْج ًما لَطي ًفا َوال ُمتَّص ًفا بص َفات ا ْلَ ْجم اللَّطيف
لَْي َ
َوالْ َكثيف .
اد أَ َّن َّ
ُثَّ الَ ْم ُر الثَّان م ْن أُ ُمور الْ َعقي َدة الَّذى ُه َو أَ َهم الُُمور ا ْعت َق ُ
اّللَ
ُه َو َخال ُق ُك ّل َش ْىء ،ال َش ْى َء يَ ْد ُخ ُل ِف الْ ُو ُجود م َن ا ْلَ ْجم َوا ْلََرَكات
الس َكنَات َح َرَكات الْعبَاد َو َس َكنَات ْم َوالنَّظََرات َوالْ َكالم َوالْ َم ْشى
َو َّ
اّللُ َيْلُ ُقهُ ِف عبَاده ،إ ْن نَطَ ْقنَا فَ َّ
اّللَّ ،
َوالتَّ ْفكي إ َّال بَلْق َّ
اّللُ َخال ُق َه َذا
النطْ َق لَ ْسنَا َْن ُن َخلَ ْقنَاهَُ ،وإ ْن نَظَ ْرًَن إ َل َش ْىء فَ َّ
اّللُ ُه َو الَّذى َيْلُ ُق َه َذا
اّللُ ُهو الَّ
يَ ،و َه َك َذا
ك
ف
الت
ا
ذ
ه
ق
ل
ي
ى
ذ
َّ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َ
النَّظََرَ ،وإ ْن تَ َف َّك ْرًَن ِف َش ْىء فَ َّ َ
َ
ي َّ
اّلل َيْلُ ُق َش ْي ئًا م َن ا ْلََرَكات أَو
ُكل أَفْ َعال الْعبَاد ،فَ َمن ا ْعتَ َق َد أَ َّن غَ ْ َ
الس َكنَات أَو التَّ ْفكي أَو الْ َم َّحبَّة أَو الْبُ غْض أَو الْ َف َرح أَو ا ْلُْزن فَ ُه َو
َّ
ُم ْشرك َكافر أَ ْش َر َك ب َّّلل الَّذى َخلَ َقهُ .
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َك َما أَ َّن َّ
اّللَ َخلَ َق أَ ْج َس َامنَاُ ،ه َو الَّذى َيْلُ ُق نُطْ َقنَا َو َح َرَكاتنَا َو َس َكنَاتنَا
َوُك َّل َش ْىء نَ ْف َعلُهُ .
َه َاتن الْ َم ْسأَلَتَان أَ َهم َم َسائل الْ َعقي َدةُ ،ثَّ بَ ْع َد َهاتَ ْي الْ َم ْسأَلَتَ ْي

ت
الْ َم َسائ ُل الُ ْخ َرى م ْن أَ ْرَكان اليَان م ْن ُجْلَة الْ ُمه َّمات لَك ْن لَْي َس ْ
ض يَ ُقولُو َن َوالْعيَاذُ ب َّّلل َّ
اّللُ َيْلُ ُق الَ ْج َس َام
َك َهاتَ ْي الْ َم ْسأَلَتَ ْي ،الْبَ ْع ُ
ات الَّّت
ادة منَّا ،أَ َّما ا ْلََرَك ُ
ص ُل بال إ َر َ
َو َح َرَكات النَّائم َوا ْلََرَكات الَّّت َتْ ُ
ادتنَا َكالنطْق َوالنَّظَر َوالْ َم ْشى َوالتَّ ْفكي يَ ُقولُو َن َْن ُن َنْلُ ُقهُ،
نَ ْع َملُ َها ب َر َ
َه ُؤالء ُك َّفار ُم ْشرُكو َن لَ َّن ْ
اَْْل َق بَ ْع َن إبْ َراز الْ َم ْع ُدوم م َن الْ َع َدم إ َل
ص ب َّّلل فَ َم ْن َج َع َل َه َذا لغَ ْي َّ
ك الَّذى
الْ ُو ُجود َخا ى
اّلل أَ ْش َر َك ب َّّللَ ،وَك َذل َ
يَ ْعتَق ُد ِف َّ
اّلل أَنَّهُ ُمتَ َحيّز ِف َم َكان أَ ْو أَنَّهُ َح ْجم َكبي أَ ْو أَنَّهُ َح ْجم َك َح ْجم
ف َّ
اّللَُ ،ك ْف ُرهُ م ْن َج ْهله ب َّّلل  .أَ َّما َما بَ ْع َد َه َذا َكاليَان
الْبَ َشر َه َذا َما َع َر َ
الس َماويَّة َواليَان بلر ُسل َواليَان بلْيَ ْوم
بلْ َمالئ َكة َواليَان بلْ ُكتُب َّ
س ب َد َر َجة َهاتَ ْي الْ َم ْسأَلَتَ ْي .
اآلخر لَْي َ
ف َسيّ َد ًَن ُمَ َّم ًدا َوا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
ود الَّذى ال
َم ْن َع َر َ
اّللَ ُه َو الْ َم ْو ُج ُ
صل اليَان َه َذاَ ،م ْن
ص َار ُم ْسل ًما ُم ْؤمنًا ،يَ ْكفى لَ ْ
يَ ْستَحق أَ ْن يُ ْعبَ َد غَ ْيُهُ َ
ف َّ
ب َوا ْعتَ َق َد أَنَّهُ ال يَ ْستَحق أَ ْن يُ ْعبَ َد إ َّال ُه َو َوا ْعتَ َق َد
َع َر َ
اّللَ تَ َع َال َك َما َي ُ
ول َّ
أَنَّهُ ال َيْلُ ُق َش ْي ئًا م َن الَ ْشيَاء إ َّال َّ
اّلل
سيّد ًَن ُمَ َّمد أَنَّهُ َر ُس ُ
اّللُ َو َءا َم َن ب َ
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فَ ُه َو ُم ْسلم ُم ْؤمن لَ ْو َلْ يُ َؤ ّد الْ َف َرائ َ
ض ،لَ ْو َلْ َيْطُْر لَهُ أَ ْم ُر الْ َمالئ َكة ،لَ ْو َلْ
ض َر ِف قَ ْلبه َم ْعرفَ َة َّ
اّلل َوَم ْعرفَةَ َّ
استَ ْح َ
َيْطُْر لَهُ أَ ْم ُر اآلخ َرة إ َّّنَا ْ
الر ُسول َوَلْ
يَ ْعتَق ْد أَ َّن َما س َوى َّ
ال لَهُ ُم ْؤمن
اّلل َيْلُ ُق َش ْي ئًا م َن الَ ْشيَاءَ ،ه َذا يُ َق ُ

ُم ْسلم .

ب
ى الْ َف َرائ َ
ض ُكلَّ َها َوَْيتَن َ
لَك ْن ال يَ ُكو ُن ُم ْؤمنًا َكام ًال َح َّّت يُ َؤ ّد َ
الدين َّ
ك ،ع ْن َدئذ
الض ُرور َّ
الْ ُم َح َّرَمات ُكلَّ َها َويَتَ َعلَّ َم ع ْل َم ّ
ى َويَ ْع َم َل ب َذل َ
َّ
ين ال َخ ْوف َعلَْي َها َوال ُه ْم
يَ ُكو ُن ُم ْسل ًما َكام ًال َوليا ،يَ ُكو ُن م َن الذ َ
َْي َزنُو َن .

ي .
ب الْ َعالَم َ
َو َءاخ ُر َد ْع َو َاًن أَن ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
َس ْتُ الْعُيُوب َوالتَّ ْحذ ُير َّ
الش ْرعى

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
اّلل الْ َبّ َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َ
ي َو َعلَى إ ْخ َوانه الَنْبيَاء
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
الم َّ
ي .
اّلل َعلَْيه ْم أَ ْجَع َ
َوالْ ُم ْر َسل َ
ي َو َس ُ

الصحيح ِف كتَاب الْ ُم ْستَ ْد َرك
ى بل ْسنَاد الْ ُمتَّصل َّ
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد ُرو َ
ول َّ
تَها َكا َن َك َم ْن أَ ْحيَا
اّلل ﷺ قَ َ
ل ْل َحاكم أَ َّن َر ُس َ
س ََ
ال « َم ْن َرأَى َع ْوَرًة فَ َ
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يح ُيْبًَُن بَ َّن َم ْن َرأَى َع ْوَرًة
يث َّ
َم ْوُؤو َد ًة م ْن قَ ْبَها» َه َذا ا ْلَد ُ
الصح ُ
اها فَ لَهُ أَ ْجر َشبيه بَ ْجر
ي النَّاس بَ ْل أَ ْخ َف َ
تَها أَ ْى َلْ يَبُ ثَّ َها بَ ْ َ
س ََ
ل ُم ْسلم فَ َ
ت َوه َى َحيَّة َك َما َكا َن َجاهليَّةُ
ود ًة ُدفنَ ْ
َم ْن أَ ْحيَا َم ْوُؤو َد ًة أَ ْى أَنْ َق َذ ب ْن تًا َم ْولُ َ
وت .
الْ َع َرب يَ ْف َعلُو َن ،فَأَنْ َق َذ َها قَ ْب َل أَ ْن َُ َ
َه َذا لَهُ أَ ْجر َعظيمَ ،و َه َذا الَ ْم ُر َكا َن ِف َجاهليَّة الْ َع َرب أَ ْى قَ ْب َل أَ ْن
اّلل ﷺ بُ َّدةَ ،كا َن َه َذا َّ
ول َّ
الش ْىءُ َم ْع ُروفًا ع ْن َد الْ َع َرب لَك َّن
ث َر ُس ُ
يُ ْب َع َ
بن ْ
تى َعلَْيه أَنَّهُ َكا َن قَ ْب َل أَ ْن
اَْطَّاب َما فَ َع َل َه َذاَ ،ه َذا َكذب ُم ْف ًَ
عُ َم َر َ
ص َحاب َر ُسول َّ
اّلل
ض أَ ْ
ض النَّاس فَ َعلُوا َح َّّت بَ ْع ُ
يُ ْسل َم َوأَ َد ب ْن تًا لَهُ ،إ َّّنَا بَ ْع ُ

ت لَهُ َحادثَة فَ َف َع َل
َكا َن فيه ْم َر ُجل َم ْع ُروف بلْ َك َرم َوا ْل ْلم ،لَك ْن َح َدثَ ْ
ك الْ َم ْعصيَةُ
يًة َح َّّت تَ ْن غَم َر ت ْل َ
سنَات َكث َ
َه َذاُ ،ثَّ بَ ْع َد أَ ْن أَ ْسلَ َم َعم َل َح َ
ب إقْ َدامه
الَّّت فَ َعلَ َها قَ ْب َل أَ ْن يُ ْسل َم م ْن َوأْد بَنَات لَهَُ ،ه َذا َّ
الر ُج ُل َسبَ ُ
ت قَبيلَة م َن الْ َع َرب َعلَى قَبيلَته
ت أَغَ َار ْ
َعلَى َدفْن بَنَات لَهُ َثَان أَنَّهُ َكانَ ْ
ت َكا َن َواحد م ْن
فَ َسبَ ْ
ي الْ َقبيلَتَ ْي فَ َهذه الْب ْن ُ
ص ْلح بَ ْ َ
ص َل ُ
ت لَهُ ب ْن تًاُ ،ثَّ َح َ
ت
ك الْ َقبيلَة الَّّت أَ َس َرْتَا َم َ
يْ
ال إلَْي َها تَ َعلَّ َق بَا َوه َى تَ َعلَّ َق ْ
ت ْل َ
ت به فَ ُخ َّ
ار
ي ُهنَا َم َع َه َذا َّ
الر ُجل ،قَالَ ْ
ي إ َل أَبيك أَ ْم تَ ْب َق ْ َ
يل َلَا تَ ْرجع َ
ت أَ ًَن أَ ْختَ ُ
َوق َ
الر ُج َل َم َع أَ َّن أَ َب َها َوجيه ِف قَ ْومه
ت َعلَى أَب َيها َه َذا َّ
َه َذا َّ
الر ُج َل ،ا ْختَ َار ْ
ب
َوَكري َو َسخ ىى َو َحليم َوَم ْع ُروف ب ّ
لذ ْكر ا ْلَ َسن ع ْن َد النَّاسُ ،هنَا غَض َ
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ض ُل َعلَ َّى َه َذا َّ
اءتْهُ بَنَات بَ ْع َد
ص فَ َحلَ َ
قَال َك ْي َ
ف تُ َف ّ
الش ْخ َ
ف أَنَّهُ إ ْن َج َ
ك َثَان بَنَات َو ُه َّن َحيَّاتُ ،كلَّ َما
َه َذا يَ ْدفنُ ُه َّن َو ُه َّن َحيَّات فَ َدفَ َن بَ ْع َد َذل َ
ت لَهُ َواح َدة يَ ْدفنُ َها إ َل أَ ْن َك َم َل َع َد ُد َثَانُ ،ثَّ بَ ْع َد أَ ْن أَ ْسلَ َم نَد َم
ُول َد ْ

ول َّ
ال ل َر ُسول َّ
اّلل َما َذا أَفْ َع ُل أَ ًَن
اّلل َّي َر ُس َ
َعلَى َما فَ َع َل نَ َد َامةً َشدي َد ًة فَ َق َ
ي
ت َثَان بَنَات فَ َما َذا أَفْ َع ُل ،قَ َ
َوأَ ْد ُ
ال لَهُ أَ ْعت ْق رقَ ًاب أَ ْى أُ ًَن ًسا مَْلُوك َ
يق َما ع ْندى
َح ّرْرُه ْم ،قَ َ
ب إبلَ ،م ْعنَاهُ ع ْندى إبل َكثي أَ َّما َّ
الرق ُ
ال أَ ًَن َ
صاح ُ
ص َّد َق بنَ ْحو مائَة إبل َح َّّت يُغَطّ َى َما َسبَ َق لَهُ م ْن َوأْد بَنَاته
َرقيق ،فَ تَ َ

الثَّ َمانَ ،و َّ
يح َوأْد الْبَ نَات .
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ذَ َك َر ِف الْ ُق ْرَءان الْ َكري تَ ْقب َ
ورةَ التَّ ْكوير]
قَ َ
ى َذنْب قُتلَ ْ
ودةُ ُسئلَ ْ
ت﴾ [ ُس َ
ال تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ﴿ َوإ َذا ال َْم ْوُؤ َ
ت بَ ّ
َه َذا ف ْعل َشنيع م ْن أَ ْشنَع ا ْْلََرائم .
ول ﷺ َشبَّهَ َه َذا الَّذى يَ َرى َع ْوَرًة ل ُم ْسلم أَ ْى َما
الر ُس َ
ا ْلَاص ُل أَ َّن َّ
َّ
تَها بَ ْجر
يُ َع ُ
اس إ ْن َرَءا َها فَ َس ََ
اب َعلَْيه َويُ ْستَ َحى م ْنهُ أَ ْن يَطل َع َعلَْيه النَّ ُ
َّ
َ
َ
لتاب َوِف
ب
وت
َ
ن
أ
ل
ب
ق
ا
ه
ذ
ق
ن
أ
ف
ة
ود
ؤ
و
م
ى
أ
ر
ى
ذ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ً
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َه َذا النْ َسان ال َ َ ْ
َ
َ
ك َه َذا فيه أَ ْجر َعظيم الَّذى يَ َرى َع ْوَرًة َعلَى ُم ْسلم
ك أَ ْجر َعظيم َك َذل َ
َذل َ
تَها ُثَّ ُهنَ َ
اك ق َّ
ت ِف خالفَة عُ َم َر َح ْي ُ
صلَ ْ
صة تُ ْشبهُ َهذه َح َ
فَ يَ ْس َُ
ث َجاءَ
ي َرض َى َّ
َر ُجل إ َل عُ َم َر بن ْ
ي
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
اَْطَّاب أَمي الْ ُم ْؤمن َ
ال لَهُ َّي أَم َ
وت
ت ب ْن تًا ل ِف ا ْْلَاهليَّة ُثَّ أَ ْخ َر ْجتُ َها قَ ْب َل أَ ْن َُ َ
ت َوأَ ْد ُ
ي إ ّن ُك ْن ُ
الْ ُم ْؤمن َ
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ت َحدا م ْن ُح ُدود َّ
اّلل
ت َوَْن ُن أَ ْسلَ ْمنَا ُثَّ ْارتَ َكبَ ْ
الم فَأَ ْسلَ َم ْ
ُثَّ أَ ْد َرْكنَا ال ْس َ

ت َش ْف َرًة لتَ ْذبَ َح نَ ْف َس َها أَ ْى م ْن عُظْم َما
ت قَ ْب َل أَ ْن تَ تَ َزَّو َج فَأَ َخ َذ ْ
َم ْعنَاهُ َزنَ ْ
ت
يحة ،أَ َخ َذ ْ
اها َوقَ ْد قَطَ َع ْ
َوقَ َع ْ
ت َش ْف َرًة لتَ ْن تَح َر فَأَ ْد َرْكنَ َ
ت فيه م َن الْ َفض َ
ت إلَْي نَا م ْن قَ ْوم
ت تَ ْوبَةً َح َسنَةً ُثَّ ُخطبَ ْ
اها ُثَّ َتبَ ْ
ض أَ ْو َداج َها فَ َد َاويْ نَ َ
بَ ْع َ
ت ببَ ْعض َما َج َرى َلَاَ ،علَى َز ْعمه لئَ َّال يَغُ َّ
ال َلُ ْم ب ْنّت َهذه
ش ُه ْم ،قَ َ
فَأَ ْخ َ ْب ُ

أَ ْو
مَّا

َكا َن َسبَ َق َلَا َك َذا َوَك َذا َح َّّت يُ ْقد ُموا َعلَى إ ََْام خطْبَت َها أَ ْو يَ ْف َس ُخوا
ص ُح الَّذى َيْطُبُ َها لَ َّن ب ْن تَهُ َسبَ َق َلَا َك َذا
يَ ْتُُك َ
وهاَ ،علَى َز ْعمه أَنَّهُ يَ ْن َ
تهُ َّ
ت
ُه َو َعار َو َع ْيب فَ َق َ
اّللُ تَ َع َال لَئ ْن أَ ْخ َ ْب َ
ال عُ َم ُر أَنْ َ
ت تَ بُث َما َس ََ
ت
ك نَ َك ًاال يَتَ َح َّد ُ
صار َم ْعنَاهُ لَئ ْن عُ ْد َ
ك أَ َح ًدا َلَ ْج َعلَنَّ َ
ب َذل َ
ث به أَ ْه ُل الَ ْم َ
ت بَا بَ ْع َد
بَ ْع َد َه َذا إ َل إفْ َ
شاء َهذه الْ َع ْوَرة الَّّت َسبَ َق ْ
ت البْ نَت َ
ك أَ ْن َتَ َّدثْ َ
ث بَا أَ ْه ُل
ك يَتَ َح َّد ُ
بًة للنَّاس بَعُ ُقوبَة أُنَ ّزُلَا ب َ
َه َذا َلَ ْج َعلَنَّ َ
ك نَ َك ًاال أَ ْى ع ْ َ

صار أَ ْى أَ ْه ُل الْ ُم ُدنَ ،هذه ا ْلَادثَةُ يُ ْؤ َخ ُذ م ْن َها ُح ْك َمان َش ْرعيَّان،
الَ ْم َ
وز ذ ْك ُرهُ بلْ َعار َوالْ َع ْيب الَّذى
وب ال َيُ ُ
يُ ْؤ َخ ُذ م ْن َها أَ َّن النْ َسا َن بَ ْع َد أَ ْن يَتُ َ
ت
ار َوَم ْه َما َكانَ ْ
َسبَ َق لَهُ ،الْ ُم ْسل ُم إ َذا َسبَ َق لَهُ َعار َم ْه َما َكا َن َذل َ
ك الْ َع ُ
ك الْ ُم ْسل ُم أَو الْ ُم ْسل َمةُ،
وب َذل َ
ت ْل َ
ك الْ َع ْوَرةُ ال َيُ ُ
وز أَ ْن تُ ْف َشى بَ ْع َد أَ ْن يَتُ َ
ك َّ
اد
ب َذل َ
ص الْ ُم ْسل ُم أَ َر َ
َح َّّت ِف مثْل َهذه ا ْلَالَةَ ،مثَ ًال بَ ْع َد أَ ْن َت َ
الش ْخ ُ
ب الَّذى َسبَ َق .
وز أَ ْن نَ ْكش َ
ف َذل َ
اه َرتَهُ ال َيُ ُ
صَ
إنْ َسان ُم َ
ك الْ َع ْي َ
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ت َكا َن َحقا
يُ ْؤ َخ ُذ م ْن َهذه الْق َّ
ت لَ ْو َلْ تَ ُك ْن َتبَ ْ
صة أَ َّن َهذه الْب ْن َ
ت ُه َو
َعلَى أَب َيها إ َذا ُخطبَ ْ
وهاَ ،وإ ْن َس َك َ
ت إلَْيه أَ ْن يَتَ َكلَّ َم ف َيها َم َع أَنَّهُ أَبُ َ
ب يَ ُكو ُن غَاشا َوَم ْن َعل َم
َوغَ ْيُهُ مَّ ْن َعل َم ب ْلَادثَة يَ ُكونُو َن غَ ّ
اش َ
ي ،الَ ُ
ي ،لَ ْو َلْ تَ ُكن
ك مَّ ْن س َواهُ م ْن أَ ْهل َها أَ ْو غَ ْي أَ ْهل َها يَ ُكونُو َن غَ ّ
ب َذل َ
اش َ

ب ُثَّ
ت بَقيَ ْ
ت َتبَ ْ
ت لَ َكا َن غَشا ،فَ لَ ْو َكانَت الْب ْن ُ
الْب ْن ُ
ت َعلَى َحالَا َلْ تَ تُ ْ
ت َما
ب ب َشأّْنَا ،بَا َج َرى َلَا عُ َم ُر ال يُ َوّبُهُ ،لَ ْوال أَ َّّنَا َتبَ ْ
ُخطبَ ْ
ت ُثَّ ُه َو أَ ْخ ََ
ت .
َوَّبَهُ إ َّّنَا َوَّبَهُ لَ َّّنَا َتبَ ْ
الش ْخص الْغَ َّ
التَّ ْحذ ُير م َن َّ
شاش أَو ْ
ك
ب م ْن َذل َ
اَْائن الَّذى َلْ يَتُ ْ
س ُمَ َّرًما بَ ْل ُه َو َواجب .
لَْي َ
يما يَتَ َعلَّ ُق بلَ ْمر الَّذى ال يَتَ َع َّدى إ َل الْغَ ْي ،أَ َّما النْ َسا ُن
َه َذا ف َ
َّ
الدين أَ ْو لع ْلم الدنْ يَا أَ ْو
اس ِف تَ َارته أَ ْو تَ ْدريسه لع ْلم ّ
الذى يَغُش النَّ َ
ك َواجب
ك م ْن َسائر فُنُون الْ ُم َع َامالت ،الَّذى يَغُش ِف َذل َ
غَ ْي َذل َ
َّ
ضائ َع الَّّت ف َيها َع ْيب م ْن غَ ْي أَ ْن
ب
ي
ى
ذ
يع الْبَ َ
َك ْش ُفهُ َوال َيُ ُ
وز َس ْتُهَُ ،كال َ ُ
اس
يُبَ َّ
ي َع ْي بَ َهاَ ،ه َذا فَ ْرض َعلَى َم ْن َعل َم ِبَال َه َذا التَّاجر أَ ْن ُيَ ّذ َر النَّ َ
ك إ َذا َو َج َد إنْ َس ًاًن يَ ْع َم ُل ع ْن َد َش ْخص َو ُه َو َخائنَّ ،
ص
م ْنهَُ ،ك َذل َ
الش ْخ ُ
الَّ
َ
ْ
اح
ص
ر
ذ
ي
ن
أ
ه
ي
ل
ع
ب
ي
ة
ن
ا
ي
اْ
ه
ن
م
ف
ر
ع
ي
ى
ذ
ب الْ َع َمل ،يَ ُق ُ
َ
ّ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ول لَهُ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ب َس ْتُهَُ ،ه َذا َك ْش ُفهُ َمطْلُوب لَ َّن
فُالن َك َذاَ ،ه َذا فَ ْرضَ ،ه َذا ال يُطْلَ ُ
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يحةَ
النَّص َ
فَالْ ُم ْسل ُم

صاد َق إنْ َس ًاًن
تَ ْقتَضى َك ْش َفهَُ ،ك َذل َ
ك إ َذا إنْ َسان أَ َر َ
اد أَ ْن يُ َ
ض َرًرا
صادقَهُ َ
الَّذى يَ ْعلَ ُم م ْن َه َذا النْ َسان الَّذى يُري ُد أَ ْن يُ َ

صاد ْق
ب َعلَْيه أَ ْن يَ ْكش َفهُ َوُيَ ّذ َر م ْنهُ ،يَ ُق ُ
ول لَهُ ال تُ َ
َوغَشا َوخيَانَةً َي ُ
ادقَة َوإ ْن َكا َن ال يَ ْكتَفى بَ َذا الْ َق ْدر إ َّال أَ ْن
فُ ً
صَ
الًن فَإنَّهُ ال يَ ْ
صلُ ُح ل ْل ُم َ
السبَ َّ
يَ ْكش َ
صَ
ي لَهُ
ادقَة يُبَ ُّ
صالح ل ْل ُم َ
ي َ
ف لَهُ َما ُه َو َّ ُ
ب الذى َْي َعلُهُ غَ ْ َ
ك إ ْن ظَ َّل َعلَى
يَ ُق ُ
ول لَهُ فَ َع َل َك َذا فَ َع َل َك َذا َح َّّت يَ ْه ُج َرهُُ ،ثَّ بَ ْع َد َذل َ
ك َّ
الم ِف
ادقَته فَ َوَبلُهُ َعلَْيه ،أَ َّما َذل َ
صَ
ص بَ َّرأَ نَ ْف َسهَُ ،و َه َذا الْ َك ُ
ُم َ
الش ْخ ُ
ي أَ َّما الْ َكاف ُر فَال غيبَةَ لَهُ .
أَ ْمر الْ ُم ْسلم َ
ك
صاد َق َواح ًدا َوأَنْ تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن ِف َذل َ
إ َذا َرأَيْ تُ ْم َواح ًدا يُري ُد أَ ْن يُ َ
َّ
الش ْخص أَنَّهُ َخبيث فَ ْرض َعلَْي ُك ْم أَ ْن ُتَ ّذ ُروا َه َذا النْ َسا َن م ْنهُ .
اء ْ
س
اُْطْبَةَ قَ َ
ول ﷺ قَ َ
الر ُس ُ
َّ
ب فَأَ َس َ
ال ل َش ْخص َخطَ َ
ال لَهُ «ب ْئ َ
ْ
ف
ك لَنَّهُ قَ َ
ال َكل َمات َخالَ َ
ت» َرَواهُ أَ ْحَ ُد ِف ُم ْسنَدهَ ،و َذل َ
يب أَنْ َ
اَْط ُ
ف َيها َّ
صهُ بَ ْل َعلَى َز ْعمه َكا َن يُ َعظّ ُم
الر ُس َ
عُ ،ه َو َما َس َّ
ب َّ
الش ْر َ
ول َوال انْ تَ َق َ

ول بَ َعثَهُ َّ
اّللُ تَ َع َال لبَ يَان ا ْلَ ّق َوالْبَاطل،
الر ُس َ
الر ُس َ
يما َبلغًا لَك َّن َّ
َّ
ول تَ ْعظ ً
س ْ
ت» .
ت لَهُ قَ َ
يب أَنْ َ
َما َس َك َ
اَْط ُ
ال لَهُ «ب ْئ َ
والْ َق ْو ُل الَّ
ال َم ْن يُطع َّ
ض
غ
أ
ف
ل
ج
الر
ك
ل
ذ
ه
ل
ا
ق
ى
ذ
َ
ول ،قَ َ
الر ُس َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ب َّ
َّ
َ
َ
ُ
اّللَ
ُ
َ
َ
ُ
ول انْ تَ َق َدهُ ل َق ْوله َوَم ْن
الر ُس ُ
َوَر ُسولَهُ فَ َق ْد َرش َد َوَم ْن يَ ْعصه َما فَ َق ْد غَ َوى َّ
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ال َوَم ْن يَ ْعصى َّ
ال َوَم ْن يَ ْعصه َما َجَ َع ِف
اّللَ َوَر ُسولَهُ بَ ْل قَ َ
يَ ْعصه َماَ ،ما قَ َ
َّ
السيَاق قَ ْد يُوه ُم
لَ ْفظ َواحد َعلَى َه َذا الْ َو ْجه [لَنَّهُ بَ َذا الل ْفظ ِف َه َذا ّ

اد َّ
الر ُسول لَكنَّهُ فَ َع َل ف ْع ًال ال
يم َّ
َّسويَةَ]َ ،وإ ْن َكا َن ُم َر ُ
الت ْ
الش ْخص تَ ْعظ َ
ع َّ
ال َوَم ْن يَ ْعصه َما فَ َق ْد غَ َوى .
اّلل تَ َع َال لَنَّهُ قَ َ
يُ َواف ُق َش ْر َ
َّ
ين َّ
اّلل َع َم ًال ب َق ْول
فَل َذل َ
ين ُيَ ّرفُو َن د َ
ب التَّ ْحذ ُير م ْن َه ُؤالء الذ َ
ك َي ُ
َر ُسول َّ
يحةُ» .
اّلل ﷺ « ّ
ين النَّص َ
الد ُ
الزْه ُد
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ض ُل
قَ َ
ي َوأَفْ َ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
الصالة َوأَ َّتُ التَّ ْسليم َعلَى َسيّد ْ
ي َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َءاله
َّ
اَْْلق أَ ْجَع َ
الدين .
اه ْم إ َل يَ ْوم ّ
ين َوَمن ْاهتَ َدى بُ َد ُ
ص ْحبه الطَّيّب َ
َو َ
ي الطَّاهر َ
َّ
ول َّ
ين
َوبَ ْع ُد يَ ُق ُ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ِف الْ ُق ْرَءان الْ َكري ﴿ َّمثَ ُل الذ َ
يُ ْنف ُقو َن أ َْم َوا َلُ ْم ِف َسبيل َّ
ت َس ْب َع َسنَاب َل ِف ُك ّل ُس ْن بُ لَة
اّلل َك َمثَل َحبَّة أَنْ بَ تَ ْ
ف ل َم ْن يَ َشاءُ َو َّ
ّمئَةُ َحبَّة َو َّ
اّللُ َواسع َعليم﴾ [ ُس َورةَ الْبَ َق َرة] .
ضاع ُ
اّللُ يُ َ
التف َع َع ْن أَ ْكل ا ْلََرام م ْن
أَي َها الَحبَّةُ الْ ُم ْؤمنُو َن إ َّن التَّ ْق َوى َوالْ َوَر َ
ع َو ََّ
اّللَ َح ْي ثُ َما ُك ْن تُ ْم َواتَّ ُقوا َّ
ي فَاتَّ ُقوا َّ
شيَم عبَاد َّ
اّللَ ِف أَنْ ُفس ُك ْم
اّلل َّ
الصال َ
َوأَ ْوالد ُك ْم َواتَّ ُقوا َّ
اّللَ ِف َم ْك َسب ُك ْم َوَمأْ َكل ُك ْم َوَم ْش َرب ُك ْم فَإ َّن َهذه الدنْ يَا ال
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تُغْن َعن اآلخ َرة َش ْي ئًاَ ،و َّ
ال ل َما يُري ُد َج َع َل
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال الْ َف َّع ُ
يا َو َّ
اّللُ تَ َع َال ال
َعلَى ق ْس َم ْي َج َع َل ق ْس ًما غَنيا ُموس ًرا َوق ْس ًما فَق ً
َع َّما يَ ْف َع ُل َو ُه ْم يُ ْسأَلُو َنُ ،ه َو اللَهُ الْ َواح ُد فَ ُه َو ا ْلَاك ُم الْ ُمطْلَ ُق َو ُه َو
اد
اآلم ُر الْ ُمطْلَ ُق َو ُه َو النَّاهى الْ ُمطْلَ ُق َو ُه َو الْ َف َّع ُ
ال ل َما يُري ُد َ .خلَ َق الْعبَ َ
اد ،م ْن ُه ُم َّ
السعي ُد ،م ْن ُه ُم الْ َقوى َوم ْن ُه ُم
الشقى َوم ْن ُه ُم َّ
َعلَى َما أَ َر َ
اد
الْعبَ َ
يُ ْسأَ ُل

َّ
يف ،م ْن ُه ُم الثَّرى َوم ْن ُه ُم الْ َفقيُ ،تَ َع َال َّ
اّللُ َع ْن أَ ْن يَ ُكو َن ظَال ًما فَ ُه َو
الضع ُ
َّ
ين َءا َت ُه ُم َّ
اّللُ تَ َع َال زينَةَ الدنْ يَا َوُز ْخ ُرفَ َها َوَكانُوا
الْ َف َّع ُ
ال ل َما يُري ُد َ .وأَ َّما الذ َ
َّ
ين
وها ِف طَ َ
استَ ْع َملُ َ
ُم ْؤمن َ
اعة َرّب ْم فَطُ َ
ي َو ْ
وب َلُ ْم َو ُح ْس ُن َمئَاب َ .وأَ َّما الذ َ
وها ِف َّ
استَ ْع َملُ َ
أُوتُوا نَصيبًا م َن الدنْ يَا َو ْ
الش َه َوات الْ ُم َح َّرَمات َوَلْ
ت َعلَْيه ْم َهذه النّ َع ُم ن ْق َمةً ِف
اعات فَ َه ُؤالء انْ َقلَبَ ْ
وها ِف الطَّ َ
يَ ْستَ ْعملُ َ
ك م َن
اآلخ َرة فَإ َّن الْ َم ْرَء يُ َق ُ
ك َونَ ْسق َ
ال لَهُ يَ ْوَم الْقيَ َامة أََلْ نُص َّح ج ْس َم َ
يمةُ الَّّت أَنْ َع َم َّ
اّللُ بَا
الْ َماء الْبَاردَ ،ح َّّت الْ َماءُ الْبَار ُد َهذه النّ ْع َمةُ الْ َعظ َ
َعلَْي نَا يُ ْسأَ ُل الْ َم ْرءُ َع ْن َها يَ ْوَم ال يَ ْن َف ُع َمال َوال بَنُو َن إ َّال َم ْن أَتَى َّ
اّللَ
َّ
َ
َّ
ْ
ار َتْرى
ّن
ل
ا
ه
ذ
ه
ال
ق
و
ر
ص
م
ك
ل
م
اّلل
ه
ت
ا
ء
ى
ذ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ َ
ب َق ْلب َسليم  .فَف ْر َع ْو ُن ال َ
ال
وسى بن ع ْم َرا َن أَنَّهُ قَ َ
م ْن َتّْتَ ،رب الْ َعالَم َ
بًَن ح َكايَةً َع ْن ُم َ
ي أَ ْخ ََ
ت ف ْر َع ْو َن َوَم َلَهُ زينَةً َوأ َْم َو ًاال ِف ا ْلَيَاة
﴿ َوقَ َ
وسى َربَّنَا إنَّ َ
ك َءاتَ ْي َ
ال ُم َ
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س َعلَى أ َْم َوال ْم َوا ْش ُد ْد َعلَى
الدنْ يَا َربَّنَا ليُضلوا َعن َسبيل َ
ك َربَّنَا اطْم ْ
يم﴾ [ ُس َورةَ ُم َوسى] .
قُلُوب ْم فَالَ يُ ْؤمنُوا َح َّّت يَ َرُوا ال َْع َذ َ
اب الَل َ
فَ َّ
با َوظُْل ًما ل ْلعبَاد
اّللُ يَ ْعلَ ُم أَ َّن ف ْر َع ْو َن َسيَطْغَى َو َسيَ ْز َد ُ
با َوَتَ ً
اد تَ َك ً
ال َوا ْْلَ َاه َوالس ْلطَةَ الَّّت َءا َتهُ َّ
اعة
َوأَ َّن الْ َم َ
اّللُ إ َّّي َها لَ ْن يَ ْستَ ْعملَ َها ِف الطَّ َ
ال ،لَ ،لَ َّن َّ
ك فَ َق ْد َءا َتهُ َّ
اّللُ َه َذا الس ْلطَا َن َو َه َذا الْ َم َ
أَبَ ًدا َوَم َع َذل َ
اّللَ
يا ،تُ َرى
فَ َّعال ل َما يُري ُد  .تُ َرى َو َه ْل م ْن َش ْرط الزْهد أَ ْن يَ ُكو َن الْ َم ْرءُ فَق ً
يا،
َو َه ْل م ْن َش ْرط الزْهد َوالْ َوَرع َوالتَّ َمسك بلْعبَ َ
ادات أَ ْن يَ ُكو َن الْ َم ْرءُ فَق ً
س لَهُ َمال
س َش ْرطًا ليَ ُكو َن الْ َم ْرءُ َزاه ًدا َعاب ًدا ًَنس ًكا أَ ْن يَ ُكو َن فَق ً
يا لَْي َ
لَْي َ
ول َّ
الصالح» إ َذ ْن َرب
اّلل ﷺ «ن ْع َم الْ َم ُ
ال َر ُس ُ
فَ َق ْد قَ َ
لر ُجل َّ
ال َّ
الصال ُح ل َّ

ي َوق ْس ًما م ْن ُه ْم
الْعبَاد َج َع َل الْعبَ َ
اد َعلَى ق ْس َم ْي َج َع َل ق ْس ًما م ْن ُه ْم ُم ْؤمن َ
يا ،فَ َّ
ينَ ،ج َع َل الْعبَ َ
اّللُ
َكافر َ
اد َعلَى ق ْس َم ْي ق ْس ًما ثَرّي غَنيا َوق ْس ًما فَق ً
تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َج َع َل الدنْ يَا يَ ْش َت ُك ِف التَّ نَ عم ف َيها الْ ُم ْؤمنُو َن َوالْ َكاف ُرو َن
ي َو َه َذا َم ْع َن َحديث َر ُسول َّ
اّلل
يم اآلخ َرة فَ ُه َو َخا ى
ص بلْ ُم ْؤمن َ
َوأَ َّما نَع ُ
ﷺ «الدنْ يَا س ْج ُن الْ ُم ْؤمن َو َجنَّةُ الْ َكافر» .

َوالْيَ ْوَم ال َيَْفى َما يُ َعانيه الْ ُم ْسل ُمو َن م ْن ش َّدة الْبَالء َوتَ َوال النَّ َكبَات
الص َحابَة أَ ْغنيَاء الن ُفوس
ف َّ
ت َم َواق ُ
صائب َعلَْيه ْم ،تُ َرى َك ْي َ
ف َكانَ ْ
َوالْ َم َ
الَّ
ين أَ َع َّزُه ُم َّ
اه ُدوا بلنَّ ْفس
ذ
ف بَ َذلُوا الْ َم َ
اّللُ تَ َع َال بل ْسالم َوَك ْي َ
ال َو َج َ
َ
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َم َع َر ُسول َّ
الص ّديق
اّلل ﷺ َوَما أَ ْح َو َجنَا الْيَ ْوَم ل َم ْوقف َك َم ْوقف أَب بَ ْكر ّ
َرض َى َّ
ي َوَلْ يُ ْبق
اّللُ َع ْنهُ الَّذى تَ ََّ
بَ
ش الْ ُم ْسلم َ
ع بَ ْكثَ َر َماله ليُ َج ّه َز َج ْي َ
َّ
يق َرض َى َّ
ل
ق
ْ
ل
ا
ر
ز
َّ
الن
ال
لنَ ْفسه َولَ ْهله إ
َ
الص ّد ُ
اّللُ َع ْنهُ
ْ
يل َ .ه َذا ُه َو أَبُو بَ ْكر ّ
َ
َ
اّلل ﷺ َكا َن غَنيا ثَرّي َو َّس َع َّ
س َهذه الَُّمة الْ ُم َح َّمديَّة بَ ْع َد َر ُسول َّ
اّللُ
َرأْ ُ
ك
يق النَّ ْفسَ ،وَك َذل َ
َعلَْيه بلْ َمال َوَم َع َذل َ
ك َكا َن َزاه ًدا َعاب ًدا ًَنس ًكا َرق َ
بن َع َّفا َن َرض َى َّ
ش الْعُ ْس َرة ب َع َش َرة َءاالف
اّللُ َع ْنهُ الَّذى َج َّه َز َج ْي َ
عُثْ َما ُن ُ
دينَار م َن َّ
ت قَاد َمةً م َن بالد َّ
الشام
الذ َهب َوقَ َّد َم ُك َّل قَافلَته الَّّت َكانَ ْ
ي يَ َد ْى َر ُسول َّ
استَ َه َّل
بَقْ تَابَا َوأَ ْحالس َها َو ُحُولَت َها ،قَ َّد َم َها بَ ْ َ
اّلل ﷺ َح َّّت ْ
ف ال ْسالم
بن َع َّفا َن الَّذى َد َع َم َم ْوق َ
َو ْج ُههُ فَ َر ًحا بَا فَ َع َل عُثْ َما ُن ُ
ش الْعُ ْس َرة َوقَ َّد َم قَافلَتَهُ التّ َجاريَّةَ الْ َقاد َمةَ م ْن
َوالْ ُم ْسلم َ
ي بَ ْن َج َّه َز َج ْي َ
بالد َّ
ي ،أَ َوَلْ يَ ُك ْن عُثْ َما ُن َزاه ًدا َم َع َك ْونه ثَرّي
الشام َع َام الْ َق ْحط ل ْل ُم ْسلم َ

بلْ َمال َكا َن َعاب ًدا َزاه ًدا ًَنس ًكا .

َّ
س ُكل فَقي
إ َذ ْن فَالزْه ُد َوالْ َوَرعُ لَْي َسا ُمتَ َوقَّف ْي َعلَى الْ َف ْقر َوالْقلةَ ،ولَْي َ
اجتنَاب
يل الْ َمال َور ًعاَ ،وإ َّّنَا الْ َوَرعُ َوالتَّ ْق َوى يَ ُك َ
وًنن بلْت َزام الطَّ َ
اعات َو ْ
قَل ُ
ن ُمطَالَب
اب أَ ْكل َمال ا ْلََرام ،فَ َك َما أَ َّن الْغَ َّ
الْ ُم َح َّرَمات َوم ْن َها ْ
اجتنَ ُ
ك الْ َفقيُ ُمطَالَب
بلْبَ ْذل َوالْ َعطَاء َو َّ
ضافَةً إ َل الْ َواجبَات َك َذل َ
الس َخاء إ َ
اعةُ ،مطَالَب بَ ْن يَ ْقنَ َع بلْ َمال ا ْلَالل َم ْه َما َكا َن
بلزْهدُ ،مطَالَب بلْ َقنَ َ
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قَل ًيال ال أَ ْن يَتَ َوَّر َط ِف أَ ْكل َمال ا ْلََرام ليَ تَ َو َّس َع َوأَ ْهلُهُ َوليَ تَ لَ َّذ َذ َم َع أَ ْهله

س ُمتَ َوقًّفا
س َعلَْيه َم ْن يُ َراقبُهُ ،الزْه ُد لَْي َ
بَ َذا الْ َمال ا ْلََرام َويَظُ َّن أَ ْن لَْي َ
س ُكل
س َم ْق ُ
صً
ورا َعلَى الَ ْغنيَاء  .فَ لَْي َ
َعلَى الْ َف ْقر َوالْبَ ْذل َوالْ َعطَاء لَْي َ
اء بلن ُفوس  .فَ َك َما
َّ
اء بلْ َمال َوإ َّّنَا ُكل ُه ْم َكانُوا أَ ْغنيَ َ
الص َحابَة َكانُوا أَ ْغنيَ َ
يق َرض َى َّ
ك فَ َع َل َع ْب ُد
اّللُ َع ْنهُ َوَم ْن بَ ْع َدهُ عُثْ َما ُن َك َذل َ
الص ّد ُ
بَ َذ َل أَبُو بَ ْكر ّ
ض َوا ُن َّ
اّلل َعلَْيه ْمَ ،وأَ َّما
ا َّلر ْحٰن ابْ ُن َع ْوف َوغَ ْيُهُ م ْن أَ ْغنيَاء َّ
الص َحابَة ر ْ
أُولَئ َ َّ
ين َلْ يَ ُك ْن لَ َديْه ْم َمال تُ َرى َما َذا قَ َّد ُموا ِف َسبيل َّ
اّلل ،أََلْ يَ ُك ْن
ك الذ َ
بن الْ َوليد مثَ ًاال ُْيتَ َذى لطَالب اال ْست ْش َهاد ِف َسبيل َّ
اّلل َوال َيَْفى
َخال ُد ُ
ض َّحى
س غَاليَة أَ ْغلَى م َن الْ َمال فَ َم ْن َلْ يَ ُك ْن م ْن ُه ْم َذا َمال َ
َك ْم ه َى النَّ ْف ُ

بنَ ْفسه َوَم ْن َكا َن م ْن ُه ْم َذا َمال بَ َذ َل َو َس َخا بَاله َوبنَ ْفسهَ ،ه ُؤالء َّ
الص َحابَةُ
ض َوا ُن َّ
اّلل َعلَْيه ْم غَني ُه ْم َوفَقيُُه ْم بلْ َمال َكانُوا مثَ ًاال للزْهد َوالْ َوَرع َوَما
رْ

يق الَثْرَّيء ل ْس َعاف
صنَاد ُ
أَ ْح َو َجنَا الْيَ ْوَم َوَْن ُن ِف عُ ْس َرة أَ ْن تَ تَ َح َّر َك َ
ي َوأَ ْهل َّ
ب
الْ َم ْن ُكوب َ
ورات َوِف نَ ْفس الْ َوقْت أَ ْن يَ ْلتَزَم الْ ُف َق َراءُ َب َ
الض ُر َ
اعة َوالتَّ ْق َوى َوالْ َوَرع َوالزْهد بَ ْن يَ ْقنَ عُوا بلْ َمال ا ْلَالل َم ْه َما َكا َن
الْ َقنَ َ
قَل ًيال َّ .
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال فَ َّعال ل َما يُري ُد .
اقْ تَ ُدوا بَب بَ ْكر َوعُ َم َر َوعُثْ َما َن َو َعل ّى ،اقْ تَ ُدوا ب َع ْبد ا َّلر ْحٰن بن
ك الَّ
ض َّح ْوا بَنْ ُفسه ْم م ْن أَ ْجل َتْقيق
ذ
َع ْوف َو َخالد بن الْ َوليد ،أُولَئ َ
ين َ
َ
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َم َقاصد ال ْسالم َوَم ْن َكا َن م ْن ُك ْم َذا َمال فَ ْليُ ْنف ْق م ْن َماله َو َّ
اّللُ تَ بَ َار َك
َّ
ين يُ ْنف ُقو َن أ َْم َوا َلُ ْم ِف َسبيل َّ
اّلل
َوتَ َع َال يَ ُق ُ
ول ِف الْ ُق ْرَءان الْ َكري ﴿ َّمثَ ُل الذ َ
ت َس ْب َع َسنَاب َل ِف ُك ّل ُس ْن بُ لَة ّمئَةُ َحبَّة َو َّ
ف ل َم ْن
ضاع ُ
َك َمثَل َحبَّة أَنْ بَ تَ ْ
اّللُ يُ َ
يَ َشاءُ َو َّ
اّللُ َواسع َعليم﴾ [ ُس َورةَ الْبَ َق َرة] .
ي .
ب الْ َعالَم َ
َو َءاخ ُر َد ْع َو َاًن أَن ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ض ُل ُح ْسن ْ
ضب
فَ ْ
اُْلُق َوتَ ْرك الْغَ َ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي َو َّ
الصالةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ين
َو َّ
ي َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
الم َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الس ُ
ي الطَّاهر َ

َو َعلَى أَنْبيَاء َّ
ي .
اّلل أَ ْجَع َ
ى ُمَ َّمد ﷺ َوإ َّن م ْن َه ْدى َر ُسول َّ
اّلل
ي ا ْلَ ْدى َه ْد ُ
أَ َّما بَ ْع ُد فَإ َّن َخ ْ َ
ﷺ ُح ْس َن ْ
اُْلُق .

ول َّ
س َن
ال َر ُس ُ
قَ َ
اّلل ﷺ «أَ ًَن َزعيم ببَ ْيت ِف أَ ْعلَى ا ْْلَنَّة ل َم ْن َح َّ
س َن ُخلَُقهُ ببَ ْيت ِف أَ ْعلَى ا ْْلَنَّةَ ،وَم ْع َن
ضامن ل َم ْن َح َّ
ُخلَُقهُ» أَ ْى أَ ًَن َ
ُح ْسن ْ
ف لَهُ َوَم َع الَّذى
وف َم َع الَّذى يَ ْعر ُ
اُْلُق أَ ْن يَ ْع َم َل النْ َسا ُن الْ َم ْع ُر َ
ضا النَّاس بَ ْع َد أَ ْن َرض َى َّ
ضا َّ
ال يَ ْعر ُ
اّلل فَال يُهمهُ ر َ
ص َدهُ ر َ
ف لَهُ لَ َّن قَ ْ
اّللُ
ب َعلَى أَ َذى النَّاس َوأَ ْن يَ ُك َّ
ف أَ َذاهُ َعن النَّاسَ ،ه َذا َم ْع َن
َع ْنهُ َ .وأَ ْن يَ ْ
صَ
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ُح ْسن ْ
اُْلُق فَ لَ ْو َكا َن الْ ُم ْسل ُم الْ ُم ْؤم ُن الَّذى َحالُهُ َه َذا أَ ْى يَ ْع َم ُل
ف لَهُ َويَ ُكف أَ َذاهُ َعن
ف لَهُ َوَم َع الَّذى ال يَ ْعر ُ
وف َم َع الَّذى يَ ْعر ُ
الْ َم ْع ُر َ
صبُ َعلَى أَ َذى النَّاس َه َذا لَهُ ع ْن َد َّ
ضل
اّلل تَ َع َال يَ ْوَم الْقيَ َامة فَ ْ
الْغَ ْي َويَ ْ
الر ُجل الَّذى يَ ُق ُ َّ
وم
َكبي ِبَْي ُ
ص ُ
اس نيَام َويَ ُ
ال َوالنَّ ُ
وم الليَ َ
ث إنَّهُ يُ َساوى َّ َ
وم
النَّ َه َار أَ ْى يُ ْكث ُر صيَ َام النَّ ْفل يُ ْكث ُر م ْن َذل َ
ك َويَتَ َه َّج ُد ِف اللَّْيل أَ ْى يَ ُق ُ
َّ
س ُن ُخلَُقهُ
ِف َج ْوف اللَّْيل يُ َ
صلّى تَطَو ًعا َّّلل تَ َع َالَ ،و َه َذا الْ ُم ْؤم ُن الذى ُيَ ّ
اك يَ ُق ُ َّ
َّ
ِف َّ
الد َر َجة َس َواءَ ،م َع أَ
ال َويَ ْتُ ُك لَذي َذ
ي
ل
ا
ذ
ه
ن
َ
س مثْ َل َذ َ
َ
َ
ْ
وم الليَ َ
َ
الْ َمنَام ُْمتَسبًا الَ ْج َر م َن َّ
السنَةَ ،ه َذا ِبُ ْسن ُخلُقه
وم أَ ْكثَ َر َّ
ص ُ
اّلل تَ َع َال َويَ ُ
وم النَّ َه َار بال فُتُور .
يُ َساوى َذ َ
ص ُ
وم اللَّْي َل َويَ ُ
اك الَّذى يَ ُق ُ
ُح ْس ُن ْ
ب َشرهُ َكبيَ ،كثي م َن
ضب َوالْغَ َ
ب تَ ْر َك الْغَ َ
ض ُ
اُْلُق يَتَطَلَّ ُ
ضب
ضب يَ ْك ُف ُرو َن َوَكثي يَ ْقطَعُو َن أَ ْر َح َام ُه ْم ب َسبَب الْغَ َ
النَّاس ب َسبَب الْغَ َ
ضب
َوَكثي م َن النَّاس يُ ْقد ُمو َن َعلَى الْ َق ْتل ظُْل ًما َوعُ ْد َو ًاًن ب َسبَب الْغَ َ
ول َّ
اّلل َما
ال َر ُجل َّي َر ُس َ
ضب قَ َ
الر ُس ُ
ك َّ
صى ب َ ْتك الْغَ َ
ل َذل َ
ول ﷺ أَ ْو َ
ضب َّ
ب» .
اّلل ،قَ َ
ال «ال تَ غْ َ
يُ ْنجين م ْن غَ َ
ض ْ
ضب َّ
ب
اّلل فَال تَ غْ َ
ت تُري ُد النَّ َجا َة م ْن غَ َ
َم ْع َن ا ْلَديث أَنَّك إ ْن ُك ْن َ
ض ْ
صىِ ،ف الْ َماضى الْ َقدي
ئ الْغَ َ
أَ ْى اتْ ُرك الْغَ َ
ب َ .م َساو ُ
ية ال ُتْ َ
ضَ
ضب َكث َ
ال لَهُ حَار بن َمالكُ ،هو من الْ َعرب الَّ
ين
ذ
َكا َن م ْن قَ ْوم َعاد َر ُجل يُ َق ُ
َ
ُ ُ
َ َ َ
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يم ب َزَمان طَويلَّ ،
اّللُ أَ ْعلَ ُم
ُه ْم م ْن َعادَ ،و َه ُؤالء قَ ْو ُم َعاد قَ ْب َل َسيّد ًَن إبْ َراه َ
ي ُم ْن ُذ َع ْهده ْم لَ َّن َتري َخ الدنْ يَا غَ ْيُ َم ْعلُوم ع ْن َد
َك ْم َم َ
السن َ
ضى م َن ّ
الْبَ َشر ،ع ْل ُمهُ ع ْن َد َّ
ضى م َن الدنْ يَا
ول َما َح َّد َد َما قَ َ
الر ُس ُ
اّللَ ،و َّ
ال إنَّهُ َم َ
ي ،فَ َه َذا َّ َّ
بن َمالك َكا َن
السن َ
الر ُج ُل الذى يُ َس َّمى حَ َار َ
َك َذا َوَك َذا م َن ّ
ك الْ َوادى َج ْوف .
يما َعلَى َواد ِف ا ْْلَز َيرة الْ َع َربيَّة َويُ َق ُ
ال ل َذل َ
َزع ً
ي َسنَةً ُثَّ ابْ تَالهُ َّ
اّللُ تَ َع َال
َكا َن َه َذا َّ
اش َعلَى ال ْسالم أَ ْربَع َ
الر ُج ُل َع َ
ط َعلَى َربّه َوالْعيَاذُ ب َّّللَّ ،
اّللُ تَ َع َال أَ ْر َس َل
ص ْب بَ ْل تَ َس َّخ َ
ببَالء َعظيم فَ لَ ْم يَ ْ

ال
يا قَ َ
ب غَ َ
َ
صاع َقةً َعلَى أَ ْوالده فَ َقتَ لَْت ُه ْم فَ غَض َ
ضبًا شدي ًدا َوَك َف َر ُك ْف ًرا َكب ً
ال أَ ْعبُ ُدهُ أَ ْى ال أَ ْعبُ ُد َّ
اّللَ لَنَّهُ قَ تَ َل أَبْ نَائى فَ بَالَ َغ ِف الْ ُك ْفر َلْ يَ ْقتَص ْر َعلَى

ول لَهُ تَ ْك ُف ُر ب َّّلل
اء إنْ َسان إ َل َه َذا الْ َوادى يَ ُق ُ
ُك ْفره لنَ ْفسه بَ ْل َ
ص َار إ َذا َج َ
ك فَإ ْن َك َف َر تَ َرَكهُ َوإ َّال قَ تَ لَهُ .
َوإ َّال قَ تَ ْلتُ َ
ُثَّ إ َّن َّ
ىَ ،كا َن
اّللَ تَ َع َال أَ ْر َس َل ًَن ًرا م ْن أَ ْس َفل الْ َوادى فَأَ ْح َرقَت الْ َواد َ
ص َار َه َذا الْ َوادى أَ ْج َر َد َلْ يَ ْب َق فيه
ِف َه َذا الْ َوادى َش َجر َكثي َوَماء فَ َ
ال أَ ْج ًرا
ب َعلَى َه َذا الْبَالء لَنَ َ
ب الْ َماءُ فيهَ ،ه َذا َّ
َش َجر َونَ َ
الر ُج ُل لَ ْو َ
ضَ
ص ََ
ك لَ َّن الْ ُم ْؤم َن
ت َعلَى إ ْسالمه َوَلْ يَ ْك ُف ْر لَنَ َ
يا َو َذل َ
يا ،لَ ْو ثَبَ َ
ال أَ ْج ًرا َكب ً
َكب ً
ب
ص ََ
الَّذى يَ ْفق ُد َم ْن يَعز َعلَْيه َكالْ َولَد َوالَب َوالُ ّم َوالَخ َوالُ ْخت إ ْن َ
اّلل تَ َع َال فَ لَهُ ا ْْلَنَّةَُّ ،
ل َو ْجه َّ
ال ِف ا ْلَديث الْ ُق ْدس ّى « َما
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال قَ َ
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ب ع ْندى َج َزاء إ َّال
ل َع ْبدى الْم ْؤمن إ َذا قَ بَ ْ
ض ُ
صفيَّهُ م َن الدنْ يَا ُثَّ َ
ت َ
ص ََ
ا ْْلَنَّةُ» .
ت َعلَى إ ْسالمه َوَلْ يَتَ َس َّخ ْط َعلَى َّ
ال َه َذا
اّلل لَنَ َ
فَ َه َذا َّ
الر ُج ُل لَ ْو ثَبَ َ
ادهُ َّ
يم لَكنَّهُ َخس َر ِف الدنْ يَا َواآلخ َرةَ ،لْ يَ ْن َف ْعهُ ُك ْف ُرهُ بَ ْل َز َ
اّللُ
الَ ْج َر الْ َعظ َ
ىَ ،و َه َذا
ك الْ َوادى ًَن ًرا أَ ْح َرقَ ْ
ت َذل َ
تَ َع َال ن ْق َمةً ،أَ ْر َس َل ِف َذل َ
ك الْ َواد َ
الْ َوادى ِف ا ْْلَز َيرة الْ َع َربيَّة .
ك
الر ُس ُ
م ْن أَ ْجل َه َذا أَ َّك َد َّ
ص َاًن ب َذل َ
ول الَ ْم َر ب َ ْتك الْغَ َ
ضب َوأَ ْو َ
وب ل َم ْن َتَ َّم َل بَ َذا ا ْلَديث فَ َك َّ
ضب .
ف نَ ْف َسهُ ع ْن َد الْغَ َ
اء ُم َؤَّك ًدا فَطُ َ
إ َ
يص ً
س َّ
ول َّ
اس
الم قَ َ
ُثَّ َر ُس ُ
اّلل َعلَْيه َّ
الس ُ
الشدي ُد َم ْن غَلَ َ
ب النَّ َ
ال «لَْي َ

َولَك َّن َّ
اج إ َل
ب نَ ْف َسهُ» َو َه َذا الَ ْم ُر أَ ْى تَ ْر ُك الْغَ َ
ضب َْيتَ ُ
الشدي َد َم ْن غَلَ َ
س ُتب أَ ْن تَ ْعلَُو َعلَى الْغَ ْي ِبَْي ُ
ث إ َذا إنْ َسان َسبَّهُ
ُمَالََفة النَّ ْفس لَ َّن النَّ ْف َ
ب َوقَ ْد يَ ْقتُ ُل .
يُري ُد أَ ْن يَ ْن تَق َم م ْنهُ بَ ْكثَ َر مَّا َسبَّهُ أَ ْو بَ َد َل َّ
ب يَ ْ
ضر ُ
الس ّ
ب َعلَى
ضب أَ َشد م ْن بَ ْعض فَ َق ْد يُ َه ّو ُن الْغَ َ
ض َم َفاسد الْغَ َ
َوبَ ْع ُ
ض ُ
ظ ل َسانَهُ لَك ْن
ضاهُ يَ ُكو ُن َهاد ًئ َْي َف ُ
النْ َسان الْ ُك ْف َر ب َّّللَّ ،
الر ُج ُل ِف َحال ر َ

ش ظُْل ًما َوعُ ْد َو ًاًن .
ي يَغْ َ
حَ
ور َوقَ ْد يَ ْك ُف ُر أَ ْو يَ ْبط ُ
ب يَ ُف ُ
ض ُ

168

ول َّ
لر ُجل
فَ َهنيئًا ل َم ْن َعم َل بَ َذا ا ْلَديث الَّذى قَالَهُ َر ُس ُ
اّلل ﷺ ل َّ
ضب َّ
ب» الْ َم ْع َن أَ َّن
اّلل قَ َ
ال لَهُ «ال تَ غْ َ
الَّذى َسأَلَهُ َما يُ ْنجين م ْن غَ َ
ض ْ
ب يُ َؤ ّدى إ َل َس َخط َّ
ك .
اّلل إ َّما إ َل الْ ُك ْفر َوإ َّما إ َل َما ُدو َن َذل َ
الْغَ َ
ضَ
يل الْ َكالم يُ َساع ُد َعلَى ح ْفظ
يل الْ َكالم ،تَ ْقل ُ
ُثَّ إنَّهُ َمطْلُوب تَ ْقل ُ
اعة َّ
اّلل تَ َع َال يَ ْسلَ ُم م ْن َكثي
الدينَّ ،
ّ
الم بغَ ْي طَ َ
الر ُج ُل الَّذى يُ َقلّ ُل الْ َك َ
م َن َّ
ض الْعُلَ َماء ِف التَّ ْحذير م ْن َكثْ َرة الْ َكالم َك ْم ِف الْ َم َقابر
الش ّر ،قَ َ
ال بَ ْع ُ
ج م ْن
ب َم ْوت ُم الْ َك ُ
الم الَّذى َيْ ُر ُ
م ْن قَتيل ل َسانه َم ْعنَاهُ َكثي م َن النَّاس َسبَ ُ
أَفْ َواهه ْم لَ َّّنُ ْم يَتَ َكلَّ ُمو َن بَا ال يَ ْعنيه ْم ِف الْ ُملُوك أَ ْو ِف غَ ْيه ْم فَ يَ ُكو ُن
ك َسبَ بًا ل َق ْتله ْم .
َذل َ
َكثي م َن الْ َكالم الْ ُم ْهلك الْ ُم ْخرج م َن الْملَّة َسبَ بُهُ انْطال ُق النَّ ْفس
َم َع َه َواهُ يَتَ َكلَّ ُم بَا َيْطُُر لَهُ م ْن غَ ْي أَ ْن يَزنَهُ ب َشر َيعة َّ
اّلل َه ْل يُ َواف ُق َشر َيع َة
َّ
ك يَ ْنط ُق بَا َيْطُُر لَهُ فَ يَ ُكو ُن ِف
اّلل أَ ْم ال يُ َواف ُق ،م ْن غَ ْي تَ ْفكي ِف َذل َ

ك َهال ُكهُ .
َذل َ
ض النَّاس َوالْعيَاذُ ب َّّلل إ َذا غَضبُوا م ْن
َوم ْن ُجْلَة َذل َ
ك َما يَ ُقولُهُ بَ ْع ُ
إنْ َسان لَ ْو نَ َز َل َّ
ك م ّنَ ،ه َذا ُك ْفر ،أَ َّوًال فيه ن ْسبَةُ
اّللُ م َن َّ
صَ
الس َماء َما ُيَلّ ُ
اّلل َو َّ
التَّ َحيز أَى اال ْست ْق َرار ِف َم َكان إ َل َّ
اّللُ تَ َع َال َكا َن قَ ْب َل الْ َم َكان بال
س ُمتَ َحيّ ًزا ِف الْ َع ْرش َوال
َم َكان ُثَّ َخلَ َق الْ َم َكا َن فَ ُه َو َم ْو ُجود بال َم َكان لَْي َ
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الس َم َوات بَ ْل َم ْو ُجود بال َم َكانَ ،والَ ْم ُر الثَّان ِف َه َذا الْ َكالم
ِف َسَاء م َن َّ
ول َّ
ك م ّنَ ،ه َذا ُك ْفر
اف ب َّّلل َكأَنَّهُ يَ ُق ُ
اال ْست ْخ َف ُ
صَ
اّللُ ال يَ ْقد ُر أَ ْن ُيَلّ َ
ال َه َذا ال يَ ْدرى أَ َّن َه َذا
َءا َخ ُرَ ،هذه الْ َكل َمةُ ف َيها ُك ْف َرانَ ،ولَ ْو َكا َن َم ْن قَ َ
ُيْر ُجهُ م َن ال ْسالم .

الصابر َّ
نَ ْسأَ ُل َّ
ين يَْل ُكو َن أَنْ ُف َس ُه ْم ع ْن َد
ين الذ َ
اّللَ أَ ْن َْي َعلَنَا م ْن عبَاده َّ َ
ضب َونَ ْسأَلَهُ أَ ْن يُثَبّتَ نَا َعلَى اليَان ِف ُك ّل الَ ْح َوال ،إنَّهُ َسيع ُميب .
الْغَ َ
ي .
ب الْ َعالَم َ
َو َءاخ ُر َد ْع َو َاًن أَن ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
الرَب َوأَنْ َواعُهُ
ّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َوأَ ْش َه ُد أَ ْن ال إلَهَ إ َّال َّ
يك
َولَهُ الْ َف ْ
اّللُ َو ْح َدهُ ال َشر َ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
ب َّ
صلَ َو ُ
لَهُ َوأَ ْش َه ُد أَ َّن ُمَ َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ َ
اّلل الْ َّ
ي َو َشفيع
ي َو َخ َات النَّبيّ َ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
ض َّ
اعتَهُ َو َعلَى َجيع
ي يَ ْوَم ّ
اّللُ َعلَْي نَا َمَبَّ تَهُ َوطَ َ
الدين َم ْن فَ َر َ
الْ ُم ْذنب َ
ي .
إ ْخ َوانه الَنْبيَاء َوالْ ُم ْر َسل َ
ال ِف كتَابه الْ ُمبي ﴿ َوأَ َح َّل َّ
َوبَ ْع ُد فَإ َّن َّ
اّللُ الْبَ ْي َع
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال قَ َ
الرَب﴾ [ ُس َورَة الْبَ َق َرة] َّ
يما
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَ َح َّل الْبَ ْي َع إ َّال َما َّنَى َع ْنهُ ،ف َ
َو َح َّرَم ّ
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ص َر
أَ ْو َحى به إ َل نَبيّه ُمَ َّمدَ ،وإ َّّنَا نَ َّ
الرَب َواقْ تَ َ
ص الْ ُق ْرَءا ُن الْ َكريُ َعلَى ذ ْكر ّ
الرَب أَ َشد أَنْ َواع الْ َمال
يهُ م ْن أَنْ َواع الْبَ ْيع الْ ُم َح َّرَمة لَ َّن ّ
َعلَْيه َوَلْ يَ ْذ ُك ْر غَ ْ َ
الرَب .
الْ ُم َح َّرم ،فَ ُكل َمال ُمَ َّرم إ ْثُهُ ُدو َن إ ْث ّ
الر ُس ُ
س َرهُ َّ
الرَب فَ َّ
ول ﷺ بَ َّن م ْنهُ َما ُه َو م ْن طَريق الْ َق ْرض َوأَ َّن م ْنهُ
َو ّ
ض
س م ْن طَريق الْ َق ْرض  .فَالَ َّو ُل ُه َو الَّذى يَ ْش َت ُ
ط فيه الْ ُم ْقر ُ
َما ُه َو لَْي َ
َج َّر َم ْن َف َعة لنَ ْفسه أَ ْو لَهُ َول ْل ُم ْق َتض .

الم لَكنَّهُ ِف بَ ْدء الْب ْعثَة
وسى َعلَْيه َّ
الس ُ
الرَب َكا َن َح َر ًاما ِف َش ْرع ُم َ
ّ
ت تَ ْنز ُل َعلَى
النَّ بَويَّة الْ ُم َح َّمديَّة َلْ يَ ْنز ْل َتْريُهُ َعلَْيه ْم لَ َّن الَ ْح َك َام َكانَ ْ
ات ْ
ب
ش ْي ئًاَ ،هذه َّ
ب َش ْي ئًا فَ َ
الصلَ َو ُ
اَْ ْم ُ
س نَ َز َل فَ ْرضيَّ تُ َها َعلَى النَّ ّ
النَّ ّ
ك
صلوا ِف اللَّْيل ُثَّ نُس َخ َذل َ
َوأَُّمته َوَكا َن قَ ْب َل َذل َ
ك َم ْف ُرو ً
ضا َعلَْيه ْم أَ ْن يُ َ
ض َعلَْيه ُم ْ
س .
فَ ُفر َ
اَْ ْم ُ
اَْ ْم ُر َلْ يَ ُك ْن ُمَ َّرًما َعلَى أَُّمة ُمَ َّمد إ َّال بَ ْع َد ا ْل ْج َرة ،أَنْ َز َل َّ
ك ْ
َك َذل َ
اّللُ

تَ َع َال َتْريََها بَ ْع َد ا ْل ْج َرة ِف َّ
السنَة الثَّالثَةَ ،وَك َذل َ
الرَب ِف َش ْرع ُمَ َّمد َلْ
ك ّ
َّ
اس رَب الْ َق ْرض،
َّ
ن
ال
ه
ل
م
ع
ي
ى
ذ
ُ
ُ
ْ
الرَب ال َ َ
ُيَ َّرْم إ َّال بَ ْع َد ا ْل ْج َرة َوَكا َن أَ ْغلَ ُ
ب ّ
ُ

ض َما فيه َجر َم ْن َف َعة لنَ ْفسه َس َواء َكا َن بزَّي َدة ِف
َو ُه َو أَ ْن يَ ْشر َط الْ ُم ْقر ُ
م ْق َدار الْ َمال الَّذى أَقْ َر َ
ضهُ أَ ْو بَْن َف َعة أُ ْخ َرى َكأَ ْن يَ ْش َت َط َعلَْيه أَ ْن يُ ْسكنَهُ
ف أُ ْج َرة الْمثْل أَ ْو َْن َو
ص ُ
ض َمَّ ًاًن أَ ْو بُ ْج َرة ه َى ن ْ
بَ ْي تَهُ إ َل أَ ْن يَ ُر َّد الْ َق ْر َ
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يهُ ِف ُم َع َامالته
َذل َ
ت َط الْ ُم ْقر ُ
ك ،أَو ا ْش ََ
ض َعلَى الْ ُم ْق َتض أَ ْن ال يُ َعام َل غَ ْ َ

ال لَهُ رَب الْ َق ْرض .
الرَب يُ َق ُ
بلْبَ ْيع َو ّ
الش َراء َكا َن َذل َ
ك رًب َ .و َه َذا النَّ ْوعُ م َن ّ
ض َج َّر َم ْن َف َعة
ض الَّذى َش َر َط فيه الْ ُم ْقر ُ
الرَبَ ،و َه َذا الْ َق ْر ُ
َو ُه َو أَ َشد أَنْ َواع ّ
صار أَ ْى
لنَ ْفسه فَ َق ْط أَ ْو لنَ ْفسه َول ْل ُم ْق َتض اتَّ َف َق َعلَى َتْريه عُلَ َماءُ الَ ْم َ
ُكل إ َمام ُْمتَهد م َن الَ ْربَ َعة َوغَ ْيه ْم .
تُ
ط ِف ُح ْرَمة رَب الْ َق ْرض أَ ْن يَ ُكو َن الْ َق ْد ُر الَّذى يَ ْش َتطُهُ
َوال يُ ْش ََ

يل َوالْ َكثيُ م َن ا ْلُْرَمة
الْ ُم ْقر ُ
ض م َن ّ
الزَّي َدة ع ْن َد َر ّد الْ َق ْرض َكث ً
يا بَل الْ َقل ُ
الرَب فَاقْ تَص ُروا َعلَى َرأْس الْ َمال ال
َس َواء ،إ ْن أَ َر ْد ُتُ التَّ ْوبَةَ م ْن َم ْعصيَة ّ
ض مائَةً َوَكا َن َش َر َط َعلَْيه أَنَّهُ إ ْن
تَطْلُبُوا َش ْي ئًا س َوى َرأْس الْ َمالَ ،م ْن أَقْ َر َ
َتَ َّخ َر َع ْن َه َذا الْ َم ْوعد َعن َّ
اف َعلَْيه َك َذا
ض ُ
الش ْهر الَ َّول إ َل َش ْهر َثن يَ ْن َ
َّ
صر أَ َّّنُ ْم
ين يَبيعُو َن َّ
السيَّ َارات ِف َه َذا الْ َع ْ
َكا َن رًبَ ،وم ْنهُ َما يَ ْف َعلُهُ الذ َ
اف َعلَْيه
ض ُ
يَ ْش َتطُو َن بَ ْع َد َتْديد الثَّ َمن أَنَّهُ إ ْن أَ َّخ َر ق ْسطًا م َن الَقْ َساط يُ َ
الرَب الْ ُم َح َّرم الْ ُمتَّ َفق َعلَى َتْريه ،أَ َّما إ َذا َلْ يَ ُك ْن فيه
َك َذا فَإ َّن َه َذا م َن ّ
س رًب ،إ ْن َلْ يَ ْشر ْط َه َذا َّ
الش ْر َط بَ ْل قَ َ
السيَّ َارةَ
ك َهذه َّ
ال لَهُ ب ْعتُ َ
َه َذا فَ لَْي َ

بثَ َمن َم ْب لَغُهُ َك َذا َعلَى أَ ْن تَ ْدفَ َع الْ ُع ْش َر ِف ّنَايَة َش ْهر َك َذا أَ ْو َسنَة َك َذا إ َل
اآلج َ
ص َار ْ
َءاخر الَقْ َساط ،بََّ َ
س ف َيها َج َهالَة َوَلْ
ال َح َّّت َ
ت َم ْعلُ َ
ي لَهُ َ
ومةً لَْي َ
يَ ْذ ُك ْر َه َذا َّ
اف َعلَْيه َك َذا ال
ض ُ
ض الَقْ َساط يُ َ
الش ْر َط ،أَ ْى أَنَّهُ إ َذا أَ َّخ َر بَ ْع َ
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اد بطَريق بَ ْيع
استَ َف َ
يَ ُكو ُن رًب لَنَّهُ َما َش َر َط َج َّر َم ْن َف َعة لنَ ْفسه أَ َّما أَنَّهُ ْ
التَّ ْقسيط أَى الْ ُم َؤ َّجل َعلَى َثَن بَ ْيع النَّ ْقد فَ َه َذا ال َْي َعلُهُ َح َر ًاما .
ول َّنَى َع ْن بَ ْي َعتَ ْي ِف
الر ُس َ
َوأَ َّما َما َوَر َد ِف ا ْلَديث َّ
الصحيح أَ َّن َّ

ي أَ ْن يَ ْش َتيَهُ بثَ َمن نَ ْقد
ي َّ
ى بَ ْ َ
الر ُج ُل الْ ُم ْش َت َ
س َم ْعنَاهُ أَ ْن ُيَ َّ
بَ ْي َعة فَ لَْي َ
ط
سَ
سط َم ْب لَغُهُ َك َذا َويَزي ُد الثَّ َم َن الْ ُم َق َّ
َم ْب لَغُهُ َك َذا أَ ْو بثَ َمن ُم َؤ َّجل أَ ْى ُم َق َّ
س َه َذا الَّذى َّنَى َع ْنهُ
َعلَى الثَّ َمن النَّ ْقد ض ْع ًفا أَ ْو أَقَ َّل أَ ْو أَ ْكثَ َر ،فَ لَْي َ
ك َه َذا بَلْف نَ ْق ًدا أَ ْو بَلْ َف ْي
ول إ َّّنَا بَ ْي َعتَان ِف بَ ْي َعة ُه َو أَ ْن يَ ُق َ
الر ُس ُ
َّ
ول ب ْعتُ َ
ض م ْن غَ ْي أَ ْن َيْتَ َار إ ْح َدى
تَ ْقسيطًا َعلَى ستَّة أَ ْش ُهر ُثَّ َيْ ُخ ُذ َه َذا الْغَ َر َ
ال الْعُلَ َماءُ إنَّهُ بَ ْي َعتَان ِف بَ ْي َعة َو ُه َو ُمَ َّرم لَ َّّنَُما َلْ يَ ْف َتقَا
الطَّري َقتَ ْيَ ،ه َذا قَ َ
َعلَى َش ْىء َم ْعلُومَ ،لْ يَ ْف َتقَا َعلَى َثَن نَ ْقد َوال َثَن تَ ْقسيط .

ال لَهُ أَ ًَن
ال لَهُ أَ ًَن َءا ُخ ُذ بثَ َمن نَ ْقد بَلْف َوال قَ َ
ض َح لَهُ َما قَ َ
َما أَ ْو َ
ول لَهُ م ْن غَ ْي
وال َكأَ ْن يَ ُق َ
َءا ُخ ُذ بثَ َمن التَّ ْقسيط بَلْ َف ْي إ َّّنَا تَ َر َك الَ ْم َر َْم ُه ً
ض فَ ُْيس ُل لَهُ
ي إ ْح َدى الطَّري َقتَ ْي اللَّتَ ْي ا ْختَ َار ُهَا أَ ْرس ْل ل َه َذا الْغَ َر َ
أَ ْن يُبَ َّ
ال
ارهُ م ْن إ ْح َدى الطَّري َقتَ ْي فَ َه َذا ا ْلََر ُام الَّذى يُ َق ُ
م ْن غَ ْي أَ ْن يُبَ َّ
ي َما َيْتَ ُ
لَهُ بَ ْي َعتَان ِف بَ ْي َعة .
ي
أَ َّما الْ َم ْن َف َعةُ الَّّت يَ ْش َتطُ َها م ْن غَ ْي زَّي َدة ِف الثَّ َمن إ َّّنَا ه َى َم ْن َف َعة غَ ُْ
ضهُ َم ْب لَغًا م َن
ض النَّاس يُ ْقر ُ
الزَّي َدة ِف قَ ْدر الثَّ َمنُ ،ه َو َكالَّذى يَ ْف َعلُهُ بَ ْع ُ
ّ
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ضة يَ ُكو ُن
الْ َمال ُثَّ يَ ْش َت ُ
ط َعلَْيه أَ ْن يُ ْسكنَهُ َد َارهُ َمَّ ًاًن أَ ْو بُ ْج َرة ُمََّف َ
ت َط َج َّر َم ْن َف َعة لنَ ْفسه أَ ْو يَ ْش َت ُ
ط َعلَْيه أَ ْن يَ ْتُ َك ع ْن َدهُ َسيَّ َارتَهُ
ا ْش ََ
ضا  .أَ َّما
يَ ْستَ ْعملُ َها َمَّ ًاًن إ َل أَ ْن يَ ُر َّد لَهُ الثَّ َم َنَ ،ه َذا رًب ُمتَّ َفق َعلَى َتْريه أَيْ ً
ال لَهُ تَ ُرد ل بزَّي َدة َك َذا َوال
ضهُ بال َش ْرط َما قَ َ
ص ْل َش ْرط إ َّّنَا أَقْ َر َ
إ َذا َلْ َْي ُ

ك َمَّ ًاًن أَ ْو بُ ْج َرة أَقَ َّل م ْن أُ ْج َرة الْمثْل َوال قَ َ
قَ َ
ال لَهُ تُ ْسكنُن بَ ْي تَ َ
ال لَهُ
ك لَنْ تَف َع بَا إ َل أَ ْن تَ ُر َّد ل َوال َما
أَقْ َر ْ
ك َه َذا ب َش ْرط أَ ْن تُ ْعطيَن َسيَّ َارتَ َ
ضتُ َ

ضا ُمطْلَ ًقا م ْن غَ ْي أَ ْن يَ ْش َت َط َعلَْيه َج َّر
ُه َو ِف َم ْع َن َذل َ
ضهُ قَ ْر ً
ك بَ ْل أَقْ َر َ
وز إ ْن
َم ْن َف َعة لنَ ْفسه َخ َّ
الزَّي َدة فَ َه َذا َيُ ُ
اصةً ُثَّ ُه َو أَى الْ ُم ْق َت ُ
ض َر َّد لَهُ َم َع ّ
ض َح َسنَة م َن ا ْلَ َسنَات
اد ب َذل َ
أَ َر َ
ك ُم َكافَأَ َة الْ َم ْع ُروف بلْ َم ْع ُروف لَ َّن الْ َق ْر َ

ض
الر ُس ُ
إ َذا َكا َن َعلَى َو ْجه َش ْرع ّى أَ ْى فيه ثَ َواب َوقَ ْد فَ َعلَهُ َّ
ت َ
ول ﷺ ،اقْ ََ
ب م ْنهُ
م ْن َر ُجل ب ْك ًرا م َن البل أَ ْى سنا َ
يا َوَر َّد َرَبعيًا أَ ْى سنا أَ ْك ََ
صغ ً
َو َه َذا َش ْىء َجائز .
ضهُ م ْن َه َذا الْ َق ْرض أَ ْن يُ ْبق َى
َك َذل َ
ضهُ َمالَهُ ليَ ْن تَف َع به َوغَ َر ُ
ك لَ ْو أَقْ َر َ
لَهُ َه َذا الْ َم َ
صرفَهُ فَأَقْ َر َ
ضهُ
ال َك َما ُه َو لَنَّهُ إ ْن تَ َرَكهُ ع ْن َدهُ ُيْ َشى أَ ْن يَ ْ
ص ُدهُ أَنَّهُ إ ْن أَقْ َر َ
ص َار َْم ُفوظًا لَهُ َوأَ َّما إ ْن تَ َرَكهُ ع ْن َدهُ فَإنَّهُ
ل َش ْخص َوقَ ْ
ضهُ َ
صرفُهُ ِف أُ ُمور َش َّّت َه َذا َجائز بل ْجَاع ال أَ َح َد م َن الْ ُف َق َهاء َح َّرَمهُ .
يَ ْ
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الرَب
الرَب َوال يَ ْستَه ْن ب َش ْىء م َن ّ
فَ ْليَ ْح َذر الْ ُم ْؤم ُن م ْن َجيع أَنْ َواع ّ
يمة َ .وقَ ْد ظَ َه َر م ْن أُ ًَنس بَ ْع َد َوفَات ْم َو ُه ْم ِف قُبُوره ْم
الرَب َوخ َ
فَإ َّن َعاقبَةَ ّ
ي ب ّلرَب ِف ًَنحيَة م ْن نَ َواحى
َءا َثر م َن الْ َع َذاب َع َذاب الْ َق ْبَ ،كانُوا َم ْع ُروف َ

ك َكا َن فيه َتَب َعلَى
بالد ًَنَ ،كا َن َر ُجل يُ َراب َم ْع ُروفًا بلْ ُم َر َابة َوَم َع َذل َ
النَّاس َح َّّت إنَّهُ َكا َن َم َّرًة ِف َم ْوكب َو ُه َو َراكب بَغْلَةً فَ َرأَى ْام َرأَ ًة أَ ْع َجبَ ْتهُ

ات
ضعيف فَأَ َخ َذ َها م ْنهُ قَ ْه ًراُ ،ثَّ َم َ
فَأَ َخ َذ َها قَ ْه ًرا َوَزْو ُج َها َر ُجل م ْسكي َ
ص َار أَ ْهلُهُ َْي َمعُو َن لَهُ الْ َم َشاي َخ
َه َذا َّ
ص َار يَطْلُ ُع م ْن قَ ْبه الد َخا ُنَ ،
الر ُج ُل فَ َ
استَسم ُحوا لَهُ النَّ َّ
ين َكا َن َيْ ُخ ُذ م ْن ُه ُم
فَ َق َ
ال َلُ ْم بَ ْع ُ
ض الْ َم َشايخ ْ ْ
اس الذ َ
َ
الًن
الْ َم َ
ورو َن َعلَى النَّاس َويَ ُقولُو َن لََذا َسام ْح فُ ً
ال بلْ َق ْرض فَ َ
اروا يَ ُد ُ
صُ
َولََذا َوَكثي م َن النَّاس يَ ْق َرأُو َن لَهُ َعلَى الْ َق ْبُ ،ثَّ بَ ْع َد َس ْب َعة أَ َّّيم انْ َقطَ َع
َه َذا الد َخا ُن م ْن قَ ْبه .
َّ
يل م َن الْ َكثيَّ ،
َوَما يَ ْس ُتُهُ َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال
اّللُ أَ ْكثَ َر إّنَا يُظْه ُر الْ َقل َ
صر َما أَ ْكثَ َر َع َد َد ُه ْم .
ُيْفى َح َ
ي َوال سيَّ َما ِف َه َذا الْ َع ْ
ال أَ ْكثَر الْ ُم َراب َ

َّ
اّللُ َخال ُق الَ ْسبَاب َوالْ ُم َسبَّ بَات
الم َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّلل
قَ َ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َس ُ
ال ال َم ُ
ين .
َوَر ْحَتُهُ َوبَ َرَكاتُهُ َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
ي الطَّاهر َ
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وت َلَا ع ْن َد َّ
ول َّ
اّلل
ال َر ُس ُ
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد قَ َ
اّلل ﷺ « َما م ْن نَ ْفس َُ ُ
َخ ْي ُتب أَ ْن تَ ْرج َع إ َل الدنْ يَا َولَ ْو أَ َّن َلَا الدنْ يَا َوَما ف َيها إ َّال َّ
الشهي َد فَإنَّهُ
ُيب أَ ْن يَ ْرج َع ف َيها َويُ ْقتَ َل َم َّرًة أُ ْخ َرى ل َما يَ َرى م ْن َك َر َامة َّ
ادة» .
الش َه َ
َم ْع َن ا ْلَديث أَ َّن الْ ُم ْؤم َن الَّذى لَهُ ع ْن َد َّ
ات
اّلل َد َر َجة َعاليَة إ َذا َم َ

يل لَهُ ُخذ الدنْ يَا َوَما ف َيها
بَ ْع َد الْ َم ْوت ال ُيب الر ُج َ
وع إ َل الدنْ يَا َولَ ْو ق َ
إ َّال َّ
الشهي َد فَإنَّهُ ُيب أَ ْن يَ ْرج َع إ َل الدنْ يَا َويُ ْقتَ َل َم َّرًة أُ ْخ َرى ِف َسبيل َّ
اّلل
ضل َّ
ل َما يَ َرى م ْن َك َر َامة َّ
ادة ِف َسبيل َّ
اّلل .
ادة أَ ْى فَ ْ
الش َه َ
الش َه َ
وحهُ َج َس َدهُ َتْتيه َمالئ َكةُ
َو َذل َ
ك لَ َّن الْ ُم ْؤم َن التَّق َّى قَ ْب َل أَ ْن تُ َفار َق ُر ُ
َّ
ين ع ْن َدهُ ال يَ َرْو َّنُ ْم َوال
َّ
الر ْحَةُ ،ه َو يَ َر ُ
اه ْم َويَ ْس َم ُع َك َ
الم ُه ْم أَ َّما الذ َ
ك
الم ُه ْمُ ،ه َو يَ ْس َم ُع َمالئ َكةَ َّ
الر ْحَة يَ ُقولُو َن لَهُ « َّ
الم َعلَ ْي َ
الس ُ
يَ ْس َمعُو َن َك َ
يب َّ
ل َّ
ل َّ
اّلل ،لَ َّما يَ ْس َم ُع َهذه الْ َكل َمةَ
اّلل»َّ ،ي َو َّ
َّي َو َّ
اّلل َم ْعنَاهُ َّي َحب َ
ف الْ َم ْوت َو ْ
ف م َن الْ َق ْبُ ،يب أَ ْن
اَْْو ُ
ب َع ْنهُ َخ ْو ُ
يَْتَل ُئ ُس ُر ً
ورا َويَ ْذ َه ُ
يل
ي الْ َمالئ َكةَ ،ك َذل َ
تُ َفار َق ُر ُ
س ْر َعة لَنَّهُ َس َع تَ ْبش َ
وحهُ الدنْ يَا ب ُ
ك َع ْزَرائ ُ
وه ْم َك َّ
الش ْمس .
ش ُرهَُ ،ه ُؤالء َمالئ َكةُ َّ
يُبَ ّ
ح َوُو ُج ُ
الر ْحَة َم ْنظَ ُرُه ْم يُ ْفر ُ

ض النَّاس أَقَل،
ض النَّاس َيْتيه ْم م ْن َمالئ َكة َّ
الر ْحَة َع َدد َكثي َوبَ ْع ُ
بَ ْع ُ

اّللَّ ،
ول َّ
اب م ْن
ض النَّاس الَتْقيَاءُ يَ َرْو َن َر ُس َ
ُثَّ بَ ْع ُ
اّللُ يَ ْرفَ ُع َع ْن ُه ُم ا ْل َج َ
ك
الر ُس َ
ُهنَا إ َل الْ َمدينَةُ ،كل َه َذا يَصيُ ع ْن َد ُه ْم َكالز َجاج يَ َرْو َن َّ
ول يَ ْ
ض َح ُ
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ش ُرُه ْم بَ ْع َد َه َذا ال يَ ْب َقى ِف ُروحه َش ْىء م َن الْ َف َزع م َن الْ َم ْوت
إلَْيه ْم َويُبَ ّ
َوالْ َق ْب .
َو َه َذا َم َع أَ َّن َه َذا الْ ُم ْؤم َن التَّق َّى يُ َقاسى أََلَ َس َك َرات الْ َم ْوت،
ب أََل َيُر َعلَى النْ َسان ِف َحيَاتهَ ،وَم َع َه َذا
َس َك َر ُ
المهُ أَ ْ
ات الْ َم ْوت َءا ُ
ص َع ُ

الْ ُم ْؤم ُن التَّقى َو ُه َو يُ َقاسى َس َك َرات الْ َم ْوت لَ َّما َيْتى َمالئ َكةُ َّ
الر ْحَة قَ ْلبُهُ
يَْتَل ُئ فَ َر ًحا .
ضوا َو ُه ْم َلُ ْم
ي َيُوتُو َن فَ ْجأَ ًة أَ ْى م ْن غَ ْي أَ ْن يََْر ُ
ض الْ ُم ْؤمن َ
ُثَّ إ َّن بَ ْع َ
اّلل َد َر َجات َعاليَةَ ،سيّ ُد ًَن نَب َّ
ع ْن َد َّ
ات فَ ْجأَ ًة م ْن غَ ْي أَ ْن يَ ْل َزَم
اّلل َد ُاو َد َم َ
فَ ْجأَ ًةُ ،سلَْي َما ُن َعلَْيه
ول َلَا لَ ُخل ْقت
فَ يَ ُق ُ

ات
ك ابْ نُهُ ُسلَْي َما ُن َم َ
اش م َن الْ َم َرضَ ،ك َذل َ
الْف َر َ
صالهُ َش َج َرة
ت ِف ُم َّ
َّ
صلّى يَ ْن بُ ُ
الم َكا َن لَ َّما يُ َ
الس ُ
تَّ ،
الد َواءُ الَّذى ف َيها تَ ْذ ُك ُرهَُ ،م َّرًة أُ ْخ َرى
فَ تَ ُق ُ
ول أَ ًَن ل َك َذا َوَك َذا ُخل ْق ُ
ت ََْراب َه َذا
صالهُ فَ َق َ
ت َش َج َرة ِف ُم َّ
ال َلَا لَ ُخل ْقت فَ َقالَ ْ
نَبَ تَ ْ
ت ُخل ْق ُ
ك فَ َسأَ َل َّ
اّللَ أَ ْن ُيْف َى َم ْوتَهُ َعن ا ْْل ّن لَ َّن ا ْْل َّن
الْبَ ْيتَ ،م ْعنَاهُ َحا َن َم ْوتُ َ
وس َّ
َكا َن ُه َو يَ ْق َه ُرُه ْمَّ ،
الشيَاطي الْ َم َر َدة يُطيعُونَهُ
اّللُ أَ ْعطَاهُ سرا فَ َكا َن ُرُؤ ُ
َم َع ُك ْفره ْم ،ق ْسم م ْن ُه ْم يَ ْب نُو َن لَهُ أَبْنيَةً َوق ْسم ُيْر ُجو َن لَهُ ا ْْلََواه َر م َن
ص ْعبَةَ ،وإ َذا َخالََفهُ أَ َحد م ْن ُه ُم َّ
اّللُ يُ ْنز ُل به َع َذ ًاب
الْب َحار يُ ْشغلُ ُه ْم بَ ْشغَال َ
ك َكانُوا يَ ْع َملُو َن لَهُ أَ ْع َم ًاال َشاقَّةً .
يُ ْهل ُكهُ ل َذل َ
177

ب م َن َّ
صلّى ُمتَّكئًا
اّلل أَ ْن ُيْف َى َم ْوتَهُ َعن ا ْْل ّن َوَكا َن َم َّرًة قَائ ًما يُ َ
طَلَ َ
ض َّ
وحهُ َو ُه َو َواقف َوبَق َى َسنَةً َو ُه َو َميّت َوا ْْلن ال
صاهُ فَ َقبَ َ
َعلَى َع َ
اّللُ ُر َ
ال الَّّت ُه َو َكلََّف ُه ْم بَا َوَلْ يَ ْشعُ ُروا
ك َكانُوا يَ ْع َملُو َن الَ ْع َم َ
يَ ْعلَ ُمو َن ب َذل َ

ت
ية يُ َق ُ
صا أَ َكلَ ْ
ال َلَا الَ َر َ
ضةُ أَ َكلَت الْ َع َ
بَْوته ُثَّ بَ ْع َد َسنَة ُد َّويْ بَة َ
صغ َ
ات .
صاهُ فَ َوقَ َع فَ َع َر َ
ف ا ْْلن أَنَّهُ َم َ
َع َ
وّنَا بلْ َماء لَ َّما تَ ْبن بَ ْي تَ َها
اروا َيْتُ َ
ُثَّ ا ْْلن َش َك ُروا َهذه ا ْلَ َش َرَة َو َ
صُ
َعلَى ُس ُقوف ْ
ت ،فَ َر ًحا
اب الَّذى ه َى تَ ْبن به الْبَ ْي َ
الت َ
اَْ َشب لتَ بُ َّل َه َذا َ
ك .
بَا فَ َعلَ ْ
اروا يَ ْف َعلُو َن َلَا َذل َ
ت َ
صُ
ف ْ
ب
ب َو َّ
الس ْق َ
اَْ َش َّ
َهذه ا ْلَ َش َرةُ َم ْع ُروفَة ِف بالد الْ َع َرب َتْ ُك ُل الْ ُكتُ َ
شب تَ ْبن َعلَْيه بَ ْي تَ َها .
أَى َش ْىء ُه َو َخ َ
الصالة َوبَ ْعض َو ُه ْم
ك َكثي م َن النَّاس َيُوتُو َن َو ُه ْم َساج ُدو َن ِف َّ
َك َذل َ
س َك َما
شو َن َوبَ ْعض َو ُه ْم يَ ْ
َواق ُفو َن َوبَ ْعض َو ُه ْم يَْ ُ
ض َح ُكو َن َم َع النَّاس ،لَْي َ
ب َّ
وت
يَ ُق ُ
اّلل ،الْ َول َيُ ُ
ات فَ ْجأَ ًة نَ َز َل َعلَْيه غَ َ
ض النَّاس َم ْن َم َ
ول بَ ْع ُ
ض ُ
ضب َّ
اّلل
وت فَ ْجأَ ًةَ ،هذه لَْي َس ْ
المةً َعلَى غَ َ
فَ ْجأَ ًة َوالْ َكاف ُر الْ َفاج ُر َيُ ُ
ت َع َ
ي لَهُ ع ْن َد َّ
الصالُو َن َكثي م ْن ُه ْم يُ َش َّد ُد َعلَْيه ْم
اّلل َو َّ
َو َعلَى أَ َّن الْ َميّ َ
ت ال َخ ْ َ

اّللَّ ،
اد أَ ْج ُرُه ْم ع ْن َد َّ
ع ْن َد الْ َم ْوت فَ يُصيبُ ُه ْم أََلُ َس ْك َرة الْ َم ْوت َح َّّت يَ ْز َد َ
اّللُ
تَ َع َال يَزي ُد ُه ْم َد َر َجات .
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الش ْيطَا ُن لَ َّن َّ
اّللُ َْي َفظُ ُه ْم م ْن أَ ْن يَتَ َخبَّطَ ُه ُم َّ
َو َّ
الش ْيطَا َن يَ ْب ُذ ُل ُج ْه َدهُ
الصالُو َن
ع ْن َد الْ َم ْوت ِف إغْ َواء الْ ُم ْؤمن ل ْخ َراجه م َن اليَان إ َل الْ ُك ْفرَّ ،
ال يُ َؤثُّر فيه ْم إ ْغ َواءُ َّ
الش ْيطَان فَ يَ ْب َق ْو َن َعلَى الْيَقي َعلَى اليَان الْ َكامل،
سبو َن
ض النَّاس فَ يَ ْك ُف ُرو َن ،م ْن ش َّدة الََل ال يَ ْ
أَ َّما بَ ْع ُ
صبُو َن فَ يَ ْك ُف ُرو َن يَ ُ
َّ
سوء ْ
اَْاََة .
اّللَ فَ يَ ُكو ُن ُخت َم َلُ ْم ب ُ
الدين الْ َعقي َد َة
ُثَّ إ َّن الْ ُم ْؤم َن الْ َو َّ
ص َار َوليا لَنَّهُ تَ َعلَّ َم ع ْل َم ّ
ل إ َّّنَا َ
َوالَ ْح َك َام َعلَى َم ْذ َهب أَ ْهل السنَّة ،ا ْعتَ َق َد َعقي َد َة أَ ْهل السنَّة الَّّت َكا َن
صال إ َل َه َذا الْ َوقْت ،أَ َّما َم ْن
الر ُس ُ
ول َو َّ
َعلَْي َها َّ
الص َحابَةُ َوَم ْن تَب َع ُه ْم بالتّ َ
ادات ال يَصيُ َولياَ ،م ْه َما
َلْ يَتَ َعلَّ ْم ع ْل َم أَ ْهل السنَّة فَ َم ْه َما َعم َل م َن الْعبَ َ
الص َدقَات ال
اءة الْ ُق ْرَءان َم ْه َما أَ ْكثَ َر م َن ا ْلَ ّج َو َّ
أَ ْكثَ َر م َن ّ
الذ ْكر َوم ْن ق َر َ
يَصيُ َوليا .

الدين َعقي َدةُ أَ ْهل السنَّة َوه َى َم ْعرفَةُ َّ
اّلل بلتَّ ْنزيه
ك أَ َهم أُ ُمور ّ
ل َذل َ
ص ُل َعقي َدة ال ْسالمَّ ،
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َلْ يَ ُك ْن ِف
َوَم ْعرفَةُ َر ُسولهَ ،ه َذا أَ ْ
الَ َزل غَ ْيُهُ ،قَ ْب َل أَ ْن َيْلُ َق َّ
اّللُ الْ َعا َلَ َما َكا َن َم َكان َوال ج َهةَ ،ما َكانَت
الست فَ ْوق َوَتْت َوأَ َمام َو َخ ْلف َوَيي َوشَالَ ،ما َكا َن نُور َوال
ا ْْل َه ُ
ات ّ
س ل ُو ُجوده ابْت َداء َوَما س َوى َّ
ظَالم َو َّ
اّلل ُكلهُ َلْ يَ ُك ْن ُثَّ
اّللُ تَ َع َال َم ْو ُجود لَْي َ
َكا َن ُه َو َخلَ َقهُ ،أَ َّو ُل َما َخلَ َق َّ
ضى َزَمان ال نُور َوال
ش ُثَّ َم َ
اء َوالْ َع ْر َ
اّللُ الْ َم َ
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ك ب َزَمان َخلَ َق ُه َما َّ
اّللَُ ،خلَ َق اللَّْي َل أَ َّوًال قَ ْب َل النَّ َهارُ ،ثَّ
ظَالم ُثَّ بَ ْع َد َذل َ
َّ
اّللُ َخلَ َق الْ َعا َلَ َعلَى ص ْن َف ْي ،ص ْنف َح ْجم َوص ْنف ص َفةُ ا ْلَ ْجم ،ا ْلَ ْج ُم
إ َّما أَ ْن يَ ُكو َن َكثي ًفا َوإ َّما أَ ْن يَ ُكو َن لَطي ًفاَّ ،
وح
يح َوالظَّ ُ
الم َوالر ُ
الر ُ
الض ْوءُ َو ّ

ط َوق ْسم م َن ا ْلَ ْجم ُيَس
ضبَ َ
َه ُؤالء َح ْجم لَطيف ال ُيَس بلْيَد َح َّّت يُ ْ
الش َجر َوالنَّ ْجم َو َّ
بلْيَد َكالنْ َسان َوا ْلَ َجر َو َّ
الش ْمس َوالْ َق َمر ُكل َه ُؤالء
َح ْجم ُيَس بلْيَد ،قَ ْب َل أَ ْن َيْلُ َق َّ
اّللُ الْ َعا َلَ َما َكا َن َح ْجم لَطيف َوال َح ْجم
َكثيفُ ،ثَّ َّ
يف
اّللُ َج َع َل ل ْل َح ْجم اللَّطيف َوالْ َكثيف ص َفات ،ا ْلَ ْج ُم اللَّط ُ
يا َوإ َّما أَ ْن يَ ُكو َن
َوا ْلَ ْج ُم الْ َكث ُ
يف لَهُ م ْق َدار ،إ َّما أَ ْن يَ ُكو َن َش ْي ئًا َ
صغ ً
صغَ ُر َش ْىء َخلَ َقهُ َّ
اّللُ مَّا تَ َراهُ
ي َه َذا َو َه َذا ،أَ ْ
يا َوإ َّما أَ ْن يَ ُكو َن بَ ْ َ
َح ْج ًما َكب ً
ض ْوء َّ
الش ْمس لَ َّما يَ ْد ُخ ُل م َن النَّاف َذة
الْعُيُو ُن ا ْلَبَاءُ َه َذا الَّذى يُ َرى ِف َ
َكالْغُبَار .

َوأَ ْك َبُ َح ْجم َخلَ َقهُ َّ
ش َسرير لَهُ أَ ْربَ َعةُ قَ َوائ َم ُه َو
ش ،الْ َع ْر ُ
اّللُ الْ َع ْر ُ
اّلل ،فَ َّ
احةً م ْن َمْلُوقَات َّ
ف ب ْلَ ْجم الْ َكبي َوال
وص ُ
اّللُ ال يُ َ
أَ ْو َس ُع َش ْىء م َس َ
ك َّ
ب ْلَ ْجم َّ
الصغي لَنَّهُ لَ ْو َكا َن لَهُ َح ْجم لَ َكا َن لَهُ أَ ْمثَال ِف َخ ْلقه ل َذل َ
اّللُ
يا .
س َح ْج ًما َ
يا َوال َح ْج ًما َكب ً
صغ ً
لَْي َ
ك َّ
اّللُ ُمنَ َّزه َع ْن ص َفات ا ْلَ ْجم مثْل ا ْلََرَكة َوالس ُكون ،ا ْلَ ْج ُم
َك َذل َ
إ َّما َساكن َوإ َّما ُمتَ َح ّرك َوإ َّما ُمتَ َح ّرك َوقْ تًا َو َساكن َوقْ تًا .
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َّ
وص ُ
ف بَنَّهُ َح ْجم لَطيف َوال بَنَّهُ َح ْجم َكثيف َوال بَنَّهُ
اّللُ ال يُ َ
ُمتَ َح ّرك َوال بَنَّهُ َساكن .
وز َعلَى َّ
س
أَى ص َفة م ْن ص َفات الْ َعا َل ال َتُ ُ
اّللَ ،ه َذا َم ْع َن اآليَة ﴿لَْي َ
َكمثْله َش ْىء﴾ [ ُس َورةَ الش َورى]َ ،هذه اآليَةُ تَ ُدل َعلَى َه َذا الْ َم ْع َن ،لَ ْفظُ َها
ف َّ
اها َواسعَ ،من ا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
اّللَ أَ َّما َم ْن يَ ْعتَق ُد
اّللَ َه َك َذا َع َر َ
َوجيز َوَم ْعنَ َ
الف َه َذا فَ ُه َو َلْ يَ ْعرف َّ
اّللَ .
خ َ
َهذه اآليَةُ تُنَ ّزهُ َّ
اّللَ َع ْن أَ ْن يَ ُكو َن ُمتَ َحيّ ًزا ِف ج َهة فَ ْوق َو َع ْن أَ ْن
يَ ُكو َن ُمتَ َحيّ ًزا ِف ج َهة َتْت ،فَ َمن ا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
اّللَ ُمتَ َحيّز ِف ج َهة فَ ْوق
فَإ َّّنُ ْم َشبَّ ُهوا َّ
ي بَالقه ْم بَ ْل ُه ْم َجاهلُو َن بَالقه ْم،
سوا َعارف َ
اّللَ بَْلقه فَ لَْي ُ
لَ ْو َكا َن َّ
اّللُ ُمتَ َحيًّزا ِف ج َهة فَ ْوق لَ َكا َن لَهُ أَ ْمثَال َكثيَ ،ولَ ْو َكا َن ُمتَ َحيّ ًزا ِف
ج َهة َتْت لَ َكا َن لَهُ أَ ْمثَال َكثيُ ،ه َو َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َخلَ َق ا ْْل َهات
الس َّ
ضا ِف ج َهة فَ ْوق َكالْ َع ْرش َواللَّ ْوح الْ َم ْح ُفوظ َو َج َع َل
ت َو َج َع َل بَ ْع ً
ّ

ض َخ ْلقه ِف ج َهة َتْت َكالْبَ َشر َوا ْْل ّن َوالْبَ َهائم .
بَ ْع َ
ش َّ
اد أَ َّن َّ
اّللُ َخلَ َقهُ ُثَّ
َس َخافَةُ َع ْقل ا ْعت َق ُ
اّللَ قَاعد َعلَى الْ َع ْرش ،الْ َع ْر ُ
ك الْم َكان فَ لَ ْم يَ ْهو إ َل أَ ْس َفل ،الَّ
ين يَ ْعتَق ُدو َن أَ َّن َّ
ذ
اّللَ
َحفظَهُ ِف َذل َ َ
َ
َ
ش عُ ُقوُلُ ْم َسخي َفة . . .
قَاعد َعلَى الْ َع ْرش َوأُولَئ َ
ك الْ َمالئ َكةُ َْيملُو َن الْ َع ْر َ
َح ْسبُ نَا َّ
اّللُ َون ْع َم الْ َوكيل .
181

َّ
وّنَا َعلَى الظَّاهر
س ُر َ
ُثَّ إ َّن َه ُؤالء الذ َ
ين يُور ُدو َن َءا َّيت قُ ْرَءانيَّةً َويُ َف ّ
اعة فَا ْلَ َذ َر ا ْلَ َذ َر م ْن ُه ْم .
س ُر َ
س ُرَها أَ ْه ُل السنَّة َوا ْْلَ َم َ
وّنَا َك َما يُ َف ّ
ال يُ َف ّ
ت
اآلّي ُ
وز تَ ْفسيَُها َعلَى الظَّاهر بَ ْل ت ْل َ
ض َءا َّيته ال َيُ ُ
الْ ُق ْرَءا ُن بَ ْع ُ
ك َ
اآلّيت
اآلّيت َلَا َم َعان غَ ْيُ الظَّاهر ،بَ ْع ُ
َلَا َم َعان غَ ْيُ الظَّاهر ،بَ ْع ُ
ض َ
ض َ
ظَاه ُرَها أَ َّن َّ
ض َها أَنَّهُ ِف ج َهة الَ ْرض فَال يُ ْؤ َخ ُذ
اّللَ ِف ج َهة فَ ْوق َوبَ ْع ُ
س َكمثْله َش ْىء﴾
بظَاهر َهذه َوال َهذه بَ ْل يُ ْؤ َخ ُذ بَذه اآليَة ﴿لَْي َ
الش َورى] .
استَ َوى﴾ [ ُس َورةَ طَه] أَ ْى
ٰن َعلَى الْ َع ْرش ْ
يل لَ ُك ْم ﴿ا َّلر ْح ُ
ال يَغَُّرنَّ ُك ْم إ َذا ق َ
اها َّ
اّللُ قَ َه َر
س بَ ْل َم ْعنَ َ
س َم ْعنَ َ
ص ّدقُ ُ
س َعلَى الْ َع ْرش ،ال تُ َ
اها َجلَ َ
وه ْم لَْي َ
َجلَ َ
شَ ،م ْعنَاهُ َّ
ٰن َعلَى
الْ َع ْر َ
اّللُ قَ َه َر ُك َّل َش ْىء فَال يُ ْؤ َخ ُذ بظَاهر َءايَة ﴿ا َّلر ْح ُ
استَ َوى﴾ [ ُس َورةَ طَه] َوال بظَاهر َءايَة ﴿فَأَيْ نَ َما تُ َولوا فَ ثَ َّم َو ْجهُ َّ
اّلل﴾
الْ َع ْرش ْ
[ ُس َورةَ الْبَ َق َرة] َهذه اآليَةُ ظَاه ُرَها أَ َّن َّ
صلّ َى
اّللَ ُميط بلْ َعا َل ب َذاته ِبَْي ُ
ث إ َّن الْ ُم َ
صالته يَ ُكو ُن ُمتَّج ًها إ َل َذات َّ
س ُر بَ َذا
اّلل ،اآليَةُ ال تُ َف َّ
َك ْي َف َما َّاتَهَ ِف َ
اها فَ ثَ َّم ق ْب لَةُ َّ
اّلل ،أَى ج َهة إ َذا َّاتَ ْهتُ ْم
الظَّاهر بَ ْل َلَا َم ْع ًن َءا َخ ُرَ ،م ْعنَ َ
ورةَ
[ ُس َ

اك ق ْب لَتُ ُك ْم ،الْ ُم َساف ُر
صالة النَّ ْفل فَ ُهنَ َ
إلَْي َها َعلَى ظَ ْهر الْ َف َرس َمثَ ًال ِف َ
صلّى َعلَى
صلّى الْ َف ْر َ
ض َعلَى الَ ْرض ُثَّ يَ ْنطَل ُق إ َل ا ْْل َهة الَّّت يُري ُد َها َويُ َ
يُ َ
ظَ ْهر َّ
الدابَّة النَّ ْف َل َراكبًا إ َل ج َهة َس َفره .
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ض فَ يُ َؤ ّديه النْ َسا ُن
ص َّح ْ
صالتُ ُك ْم ،فَأَ َّما الْ َف ْر ُ
ت َ
َم ْعنَاهُ َهذه ق ْب لَتُ ُك ْم َ
ُمتَّج ًها إ َل الْ َك ْعبَة فَ َق ْط .
َّ
ين ُه ْم ُم َواف ُقو َن ل ْل ُق ْرَءان َوا ْلَديث .
َه َك َذا َعقي َدةُ أَ ْهل السنَّة الذ َ
َه َذا الَّ
س َش ْي ئًا َجدي ًدا بَ ْل ُه َو َما َكا َن
ي
ل
ا
ن
ت
اع
ج
ه
م
ل
ع
ي
و
ه
م
ل
ع
ن
ى
ذ
َ
ّ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ص َر َوالْيَ َمن
َعلَْيه َّ
الص َحابَةُ َوَم ْن تَب َع ُه ْم إ َل يَ ْومنَا َه َذا  .ا ْذ َهبُوا إ َل م ْ
ول
َوغَ ْيهَا َوإ َل َبك ْستَا َن َوتُ ْركيَا َوأَفْري ْقيَاُ ،كل ُه ْم عُلَ َما ُؤ ُه ْم يَ ُقولُو َن َك َما يَ ُق ُ
ص َل الَّذى
َجَ َ
اس الَ ْ
اس دينًا َجدي ًدا َْن ُن نُ َعلّ ُم النَّ َ
اعتُ نَاَْ ،ن ُن ال نُ َعلّ ُم النَّ َ
اء بَ ْع َد ُه ْم إ َل َه َذا الْ َوقْت .
َكا َن َعلَْيه َّ
الص َحابَةُ َوالتَّابعُو َن َوَم ْن َج َ
َو َّ
اّللُ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َع َال أَ ْعلَ ُم َوأَ ْح َك ُم .

ي
َج َو ُاز التَّ َوسل ب َّ
لصال َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
اّلل الْ َبّ َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َ
ي
ص ْحبه الطَّيّب َ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
ي َو َعلَى ءَاله َو َ
ين .
الطَّاهر َ
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اّللُ م ْن َحديث َع ْبد َّ
ى َرحَهُ َّ
اّلل
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد ُرّوينَا ِف َجامع ّْ
التمذ ّ
ول َّ
بن َعبَّاس َرض َى َّ
اّلل ﷺ ُمَاطبًا ابْ َن َعبَّاس «إ َذا
اّللُ َع ْن ُه َما أَ َّن َر ُس َ
اسأَل َّ
التمذى .
استَ َع ْن َ
َسأَلْ َ
ت فَ ْ
اّللَ َوإ َذا ْ
ت فَ ْ
استَع ْن ب َّّلل» َرَواهُ ّْ
اّللُ َو َه َذا أَ ْمر ال َش َّ
َم ْع َن ا ْلَديث أَ َّن الَ ْوَل بَ ْن تَ ْسأَلَهُ ُه َو َّ
ك فيه
اَْ ْي َو َّ
لَ َّن َّ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ُه َو َخال ُق ْ
ض َّرة،
الش ّر َو َخال ُق الْ َم ْن َف َعة َوالْ َم َ
ك فَال َيَْفى أَ َّن الَ ْوَل بَ ْن يُ ْسأَ َل ُه َو َّ
اّللُ َوأَ َّن الَ ْوَل بَ ْن
فَإ َذا َكا َن َك َذل َ
يُ ْستَ َعا َن به ُه َو َّ
اّللُ .
َوبَ ْع َن َه َذا ا ْلَديث ا ْلَد ُ
صحيح ابْن حبَّا َن أَنَّهُ
يث الَّذى َرَويْ نَاهُ ِف َ
ك إ َّال تَق ىى» َه َذا
ﷺ قَ َ
ب إ َّال ُم ْؤمنًا َوال َيْ ُك ْل طَ َع َام َ
ال «ال تُ َ
صاح ْ
ك
ا ْلَد ُ
احبَة ُه َو الْ ُم ْؤم ُنَ ،وَك َذل َ
يث أَيْ ً
ضا يَ ُدل َعلَى أَ َّن الَ ْوَل بلْ ُم َ
ص َ
الر ُسول ﷺ ِف َه َذا
اد َّ
الَ ْوَل بَ ْن تُطْع َم طَ َع َام َ
س ُم َر ُ
ك الْ ُم ْسل َم َ .ولَْي َ
ادهُ بَيَا ُن أَ َّن الَ ْوَل ِف
ا ْلَديث أَنَّهُ ال َيُ ُ
ص ْحبَةُ غَ ْي الْ ُم ْؤمن ،إ َّّنَا ُم َر ُ
وز ُ

ك ا ْْلُْزءُ الثَّان م ْن َه َذا ا ْلَديث « َوال َيْ ُك ْل
احبَة ُه َو الْ ُم ْؤم ُنَ ،وَك َذل َ
الْ ُم َ
ص َ
اد َر ُسول َّ
ك
اّلل ﷺ به أَ َّن الَ ْوَل بَ ْن يَطْ َع َم طَ َع َام َ
طَ َع َام َ
ك إ َّال تَق ىى» ُم َر ُ
ُه َو الْ ُم ْسل ُم التَّقىَ ،والتَّقى ُه َو َم ْن قَ َام ِبُ ُقوق َّ
اّلل َو ُح ُقوق الْعبَاد أَ ْى
ضا َن
ادات الْبَ َدنيَّة َك َّ
الصالة َوصيَام َرَم َ
أَ َّدى الْ َواجبَات الْ ُمتَ َعلّ َقةَ بلْعبَ َ
َو َّ
ب َما َح َّرَم َّ
اّللُ ،إ َذا أَطْ َع َم الْ ُم ْسل ُم
الزَكاة َوا ْلَ ّج إ َل غَ ْي َذل َ
ك َوَتَنَّ َ
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ك إ َذا
الْ ُم ْسل َم الْ َعاص َى الَّذى ُه َو م ْن أَ ْهل الْ َكبَائر َجائز َوفيه ثَ َواب َك َذل َ
ك َجائز َوفيه ثَ َواب ،فَالْ ُم َح ّرفُو َن
أَطْ َع َم الْ ُم ْسل ُم الْ َكاف َر م َن الْ ُك َّفار فَ َذل َ

يث َع ْبد َّ
ل َشر َيعة َّ
اسأَل
اّلل يُور ُدو َن َحد َ
اّلل بن َعبَّاس َه َذا «إ َذا َسأَلْ َ
ت فَ ْ
َّ
استَع ْن ب َّّلل» لتَ ْحري التَّ َوسل بلَنْبيَاء َوالَ ْوليَاء  .أَيْ َن
استَ َع ْن َ
ت فَ ْ
اّللَ َوإ َذا ْ
ول ال
الر ُس ُ
ِف َه َذا ا ْلَديث َتْريُ التَّ َوسل بلَنْبيَاء َوالَ ْوليَاءَ ،ه ْل قَ َ
ال َّ
اّلل َوال تَ ْستَع ْن بغَ ْي َّ
ي َّ
ال ال تَ ْسأَ ْل
ي أَ ْن يُ َق َ
اّلل َما قَ َ
س بَ ْ َ
تَ ْسأَ ْل غَ ْ َ
ال ،أَلَْي َ
َّ
ي َّ
ين
ي أَ ْن يُ َق َ
استَ َع ْن َ
اّلل َوبَ ْ َ
ت فَ ْ
ال إ َذا ْ
استَع ْن ب َّّلل فَ ْرق ،لَك ْن َه ُؤالء الذ َ
غَ ْ َ
يف َشر َيعة َّ
ام
َدأْ ُبُ ْم َتْر ُ
اّلل َوالتَّ ْمويهُ َعلَى النَّاس َوَز ْخ َرفَةُ الْبَاطل َوإ َيه ُ
النَّاس الَ ْم َر ا ْْلَائ َز َح َر ًاما أَ ْو ش ْرًكا َوُك ْف ًراُ ،ه ْم َح َّرفُوا َم ْع َن َحديث َع ْبد
َّ
ادوا أَ ْن ُيَ ّرُموا التَّ َوس َل بلَنْبيَاء
اّلل بن َعبَّاسَ ،ه َذا َدأْ ُبُ ْم ،إ َذا أَ َر ُ
يح ال ْسنَاد إ َّّنَا ُه ْم
يثَ ،ه َذا ا ْلَد ُ
َوالَ ْوليَاء يَ ْذ ُك ُرو َن َه َذا ا ْلَد َ
يث َ
صح ُ
س فيه أَ ْد َن داللَة َعلَى
س فيه داللَة َعلَى َما يَ َّدعُو َن ،لَْي َ
ُيَ ّرفُو َن َم ْعنَاهُ لَْي َ
ال
َتْري التَّ َوسل بلَنْبيَاء َوالَ ْوليَاءَ ،وُكل ُم ْؤمن يَ ْعلَ ُم َويَ ْعتَق ُد أَ َّن ُس َؤ َ

ك ،يَ ْعلَ ُم أَ َّن
يهُُ ،كل ُم ْؤمن يَ ْعلَ ُم َذل َ
الْ ُم ْؤمن َربَّهُ أَفْ َ
ض ُل م ْن أَ ْن يَ ْسأَ َل غَ ْ َ
ال َّ
ك ُكل ُم ْؤمن
ُس َؤ َ
ض ُل م ْن ُس َؤال َواحد م ْن َخ ْلقهَ ،ك َذل َ
اّلل تَ َع َال أَفْ َ
ض ُل م َن اال ْست َعانَة بغَ ْي َّ
اّلل تَ َع َال ،لَك ْن
يَ ْعلَ ُم أَ َّن اال ْست َعانَةَ ب َّّلل َخ ْي َوأَفْ َ
اد َر ُسول َّ
اّلل إ َّّنَا
َه ُؤالء ال يُور ُدو َن ا ْلَد َ
يث َعلَى َه َذا الْ َم ْع َن الَّذى ُه َو ُم َر ُ
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يُور ُدونَهُ لتَ ْحري َما أَ َح َّل َّ
اّللُ ،التَّ َوس ُل بلَنْبيَاء َوالَ ْوليَاء َش ْىء قَد َم به
َّ
الش ْرعَُّ ،
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَذ َن لَنَا أَ ْن نَتَ َو َّس َل بلَنْبيَاء َوالَ ْوليَاء الَ ْحيَاء
َوالَ ْم َوات َما َح َّرَم َعلَْي نَا .
ضعيف يَتَ َشبَّ ثُو َن به لتَ ْحري اال ْستغَاثَة َوتَ ْكفي
ُهنَ َ
اك َحديث َ
الْ ُم ْستَغيث ب َر ُسول َّ
اّلل َوب َسائر الَنْبيَاء َوالَ ْوليَاءَ ،و َه َذا ا ْلَد ُ
يث َرَواهُ
ضعيف ع ْن َد أَ ْهل ا ْلَديث يُ َق ُ
ام أَ ْحَ ُد ِف ُم ْسنَده ب ْسنَاد فيه َراو َ
ال لَهُ
ال َم ُ

ابْ ُن َل َيعةَ .
ِف َه َذا ا ْلَديث أَ َّن أَ َب بَ ْكر َرض َى َّ
وموا بنَا إ َل َر ُسول
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
ال قُ ُ
يث به م ْن َه َذا الْ ُمنَافق فَ َذ َهبُوا فَ َقالُوا ل َر ُسول َّ
َّ
اّلل ﷺ فَ َق َ
اّلل نَ ْستَغ ُ
ال إنَّهُ
يث ُه ْم يَتَ َشبَّ ثُو َن
اث ب إ َّّنَا يُ ْستَ غَ ُ
ال يُ ْستَ غَ ُ
اث ب َّّلل َع َّز َو َج َّلَ ،ه َذا ا ْلَد ُ
ل م َن الَ ْوليَاء
به لتَ ْكفي َم ْن يَ ْستَغ ُ
يث ب َّلر ُسول أَ ْو بغَ ْيه م َن الَنْبيَاء أَ ْو ب َو ّ
ول َّ
ول َّي َر ُس َ
أَ ْى يُ َك ّف ُرو َن َم ْن يَ ُق ُ
اّلل أَغثْن أَ ْو َّي َع ْب َد الْ َقادر ا ْْليالنَّ
يث َّ
يف الَّذى ال
ك م َن الْعبَ َارات ،يُور ُدو َن َه َذا ا ْلَد َ
الضع َ
أَغثْن َوَْن َو َذل َ
وه ْم إ ْن أَ ْوَر ُدوا لَ ُك ْم َحديثًا،
ص ّدقُ ُ
ُْيتَج به لتَ ْكفي الْ ُم ْستَغيث ،فَإ َّّي ُك ْم أَ ْن تُ َ
يث
ك ا ْلَد ُ
ك ا ْلَد ُ
ضعي ًفا َوإ َّما أَ ْن يَ ُكو َن َذل َ
فَإ َّما أَ ْن يَ ُكو َن َذل َ
يث َ
يحا لَك ْن ُه ْم ُيَ ّرفُو َن َم ْعنَاهُ ،فَ ُكونُوا َعلَى َح َذر م ْن ُه ْمَ ،وإ َّّي ُك ْم أَ ْن
َ
صح ً
صحيح َوَم َع َه َذا ُه ْم يُور ُدونَهُ
س لَهُ إ ْسنَاد َ
تَ تَ َس َّرعُوا ل ُم َوافَ َقته ْمَ ،ه َذا لَْي َ
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ول َّ
لتَ ْكفي الْ ُم ْستَغيث ب َر ُسول َّ
اّلل أَغثْ نَا أَ ْو َّي
ول َّي َر ُس َ
اّلل أَى الَّذى يَ ُق ُ
ول َّ
ول َّ
ك م َن
اّلل أَعنَّا أَ ْو َّي َر ُس َ
َر ُس َ
اّلل انْق ْذ ًَن م ْن َهذه ّ
الش َّدة َوَْن َو َذل َ
ول َّ
اّلل َهلَ ْكنَا فَأَنْق ْذ ًَن َوأَغثْ نَا ،يُري ُدو َن ب َيراده ْم لََذا
الْعبَ َارات أَ ْو َّي َر ُس َ
ا ْلَديث َّ
يث ب َر ُسول َّ
اّلل أَ ْو بغَ ْيه
الضعيف أَ ْن يُ َك ّف ُروا الْ ُم ْسل َم الَّذى يَ ْستَغ ُ
ل م ْن أَ ْوليَاء َّ
م ْن أَنْبيَاء َّ
اّلل .
اّلل أَ ْو ب َو ّ

ال اللَّ ُه َّم إ ّن
اهَا َواحد ،إ َذا إنْ َسان قَ َ
ُهَا اال ْستغَاثَةُ َوالتَّ َوس ُل َم ْعنَ ُ
ك بنَبيّنَا ُمَ َّمد أَ ْن تُ َف ّر َج ُك ْربَّت أَ ْو أَ ْن َت َّل ل ُم ْشكلَّتَ ،ه َذا يُ َق ُ
أَ ْسأَلُ َ
ال لَهُ

استغَاثَة ب َّلر ُسول ،اال ْستغَاثَةُ َوالتَّ َوس ُل بَ ْع َن
تَ َوسل ب َّلر ُسول َويُ َق ُ
ال لَهُ ْ
ث اللغَوى النَّ ْحوى الْ ُمتَ َكلّ ُم
َواحد َك َما قَ َ
ك ا ْلَاف ُ
ظ الْ َفقيهُ الْ ُم َح ّد ُ
ال َذل َ
صول َّ
الدين الس ْبكى
ام تَقى ّ
الشافعى تَقى ّ
الدين الس ْبكىَ ،ه َذا ال َم ُ
الُ ُ
ُه َو م ْن عُلَ َماء اللغَة َوالنَّ ْحو َك َما أَنَّهُ ُمَ ّدث َحافظ ِف ا ْلَديث َوفَقيه
التجيح ِف الْ َم ْذ َهب َّ
الشافع ّى ،م َن الطَّبَ َقة الْعُ ْليَا بَ ْع َد
َشافع ىى م ْن أَ ْهل َّْ
َّ
ضا
الشافع ّى ،قَ َ
ض ُه ْم ُه َو ُْمتَهد لَك ْن َلْ يُنَاد بال ْجت َهاد َ .و ُهنَ َ
اك أَيْ ً
ال بَ ْع ُ
ب بَ ْع َد َوفَاته ،ع ْن َد ُه ْم قَاع َدة َما
أَثَر يَتَ َشبَّ ُ
ث َه ُؤالء به لتَ ْحري التَّ َوسل بلنَّ ّ
أَنْ َز َل َّ
وز التَّ َوس ُل إ َّال ب ْلَ ّى ا ْلَاضر،
اّللُ بَا م ْن ُس ْلطَان َوه َى قَ ْوُلُ ْم ال َيُ ُ
ض َع َلُ ْم َهذه الْ َقاع َد َة ُه َو ابْ ُن تَ ْيميَةَ َوَلْ يَ ُق ْلهُ َعال ُم ْسلم قَ ْب َل
َوالَّذى َو َ
وز
ال قَ ْب َل ابْن تَ ْيميَةَ أَ َحد م ْن عُلَ َماء ال ْسالم ،قَ َ
كَ ،ما قَ َ
َذل َ
ال ال َيُ ُ
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ّ
ب أَ ْو غَ ْيه م َن الَ ْوليَاء
بَ ْع َد َوفَاته َح َرام بَ ْل ش ْرك ُك ْفرَ ،وإ ْن تَ َو َّس ْل َ
ت بلنَّ ّ
ك َو ُه َو ِف
ت ِف بَ ْيت َ
ت ِف بَلَد أَ ْو أَنْ َ
ِف غَ ْي َْملسهُ ،ه َو ِف بَلَد َوأَنْ َ
تَ ،و َه ُؤالء
ت َوَك َف ْر َ
ت به ِف َهذه ا ْلَال ع ْن َدهُ أَ ْش َرْك َ
َم َكانه ،إ َذا تَ َو َّس ْل َ
َّ
ك الْ َقاع َدة الَّّت َما أَنْ َز َل َّ
ي النَّاس الْيَ ْوَم أَ َخ ُذوا بت ْل َ
يما بَ ْ َ
اّللُ
ين ُه ْم ف َ
الذ َ
ول َّ
ص َحاب َر ُسول
بَا م ْن ُس ْلطَان الَّّت َلْ يَ ُق ْل َها َر ُس ُ
صاحب م ْن أَ ْ
اّلل َوال َ
بن َح ْن بَل أَو َّ
َّ
الشافعى
اّلل َوال إ َمام ُْمتَهد ،أَبُو َحني َفةَ أَ ْو َمالك أَ ْو أَ ْحَ ُد ُ
أَ ْو غَ ْيُهُ َما قَا َلَا أَ َحد .
ُهنَا َم ْسئَ لَة يَ ْن بَغى االنْتبَاهُ َلَا َوه َى أَ َّّنُ ْم يَ ْف َتُو َن َعلَى أَب َحني َف َة
وز أَ ْن يُ ْسأَ َل َّ
ال
اّللُ تَ َع َال ِبَ ّق أَ َحد ،أَ ْن يُ َق َ
يَ ُقولُو َن أَبُو َحني َفةَ قَ َ
ال ال َيُ ُ
ال َهذه الْ َكل َمةَ َوَْيتَم ُل
ك ِبَ ّق فُالن ،أَبُو َحني َفةَ َْيتَم ُل أَ ْن يَ ُكو َن قَ َ
أَ ْسأَلُ َ
اد أَب َحني َفةَ ل َم ْنعه م ْن
أَنَّهُ َلْ يَ ُق ْل َها ،فَإ ْن قَا َلَا فَ َق ْد فَ َّ
اعتُهُ بَ َّن ُم َر َ
س َرَها َجَ َ
َهذه الْعبَ َارة ِبَ ّق فُالن أَ َّن َهذه الْ َكل َمةَ تُوه ُم َحقا الزًما َْْلقهَ ،و َّ
اّللُ تَ َع َال
َّ
سنَات الْ ُمطيعُو َن لَهُ م َن
ل
ا
ن
و
ل
م
ع
ي
ين
ذ
ْ
ُ
َ
ْ
س ُم ْل َزًما لَ َحد ب َش ْىء ،ال َ َ َ
ََ
لَْي َ
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َلُ ْمَّ ،
الَنْبيَاء َوالَ ْوليَاء فَإ َّّنَا أَطَاعُوهُ لتَ ْمكي َّ
اّللُ َخلَ َق
اه ْم قُ َّوَة
فيه ُم ال ْد َر َ
اه ْم قُ َّوَة الْ َكالم َو ُه َو أَ ْعطَ ُ
ْم َو ُه َو أَ ْعطَ ُ
اك َوالْعل َ
ضل َّ
اّلل تَ َع َال فَم ْن أَيْ َن يَ ُكو ُن
سنَات فَب َف ْ
الْ َم ْشىُ ،كل َما يَ ْف َعلُونَهُ م َن ا ْلَ َ
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اّللُ تَ َع َال ُم ْل َزًما لَ َحد م ْن َخ ْلقهَّ ،
َّ
س ُم ْل َزًما ال للَنْبيَاء َوال للَ ْوليَاء
اّللُ لَْي َ
اب الَّذى
س ُم ْل َزًما لَ َحد أَ ْن يُ ْعطيَهُ َش ْي ئًا ،إ َّّنَا ُه َو ُمتَ َك ّرم ُمتَ َف ّ
ضل ،الثَّ َو ُ
لَْي َ
يُثيبُهُ الطَّ
َ
َ
س ُه َو ُم ْل َزًما أَ ْن
ي
ل
ه
ن
م
ال
ض
ف
اء
ي
ل
و
ل
ا
و
اء
ي
ب
ن
ل
ا
ه
اد
ب
ع
ن
م
ي
ع
ائ
َ
َ
ً
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
يُ ْعطيَ ُه ْم لَنَّهُ ُه َو َخلَ َق ُه ْم أَ ْو َج َد ُه ْم م َن الْ َع َدم ُثَّ ُه َو َخلَ َق فيه ْم َهذه
س َلُ ْم َعلَى
ا ْلََرَكات َو َّ
ض ُل ،الْ َف ْ
الس َكنَات فَإ ًذا ل َمن الْ َف ْ
ض ُل َّّلل َعلَْيه ْم ،لَْي َ
س َلُ ْم َعلَى َّ
َّ
ضل بَل
اّلل فَ ْ
اّلل فَ ْ
ضل ،الَنْبيَاءُ َوالَ ْوليَاءُ َوالْ َمالئ َكةُ ُكل ُه ْم لَْي َ
َّ
ام أَبُو َحني َفةَ إ َّّنَا َمنَ َع م ْن
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ُه َو الْ ُمتَ َف ّ
ض ُل َعلَْيه ْم  .ال َم ُ
ك ِبَ ّق فُالن لَ َّن َهذه الْ َكل َمةَ تُوه ُم أَ َّن َّ
اّللَ تَ َع َال ُم ْل َزم َْْلقه
قَ ْول أَ ْسأَلُ َ
س ُم ْل َزًماَ ،ه َذا َم ْعلُوم أَ َّن َّ
س ُم ْل َزًما أَ ْن
اّللَ لَْي َ
أَ ْن يُ ْعطيَ ُه ْم َش ْي ئًا َو ُه َو لَْي َ
ضل َعلَى عبَاده
اب ِف اآلخ َرة ،إ َّّنَا ُه َو ُمتَ َف ّ
يُ ْعط َى أَ َح ًدا م ْن َخ ْلقه الثَّ َو َ
ي م َن الَنْبيَاء َوالَ ْوليَاء ،أَ َح ُد ُرُؤوس الْ َو َّهابيَّة ِف د َم ْش َق َّ
الشام
الطَّائع َ
ال أَ َّما التَّ َوس ُل
ين َسنَةً َوُكنَّا ِف َْملس ُمنَاظََرة َم َعهُ ،قَ َ
قَ ْب َل أَ ْكثَ َر م ْن ع ْشر َ
فَ َق ْد َك َف َاًن الْ ُم ْؤنَةَ أَبُو َحني َفةَ يَ ْعن أَبُو َحني َفةَ َح َّرَم التَّ َوس َل فَ نَ ْح ُن ا ْكتَ َف ْي نَا
ال ال
ك ،أَبُو َحني َفةَ َلْ ُيَ ّرْم ،إ َّّنَا َمنَ َع م ْن َهذه الْ َكل َمة فَ َق ْطَ ،ما قَ َ
ب َذل َ
ضوره ْم َوِف غَ ْي َحال َحيَات ْم .
وز التَّ َوس ُل بلَنْبيَاء َوالَ ْوليَاء ِف غَ ْي ُح ُ
َيُ ُ
س ِف َه َذا ُح َّجة لَنَّهُ َوَر َد
ضنَا أَ َّن أَ َب َحني َفةَ قَ َ
ُثَّ لَ ْو فَ َر ْ
ال َه َذا ،فَ لَْي َ
ك ِبَ ّق
ت لَنَا َج َو َاز أَ ْن نَ ُق َ
يث َّ
ا ْلَد ُ
ول اللَّ ُه َّم إ ّن أَ ْسأَلُ َ
يح الَّذى يُثْب ُ
الصح ُ
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سنَهُ َحافظَان م ْن ُح َّفاظ ا ْلَديث
فُالنَ ،وَر َد َحديث َح َس ُن ال ْسنَاد َح َّ
ظ أَبُو ا ْلَ َسن الْ َم ْقدسى َو َه َذا
ظ ابْ ُن َح َجر َواآل َخ ُر ا ْلَاف ُ
أَ َح ُد ُهَا ا ْلَاف ُ
ال اللَّ ُه َّم
ال « َم ْن َخ َر َج إ َل الْ َم ْسجد فَ َق َ
ول ﷺ قَ َ
الر ُس َ
يث ُه َو أَ َّن َّ
ا ْلَد ُ
ى َه َذا فَإ ّن َلْ أَ ْخ ُر ْج بَطًَرا َوال
ك ِبَ ّق َّ
ي َعلَْي َ
إ ّن أَ ْسأَلُ َ
السائل َ
ك َوِبَ ّق مَْ َشا َ
ال َه َذا َو ُه َو َذاهب إ َل
رَّي ًء َوال ُسْ َعةً» إ َل َءاخرهَ ،وفيه أَ َّن الَّذى قَ َ

ظ ابْ ُن
يث قَ َ
ال ا ْلَاف ُ
ف َملَكَ ،ه َذا ا ْلَد ُ
الْ َم ْسجد يَ ْستَ غْف ُر لَهُ َس ْب عُو َن أَلْ َ
ال َع ْنهُ َح َسن ،ل ُو ُجود َه َذا
ظ اآل َخ ُر قَ َ
ك ا ْلَاف ُ
َح َجر َع ْنهُ َح َسن َك َذل َ
ال َه َذا َّ
ا ْلَديث لَ ْو َكا َن أَبُو َحني َفةَ قَ َ
الش ْى َء ل ْل َم ْع َن الَّذى ُه ْم يَتَ َو َّهُونَهُ
ول
س فيه َدليل َعلَى َتْري أَ ْن يَ ُق َ
أَ ْو ل ْل َم ْع َن الَّذى قَالَهُ َجَ َ
اعتُهُ لَْي َ
يم أَ ْو ِبَ ّق
الْ ُمتَ َو ّس ُل ِف تَ َوسله اللَّ ُه َّم إ ّن أَ ْسأَلُ َ
ك ِبَ ّق ُمَ َّمد أَ ْو ِبَ ّق إبْ َراه َ
كَ ،ما فيه َدليل َعلَى َتْري
أَب بَ ْكر أَ ْو ِبَ ّق َعل ّى بن أَب طَالب َوَْنو َذل َ

اء ْ
ال أَ ْه ُل
اََْبُ انْ َقطَ َع النَّظَ ُر َه َك َذا قَ َ
َذل َ
ك ،أَ َّن يَ ُكو ُن فيه َدليل ،إ َذا َج َ
يث َع ْن َر ُسول َّ
اس
اء ا ْلَد ُ
الْع ْلمَ ،م ْعنَاهُ إ َذا َج َ
اّلل ْارتَ َف َع النَّظَ ُر يَ ْعن الْقيَ ُ
ك الَّذى يُ ْرَوى
اد بَطَ َلَ ،م َع ُو ُجود َه َذا ا ْلَديث َْن ُن نَ ُق ُ
ول َذل َ
َواال ْجت َه ُ
ت لَ ُك ْم أَنَّهُ م ْن ُرُؤوس
َع ْن أَب َحني َفةَ َما فيه َدليلَ ،ه َذا َّ
الر ُج ُل الَّذى ذَ َك ْر ُ
ال ِف ُمنَاظََرة م َن الْ ُمنَاظََرات ِف د َم ْش َق أَ َّما التَّ َوس ُل فَ َق ْد َك َف َاًن
الْ َو َّهابيَّة قَ َ
أَبُو َحني َفةَ الْ ُم ْؤنَةََ ،كالم ال طَائ َل َتْتَهُ بَ ْل ُه َو َهبَاء َم ْن ثُور .
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صلَةُ الَ ْر َحام

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ب
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
ب
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُنَ ،
اّلل الْ َّ
ي .
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
ك َّ
الرحم م َن الْ َكبَائر بل ْجَاع َوه َى
اّللُ أَ َّن قَط َيعةَ َّ
أَ َّما بَ ْع ُد ا ْعلَ ْم َرحَ َ

ي لَهُ النّ ْع َمةُ
الْ َعالَم َ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
َّ

ص ُل بيَاش قُلُوب الَ ْر َحام َوتَ ْنفيَها إ َّما ب َ ْتك
م ْن َم َعاصى الْبَ َدن َوه َى َتْ ُ
الزَّي َرة بال عُ ْذر
اجة النَّازلَة ب ْم أَ ْو تَ ْرك ّ
ال ْح َسان بلْ َمال ِف َحال ا ْلَ َ
اجهُ ل َما
َوالْعُ ْذ ُر َكأَ ْن يَ ْفق َد َما َكا َن يَصلُ ُه ْم به م َن الْ َمال أَ ْو َي َدهُ لَكنَّهُ َْيتَ ُ
ص ْرفه فيه م ْن ُه ْم .
ُه َو أَ ْوَل ب َ
ب َكا ْْلَ َّدات َوالَ ْج َداد َو ْ
اَْاالت َوالْ َع َّمات
َوالْ ُم َر ُ
اد ب َّلرحم الَقَار ُ
َوأَ ْوالده ْم َوالَ ْخ َوال َوالَ ْع َمام َوأَ ْوالده ْم .

ول َّ
س الْ َواص ُل بلْ ُم َكافئ َولَك َّن الْ َواص َل َم ْن
ال َر ُس ُ
قَ َ
اّلل ﷺ «لَْي َ
ال َحديث َح َسن
التمذى َوقَ َ
ص َل َرحَهُ إ َذا قَطَ َع ْ
ت» َ .رَواهُ الْبُ َخارى َو ّْ
َو َ

صحيح َوَرَواهُ أَبُو َد ُاو َد َوأَ ْحَ ُد .
َ

ض ُل
فَفى َه َذا ا ْلَديث إي َذان بَ َّن صلَةَ َّ
الر ُجل َرحَهُ الَّّت ال تَصلُهُ أَفْ َ
ض َّ
ك م ْن ُح ْسن ْ
اُْلُق الَّذى َح َّ
م ْن صلَته َرحَهُ الَّّت تَصلُهُ لَ َّن َذل َ
الش ْرعُ
َعلَْيه َحضا َبلغًا
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وبُ ْم
َوقَط َيعةُ َّ
ش قُلُ ُ
ورُه ْم فَ تَ ْستَ ْوح َ
الرحم تَ ُكو ُن بَأَ ْن يُ ْؤذيَ ُه ْم أَ ْو ال يَ ُز َ
يع
اجو َن َو ُه َو َم َعهُ َمال َزائد َع ْن َح َ
م ْنهُ أَ ْو ُه ْم فَ َق َراءُ ُْمتَ ُ
اجته َويَ ْستَط ُ
اّللُ تَ َع َال ﴿واتَّ ُقوا َّ َّ
ال َّ
اءلُو َن
ك يَ ْتُُك ُه ْم قَ َ
اع َد َتُ ْم َوَم َع َذل َ
ُم َس َ
َ
اّللَ الذى تَ َس َ
ال ُس ْب َحانَهُ َوتَ َع َال
وها َوقَ َ
به َوالَ ْر َح َام﴾ أَ ْى َواتَّ ُقوا الَ ْر َح َام أَ ْن تَ ْقطَعُ َ
﴿فَ َه ْل َع َس ْي تُ ْم إ ْن تَ َولَّْي تُ ْم أَ ْن تُ ْفس ُدوا ِف الَ ْرض َوتُ َقطّعُوا أ َْر َح َام ُك ْم
أ ُْولَئ َ َّ
ص َارُه ْم﴾ .
َص َّم ُه ْم َوأَ ْع َمى أَبْ َ
ين لَ َعنَ ُه ُم للاُ فَأ َ
ك الذ َ
َّ
ول َّ
ال « َم ْن َكا َن يُ ْؤم ُن ب َّّلل
اّلل ﷺ قَ َ
بان َوالْبَ َّز ُار أَ َّن َر ُس َ
َوَرَوى الط ََ
َوالْيَ ْوم اآلخر فَ ْليَص ْل َرحَهُ» .
َوَرَوى الْبُ َخارى م ْن َحديث أَب ُه َريْ َرَة َرض َى َّ
ول
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َّ
ط لَهُ ِف رْزقه َوأَ ْن يُ ْن َسأَ لَهُ ِف أَثَره فَ ْليَص ْل
ب أَ ْن يُ ْب َس َ
اّلل ﷺ « َم ْن أَ َح َّ
َرحَهُ» َرَواهُ الْبُ َخارى َوُم ْسلم م ْن َحديث ُجبَ ْي بن ُمطْعم َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ
ول َّ
اّلل ﷺ «ال يَ ْد ُخ ُل ا ْْلَنَّةَ قَاطع» يَ ْعن قَاط َع َرحم أَ ْى ال
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
قَ َ

ي .
يَ ْد ُخلُ َها َم َع الَ َّول َ
ك إ ْن َكا َن ِبَْي ُ
َوا ْعلَ ْم أَ َّن َرحَ َ
ورهُ
ث تَ ْستَط ُ
ورهُ فَال بُ َّد أَ ْن تَ ُز َ
يع أَ ْن تَ ُز َ
الزَمن
ورهُ ،إ َّّنَا ل َوقْت م َن َّ
َوال يَ ْكفى أَ ْن تُ ْرس َل َّ
الس َ
الم إلَْيه م ْن غَ ْي أَ ْن تَ ُز َ
يَ ْكفى إ ْر َس ُ
ال َّ
ورهُ
السالم لَهُ ،أَ َّما أَ ْن يَظَ َّل ُه َو َوإ َّّيهُ ِف بَلَد َواحد ُثَّ ال يَ ُز ُ
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ورهُ فَ َه َذا
السنَة َوال ِف َّ
ِف َّ
السنَ تَ ْي َوال ِف ثَالث َسنَ َوات َم َع إ ْم َكانه أَ ْن يَ ُز َ
الرحم .
قَط َيعةُ َّ

ضى
الرح ُم ال ُيب ُد ُخ َ
ك َّ
أَ َّما إ ْن َكا َن َذل َ
ول َه َذا الْ َقريب بَ ْي تَهُ َوال يَ ْر َ
ضى
س َعلَْيه أَ ْن يَ ْد ُخ َل لَنَّهُ ال يَ ْر َ
يب يَ ْعلَ ُم أَنَّهُ ال يَ ْر َ
َوَكا َن َه َذا الْ َقر ُ
ضى لَْي َ

وب .
َس َق َ
ط َع ْنهُ لَك ْن بَق َى أَ ْن يُ ْرس َل إلَْيه َّ
الس َ
الم أَ ْو يُ ْرس َل إلَْيه َم ْكتُ ً

ودهُ ع ْن َدهُ فَال يَ ْكفى
َوأَ َّما إ ْن َكا َن َرحُهُ َه َذا ُيب ُد ُخولَهُ بَ ْي تَهُ َوقُعُ َ
َّ
وت
إ ْر َس ُ
ال َّ
ية فَ يَ ْكفى ،أَ َّما ِف بَ ْيُ َ
السالم ل ْل ُم َّدة الطويلَة أَ َّما ل ْل ُم َّدة الْ َقص َ
ك قَط َيعةً لَنَّهُ ِف
يب قَريبَهُ ِف أَ َحد الْعي َديْن ال يُ ْعتَ َبُ َذل َ
إ َذا َز َار الْ َقر ُ

السنَة َوَز َارهُ ِف الَفْ َراح َوالَ ْح َزان ال
يب قَريبَهُ َم َّرًة ِف َّ
بَ ْيُ َ
وت إ َذا َز َار الْ َقر ُ
ك قَط َيعةًَ ،ه َذا ِف َحال َلْ يَ ُك ْن ل َّ
يَ ْعتَبُو َن َذل َ
لش ْخص عُ ْذر أَ َّما إ ْن َكا َن لَهُ

ب لزَّي َرة أَقْرَبئه لَ ْو
عُ ْذر َكأَ ْن َكا َن ِف بَلَد بَعي َدة َوال يَ ْس ُه ُل َعلَْيه أَ ْن يَ ْذ َه َ
الما م ْن َوقْت إ َل َوقْت َما َعلَْيه
س سن َ
غَ َ
ي َو ُه َو يُ ْرس ُل َلُ ْم َس ً
اب َمثَ ًال َخْ َ
َش ْىء .
الرحم أَ ْن يَ ُكو َن َس َع م ْن قَريبه َه َذا ر َّد ًة
َوم َن الَ ْع َذار ِف َع َدم زَّي َرة َّ
ب َّ
ك
اّلل أَو الَنْبيَاء أَو الْ َمالئ َكة أَو اال ْست ْه َزاء بلْ ُق ْرَءان َوَما أَ ْشبَهَ َذل َ
َك َس ّ
فَإ َّن َه َذا ال صلَةَ لَهُ .
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ب ْ
الصال َة أَ ْو
اَْ ْم َر أَ ْو يَ ْتُ ُك َّ
َوَك َذا َيُ ُ
وز لَهُ قَطْعُهُ إ ْن َكا َن فَاس ًقا يَ ْش َر ُ
لسبَب
ك َولَك ْن َه َذا ال يَ ْقطَعُهُ إ َّال بَ ْع َد إ ْعالمه ب َّ
يَ ْزن َوَما أَ ْشبَهَ َذل َ
ليَ ْز ُج َرهُ َع ْن مثْل َهذه الَفْ َعال .
َّ
ضو َن َع ْه َد َّ
ال َّ
اّلل م ْن بَ ْعد ميثَاقه َويَ ْقطَعُو َن
قَ َ
ين يَن ُق ُ
اّللُ تَ َع َال ﴿ َوالذ َ
َما أ ََم َر َّ
وص َل َويُ ْفس ُدو َن ِف الَ ْرض أُولَئ َ
اّللُ به أَ ْن يُ َ
ك َلُ ُم اللَّ ْعنَةُ َوَلُ ْم ُسوءُ
َّ
الدار﴾ [ ُس َورةَ َّالر ْعد] .

َوَرَوى الْبُ َخارى م ْن َحديث أَنَس بن َمالك َرض َى َّ
ب
اّللُ َع ْنهُ « َم ْن أَ َح َّ
ط لَهُ ِف رْزقه َوأَ ْن يُ ْن َسأَ لَهُ ِف أَثَره فَ ْليَص ْل َرحَهُ» قَ ْولُهُ « َوأَ ْن
أَ ْن يُ ْب َس َ
ث الْ َم ْع َن ،الَّذى يُ َوفَّ ُق
يُ ْن َسأَ لَهُ ِف أَثَره» َم ْعنَاهُ أَ ْن يُطََّو َل عُ ُم ُرهُ م ْن َح ْي ُ
يات ِف َم ْع َن َكأَنَّهُ زي َد ِف عُ ُمره .
ل ْل َخ ْ َ
ول َّ
الرحم
اّلل ﷺ قَ َ
ضاعى ِف ُم ْسنَده أَ َّن َر ُس َ
ال «صلَةُ َّ
َوأَ ْخ َر َج الْ َق َ
تَزي ُد ِف الْعُ ُمر» يَ ْعن َكا َن ِف ع ْلم َّ
الصلَةُ َكا َن
اّلل تَ َع َال أَنَّهُ لَ ْوال َهذه ّ
ل أَنَّهُ يَص ُل َرحَهُ فَ يَ ُكو ُن عُ ُم ُرهُ
عُ ُم ُرهُ َك َذا َولَكنَّهُ َعل َم تَ َع َال بع ْلمه الَ َز ّ
ك بَشيئَة َّ
أَ ْزيَ َد م ْن َذل َ
وم أَنَّهُ يَص ُل َرحَهُ
وم الْ َم ْح ُك ُ
اّلل ،فَ يَ ُكو ُن الْ َم ْعلُ ُ
يش إ َل َهذه الْ ُم َّدة .
َويَع ُ
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ضاء َوالْ َق َدر م ْن َحديث َعل ّى بن أَب
َوَرَوى الْبَ ْي َهقى ِف كتَاب الْ َق َ
اّلل ﷺ « َم ْن َس َّرهُ أَ ْن َيُ َّد َّ
ول َّ
طَالب َرض َى َّ
اّللُ ِف
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
عُ ُمره َويُ َو ّس َع لَهُ رْزقَهُ َويَ ْدفَ َع َع ْنهُ ميتَةَ السوء فَ ْليَ تَّق َّ
اّللَ َولْيَص ْل َرحَهُ» .
الرحم م ْن أَ ْسبَاب تَ ْعجيل الْ َع َذاب ِف الدنْ يَا قَ ْب َل اآلخ َرة
َوقَط َيعةُ َّ
ول َّ
ال « َما م ْن َذنْب أَ ْج َد ُر بَ ْن يُ َع َّج َل
اّلل ﷺ قَ َ
فَ َق ْد َرَوى أَ ْحَ ُد أَ َّن َر ُس َ
صاحبه الْعُ ُقوبَةُ ِف الدنْ يَا َم َع َما يَ ْن تَظ ُرهُ ِف اآلخ َرة م َن الْبَ غْى َوقَط َيعة
لَ
الرحم» َوالْبَ غْ ُى َم ْعنَاهُ اال ْعت َداءُ َعلَى النَّاس .
َّ
ي
ي َو َّ
الصال َ
ا ْلَيَاءُ م ْن شيَم الْ ُم ْر َسل َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي َو َّ
الصالةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ي
َو َّ
ي َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َجيع إ ْخ َوانه م َن النَّبيّ َ
الم َعلَى َسيّد الْ ُم ْر َسل َ
الس ُ
ين  .اللَّ ُه َّم َعلّ ْمنَا َما َجه ْلنَا َوذَ ّك ْرًَن
ي َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
َوالْ ُم ْر َسل َ
ي الطَّاهر َ

ك م ْن َحال أَ ْهل النَّار .
َما نَسينَا َوز ْد ًَن علْ ًما َونَعُوذُ ب َ

ول َّ
وًن َوَلْ يَ َر
ال َر ُس ُ
قَ َ
اّلل ﷺ «م ْن َك َر َامّت َعلَى َرّب أَ ّن ُول ْد ُ
ت َمْتُ ً
أَ َحد َس ْوأَتى» .
ظ الْ َم ْقدسى َع ْب ُد الْ َواحد ِف كتَابه
صحيح َرَواهُ ا ْلَاف ُ
َه َذا ا ْلَد ُ
يث َ
لص َّحة] .
َحاد َ
يث ُه َو َْي ُك ُم َعلَْي َها ب ّ
الْ ُم ْختَ َارة [كتَاب أَلََّفهُ ذَ َك َر فيه أ َ
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ال .
ت الَطْ َف ُ
الْ َم ْع َن أَنَّهُ َعلَْيه َّ
الصالةُ َو َّ
الم َلْ ُيْ َْ
ت َك َما ُيْ َ ُ
الس ُ
ك لَنَّهُ ﷺ َكامل م ْن ُك ّل ج َهة  .فَ ُه َو َكا َن َحييا
َع ْن َذل َ
ت َعائ َشةُ َرض َى َّ
اّللُ َع ْن َها « َلْ يَ َر م ّن
اال ْست ْحيَاءَ ،وقَ ْد قَالَ ْ
الم ع ْن َد َما َكا َن يَغْتَس ُل
م ْنهُ» َ .و َه َذا َح ُ
وسى َعلَْيه َّ
الس ُ
ال الَنْبيَاء ُكلّه ْمُ ،م َ
ادةُ النَّاس أَ ْن يَغْتَس َل
ب إ َل َح ْي ُ
اسَ ،وَكا َن َع َ
َكا َن يَ ْذ َه ُ
ث ال يَ َراهُ النَّ ُ
ادت ْم
بَ ْع ُ
ض ُه ْم أَ َم َام بَ ْعض َم َع َك ْشف الْ َع ْوَرة ،فَ لَ َّما َو َج ُدوهُ َعلَى خالف َع َ
ك ال
صيَ تَ ْيه] ل َذل َ
[والُ ْد َرةُ َم ْن يُصيبُهُ فَ ْتق ِف إ ْح َدى خ ْ
قَالُوا إ َّن به أُ ْد َرًة َ

َّ
اّللُ أَ ْغنَاهُ
ي
أَ ْى َكث َ
َوال َرأَيْ تُهُ

اء
اء َذ َ
ات يَ ْوم إ َل َم َكان ليَ غْتَس َل َوَر َ
يَغْتَس ُل أَ َم َامنَا إ َّال ُم ْن َفر ًدا ،فَ َج َ
الص ْخ َرةُ تَ ْس ُتُهُ َع ْن ُه ْم ال يَ َرْونَهُ،
اس بَ ْعزل َع ْنهَُ ،هذه َّ
َ
ص ْخ َرة َوَكا َن النَّ ُ
ول
ص َار يَ ْل َح ُقهُ َو ُه َو يَ ُق ُ
فَ لَ َّما َو َ
ب ا ْلَ َج ُر بثَ ْوبه فَ َ
ض َع ثَ ْوبَهُ َعلَى ا ْلَ َجر َه َر َ
ص َار أَثَر ظَاهر َعلَى ا ْلَ َجر،
«ثَ ْوب َح َجر ثَ ْوب َح َجر» َوَكا َن يَ ْ
ضربُهُ َح َّّت َ
َخ َر َق َّ
اد َة فَ َرأَ ْوهُ َما به َش ْىء مَّا ظَنوا به .
اّللُ لَهُ الْ َع َ
الر ُسول ﷺ ِف َحديث َشَائله أَنَّهُ َكا َن أَ َش َّد
ص َّح ِف َحديث َّ
َوقَ ْد َ
اء م َن الْ َع ْذ َراء ِف خ ْدرَها َ .و ْ
ب الْبَ ْيت ل ْلب ْنت
اْ ْد ُر ُه َو س ْت يُ ْع َم ُل َجان َ
َحيَ ً
ك الْ َم َكا َن .
الْب ْكرَ ،هذه َكانَ ْ
اد َة الْ َع َرب الَُول ه َى تَ ْن َفر ُد به تُالزُم َذل َ
ت َع َ
ي .
ي َو َّ
الصال َ
ا ْلَيَاءُ م ْن شيَم الْ ُم ْر َسل َ
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َوم َن ا ْلَيَاء الْ َم ْم ُدوح أَ ْن ال يُل َّح َّ
ص ِف طَلَب َديْنه م َن الْ َمدين
الش ْخ ُ
ص َّح َع ْن َر ُسول َّ
ال «ا ْلَيَاءُ م َن اليَان» .
اّلل ﷺ أَنَّهُ قَ َ
َوقَ ْد َ
صاحبَهُ َعن
الر ُس ُ
فَا ْلَيَاءُ الَّذى َم َد َحهُ َّ
ول ُه َو ا ْلَيَاءُ الَّذى يُ ْبع ُد َ
صاحبَهُ م ْن تَ َعلم َما
َّ
الر َذائل َوُم ْن َك َرات الَ ْخالق ،أَ َّما ا ْلَيَاءُ الَّذى يَْنَ ُع َ
لدين َكالْ َم ْرأَة الَّّت تَ ْستَحى م ْن تَ َعلم أَ ْح َكام ا ْلَْيض َوالنَّفاس،
اجهُ ل ّ
َْيتَ ُ
الر ُجل الَّذى يَ ْستَحى م ْن تَ َعلم أَ ْح َكام ا ْْلَنَابَة فَ َه َذا َم ْذ ُموم ع ْن َد َّ
اّلل ،بَ ْل
َو َّ
ض َّ
اّللُ َعلَْيه م ْن أُ ُمور
صاحبه إ َل ا ْلَالك ل َ ْتك تَ َعلم َما فَ َر َ
قَ ْد يُ َؤ ّدى ب َ
ض ُل الَ ْع َمال بَ ْع َد اليَان ب َّّلل َوَر ُسوله فَ َم ْن
ك لَ َّن َّ
ّ
الصال َة أَفْ َ
الدينَ ،و َذل َ

الش ْرعُ َّ
ص َّال َها َك َما أَ َم َر َّ
يف فَ َق ْد أَقَ َام ُرْكنًا م ْن أَ ْرَكان ال ْسالم َوَم ْن
الشر ُ
َ
الصالةُ ال تَصح إ َّال ب ْستي َفاء
يم َ .و َّ
أَ َ
ضَ
اع َها فَ َق ْد َخس َر َه َذا الرْك َن الْ َعظ َ
ول َّ
ور َشطْ ُر
ال َر ُس ُ
ور  .قَ َ
اّلل ﷺ «الط ُه ُ
ُش ُروط َها َوم ْن أَ ْعظَم ُش ُروط َها الط ُه ُ

ف اليَان» .
ص ُ
اليَان» َرَواهُ ُم ْسلم َوَرَواهُ ابْ ُن حبَّا َن بلَ ْفظ «الْ ُو ُ
ضوءُ ن ْ
الدين َوَم ْن ال
فَل َه َذا َكانَت الْ ُم َحافَظَةُ َعلَى ُش ُروط َّ
يما ِف ّ
الصالة أَ ْم ًرا َعظ ً
س لَهُ َش ْىء م ْن ثَ َوابَا بَ ْل َعلَْيه الْوْزُر الْ ُموص ُل إ َل
ُيَاف ُ
ظ َعلَى ُش ُروط َها لَْي َ
ول َّ
ظ َعلَى
ال َر ُس ُ
الْ َع َذاب الَليم ِف اآلخ َرة  .قَ َ
اّلل ﷺ « َم ْن َحافَ َ
الصلَ َوات ْ
اَْ ْمس َكا َن لَهُ نُور َوبُ ْرَهان َوَنَاة يَ ْوَم الْقيَ َامة َوَم ْن َلْ ُيَاف ْظ
َّ
َعلَْي َها َلْ يَ ُك ْن لَهُ نُور َوال بُ ْرَهان َوال َنَاة يَ ْوَم الْقيَ َامة َوَكا َن َم َع ف ْر َع ْو َن
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وس الْ ُك ْفر ،أَ َّما ف ْر َع ْو ُن فَأَ ْم ُرهُ
ُب بن َخلَف» َ .ه ُؤالء الثَّالثَةُ ُرءُ ُ
َو َه َاما َن َوأ َّ
أَ ْش َه ُرَ ،وأَ َّما َه َاما ُن فَ َكا َن ُه َو َوز َيرهُ يُنَ ّف ُذ لَهُ أَ َوام َرهُ ِف الْ ُك ْفر َوالْ َم َعاصى
ي
بن َخلَف َكا َن م ْن أَ َش ّد الْ ُم ْشرك َ
فَ ُه َو َرأْس م ْن ُرءُوس الْ ُك ْفرَ ،وأَ َّما أُ َب ُ
ص َحاب َر ُسول َّ
م ْن قُ َريْش َعلَى َر ُسول َّ
اّلل ِف َم َّكةَ .
اّلل َو َعلَى أَ ْ

صلَّى َّ
اّللُ َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
َو َءاخ ُر َد ْع َو َاًن أَن ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ

ض ُل علْم الْ َكالم َوتَ َعلم الَدلَّة الْ َع ْقليَّة َوالنَّ ْقليَّة
فَ ْ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ات
قَ َ
صلَ َو ُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َ
ال ال َم ُ
َّ
ي
ب َّ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة الْ ُم َق َّرب َ
اّلل الْ َّ
ي  .اللَّ ُه َّم َعلّ ْمنَا َما َجه ْلنَا
َو َعلَى َءاله َو َجيع إ ْخ َوانه الَنْبيَاء َوالْ ُم ْر َسل َ
َوذَ ّك ْرًَن َما نَسينَا َوز ْد ًَن ع ْل ًما .

ض َل الْعُلُوم الْع ْل ُم الَّذى
م َن الثَّابت الْ َم ْعلُوم ع ْن َد أَ ْهل الْع ْلم أَ َّن أَفْ َ
يق
يُ ْع َر ُ
يق بَنْبيَائه َوَما ال يَل ُ
يق به َوَما يَل ُ
يق ب َّّلل َوَما ال يَل ُ
ف به َما يَل ُ
ف الْعُلُوم .
بَنْبيَائهَ ،ه َذا أَ ْش َر ُ
ُثَّ َه َذا الْع ْل ُم َعلَى َم ْرتَ بَ تَ ْي
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ي أَى الَّّت ه َى فَ ْرض َعلَى ُك ّل
الْ َم ْرتَ بَةُ الُ َ
ول الَّّت ه َى ل َع َو ّام الْ ُم ْؤمن َ
يل َعلَْيه َوَما
ي أَ ْن يَ ْعر َ
َبلغ َعاقل م َن الْ ُم ْسلم َ
ف َما َي ُ
ب َّّلل َوَما يَ ْستَح ُ
ص ُل لَهُ ا ْعت َقاد َجازم لَ ْو َلْ يَ ْعرف الَدلَّةَ الْ ُْبَهانيَّةَ الْ َع ْقليَّةَ
وز لَهُ ِبَْي ُ
َيُ ُ
ث َْي ُ
ض الْ َع ْين م ْن َه َذا الْع ْلم الَّذى ُه َو فَ ْرض
َعلَى إثْ بَات َهذه الْ َع َقائد  .الْ َف ْر ُ
ف بَ َّن
ب أَ ْن يَ ْعر َ
َعلَى ُك ّل ُم ْسلم َبلغ َعاقل أَ ْن يَ ْعر َ
ف َهذه الْ َع َقائ َدَ ،ي ُ
َّ
َّ
صوف بلْ ُو ُجود َوالْق َدم أَى الَ َزليَّة أَ ْى أَ
س لَهُ ابْت َداء،
ي
ل
ه
ود
ج
و
ن
َ
َ
ُ
ْ
اّللَ َم ْو ُ
ُ
ُ
َ
يك لَهُ ِف َذاته َوال ِف ص َفاته َوال ِف أَفْ َعاله،
َوالْ َو ْح َدانيَّة أَ ْى أَنَّهُ ال َشر َ

اج إلَْيهَ ،والْ ُم َخالََفة
اج إ َل غَ ْيه َوُكل َش ْىء َْيتَ ُ
َوالْقيَام بنَ ْفسه أَ ْى أَنَّهُ ال َْيتَ ُ
ل ْل َح َوادث أَ ْى ال يُ ْشبهُ َش ْي ئًا م َن الْ َم ْخلُوقَات َوأَ َّن لَهُ قُ ْد َرًة أَ َزليَّةً َوأَ َّن لَهُ

ت َك َحيَاة غَ ْيهَ ،وأَنَّهُ ُمتَّصف بلْعلْم
س ْ
إ َر َ
اد ًة أَ َزليَّةً َوأَ َّن لَهُ َحيَا ًة أَ َزليَّةً لَْي َ
الَ َزل ،وأَ َّن لَهُ الْ َك َ َّ
س َك َكالمنَاُ ،كل َه َذا َم َع التَّ ْنزيه َع ْن
ّ َ
الم الذى لَْي َ
الث
ات الثَّ َ
الص َف ُ
ص ًرا أَ ْى يَ َرى َويَ ْس َم ُعّ ،
ُم َش َابَته ل ْل َخ ْلقَ ،وأَ َّن لَهُ َسْ ًعا َوبَ َ
ن َعلَى ُك ّل َبلغ َعاقل ،أَ َّما َما س َوى َهذه
َع ْش َرَة َم ْعرفَ تُ َها فَ ْرض َع ْي ى

الص َفات الثَّ َ
ب م ْن َبب الْ ُو ُجوب الْك َفائ ّى أَ ْى إ َذا َعل َمهُ
ّ
الث َع ْش َرَة فَ يَج ُ
الص َفات
ي َس َق َ
ين ،فَ َم ْن َع َر َ
ض الْ ُم ْسلم َ
بَ ْع ُ
ف َهذه ّ
ط ا ْلََر ُ
ج َعن اآلخ َر َ
الث َع ْش َرَة ب َدليل َع ْقل ّى أَ ْو ب ُدون َدليل أَ ْى ب ُدون َم ْعرفَة َّ
الدليل،
الثَّ َ
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ب للَنْبيَاء م ْن ُدون َدليل فَ َق ْد قَ َام بَا ُه َو فَ ْرض َعلَْيه م َن
َو َع َر َ
ف َما َي ُ
ول الَّّت ه َى فَ ْرض َعلَى ُك ّل ُم ْسلم َبلغ َعاقل .
اال ْعت َقادَ ،هذه الْ َم ْرتَ بَةُ الُ َ
الص َفات الْ َواجبَة َّّلل ب َّ
لدليل الْ َع ْقل ّى
َوالْ َم ْرتَ بَةُ الثَّانيَةُ ه َى َم ْعرفَةُ َهذه ّ
ضا َعلَْيه ْم
ض ك َفايَة لَْي َس ْ
س فَ ْر ً
ت فَ ْر َ
َوالنَّ ْقل ّىَ ،هذه فَ ْر ُ
ض َع ْي ،الْ َع َوام لَْي َ
َّ
الص َفات ب َدالئل َها الْ َع ْقليَّة َوالنَّ ْقليَّة أَ ْى أَ
س
ي
ل
ا
ذ
ه
ن
َ
َ
َ
ْ
أَ ْن يَ ْعرفُوا َهذه ّ
َ
ضا َعلَى ُك ّل ُم َكلَّف أَ ْى َبلغ َعاقل إ َّّنَا َه َذا فَ ْرض َتْصيلُهُ َعلَى بَ ْعض
فَ ْر ً
ي .
م َن الْ ُم ْسلم َ
الصيَام َوا ْلَ ّج َو َّ
الزَكاة
َك َما أَ َّن ع ْل َم الَ ْح َكام الَّّت تَ تَ َعلَّ ُق ب َّ
لصالة َو ّ
اف إ َل َهذه الْ َم ْرتَ بَة الثَّانيَة
َعلَى َم ْرتَ بَ تَ ْي َم ْرتَ بَة أُ َ
ض ُ
ول َوَم ْرتَ بَة َثنيَةَ ،ويَ ْن َ
التَّ َمك ُن ِف َم ْعرفَة َّ
ف َهذه
يع الْ ُم ْسل ُم الَّذى َع َر َ
الدالئل َح َّّت يَ ْستَط َ
َّ
َّ
ين
ين َوالْب ْدعيّ َ
الدالئ َل َد ْح َ
ي َ .والْ ُم ْلح ُدو َن ُه ُم الذ َ
ض تَ ْشكي َكات الْ ُم ْلحد َ
ي
ال يَ ْن تَسبُو َن إ َل ال ْسالم إ َّّنَا ُه ْم َزًَندقَة يُري ُدو َن أَ ْن يُ َش ّك ُكوا الْ ُم ْسلم َ
ِف دينه ْم ليَ ْن َح َّل َع ْق ُد قُلُوب ْم َعلَى دينه ْم ،وأَ َّما الْب ْدعيو َن فَ ُهم الَّ
ين
ذ
َ
َ
ُ
ينُ ،ثَّ َه ُؤالء الْب ْدعيو َن
يَ ْن تَسبُو َن إ َل ال ْسالم َو ُه ْم َ
سوا ُم ْهتَد َ
ضالو َن لَْي ُ
ُه ْم ِف َح ّد َذات ْم ص ْن َفان ص ْنف َخ َر ُجوا م َن ال ْسالم َو ُه ْم يَ ْن تَسبُو َن إ َل
ال ْسالم وال يَ ْدرو َن بَ َّّنُ ْم َخر ُجوا م ْنهُ َك َه ُؤالء الْم ْعتَزلَة الَّ
ين يَ ُقولُو َن الْ َع ْب ُد
ذ
ُ
َ ُ
َ
َ
اّللُ فيه َوإ َّن َّ
ال نَ ْفسه ب ُق ْد َرة َخلَ َق َها َّ
اّللَ ال َيْلُ ُق َش ْي ئًا م ْن أَ ْع َمال
َيْلُ ُق أَفْ َع َ
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ص َار َعاج ًزا َع ْن
الْ َع ْبد بَل الْ َع ْب ُد ُه َو َيْلُ ُق أَ ْع َمالَهُ بَ ْع َد أَ ْن أَ ْعطَاهُ الْ ُق ْد َرَة َ
َّ
ين َج َعلُوا
َخ ْلق َهذه الَفْ َعال أَ ْى َح َرَكات الْعبَاد َو ُس ُكوّن ْم فَ َه ُؤالء الذ َ
َّ
ي،
يةُ الْ ُم ْسلم َ
النْ َسا َن َخال ًقا لَ ْع َماله يَ َّدعُو َن ال ْسالم بَ ْل يَ َّدعُو َن أَّنُ ْم خ َ
َو ُه ْم لَْيسوا م َن ال ْسالم ِف َشىء ،لَْيس َلُ ْم َح ى
ظ م َن ال ْسالم ،فَالْع ْل ُم
ُ
َ
ْ
الَّذى يُتَ َم َّك ُن به م ْن َد ْحض تَ ْشكي َكات َه ُؤالء َو ُشبَهه ْم فَ ْرض َعلَى
س َعلَى َجيع الَفْ َراد الْ ُم ْسل َمة بَ ْل َعلَى ق ْسم م ْن ُه ْم .
الْك َفايَة أَ ْى لَْي َ
ف َوعلْ ُم الْ َكالم
َّ
السلَ ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
السلَفَ ،ه َذا
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َو َه َذا الْع ْل ُم َكا َن ِف َّ
ال ال َم ُ

أَبُو َحني َفةَ َرض َى َّ
السلَفَّ ،
صف َّ
السلَ ُ
ف َم ْعنَاهُ
ِف ِف ُم ْن تَ َ
اّللُ َع ْنهُ َكا َن تُ ُو َّ
ك يُ َق ُ
أَ ْه ُل الْ ُق ُرون الثَّالثَة الُ َ
يةُ
اء بَ ْع َد َذل َ
ولُ ،ثَّ َم ْن َج َ
ال َلُ ْم َخلَف ،فَخ َ
ولَ ،و َه ُؤالء
َهذه الَُّمة ُه ْم أَ ْه ُل الْ ُق ُرون الثَّالثَة أَ ْى أَ ْه ُل الثَّالثائَة َسنَة الُ َ

صف َهذه
الر ُس ُ
َشه َد َلُ ُم َّ
ول بلَفْ َ
ِف ِف ُم ْن تَ َ
ضليَّة ،أَبُو َحني َفةَ َكا َن تُ ُو َّ
ي َوُول َد َّ
السنَةَ ،أَبُو َحني َفةَ َكا َن
ك َّ
الشافعى ت ْل َ
الْ ُم َّدة َسنَةَ مائَة َو َخْس َ
ُمتَ َم ّكنًا إ َل َح ّد بَعيد ِف َه َذا الْع ْلم ع ْلم الْ َعقي َدة بتَ ْقريرَها ب َّ
لدالئل الْ َع ْقليَّة
والنَّ ْقليَّة وَكا َن يُ َكاف ُح َه ُؤالء الْب ْدعيّ َ َّ
ين ُه ْم يَ ْن تَسبُو َن إ َل ال ْسالم
َ
ي الذ َ
َ
َّ
ين ال يَ ْن تَسبُو َن إ َل ال ْسالمَ ،كا َن م ْن ش َّدة عنَايَته بَ َذا
َوالْ َمالح َد َة الذ َ
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ص َرة َوه َى َم َسافَة َواس َعة َح َّّت بَلَ َغ
ي بَغْ َد َ
اد َوالْبَ ْ
الَ ْمر الْ َعظيم يَتَ نَ َّق ُل بَ ْ َ
ك الَ َّّيم الَّّت َلْ يَ ُك ْن ف َيها
ين َم َّرًة َونَيًّفاِ ،ف ت ْل َ
َع َد ُد تَ نَ قالته بَ ْي نَ ُه َما ع ْشر َ
إ َّال َّ
اب .
الد َو ُ
ود أَ َّن ع ْلم الْ َعقي َدة بَدلَّ
س َش ْي ئًا
ي
ل
ة
ي
ل
ق
َّ
الن
و
ة
ي
ل
ق
ع
ْ
ل
ا
ا
ه
ت
َ
َّ
ْ
َّ
ْ
ص ُ
َ
ْ
َ
الْ َم ْق ُ
َ
َ
َ

ي م ْن ال
يَ ،وم ْن َه ُؤالء الْ ُم َش ّكك َ
وما بَ ْل ُه َو فَ ْرض َعلَى الْ ُم ْسلم َ
َم ْذ ُم ً
ول َّ
ال َّ
ول أَ ًَن ال أُ ْؤم ُن
اّلل يَ ُق ُ
ال َر ُس ُ
اّللُ تَ َع َال قَ َ
ت لَهُ قَ َ
يَ ْقبَ ُل إ َذا قُ ْل َ
ف ُتَاربُهُ َك ْي َ
ك أَ ْعطن َدل ًيال َع ْقليا ،فَ َه َذا َك ْي َ
ك َوال بنَبيّ َ
بكتَاب َ
ف تُ َكاف ُحهُ
ب َدل ًيال َع ْقليا َعلَى ُو ُجود َّ
اّلل
إ َذا َلْ تَ ْعلَ ْم َهذه الَدلَّةَ الْ َع ْقليَّةَ ،إ َذا َلْ تَ ْنص ْ
َّ
الر َسالَة َوُو ُجوب
َوقُ ْد َرته َو َسائر ص َفاته الّت َي ُ
ب َم ْعرفَ تُ َها َو َح ّقيَّة الن بُ َّوة َو ّ
ت ال
يَ ،ك ْي َ
ت لَهُ الْ ُْبَها َن الْ َع ْقل َّى إ َذا ُك ْن َ
ف تُثْب ُ
اتّبَاع الَنْبيَاء َوالْ ُم ْر َسل َ
ول َّ
ال َّ
اآلّيت َوالَ َحاديث،
ال َر ُس ُ
اّللُ قَ َ
ف إ َّال قَ َ
تَ ْعر ُ
اّلل ،إ َّال ظََواه َر َ
باهي الْ َع ْقليَّةَ ،م ْعرفَةَ
اح َعن ّ
ب ُو ُج ً
الْك َف ُ
الدين يَتَطَلَّ ُ
وب َو َح ْت ًما َم ْعرفَةَ الْ ََ
الْ َع َقائد اليَانيَّة َم ْق ُرونَةً بلَدلَّة الْ َع ْقليَّة أَى الْ ََ
باهي الْ َع ْقليَّة َوالنَّ ْقليَّة  .لَ ْو َلْ
ص ْوا ُكل ُه ْم ،لَ َش َملَت الْ َم ْعصيَةُ
وج ْد ِف الْ ُم ْسلم َ
ومو َن بَ َذا لَ َع َ
ي أُ ًَنس يَ ُق ُ
يُ َ
وم به
ي ،لَك ْن إ َذا َكا َن بَ ْعض يَ ْعر ُ
ف َذل َ
ي الْ َعاقل َ
ُك َّل الَفْ َراد الْبَالغ َ
ك َويَ ُق ُ
ين َح َرج .
س َعلَى اآل َخر َ
فَ لَْي َ
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ض النَّاس يَ ْنف ُرو َن م ْنهُ ْلَ ْهله ْم ب ْلَقي َقة
َه َذا الْع ْل ُم الَّذى ُه َو فَ ْرض بَ ْع ُ
َوَْيتَجو َن للتَّ ْنفي م ْن َه َذا الْع ْلم ب َكالم يُ ْرَوى َعن َّ
الشافع ّى َو ُه َو « َلَ ْن

يَ ْل َقى َّ
الش ْر َك َخ ْي لَهُ م ْن أَ ْن يَ ْل َقاهُ بلْ َكالم»
اّللَ الْ َع ْب ُد ب ُك ّل َذنْب َما َخال ّ
وّنَا َعن َّ
يحةُ ه َى َما َرَو َاها َعن
َهذه رَوايَة يَ ْرُو َ
الرَوايَةُ َّ
الصح َ
الشافع ّىَ ،و ّ

َّ
بن الْ ُم ْنذر ِف كتَابه
ام الْ ُم ْجتَه ُد الْ ُم َح ّد ُ
الشافع ّى ال َم ُ
س ُر أَبُو بَ ْكر ُ
ث الْ ُم َف ّ
ص َحاب َّ
الربيع
الشافع ّى َك َّ
ال ْش َراف َوابْ ُن الْ ُم ْن ُذر مَّ ْن أَ َخ َذ الْع ْل َم َع ْن أَ ْ

يع أَ ْش َه ُر َم ْن أَ َخ َذ ع ْل َم َّ
بن الْ ُم ْنذر
ى َّ .
الرب ُ
الْ ُم َراد ّ
الشافع ّىَ ،و َه َذا أَبُو بَ ْكر ُ
ب َّ
ب َّ
الشافع َّى
اسةً ُم ْت َقنَةًَ ،حف َ
الشافع ّى د َر َ
ظ الْ َم ْذ َه َ
س َم ْذ َه َ
َكا َن َد َر َ
الربيع الَّذى ُه َو ت ْلمي ُذ َّ
يما
بلتَّ لَ ّقى م َن َّ
الشافع ّى َوغَ ْيهَ ،و َ
ص َار ُْمتَه ًدا ف َ
بَ ْع ُد لَ َّن َّ
ظ الَ َحاديث النَّ بَويَّة بَ َسانيد َها َوالتَّ َمك َن
س َر لَهُ ح ْف َ
اّللَ تَ َع َال يَ َّ
ص َحى الَّّت نَ َز َل بَا الْ ُق ْرَءا ُن
صليَّة اللغَة الْ َع َربيَّة الْ ُف ْ
ِف َم ْعرفَة اللغَة الَ ْ
ص َار ُم ْقتَد ًرا َعلَى أَ ْن َْيتَه َد َك َما أَ َّن َّ
الشافع َّى َكا َن َْيتَه ُد َوَمال ًكا
الْ َكريَُ ،
ص َار ِف َعتَاده ْمَ ،و ُه َو الَّذى نَ َق َل َعن َّ
الشافع ّى الْعبَ َارَة
بن َح ْن بَلَ ،
َوأَ ْحَ َد َ
يحة الَّ
َّ
ال َّ
الشافعى « َلَ ْن يَ ْل َقى
ي
ل
ّت
ح
ص
ى
ه
ّت
ول قَ َ
س ف َيها إ َيهام ،يَ ُق ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ال َ
َّ
الش ْر َك َخ ْي م ْن أَ ْن يَ ْل َقاهُ ب َش ْىء م َن
اّللَ الْ َع ْب ُد ب ُك ّل َذنْب َما َخال ّ
ال م ْن ُجْلَة الَ ْه َواء .
ي ،اال ْعت َز ُ
الَ ْه َواء» الَ ْه َواءُ ه َى َع َقائ ُد الْب ْدعيّ َ
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يم
َم ْعرفَةُ ع ْلم الْ َعقي َدة ب َدالئل َها الْ َع ْقليَّة َوالنَّ ْقليَّةَ ،ه َذا الَ ْم ُر الْ َعظ ُ
ك
ادونَهُ َوَْيتَجو َن بتلْ َ
ض النَّاس يُ َع ُ
الَّذى ُه َو فَ ْرض َعلَى الْك َفايَة بَ ْع ُ
َّ
اّللُ َع ْنهَُ ،وَلْ يَ ْدر َه ُؤالء أَ َّن َّ
ب ل َّ
لشافع ّى َرض َى َّ
الشافع َّى
الْعبَ َارة الّت تُ ْن َس ُ
َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َكا َن يُ ْتق ُن ع ْل َم الْ َعقي َدة َم َع تَ ْقرير الَدلَّة الْ َع ْقليَّة َوالنَّ ْقليَّة،
َكا َن َّ
اك قَ ْب َل َه َذا» ،أَتْ َقنَّا
ك َح َّّت قَ َ
ال «أَتْ َقنَّا َذ َ
الشافعى ُمتَ َم ّكنًا ِف َذل َ
اك أَ ْى ع ْل َم الْ َعقي َدة الْ َم ْق ُرو َن ب َّ
لدالئل الْ َع ْقليَّة َوالنَّ ْقليَّة ،قَ ْب َل َه َذا أَ ْى
َذ َ
قَ ْب َل علْم الْف ْقه الْ َف ْرع ّى ،ع ْل ُم الَ ْح َكام يُ َق ُ
ال لَهُ الْف ْقهُ الْ َف ْرعى لَ َّن الْف ْقهَ
ب ُه َو ع ْل ُم الْ َعقي َدةَ ،وم َن َّ
الدليل َعلَى َذل َ
ك أَ َّن أَ َب َحني َفةَ َسَّى كتَابَهُ
الَ ْك ََ
وًن ببَ يَان َّ
ب فَا ْلَ َذ َر
الَّذى أَلََّفهُ بلْ َعقي َدة َم ْق ُر ً
الدالئل الْ َع ْقليَّة الْف ْقهَ الَ ْك ََ
َّ
ين يُري ُدو َن أَ ْن يَطْ َعنُوا ِف َه َذا الْع ْلم الَّذى ُه َو
ا ْلَ َذ َر م ْن َكالم َه ُؤالء الذ َ
ف الْعُلُوم .
أَ ْش َر ُ
إ َّن َّ
الشافع َّى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َلْ يَ ْعن بلْ َكالم الْ َم ْذ ُموم ع ْل َم الْ َعقي َدة
باهي الْ َع ْقليَّة ،إ َّّنَا يَ ْعن ع ْل َم الْ َكالم الْ َم ْذ ُموم
الْ ُم ْشتَم َل َعلَى تَ ْقرير الْ ََ
ي الْ ُم ْعتَزلَة َوأَ ْشبَاهه ْمَ ،ه َذا الَّذى َذ َّمهُ َّ
الشافعى،
الَّذى ُه َو َع َم ُل الْب ْدعيّ َ
السلَف غَ ْيُ َّ
ضا ،أَ َّما َه َذا
ض َّ
الشافع ّى أَيْ ً
الم الَّذى َذ َّمهُ بَ ْع ُ
َه َذا ُه َو الْ َك ُ
بن َع ْبد الْ َعزيز
الْع ْل ُم أَبُو َحني َفةَ َكا َن َرأْ ًسا فيهَ ،ك َذل َ
ك أَئ َّمة قَ ْب لَهُ ،عُ َم ُر ُ
الراش ُد َرض َى َّ
ْ
باهي
اّللُ َع ْنهُ لَهُ ر َسالَة ِف َّ
اَْلي َفةُ َّ
الر ّد َعلَى الْ ُم ْعتَزلَة بلْ ََ
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بن ُمَ َّمد بن ا ْلَنَفيَّة َه َذا
آلّيت فَ َق ْط َك َذل َ
سب َ
ك ا ْلَ َس ُن ُ
الْ َع ْقليَّة ،لَْي َ
اّللُ َع ْنهُ ،ا ْلَنَفيَّةُ ه َى ُس ّريَّةُ َعل ّى َرض َى َّ
َحفي ُد َسيّد ًَن َعل ّى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ
بن َعل ّى إ َّّنَا
َولَ َد ْ
بن ا ْلَنَفيَّةُ ،شه َر بُّمهَ ،و ُه َو ُمَ َّم ُد ُ
ت لَهُ ال َم َام ُمَ َّم َد َ
ت ُش ْه َرتُهُ ب ْسم أُّمه .
غَلَبَ ْ
ورا قَوّي
َوالْ ُم ْعتَزلَةُ َكا َن بَ ْد ُؤ ُه ْم ِف الْ َق ْرن الَ َّول َولَكنَّ ُه ْم ظَ َه ُروا ظُ ُه ً
ى َو َسبَ بُهُ أَ َّن َر ُج ًال
بَ ْع َد الثَّالثائَة َ .وقَ ْد ُسوا الْ ُم ْعتَزلَةَ أَ َّّي َم ا ْلَ َسن الْب ْ
صر ّ
ى
م ْن ُرُؤوس الْ ُم ْعتَزلَة الْ ُق َد َماء َكا َن َْي ُ
س ال َمام ا ْلَ َسن الْب ْ
صر ّ
ض ُر َْمل َ
َرض َى َّ
صرى
اّللُ َع ْنهُ ،فَ َكا َن يَتَ َكلَّ ُم ب َس َقط م َن الْ َق ْول فَ نَ بَ َذهُ ا ْلَ َس ُن الْب ْ
ك بلْ ُم ْعتَزلَة أَى
َوقَ َ
ال ا ْعتَز ْل َعنَّا َم ْعنَاهُ ا ْخ ُر ْج م ْن َْملسنَا ،فَ لُّقبُوا بَ ْع َد َذل َ
الطَّائ َفة الْ ُم ْعتَزلَة أَى الْ َم ْن بُو َذةُ ،ثَّ قَ ْب َل َه َذا الظ ُهور الَ ْك َب َلُ ْم ض ْم َن أَ َّّيم
ي َح َّّت
السلَف ،أَ َّّي َم َمالك َوقَ ْب لَهُ َكا َن الَئ َّمةُ يَ ْستَذل َ
َّ
وّنُ ْمَ ،كانُوا ُم ْستَ َذلّ َ
إ َّن ْ
اب أَ َح َد أَ َكابر الْ ُم ْعتَزلَة َو ُه َو
اَْلي َفةَ َّ
بن َع ْبد الْ َعزيز ْ
استَ تَ َ
الراش َد عُ َم َر َ
تَكهُ م َن الْ َق ْتلَ ،كا َن قَ تَ لَهُ لَ ْوال
بن َم ْرَوا َن ْ
استَ تَابَهُ فَأَظْ َه َر التَّ ْوبَةَ فَ ََ
غَْيال ُن ُ
ض َما أَظْ َه َر أَ َّّي َم عُ َم َر بن َع ْبد الْ َعزيز أَ َّّي َم
أَنَّهُ أَظْ َه َر التَّ ْوبَةَ ُثَّ بَ ْع َد َذل َ
ك نَ َق َ
اد إ َل َّ
ضاللَة
الضاللَة الَّّت َكا َن َعلَْي َهاَ ،
ه َشام فَ َقتَ لَهُ ه َشام لَنَّهُ َع َ
اال ْعت َزال .
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اللَّ ُه َّم َعلّ ْمنَا َما يَ ْن َفعُنَا َوانْ َف ْعنَا بَا َعلَّ ْمتَ نَا َوز ْد ًَن ع ْل ًماَ ،و َءاخ ُر َد ْع َو َاًن
ي .
ب الْ َعالَم َ
أَن ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
اد لآلخ َرة
ح ْف ُ
ظ اللّ َسان َواال ْست ْع َد ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ات
قَ َ
صلَ َو ُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ال ال َم ُ
َّ
ي
ب َّ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة الْ ُم َق َّرب َ
اّلل الْ َّ
ين .
الطَّاهر َ
اّلل الثَّ َقف َّى َرض َى َّ
بن َع ْبد َّ
ُرّوينَا ِف َ
اّللُ
صحيح ابْن حبَّا َن أَ َّن ُس ْفيَا َن َ

ول َّ
ت
اّلل أَ ْخ ْبن ب َش ْىء أَ ْعتَص ُم به قَ َ
ت َّي َر ُس َ
َع ْنهُ قَ َ
ال «قُ ْل َءا َم ْن ُ
ال قُ ْل ُ
ال « َه َذا» أَ ْى
ف َعلَ َّى فَ َق َ
استَق ْم» ،قَ َ
ت َما أَ َشد َما تَ تَ َخ َّو ُ
ال قُ ْل ُ
ب َّّلل ُثَّ ْ
ال لَهُ « َه َذا» .
ول بل َسانه فَ َق َ
الر ُس ُ
أَ َخ َذ َّ

ا ْْلُْزءُ الَخيُ م ْن َه َذا ا ْلَديث َكثي م َن النَّاس ال يَ ْعلَ ُمو َن به َو ُه َو أَ َّن

اّلل الثَّ َقف َّى َرض َى َّ
بن َع ْبد َّ
ال َّي
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َه َذا َّ
الص َح َّ
يل ُس ْفيَا َن َ
اب ا ْْلَل َ
ول َّ
ول « َه َذا» َوأَ َخ َذ بل َسان
الر ُس ُ
ف َعلَ َّى فَ َق َ
َر ُس َ
اّلل َما أَ َشد َما تَ تَ َخ َّو ُ
ال َّ
ك
ك ل َسانَهُ َوقَ َ
ال « َه َذا» أَى اللّ َسا ُن أَ َشد َما أَ َخ ُ
اف َعلَْي َ
نَ ْفسه ،أَ ْم َس َ
ك .
ضر َك َم َعاصى ل َسان َ
يَ ْعن أَ ْكثَ ُر َما يَ ُ
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ية ِف الْ َكالم الَّذى َتَْواهُ م ْن غَ ْي تَ ْفكي ِف
س َلَا َش ْه َوة َكب َ
النَّ ْف ُ
َعاقبَتهَ ،ما َذا يُصيبُن م ْن َه َذا الْ َكالم ِف اآلخ َرة أَ ْو ِف الدنْ يَا ،م ْن غَ ْي
ال أَ َشد َما
ول قَ َ
الر ُس ُ
ك َّ
اس يَتَ َكلَّ ُمو َن ل َذل َ
تَ ْفكي ِف َعاقبَة َه َذا الْ َكالم النَّ ُ

ال لَهُ ُس ْفيَا ُن أَ ْخ ْبن ب َش ْىء أَ ْعتَص ُم به
ك ِ .ف الَ َّول قَ َ
أَ َخ ُ
ك ل َسانُ َ
اف َعلَْي َ

ت ب َّّلل ُثَّ
الر ُس ُ
ك به لدين فَ َق َ
ال لَهُ َّ
أَ ْى َعلّ ْمن أَ ْم ًرا أَََ َّ
سُ
ول قُ ْل « َءا َم ْن ُ
اعة َّ
ب
استَق ْم» أَى اثْ بُ ْ
استَق ْم أَى ا ْع َم ْل بطَ َ
اّلل َو ْ
ت َعلَى اليَان ُثَّ ْ
ْ
اجتَن ْ
َم َعاص َى َّ
ول
الر ُس ُ
ضرهُ فَ َق َ
ال َّ
اّلل ُ .ثَّ ُس ْفيَا ُن َسأَ َل َع ْن أَ َش ّد َش ْىء يُ ْهل ُكهُ يَ ُ
ك .
ك ُه َو أَ َشد َما أَ َّتََّوفُهُ َعلَْي َ
« َه َذا» أَ ْى أَ َّن ل َسانَ َ
ك النْ َسا َن ِف اآلخ َرة َم َعاصى
ح ْف ُ
ظ اللّ َسان أَ ْمر ُمه ىم ،أَ ْكثَ ُر َما يُ ْهل ُ
اج إ َل ُك ْل َفة أَ َّما
اللّ َسان لَ َّن الْ َك َ
الم َس ْهل َعلَى اللّ َسان ،الْ َم ْش ُى َْيتَ ُ
اللّ َسا ُن َس ْهل أَ ْن يَ ْنط َق بَا يَ َشاءُ فَأَ ْكثَ ُر َما يَ ْف َعلُهُ النْ َسا ُن م َن الذنُوب
ُه َو م َن اللّ َسان .

ظ ل َسانَهُ َوطَري َقةُ ح ْفظ اللّ َسان أَ ْن
ب َعلَى النْ َسان أَ ْن َْي َف َ
فَ يَج ُ
يَتَ َف َّك َر النْ َسا ُن ِف َعاقبَة َما َيْطُُر لَهُ أَ ْن يَتَ َكلَّ َم بهُ ،ثَّ إ ْن َلْ يَ ُك ْن فيه
المة .
يق َّ
َخطَر يَ ْنط ُق بهَ ،ه َذا طَر ُ
الس َ
أَ ْكثَ ُر الْ ُك ْفر يَ ُكو ُن بللّ َسانَ ،وأَ ْكثَ ُر الْ َع َدا َوات َسبَ بُ َها اللّ َسا ُن،
َوأَ ْكثَ ُر ْ
كَ ،وأَ ْكثَ ُر أَ ْسبَاب التَّ بَاغُض َوالتَّ َقاطُع ُه َو
ومات َك َذل َ
اُْ ُ
صَ
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ود َعلَْيه ب َكالمه الَّذى
يما يَعُ ُ
ب نَ ْف َسهُ َويُ َف ّك ُر ف َ
اللّ َسا ُن ُ .كل إنْ َسان ُيَاس ُ
المةُ .
ك َّ
يَتَ َكلَّ ُم به قَ ْب َل أَ ْن يَتَ َكلَّ َم فَب َذل َ
الس َ
يما أَنْ َز َل َّ
الم َك َما
يم َعلَْيه َّ
الس ُ
فَ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َعلَى َسيّد ًَن إبْ َراه َ
ظ
الر ُس ُ
ص َحائف أَ ْمثَال أَ ْى َم َواع َ
ك َّ
ول َعلَْيه َّ
ب ب َذل َ
المَ ،ع ْش ُر َ
الس ُ
أَ ْخ ََ
س ف َيها أَ ْح َكام َش ْرعيَّة َكالْ ُق ْرَءان ،الْ ُق ْرَءا ُن َجامع لَ ْح َكام َوأَ ْخبَار
َوع ًَ
با لَْي َ
ي النَّاس َوَما
يما بَ ْ َ
الَنْبيَاء الَ َّول َ
ي َو َجام ُع أُ ُمور اآلخ َرة َو َجام ُع الْ ُم َعا َش َرة ف َ
صالح ،الْ ُق ْرَءا ُن َشامل
الر ُجل َو َّ
ي َّ
الزْو َجة َوغَ ْي َذل َ
يَ ُكو ُن بَ ْ َ
ك م َن الْ َم َ
ظ .
يم الْ َع ْش ُر َما َكا َن ف َيها إ َّال الْ َم َواع ُ
ص ُح ُ
ل ْل َعقي َدة َوالَ ْح َكام أَ َّما ُ
ف إبْ َراه َ
وب َعلَى َع ْقله
مَّا َكا َن ِف ُ
يم َعلَى الْ َعاقل َما َلْ يَ ُك ْن َمغْلُ ً
ص ُحف إبْ َراه َ

ب ف َيها
اعة يُنَاجى ف َيها َربَّهُ َو َس َ
اعاتَ ،س َ
أَ ْن تَ ُكو َن لَهُ أَ ْربَ ُع َس َ
اعة ُيَاس ُ
ص ْنع َّ
اعة َيْلُو ف َيها ل َمطْ َعمه
اّلل َو َس َ
نَ ْف َسهُ َو َس َ
اعة يَتَ َف َّك ُر ف َيها ِف ُ
َوَم ْش َربه .

وب م َن الْبَالغ الْ َعاقل َهذه
َهذه الْ َكل َم ُ
ية فَالْ َمطْلُ ُ
ات ف َيها َم ْوعظَة َكب َ

ور الَ ْربَ َعةُ .
الُُم ُ
أَ َح ُد َها أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ َوقْت يُنَاجى فيه َّ
الذ ْكر ،إ َّما
اّللَ ب َّ
لصالة َو ّ
اجاةُ َّ
اّلل ،أَ ْى أَ َّن َه َذا أَ ْمر ُمه ىم .
ب َّ
لصالة َوإ َّما ب ّ
لذ ْكرَ ،هذه ُمنَ َ
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ب ف َيها نَ ْف َسهُ أَ ْى يَتَ َف َّك ُر ِف
َوالَ ْم ُر الثَّان أَ ْن تَ ُكو َن لَهُ َس َ
اعة ُيَاس ُ
ص َل م ّن
ت الْيَ ْوَم م َن الْ َواجبَات م ْن أُ ُمور ّ
نَ ْفسه َما َذا َعم ْل ُ
الدين َوَما َذا َح َ
اع َواجبًا يَتَ َد َارُكهُ بَ َدائه
م َن الْ َم َعاصى ليَ تَ َد َار َك نَ ْف َسهُ ،إ ْن تَ َذ َّك َر أَنَّهُ أَ َ
ضَ
ك الْ َم ْعصيَة .
َوإ ْن تَ َذ َّك َر أَنَّهُ َعم َل َم ْعصيَةً يَتَ َد َار ُك نَ ْف َسهُ بلتَّ ْوبَة م ْن ت ْل َ
ص ْنع َّ
اّلل أَ ْى ِف َحال نَ ْفسه
َوالَ ْم َران اآل َخ َران أَ َح ُد ُهَا أَ ْن يَتَ َف َّك َر ِف ُ
يش َعلَْي َها َوِف َحال الْ َعا َل
ُه َو َكإنْ َسان َوِف َحال َهذه الَ ْرض الَّّت يَع ُ
الس َماء َوالن ُجوم ،فَإ َّن ِف َه َذا التَّ َفكر زَّي َد َة الْيَقي ب َك َمال قُ ْد َرة
ى َّ
الْعُ ْلو ّ
ك َمَبَّةُ َّ
َّ
ك م َن الْ َف َوائد .
اّلل َوغَ ْيُ َذل َ
ك تَ ْقويَةُ اليَان َوِف َذل َ
اّلل َوِف َذل َ
ب َ .هذه
َوالَ ْم ُر َّ
الراب ُع ُه َو أَنَّهُ ال بُ َّد لَهُ م ْن َس َ
اعة َيْ ُك ُل ف َيها َويَ ْش َر ُ
الراب َعةُ قَ ْد يُغْن َّ
اجو َن
ض َّ
َّ
الصال َ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال بَ ْع َ
ي َع ْن َها فَال َْيتَ ُ

ض أَ ْوليَاء َّ
وس َ
ف أَ َخ َذهُ
للَ ْكل َوالش ْرب ،بَ ْع ُ
اّلل ِف أَ َّّيم ا ْلَ َّجاج بن يُ ُ
اب ،أَ ْد َخلُوهُ َوأَ ْغلَ ُقوا َعلَْيه
ليَ ْقتُ لَهُ ب ْْلُوع قَ َ
ال ْ
سوهُ َوأَ ْغل ُقوا َعلَْيه الْبَ َ
احب ُ
اب َو َعلَى ظَنّه ْم أَنَّهُ َم َ
ات فَ َو َج ُدوهُ
اب َخْ َسةَ َع َش َر يَ ْوًما ُثَّ فُت َح الْبَ ُ
الْبَ َ

اج م ْن قَ ْتله فَأَطْلَ َقهُ .
صلّى فَ تَ َخ َّو َ
قَائ ًما يُ َ
ف ا ْلَ َّج ُ
ض الَ ْوليَاء َه َك َذا ال ُْيو ُج ُه ُم َّ
اّللُ تَ َع َال إ َل الَ ْكل َوالش ْرب،
بَ ْع ُ
ب النَّاس
يُ ْعطيه ْم قُ َّوًة بال أَ ْكل َوال ُش ْرب َوص َّحتُ ُه ْم َْم ُفوظَة ،لَك ْن أَ ْغلَ ُ
اعة للَ ْكل َوالش ْرب َ .ه َذا الْ َول يُ َق ُ
ال بُ َّد َلُ ْم م ْن أَ ْن تَ ُكو َن َلُ ْم َس َ
ال لَهُ
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اج الَّذى فَ َع َل به َه َذا قَ تَ َل ظُْل ًما ِف
بن أَب نُعُمَ ،و َه َذا ا ْلَ َّج ُ
َع ْب ُد ا َّلر ْحٰن ُ
َّ
ين
ين أَلْ َ
ف نَ ْفس ُم ْسل َمة ،م ْن أَ ْك َب الظ َّالم الذ َ
غَ ْي َم ْع َرَكة مائَةً َوع ْشر َ
َكانُوا م ْن ُح َّكام بَن أَُميَّةََ ،ه َذا أَظْلَ ُم ُه ْم .
صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
يق إ َل َّ
اّلل
الطَّر ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
ب َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُنَ ،
اّلل الْ َّ
ي .
ي َوالْ ُم ْر َسل َ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َجيع إ ْخ َوانه م َن النَّبيّ َ
الْ ُم َق َّرب َ

اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ﴿قُ ْل إ ْن ُك ْن تُ ْم ُتبو َن َّ
ال َّ
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد قَ َ
اّللَ
ب َّ
فَاتَّبعُون ُْيب ْب ُك ُم َّ
اّلل تَ َع َال ُه َو اتّبَاعُ
اّللُ﴾ [ ُس َورةَ َءال ع ْم َرا َن]َ ،ع َ
المةُ ُح ّ
اعا َكام ًال فَ ُه َو م ْن أَ ْوليَاء َّ
اّلل،
َسيّد ًَن ُمَ َّمد ﷺ فَ َمن اتَّبَ َع َسيّ َد ًَن ُمَ َّم ًدا اتّبَ ً
م ْن أَ ْحبَاب َّ َّ
ين ال َخ ْوف َعلَْيه ْم َوال ُه ْم َْي َزنُو َنَ ،س َواء َكانُوا ر َج ًاال
اّلل الذ َ
اك
س ُهنَ َ
اءَ ،م ْن َكا َن فيه َهذه ّ
أَ ْو ن َس ً
الص َفةُ فَ ُه َو م ْن أَ ْهل الْواليَةَ ،ولَْي َ
الر ُسول
يق َو ُه َو اتّبَاعُ َّ
أَ ْمر َءا َخ ُر يَ ُكو ُن النْ َسا ُن به َوليا إ َّال َه َذا الطَّر َ
ك بَ َداء الْ َواجبَات .
اعا َكام ًال َويَ ُكو ُن َذل َ
اتّبَ ً
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الدين َّ
ف ع ْل َم
ى َم ْن َلْ يَ ْعر ْ
َوم ْن ُجْلَة الْ َواجبَات تَ َعل ُم علْم ّ
الض ُرور ّ
الدين َّ
ادة ال يَ ُكو ُن
الض ُرور َّ
ّ
ب نَ ْف َسهُ ِف الْعبَ َ
ى ال يَ ُكو ُن َولياَ ،م ْه َما أَتْ َع َ
َّ
ين تَ َعلَّ ُموا مَّ ْن قَ ْب لَهُ َح َّّت
َولياُ ،ثَّ ع ْل ُم ّ
الدين يُتَ لَ َّقى م ْن أَ ْهل الْ َم ْعرفَة الذ َ
ام َّ
ص َحاب َر ُسول َّ
الشافعى َو َه َذا
صُ
ال إ َل أَ ْ
اّلل ﷺ فَ َه َذا ال َم ُ
يَص َل االتّ َ
سوا
بن َح ْن بَل َو َه َذا ال َم ُ
ام َمالك َو َه َذا ال َم ُ
ال َم ُ
ام أَ ْحَ ُد ُ
ام أَبُو َحني َفةَ لَْي ُ
ر َج ًاال ُم َف ّكرين يَ ْكتَ ُفو َن برائه ْم بَل تَ لَ َّقوا الْع ْلم مَّ ْن قَ ْب لَ ُه ْم وأُولَئ َ َّ
ين
َ
َ
ك الذ َ
َ
ْ ُ
َ
الص َحابَة إ َل َر ُسول
تَ لَ َّق ْوا م ْن ُه ْم تَ لَ َّق ْوا مَّ ْن قَ ْب لَ ُه ْم إ َل أَ ْن يَص َل الَ ْم ُر إ َل َّ
الدين َعلَى َهذه الطَّري َقة َولَو الْ َق ْد َر َّ
َّ
ى
الض ُرور َّ
اّلل ﷺَ ،م ْن تَ َعلَّ َم ع ْل َم ّ
ض َّ
ب َما
َو َعم َل به أَ ْى أَ َّدى الْ َواجبَات تَ َعلَّ َم َما فَ َر َ
اّللُ َعلَى عبَاده َو ْ
اجتَ نَ َ
ل َّ
َح َّرَم َّ
ال لَهُ َولى،
اّللَ ،ه َذا يُ َق ُ
اّللُ َوأَ ْكثَ َر م َن النَّ َوافل َه َذا يَ ُكو ُن َو َّ
يسى َوأَُّمةُ ُسلَْي َما َن
َك َذل َ
يم ْن قَ ْب َل َسيّد ًَن ُمَ َّمد ،أَُّمةُ ُم َ
كفَ
وسى َوأَُّمةُ ع َ
صوصيَّات
َعلَْيه ُم َّ
الصالةُ َو َّ
س الَ ْوليَاءُ م ْن ُخ ُ
الس ُ
الم َكا َن فيه ْم أَ ْوليَاءُ ،لَْي َ
ال لَهُ ُجريْج م ْن أَُّمة عيسى من الَّ
َّ
ين َكانُوا
ذ
ق
ي
ى
ذ
ُ
أَُّمة ُمَ َّمدَ ،كا َن َذ َ
َ
اك ال ُ
َ َ َ
َ
َعلَى َشر َيعة الْمسيح ،من الَّ
صال َة الْ َمسيح َعلَْيه
ذ
صلو َن َ
ين َكانُوا يُ َ
َ
َ
َ
يسى ،فَ َه َذا
َّ
الم َويَ ُ
الس ُ
صُ
ومو َن صيَ َامهُ َعلَى َح َسب تَ َعاليم الْ َمسيح ع َ
ت لَهُ أُمى َتْتيه م ْن َوقْت
ادةَ ،كانَ ْ
اس ل ْلعبَ َ
ُج َريْج َكا َن م ْن ُه ْم َكا َن ا ْعتَ َز َل النَّ َ
ادة َّ
اّللَ ،كا َن ُه َو َوليا
إ َل َوقْت إ َل َّ
الص ْوَم َعة الَّّت ُه َو ا ْعتَ َز َل ف َيها لعبَ َ
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اعا َكام ًال ،أَ َّدى الْ َواجبَات
يسى َعلَْيه َّ
الم اتّبَ ً
الس ُ
َحقيقيا اتَّبَ َع الْ َمس َ
يح ع َ
يسى َوَما
َو ْ
ب الْ ُم َح َّرَمات بَ ْع َد أَ ْن تَ َعلَّ َم َما ُه َو الْ َواج ُ
اجتَ نَ َ
ب ِف َشر َيعة ع َ

اد َعلَى الْ َف َرائض َوَتََّر َد
يسى َوََ َّ
سَ
ك بلنَّ َوافلَ ،ز َ
ُه َو ا ْلََر ُام ِف َشر َيعة ع َ
ص ْوَم َع ًة
اس َخار َج الْ َمدينَة ِف َم َكان ُم ْرتَفع َح ْي ُ
ل ْلعبَ َ
ث بَ َن َ
ادة ،ا ْعتَ َز َل النَّ َ
الح َوالْواليَ َة
اس أَ ْه ُل الْبَ لَد فيه َّ
الص َ
م ْن طي لَ َّن َهَّهُ اآلخ َرةَُ ،وا ْعتَ َق َد النَّ ُ
كُ ،ثَّ إ َّن ْام َرأَ ًة فَاس َد ًة
ص َار يَ ْعتَق ُد فيه َذل َ
ك ت ْل َ
َح َّّت إ َّن َمل َ
ك الْبالد َ
ت لَهُ ِف
ض ْ
ي أَ ًَن أَفْتنُهُ ،فَ َذ َهبَ ْ
قَالَ ْ
ت إلَْيه َوتَ َع َّر َ
ين الْ َفاسق َ
ت لبَ ْعض الْ َفاسد َ

ت أَ ْن تَ ْفتنَهَُ ،وَكا َن بلْ ُق ْرب م ْن
اع ْ
ص ْوَم َعته فَ لَ ْم يَ ْلتَف ْ
استَطَ َ
ت إلَْي َهاَ ،وَما ْ
َ
ت م ْنهُ ُثَّ لَ َّما
ك الْ َم َكان َر ُجل َراع يَ ْر َعى فَ َواقَ َع َها َه َذا َّ
الراعى فَ َح َملَ ْ
َذل َ
اس أَ َّّنَا َحامل بَ ْن
ظَ َه َر َحْلُ َها قَالَ ْ
ت َه َذا م ْن ُج َريْجَ ،وع ْن َد َما َتَ َّك َد النَّ ُ

ص ْوَم َعتَهُ ،قَالُوا َه َذا
ض َع ْ
َو َ
وس ليَ ْهد ُموا لَهُ َ
ت َذ َهبُوا إلَْيه َوبَيْديه ُم الْ ُف ُؤ ُ
الَّذى ُكنَّا َْن ُن نَ ْعتَق ُد فيه أَنَّهُ َول َّ
ضعُوا
اّلل يَ ْف ُج ُر بَذه الْ َم ْرأَة فَأَ َخ ُذوهُ َوَو َ

ال َلُ ْم أَ ْمهلُون َح َّّت
ص ْوَم َعتَهُ بلْ ُف ُؤوس فَ َق َ
ِف عُنُقه َح ْب ًال َو َجروهُ َو َه َد ُموا َ
صلّ َى َرْك َعتَ ْي فَ تَ َو َّ
صالة ف َيها ُرُكوع
يسى َكا َن َلُ ْم ُو ُ
ضوء َو َ
أُ َ
ضأَ إ ْذ إ َّن أَُّمةَ ع َ
َو ُس ُجود َك َما َْن ُن ،فَ تَ َو َّ
ال لََذا الْغُالم
صلَّى َرْك َعتَ ْي ُثَّ قَ َ
ضأَ ُج َريْج َو َ
وك ،فَأَنْطَ َق َّ
الم َم ْن أَبُ َ
الْ َم ْولُود الَّذى َو َ
ض َع ْتهُ َهذه الْ َم ْرأَةُ الْبَغى َّي غُ ُ
اّللُ
الم فَ َق َ
ال أَب َّ
الراعى  .فَ لَ َّما َس ُعوا َهذه التَّ ْبئَةَ انْ َكبوا َعلَْيه يُ َقبّلُونَهُ
الْغُ َ
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ك
َويَتَ َم َّ
س ُحو َن به َوقَالُوا لَهُ نَ ْبن لَ َ
ت م ْن طي  .فَ ُج َريْج
وها َك َما َكانَ ْ
أَعي ُد َ
َو ُه َو َولى م ْن أَ ْوليَاء َّ
اّلل .

ال ال،
ك م ْن َذ َهب ،قَ َ
ص ْوَم َعتَ َ
َ
الم
يسى َعلَْيه َّ
الس ُ
َه َذا م ْن أَُّمة ع َ

وج ُد تَقيَّات مَّن اتَّ بَ َع
الر َجال َك َذل َ
ك ِف النّ َساء َكا َن ال بُ َّد يُ َ
َوَك َما ِف ّ
ك ِف أَ َّّيم ُسلَْي َما َن  .فَ َه َذا الَّذى
وسى َوَك َذل َ
يحَ ،وَك َذل َ
ك ِف أَ َّّيم ُم َ
الْ َمس َ
يس م ْن أَ ْرض الْيَ َمن ب َك َر َامة أَ ْعطَاهُ َّ
لس ّر
َحَ َل َع ْر َ
اّللُ تَ َع َال أَ ْى ب ّ
ش ب ْلق َ
الَّ
َّ
َّ
َ
يس ب َق ْدر َما
ق
ل
ب
ش
ر
ع
ام
الش
ر
ب
ل
إ
ن
م
ي
ْ
ل
ا
ن
م
ل
ح
ه
ّي
إ
اّلل
اه
ط
ع
أ
ى
ذ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
َ
ض َرهَُ ،و َه َذا
صره قَ ْب َل أَ ْن يُطْب َق َع ْي نَهُ أَ ْح َ
َيُد النْ َسا ُن َع ْي نَهُ ليَ ْنظَُر َم َّد بَ َ
اعا م ْن َذ َهب ُم َكلَّل ب ْْلََواهر َو َع ْر ُ
ش َش ْىء َعظيم طُولُهُ َثَانُو َن ذ َر ً
ضهُ
الْ َع ْر ُ
ض َارهُ بَ ْل لتَ ْقتَن َع
ب إ ْح َ
س َر ْغبَةً ِف َع ْرش َها َه َذا طَلَ َ
أَ ْربَعُو َنُ ،سلَْي َما ُن لَْي َ
الم الَّذى يَ ْد ُعو إلَْيه ُسلَْي َما ُن ُه َو
س َهاَ ،ح َّّت يَ ْقتَن َع قَ ْلبُ َها بَ َّن ال ْس َ
نَ ْف ُ
َّ
َّ
يح َوتَ ْد ُخ َل ِف ال ْسالم لَ
يس
ق
ل
ب
و
،
س
م
الش
د
ب
ع
ت
ت
ن
ا
ك
ا
ّن
ْ
الدين َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
ْ
ُ
الصح ُ
ْ َ َ ُ

ت َمل َكةَ َسبَإ َوه َى أَ ْرض ِف الْيَ َمن َ .وقَ ْد
َكانَ ْ
ش
َرأَ ْ
بَ ،و َه َذا الَّذى أَ ْح َ
ض َر َع ْر َ
ت َه َذا الْ َع َج َ

يس بَ ْع َد أَ ْن
أَ ْسلَ َم ْ
ت ب ْلق ُ
ك الَ ْرض
يس م ْن ت ْل َ
ب ْلق َ

ب ُسلَْي َما َن َو ُه َو م َن الْبَ َشر َعلَى
الْبَعي َدة يُ َق ُ
ال لَهُ َءاص ُ
بن بَ ْرخيَا َ
ف ُ
صاح ُ
الْ َق ْول الْ َم ْش ُهور ع ْن َد الْعُلَ َماءَ ،كا َن َوليا م َن الَ ْوليَاء َما َكا َن نَبياَ ،كا َن
اّلل َجاه َعظيمَّ ،
الم َكا َن لَهُ ع ْن َد َّ
يُالزُم ُسلَْي َما َن لَ َّن ُسلَْي َما َن َعلَْيه َّ
الس ُ
اّللُ
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تَ َع َال أَ ْعطَاهُ ُم ْل ًكا ال يَ ْن بَغى لَ َحد م ْن بَ ْعدهَ ،وَم َع َه َذا الْ ُم ْلك الْ َعظيم
اّللُ لَهُ َّ
َس َّخ َر َّ
ين ،فَإ َذا َما َخالَ َ
ف أَ َحد م ْن ُه ْم أَ ْم َرهُ ُيَطّ ُمهُ
الشيَاط َ
ي الْ َكافر َ
اّللُ َعلَْيه َع َذ ًاب فَ يَ تَ َحطَّ ُم ،فَ َكا َن َه ُؤالء َّ
اّللُ تَ َع َال ،يُنَ ّز ُل َّ
َّ
ي يَ ْب نُو َن
الشيَاط ُ
لَهُ َمبَانَ فَ ْخ َمةً َوُيْر ُجو َن لَهُ م ْن قَ ْعر الْبَ ْحر ا ْْلََواه َر َو َّ
الآلل َئَ ،كانُوا
ط
يح َتْملُهُ َو َج ْي َشهُ ،ب َسا ُ
يح أَيْ ً
الر ُ
الر َ
ُم َس َّخر َ
ضاَ ،كانَت ّ
ين لَهَُ ،و َس َّخ َر لَهُ ّ
احا إ َل َم َسافَة َش ْهر ُثَّ بَ ْع َد الظ ْهر يَ ُردهَُ ،وغَ ْيُ َه َذا مَّا
الريح َْيملُهُ َ
صبَ ً
ّ
أَنْ َع َم َّ
اّللُ به َعلَْيه .
يم ْن قَ ْب َل أَُّمة ُمَ َّمدَ ،كا َن أَ ْوليَاءُ ِف أَُّمة
اء َكانُوا ف َ
فَا ْلَاص ُل أَ َّن الَ ْوليَ َ
ك َ .ه َذا ُه َو الْ َول،
يسى َوِف أَُّمة ُسلَْي َما َن َوم ْن قَ ْبل َذل َ
ُم َ
وسى َوِف أَُّمة ع َ
ك
س الْ َول الَّذى يَتَ َك َّه ُن للنَّاس َويَ ُق ُ
يك َك َذا َوَك َذا ُم ْستَ ْقبَ لُ َ
ت َيْت َ
ول أَنْ َ
لَْي َ
وم
ين َعلَى النَّظَر ِف الن ُجومَ ،والن ُج ُ
َك َذا َوَك َذاَ ،ه ُؤالء قَ ْد يَ ُكونُو َن ُم ْعتَمد َ
الَّّت يَ ْنظُُرو َن ف َيها َعلَى َح َسب َما يَ ُقولُهُ الْ ُمنَ ّج ُمو َن ِف َكثي م َن الَ ْشيَاء
الم ُه ْم بَ ْل يَ ُكو ُن َكذ ًب
الم ُه ْم َوِف َكثي م َن الَ ْشيَاء ال يُ َواف ُق َك ُ
يُ َواف ُق َك ُ
صاحب م َن ا ْْل ّن .
َو َخطَأً أَ ْو يَ ُكو ُن لَهُ َ
َوا ْْلن م ْن ُه ْم َه َوائيو َن يَطيُو َن ِف ا ْلََواء يَ ْستَطيعُو َن أَ ْن يَلُموا الَ ْخبَ َار
م ْن ع َّدة بُ ْل َدان ِف يَ ْوم َواحد ِف َوقْت قَصي ،يَ ْستَطيعُو َن أَ ْن يَ ْذ َهبُوا إ َل
سو َن الَ ْخبَ َار ُثَّ َيْتُو َن
بَ ْيت فُالن َوإ َل بَ ْيت فُالن َوفُالن يَطيُو َن َويَتَ َج َّ
سُ
214

بَذه الَ ْخبَار للنْ َسان الَّذى لَهُ ْارتبَاط َم َع ُه ْم ،يُ ْعطُونَهُ َويَ ُقولُو َن لَهُ فُالن
ص َل لَهُ َك َذا َوَك َذا الْيَ ْوَم .
َح َ
يا م َن ا ْْل ّن ُم ْسل ُمو َن ُم ْؤمنُو َن َوالْق ْس ُم الَ ْك َبُ
َولْيُ ْعلَ ْم أَ َّن ق ْس ًما َكب ً
ُك َّ
َ
يس .
ل
ب
إ
اع
ب
ت
أ
ار
ف
ْ
ُ
ْ
َ
َ

شر
أَ َّما الْ ُم ْسل ُمو َن م ْن ُه ْم فَفيه ْم طَيّبُو َن أَتْقيَاءُ أَ ْوليَاءُ َك َما ُه َو ِف الْبَ َ
اس َويَظْل ُمو َن .
َوالَ ْغلَ ُ
ب فُ َّجار فَاس ُقو َن يُ ْؤذُو َن النَّ َ
َّ
ك
ين ُه ْم منَّا أَ ْكثَ ُرُه ْم فَاس ُقو َن يَظْل ُم َه َذا َه َذا َويَ ْسف ُ
َك َما أَ َّن الْبَ َش َر الذ َ

ك أَ ْغلَبُ ُه ْم فَاس ُقو َن َولَ ْو
َه َذا َد َم َه َذا َويَ ْ
ب َه َذا َه َذا ظُْل ًماَ ،و ُه ْم َك َذل َ
ضر ُ
ي .
َكانُوا ُم ْسلم َ
ول للنَّاس الْ َولَ ُد الَّذى
س الْ َول َم ْن يَتَ َك َّه ُنَ ،ويَ ْنظُُر ِف النَّ ْجم َويَ ُق ُ
فَ لَْي َ
اع لَهُ َمال
يُولَ ُد ِف َهذه اللَّ ْحظَة ُم ْستَ ْقبَ لُهُ َك َذا َوَك َذا أَ ْو يَ ُق ُ
ول للَّذى َ
ضَ
َمالُ َ
اء ،الَ ْوليَاءُ
س َه ُؤالء الَ ْوليَ َ
ك َذ َه َ
ب به إنْ َسان ص َفتُهُ َك َذا َوَك َذا ،لَْي َ
اعا َكام ًال َه ُؤالء ُه ُم الَ ْوليَاءُ ،أَ َّما الَّذى يَتَّب ُع
ُه ُم الْ ُمتَّبعُو َن ل َّ
لر ُسول اتّبَ ً
ال لَهُ ُم ْسلم فَ َق ْطُ ،م ْسلم
س َوليا ،يُ َق ُ
الر ُس َ
َّ
ول اتّبَ ً
اعا غَ ْ َ
ي َكامل َه َذا لَْي َ
َعاص ،أَ َّما الَ ْوليَاء فَ ُهم الَّ
اجتَ نَ بُوا الْ ُم َح َّرَمات
ذ
ين أَ َّد ُوا الْ َواجبَات َو ْ
َ
ُ ُ

ك أَ ْكثَ ُروا م َن النَّ َوافلَ ،و َه ُؤالء َلُ ْم ع ْن َد َّ
اّلل َد َر َجات َعاليَة
َوزَّي َد ًة َعلَى َذل َ
ِف الدنْ يَا َوِف اآلخ َرة فَفى الدنْ يَا يُ ْعطيه ُم َّ
اّللُ َك َر َامات َوِف اآلخ َرة
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ت َوال َخطََر َعلَى قَ ْلب بَ َشر،
يُ ْعطيه ْم َما ال َع ْي َرأَ ْ
ت َوال أُذُن َس َع ْ
ب َو َعطَ َاّي ال يَ َر َاها
َيُص ُه ْم م ْن بَ ْي َم ْن َد َخلُوا ا ْْلَنَّةَ م َن الْ ُم ْسلم َ
ي بََواه َ
غَ ْيُُه ْم .

وم
َه ُؤالء يُ َق ُ
س َّ
ال َلُ ُم َّ
ص ُ
صلّى َويَ ُ
الصال ُح ُمَ َّر َد إنْ َسان يُ َ
الصالُو َن  .إ ْذ لَْي َ
يما بلنَّاس ال يُ ْؤذى َه َذا َوال َه َذا َك َما
َويَ ُكو ُن ُمالط ًفا للنَّاس َشفي ًقا َرح ً
اس
يَ ُق ُ
ص ُ
صلّى َويَ ُ
ول َكثي م َن النَّاس ،إ َذا َرأَ ْوا إنْ َس ًاًن يُ َ
وم َوال يُ ْؤذى النَّ َ
الدين
صالحَ ،ه َذا غَلَطَّ ،
الصال ُح ُه َو الَّذى تَ َعلَّ َم ع ْل َم ّ
يَ ُقولُو َن فُالن َ
َّ
ض َها َّ
اّللُ َعلَى الْعبَاد
الض ُرور َّ
ى َو َعم َل بَا تَ َعلَّ َم ،أَتَى بلْ َواجبَات الَّّت فَ َر َ
ب الْ ُم َح َّرَمات الَّّت تُ ْعلَ ُم ِف دين َّ
اّلل تَ َع َال أَ َّّنَا
أَ ْن يَ ْع َملُ َ
وها فَ َعملَ َها َوَتَنَّ َ
صالة اللَّْيل أَ ْو نَ َوافل النَّ َهار
اد َعلَى َذل َ
ُمَ َّرَمات َوَز َ
ك أَنَّهُ يُ ْكث ُر النَّ َواف َل َك َ
اجات النَّاس
َوقيَام اللَّْيل ،أَ ْو يُ ْكث ُر م ْن صيَام النَّ ْفل أَ ْو يُ ْكث ُر م ْن قَ َ
ضاء َح َ
ي ل َو ْجه َّ
ل َو ْجه َّ
اّلل ،م ْن ش َّدة
اّلل ،يَ ْعتَن ب ْد َمة النَّاس ب ْد َمة الْ ُم ْسلم َ
َّ
الش َف َقة َعلَى النَّاس َ .وتَظْ َه ُر لَُؤالء الَ ْوليَاء يَ ْوَم الْقيَ َامة قَ ْب َل ُد ُخول ا ْْلَنَّة
َم َز َاّي ،م ْن َها أَ َّن َّ
ط َعلَْيه ْم َح َّر َشْس يَ ْوم الْقيَ َامة ،فَإ َّن
اّللَ تَ َع َال ال يُ َسلّ ُ
َّ
س يَ ْوَم الْقيَ َامة تَ ْدنُو إ َل ُرُؤوس النَّاس َوال تَ ُكو ُن ِف الْ َم ْرَكز الَّذى
الش ْم َ
ه َى فيه الْيَ ْوَم ،الْيَ ْوَم َم ْرَك ُزَها بَعيد م ْن ُرُؤوسنَا فَ َما بَ ْي نَ نَا َوبَ ْي نَ َها َم َسافَة
ب فَ يَ ْع َر ُق َه َذا َو َه َذا َو َه َذا م ْن ش َّدة
طَويلَة بَعي َدة ،أَ َّما َذل َ
ك الْيَ ْوَم تَ ْق َت ُ
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ي يَصيُ َلُ ْم َع َرق َشديد لَك ْن ال
ض الْ ُم ْسلم َ
ارَ ،وبَ ْع ُ
ا ْلَّر َوال سيَّ َما الْ ُك َّف ُ
يب َع َر ُق َه َذا إ َل الَّذى يَليه َوال َع َر ُق َه َذا إ َل َه َذا َوال َع َر ُق َه َذا إ َل
يُص ُ
ض ُه ْم
ار بَ ْع ُ
َه َذا ُكلى َعلَى َح َسب َع َملهَ ،ع َر ُق َه َذا يَتَ َك َّو ُم َح ْولَهُ  .الْ ُك َّف ُ
َع َرقُ ُه ْم يُغْرقُ ُه ْم ،يَ ْرتَف ُع َويَ ْعلُو فَ يَ عُم ُه ْم َويَغْ ُم ُرُه ْم .
ث ال
ك الْ َوقْت يَ ُكونُو َن ِف ظ ّل الْ َع ْرش َح ْي ُ
ات ِف َذل َ
فَالَ ْوليَاءُ َوالْ َوليَّ ُ
وج ُد فيه أَ َذى َح ّر َّ
الش ْمسَ ،يُص ُه ُم َّ
الر ْحَة م ْن بَ ْي
اّللُ تَ َع َال بَذه َّ
يُ َ
ص ُل َلُ ْم يَ ْوَم الْقيَ َامة َه َذا ،م ْن ُه ُم
النَّاسَ ،ك َذل َ
ك أُ ًَنس ُدو َن الَ ْوليَاء َْي ُ
َّ
َّ
وّنُ ْمَ ،لُ ْم ُديُون َعلَى النَّاس َوال
ض َ
ين يُ ْقر ُ
ين يُ َس ّهلُو َن َعلَى النَّاس الذ َ
الذ َ

وّنُ ْم ،يَ ْتُُكو َن َلُ ْم ،أَ ْو ال يُ َش ّد ُدو َن َعلَْيه ْم ِف
يُ َش ّد ُدو َن َعلَْيه ْم ،إ َّما يُ َسامُ َ
الْ ُمطَالَبَة فَ يَ ُقولُو َن اآل َن أَ ْعطن ،ال يَ ُقولُو َن َه َذا ،بَ ْل يُ َو ّسعُو َن ِف الَ َجل،
وّنُ ْم
س َر لَ ُك ْم تُ ْعطُونَنَا َوأَ ْحيَ ًاًن يُ ْع ُف َ
ين َلُ ْم ُديُون َعلَْيه ْم إ َذا تَ يَ َّ
يَ ُقولُو َن للَّذ َ
ضا يُظل ُه ُم َّ
اّللُ يَ ْوَم الْقيَ َامة بظ ّل الْ َع ْرش ،فَال
امْنَ َ
يَ ُقولُو َن َس َ
اكَ ،ه ُؤالء أَيْ ً
َّ
يُصيبُ ُه ْم أَ َذى َّ
َّ
اء
س
الن
و
ال
ج
الر
ف
اّلل
ِف
ن
و
اب
ح
ت
ي
ين
ذ
ُ
َ
َ
الش ْمسَ ،ك َذل َ
ّ
َ
ك ال َ َ َ
َّ َ َ ُ
َّ
َّ
َ
س ل ْل َمال يَتَ َحابو َن َوال ل ْل َق َرابَة َوال لتَآلُف
ي
ل
ى
أ
اّلل
ِف
ن
و
اب
ح
ت
ي
ين
ذ
َ
َ
َ
ْ
ال َ َ َ
ْ َ
اّللَ َوَر ُسولَهُ َو َه َذا ُم ْؤمن ُيب َّ
َش ْكل ّى ،إ َّّنَا لَ َّن َه َذا ُم ْؤمن ُيب َّ
اّللَ
ض ُه ْم
صافَّان الْ َم َحبَّةَ فَال يُ َعاملُو َن بَ ْع ُ
َوَر ُسولَهُ يَتَآلََفان َويَتَ َح َّابن ُثَّ يَتَ َ
ش َو ْ
بَ ْع ً
اْيَانَة َوالْ َم ْكر ،بَل الَّذى ُيبهُ الْ َواح ُد م ْن ُه ْم لنَ ْفسه ُيبهُ
ضا بلْغ ّ
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كُ ،يب لََذا َما ُيب لنَ ْفسه م َن ْ
اَْ ْيَ ،ه ُؤالء َلُ ْم
لَخيه َو َذ َ
اك مثْ ُل َذل َ
َمنَاب ُر م ْن نُور يَ ْوَم الْقيَ َامة ال يُصيبُ ُه ْم أَ َذى َح ّر َّ
الش ْمس .
نَ ْسأَ ُل َّ
يق ِف َما ُيب م َن الْ َع َمل َوا ْلَ ْم ُد
ص َمةَ م َن َّ
الزلَل َوالتَّ ْوف َ
اّللَ الْع ْ
ي .
ب الْ َعالَم َ
َّّلل َر ّ
صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
يل
أَنْبيَاء قَ تَ لَ ُه ْم بَنُو إ ْس َرائ َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
ب َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُنَ ،
اّلل الْ َّ
ي َو َعلَى َجيع إ ْخ َوانه م َن
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
الم َّ
ي .
اّلل َعلَْيه ْم أَ ْجَع َ
ي َوالْ ُم ْر َسل َ
النَّبيّ َ
ي َو َس ُ

اّلل ﷺ « َم ْن يُرد َّ
ول َّ
ب م ْنهُ»
ال َر ُس ُ
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد قَ َ
يا يُص ْ
اّللُ به َخ ْ ً
صحيح َرَواهُ الْبُ َخارى َوغَ ْيُهَُ ،وَم ْعنَاهُ أَ َّن َّ
اد
َه َذا ا ْلَد ُ
اّللَ تَ َع َال إ َذا أَ َر َ
يث َ
صائب
ب الدنْ يَاَْ ،يميه م ْن َم َ
ل َع ْبده الْ ُم ْؤمن َد َر َجةً َعاليَةً يُنَ ّز ُل َعلَْيه َم َ
صائ َ
ض
ّ
صائب الدنْ يَا الْ َم َر ُ
صائب الدنْ يَا َ .وم ْن َم َ
الدين َويُ ْكث ُر َعلَْيه م ْن َم َ
ب
َوالْ َف ْق ُر َوأَ َذى النَّاس َوَما أَ ْشبَهَ َذل َ
كَ ،علَى ا ْختالف أَ ْ
صنَاف َهاَ ،م َ
صائ ُ
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ف لَهُ َمالُهُ ب َسبَب َهذه الْ َق َذائف أَ ْو
ية َه َذا الَّذى يُ ْت لَ ُ
الدنْ يَا َكث َ
ار يَ ْن َهبُو َن لَهُ َمالَهُ َهذه ُمصيبَة،
َمالُهُ ،الْ ُف َّ
ار َوالْ ُك َّف ُ
سا ُق َوالْ ُف َّج ُ

ب
يُ ْن َه ُ
َوالَّذى

ح ِف َج َسده ُمصيبَة ،إ ْن أَ َّدى به إ َل الْ َم ْوت َوإ ْن َلْ يُ َؤ ّد به إ َل الْ َم ْوت
ُْي َر ُ
اسى ُثَّ تَ َع َاِف ُكل َه َذا ُمصيبَة،
اسى م ْن َءاالم ا ْْلُْرح َما قَ َ
لَنَّهُ يَ ُكو ُن قَ َ
ب الدنْ يَا .
َهذه َم َ
صائ ُ
الر ُجل الَّذى
الدين فَه َى َك َّ
ب ّ
أَ َّما َم َ
صائ ُ
ش ْرب ْ
اَْ ْمر أَ ْو بَ ْكل الْ َمال ا ْلََرام أَ ْو بغَ ْي
بُ

الصالة أَ ْو
يُ ْب تَ لَى ب َ ْتك َّ
ك م َن الْ َم َعاصى َهذه
َذل َ
الدينَّ ،
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َم ْن أَ َحبَّهُ م ْن عبَاده م ْن إنْس َوج ّن
ب ِف ّ
َم َ
صائ ُ
الدين فَال يَ ْن بَغى أَ ْن
صائب ّ
ب الدنْ يَويَّةَ َوَْيميه م ْن َم َ
يُ ْكث ُر َعلَْيه الْ َم َ
صائ َ
ادة َّ
الدين
اء َم َّ
اّلل تَ َع َال ِف القْ بَال إ َل ّ
الر ُج ُل إ َذا بَ َدأَ بنَ َشاط ِف عبَ َ
يَتَ َش َ

ادةُ،
ب ال يَ ُق ْل َما َهنَأَ ْ
صائب نَ َزلَ ْ
ل الْعبَ َ
ت َعلَْيه الْ َم َ
يب بلْ َم َ
صائ ُ
ُثَّ أُص َ
ت َ
ت
ب َكثُ َر ْ
ت َعلَ َّى بَ ْع َد أَ ْن أَقْ بَ ْل ُ
إقْ بَال َعلَى الطَّ َ
اعة َما َهنَأَ ل لَ َّن الْ َم َ
صائ َ
المَ ،ه َذا غُ ُرور ْان َداع ب َّ
لش ْيطَان،
اعة ،ال َيُ ُ
َعلَى الطَّ َ
وز َه َذا الْ َك ُ
َّ
ي
ف ِف قَ ْلبه َويَ ُق ُ
الش ْيطَا ُن يَ ْقذ ُ
ت َه َك َذا لَ َّما ُك ْن َ
ت َما ُك ْن َ
ول لَهُ أَنْ َ
ت غَ ْ َ
ك َهذه
صابَ ْت َ
ادة اآل َن لَ َّما أَقْ بَ ْل َ
ت َعلَى الْعبَ َ
ُم ْقبل َعلَى الْعبَ َ
ادة أَ َ
ك ،ل َيَُّدهُ إ َل َوَراء َكا َن ُم ْقب ًال ُمتَ َق ّد ًما َْن َو ْ
اَْ ْي َْن َو
ب ،نَ َزلَ ْ
تبَ
الْ َم َ
صائ ُ
اّللُ ،ثَّ َّ
التَّ َقرب إ َل َّ
ص َار يُ َؤ ّخ ُرهُ إ َل َخ ْلف إ َل َوَراءَ ،هذه م ْن
الش ْيطَا ُن َ
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ُجْلَة َد َسائس َّ
ت
الش ْيطَان ،بَ ْل يَ ْن بَغى للنْ َسان إ ْن َسل َم لَهُ دينُهُ َوَكثُ َر ْ
ب أَ ْن َْي َم َد َّ
صائبُهُ ِف الْ َمال َوا ْْل ْسم
اّللَ إ ْن َكانَ ْ
ت َم َ
َعلَْيه الْ َم َ
صائ ُ
َوبتَ َسلط النَّاس َعلَْيه ظُْل ًما ليَ ْح َمد َّ
ب َوال
اد ْ
اّللَ ُكلَّ َما َز َ
ت َعلَْيه الْ َم َ
صائ ُ
ط َعلَى َّ
يَتَ َس َّخ ُ
اّلل لَ َّن َهذه َوإ ْن َكانَ ْ
ت ِف الدنْ يَا َويَتَأَذَّى ب َذل َ
ك َويَتَأََّلُ
لَك ْن َه َذا ع ْن َد َّ
اّلل رفْ َعة لَهُ َوعُلُو َد َر َجات .
ض ُل َخ ْلق َّ
اّلل
يل َوالَنْبيَاءُ ُه ْم أَفْ َ
َك ْم م ْن أَنْبيَاءَ قَ تَ لَْت ُه ْم بَنُو إ ْس َرائ َ
ك َّ
اّلل بَ ْل ُه ْم ُك َرَماءُ َعلَى َّ
ي َعلَى َّ
اّللُ تَ َع َال
اّللَ ،م َع َذل َ
سوا َهيّن َ
َولَْي ُ
ار بَن
اله ْم بَ َذى النَّاس ،قَ تَ لَ ْ
اله ْم ِف الدنْ يَا م ْن ُه ْم َمن ابْ تَ ُ
ابْ تَ ُ
ت ُك َّف ُ
يسى
يا م َن الَنْبيَاءَ ،ه َذا َْي َي َعلَْيه َّ
الس ُ
يل َع َد ًدا َكث ً
الم ابْ ُن َخالَة ع َ
إ ْس َرائ َ
ى أَ ًذى َشدي ًدا َوبَلَ َغ به الَ َذى إ َل أَ ْن قُت َلَ ،ملك ظَال
َعلَْيه َما َّ
الس ُ
الم أُوذ َ
ب َجَا ُلَا الَّذى َكا َن بَاَ ،وَكا َن
بْ
تَ ،ذ َه َ
َكا َن تَ َزَّو َج ْام َرأَ ًة فَ َهذه الْ َم ْرأَةُ َك َ

ت لَهُ تَ َزَّو ْج ب ْنّت
ت ب ْن تَهُ ،قَالَ ْ
َلَا ب ْنت تَ ُكو ُن ه َى َربيبَةُ َه َذا الْ َملك لَْي َس ْ
َهذه َح َّّت ال تَ ُكو َن بَعي َد ًة َعن النّ ْعمة الَّ
َّ
ب ف َيها ب َسبَب َه َذا
ل
ق
ت
ت
ى
ه
ّت
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ب َّ
اّلل َْي َي فَ َق َ
الْ َملك قَ َ
ال أَ ْستَ ْفّت َْي َي أَ َيُ ُ
وز َه َذا أَ ْم ال فَ َسأَ َل نَ َّ
ال لَهُ
ك
ال َلَا قَ َ
َح َرام فَ َق َ
ت لَهُ َه َذا اقْ تُ ْلهُ َك ْي َ
ال ل َْي َي َح َرام فَ َقالَ ْ
ف ُيَ ّرُم َعلَْي َ
س
ف َيُ ُ
َك ْي َ
ول بَ ْي نَ َ
ي َما تُري ُدهُ أَنْ َ
ك َوبَ ْ َ
ت فَأَ َخ َذ ب َكالم َها فَ َقتَ لَهُ  .فَ ُحم َل َرأْ ُ
ض َدمه َوقَ َع َعلَى الَ ْرض
َسيّد ًَن َْي َي َعلَْيه َّ
الم إلَْيه ِف طَ ْست َوبَ ْع ُ
الس ُ
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فَظَ َّل َّ
ط َّ
اّللُ َعلَْيه ْم
ت تَ ْب لَ ُعهُ فَ َسلَّ َ
ض َما َكانَ ْ
الد ُم يَغْلىَ ،ما َكا َن يَ ْه َدأُ َوالَ ْر ُ
ي أَلْ ًفا فَ َه َدأَ َد ُم
اء َه َذا الْ َكاف ُر م َن الْع َراق فَ َقتَ َل م ْن ُه ْم َس ْبع َ
َكاف ًرا فَ َج َ
اعة الْ َملك الَّذى فَ َع َل َه َذا الْف ْع َل
َْي َي ،ظَ َّل يَغْلى َح َّّت قُت َل م ْن َجَ َ
ب َكري َعلَى َّ
ْ
ف إنْ َسانَ ،ه َذا َْي َي َعلَْيه َّ
اَْب َ
يث َس ْب عُو َن أَلْ َ
الم نَ ى
اّللَ ،لْ
الس ُ
اّللَّ ،
يَ ُك ْن َهيّنًا َعلَى َّ
ط َعلَْيه َه َذا الْ َكاف َر َح َّّت ََ َّك َن م ْن
اّللُ تَ َع َال َما َسلَّ َ
اّلل ،بَ ْل ليَزي َدهُ َّ
قَ ْتله فَ ُحم َل إلَْيه َرأْ ُسهُ لََوانه َعلَى َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال بَ َذا
الم يُ َق ُ
ك اآل َن َْي َي َعلَْيه َّ
َش َرفًا ع ْن َدهُ ،ل َذل َ
ال إ َّن َج َس َدهُ بَ َكان َوَرأْ َسهُ
الس ُ
ال إ َّ
ب َّ
اّلل َْي َي،
ن
ام
ق
م
ه
ل
ال
ق
ي
ا
ام
ق
م
اك
ن
ه
ن
ُ
اء يُ َق ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
بَ َكانِ ،ف َ
َ
ً
َ
ُ
ص ْي َد َ
ّ
ك أَبُوهُ َسيّ ُد ًَن َزَكرَّّي َعلَْيه
ضاَ ،وَك َذل َ
ورونَهَُ ،وَم َكان َءا َخ ُر أَيْ ً
اس يَ ُز ُ
النَّ ُ
الم نَب َّ
يل َه َذان النَّبيَّان عُرفَا
َّ
الس ُ
اّلل قَ تَ لَهُ الْ ُك َّف ُ
ار م ْن بَن إ ْس َرائ َ
َّ
يل م َن الَنْبيَاء فَ َكثي لَك ْن َلْ
ين قَ تَ لَ ُه ْم ُك َّف ُ
بَ ْسَائه َما ،أَ َّما الذ َ
ار بَن إ ْس َرائ َ
ف أَ ْسَا ُؤ ُه ْمَّ ،
ال ﴿ َوقَ ْت لَ ُه ُم
اه ْم بَ ْسَائه ْم َوإ َّّنَا قَ َ
تُ ْع َر ْ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َما َسَّ ُ
ين .
اء بغَ ْي َح ّق﴾ [ ُس َورةَ َءال ع ْم َرا َن] أَى الْيَ ُه ُ
اء َكثي َ
ود قَ تَ لُوا أَنْبيَ َ
الَنْبيَ َ
َّ
َ
َ
اء م ْن غَ ْي الْ َق ْتل م ْن َم َرض َوأَذًى
ي
ب
ن
ل
ا
ت
اب
ص
أ
ّت
ب ال
ْ
َ
أَ َّما الْ َم َ
َ
ََ
صائ ُ
صاب ًرا يَ ْدعُو إ َل َّ
اّلل،
م َن النَّاس فَ َش ْىء َكثيَ ،ه َذا نُوح َعلَْيه َّ
الم ظَ َّل َ
الس ُ
وّنَا ،ت ْس َعمائَة
ول ل َق ْومه أَ ْسل ُموا َءامنُوا اتْ ُرُكوا َهذه الَ ْوَث َن الَّّت تَ ْعبُ ُد َ
يَ ُق ُ
ول َلُ ُم ا ْعبُ ُدوا َّ
اّللَ َو ْح َدهُ َواتْ ُرُكوا َهذه
اش فيه ْم يَ ُق ُ
َو َخْس َ
ي َع ًاما َع َ
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اسى م ْن ُه ْم
سبونَهُ َويُهينُونَهُ بَ ْ َ
ي الْبَ َشر ،قَ َ
الَ ْشيَ َ
اءُ ،ثَّ ُه ْم يَ ْستَ ْهزُؤو َن به َويَ ُ
اسى
اسىَ ،وَك َذل َ
ك َسيّ ُد ًَن ُمَ َّمد ﷺ َو َعلَى َجيع إ ْخ َوانه النَّبيّ َ
ي قَ َ
َما قَ َ
ي م َن الَ ْم َراضَ ،كا َن لَ َّما
ي م ْن أَ َذى الْ ُم ْشرك َ
ي َوقَ َ
اسى الْ َكث َ
ي الْ َكث َ
الْ َكث َ
ت َح َر َارتُهُ َوقُ َّوةُ َك ْربَا ض ْع َف ْي ،مثْ لَ ْى َما
تُصيبُهُ ُس ُخونَة تَ ُكو ُن ض ْع َف ْيَ ،كانَ ْ
اعة َوالتَّ ْق َوى
ينَ ،كثي م َن النَّاس لَ َّما يُ ْقبلُو َن إ َل الطَّ َ
اس اآل َخر َ
تُص ُ
يب النَّ َ
اعةَ م ْن أَ ْجل َه َذا ،ال
صابُو َن بقلَّة الْ َمال َوال َيُ ُ
وز أَ ْن يَ ْتُ َك النْ َسا ُن الطَّ َ
يُ َ
ت ل بَ ْع َد َما أَ ًَن
وز أَ ْن يَ ُق َ
اعةُ َما َهنَأَ ْ
ول َما َهنَأَ ْ
َيُ ُ
ل الْعبَ َ
ادةُ ،الطَّ َ
ت َ
وز .
ت بَا أُص ْب ُ
تَ َعلَّ ْق ُ
صائب ،ال َيُ ُ
ت بَذه الْ َم َ
َو َّ
اّللُ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َع َال أَ ْعلَ ُم .
صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ

ك ب َعقي َدة أَ ْهل ا ْلَ ّق
التَّ َمس ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي َو َّ
الصالةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ي
َو َّ
ي َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َجيع إ ْخ َوانه م َن النَّبيّ َ
الم َعلَى َسيّد الْ ُم ْر َسل َ
الس ُ
ين .
َو َعلَى َءاله َو َ
ص ْحبه الطَّاهر َ
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أَ َّما بَ ْع ُد فَإ َّن أَ ْعظَ َم ن َعم َّ
اّلل َعلَى عبَاده أَ ْن يَ ُكونُوا َعلَى َعقي َدة أَ ْهل

الص َحابَةُ َوَم ْن تَب َع ُه ْم ج ًيال فَج ًيال َوقَ ْرًًن بَ ْع َد قَ ْرنَ ،ه َذا أَ ْعظَ ُم
ا ْلَ ّق َو ُه ُم َّ
ن َعم َّ
اّلل َعلَى عبَاده َ .و َعقي َدةُ أَ ْهل ا ْلَ ّق ه َى َما نَ َقلَ َها ْ
ف َعن
اَْلَ ُ
ي م ْن
َّ
ات َعلَْي َها بُع َ
اش َعلَْي َها َوَم َ
ي اآلمن َ
ث َم َع الْ ُم ْؤمن َ
السلَف ،فَ َم ْن َع َ
َع َذاب َّ
اّلل تَ َع َال َ .وأَ َهم َعقي َدة أَ ْهل ا ْلَ ّق أَ ْم َران اليَا ُن ب َّّلل َوَر ُسوله ﷺ
ُثَّ تَ ْوحي ُد َّ
اد
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ِف َخ ْلق الَ ْشيَاء ،أَ َّما اليَا ُن ب َّّلل فَ ُه َو ا ْعت َق ُ
َّ
س ج ْس ًما لَطي ًفا َك َّ
َّ
أَ
الض ْوء َوالظَّالم
ي
ل
،
ه
ي
غ
ك
س
ي
ل
ود
ج
و
م
ال
ع
ت
اّلل
ن
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
الش َجر َوالنَّ ْجم َو َّ
الريحَ ،وال ج ْس ًما َكثي ًفا َكالنْ َسان أَو ا ْلَ َجر َو َّ
الش ْمس
َو ّ
س ُمتَّص ًفا بص َفاتَا ،بص َفات ا ْلَ ْجم الْ َكثيف َوا ْلَ ْجم
َوالْ َق َمرَ ،ولَْي َ
اللَّطيف .
اّللَ تَ َع َال ُهو الْم ْو ُج ُ َّ
ك يَ ْب تَن َعلَى أَ َّن َّ
اء ل ُو ُجوده
َو َذل َ
َ َ
ود الذى ال ابْت َد َ

َوَما س َواهُ َحادث َم ْو ُجود بَ ْع َد َع َدم َسبَ َقهُُ ،كل الَ ْشيَاء س َوى َّ
اّلل َسبَ َق َها
َع َدم فَ لَ ْم يَ ُك ْن قَ ْب َل أَ ْن َيْلُ َق َّ
اّللُ الْ َعا َلَ نُور َوال ظَالم َوال َم َكان َوال ج َهة

َوال َش ْىء م ْن ص َفات الَ ْج َسام َكا ْلََرَكة َوالس ُكون َوالتَّ غَي َوالتَّ لَون
َواالنْف َعاالت ،فَ َّ
وف بَنَّهُ ال ب َدايَةَ ل ُو ُجوده َوال
ص ُ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ُه َو الْ َم ْو ُ
ي ال بُ َّد لَهُ م ْن ُمغَ ّي يُوج ُدهُ ،فَالْ َعا َلُ َعلَ ْيه
يَطْ َرأُ َعلَْيه التَّ غَيُ لَ َّن الْ ُمتَ غَ َّ
ودهُ بَ ْع َد
ب َع ْق ًال َو َش ْر ًعا ُح ُد ُ
َءا َث ُر التَّ غَي فَل َذل َ
وث الْ َعا َل أَ ْى ُو ُج ُ
ك َو َج َ
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َع َدم َسابق ُ .ثَّ ال يَ ْكفى تَ ْنز ُيههُ تَ َع َال َعن ا ْْل ْسميَّة الْ َكثي َفة َوا ْْل ْسميَّة
ب تَ ْنز ُيههُ َع ْن أَيَّة
اللَّطي َفة َم َع ا ْعت َقاد أَنَّهُ تَطْ َرأُ َعلَْيه ص َفات َحادثَة ،بَ ْل َي ُ

ص َفة َحادثَة ،فَ َحيَاةُ َّ
صان،
اّلل أَ َزليَّة أَبَديَّة ال تَ تَ غَ َّيُ ال إ َل زَّي َدة َوال نُ ْق َ
ص ُرهُ،
صَ ،ك َذل َ
َك َذل َ
ك َسْعُهُ َوبَ َ
ك ع ْل ُمهُ ُمنَ َّزه َع ْن أَ ْن يَزي َد أَ ْو أَ ْن يَ ْن ُق َ
ث لَهُ ُرْؤيَة
ص َرات م ْن ُدون أَ ْن َتْ ُد َ
ص َو َ
يَ ْس َم ُع الَ ْ
ات َويَ َرى الْ ُم ْب َ
َّ
ى َويَ َرى
ص َرات َو َسْع للَ ْ
ل ْل ُم ْب َ
ل أَبَد ّ
ص َوات ،إّنَا يَ ْس َم ُع ب َس ْمع أَ َز ّ
ك
س َك َس ْمع َخ ْلقه َوال َك ُرْؤيَة َخ ْلقه َ .وَك َذل َ
الْ ُم ْب َ
ص َرات ب ُرْؤيَة أَ َزليَّة أَبَديَّة لَْي َ
ستَا َك ُق ْد َرة َوَمشيئَة الْعبَاد ،قُ ْد َرةُ الْعبَاد
قُ ْد َرتُهُ َوَمشيئَ تُهُ أَ َزليَّ تَان أَبَديَّتَان لَْي َ
ص َوتَ تَ غَ َّيُ .
ص َوتَزي ُدَ ،وَمشيئَةُ الْعبَاد َك َذل َ
ك َحادثَة تَ ْن ُق ُ
َحادثَة ُثَّ تَ ْن ُق ُ
الم َّ
س َش ْي ئًا
س َش ْي ئًا َح َد َ
َوَك َذل َ
ك َك ُ
ث بَ ْع َد أَ ْن َلْ يَ ُك ْن َولَْي َ
اّلل تَ َع َال لَْي َ
ض َها
ص َوات ِبُ ُروف يَ ْسب ُق بَ ْع ُ
ضهُ بَ ْع ً
يَ ْسب ُق بَ ْع ُ
المنَا أَ ْ
ضا َك َكالمنَا لَ َّن َك َ

ضاَ ،وأَ َّما َّ
س َحاد ًث ِف
بَ ْع ً
س َ
اّللُ تَ َع َال فَ َك ُ
س َح ْرفًا ،فَ لَْي َ
ص ْوًت َولَْي َ
المهُ لَْي َ
َذات َّ
ص أَ ْو يَتَ َخلَّلُهُ ُس ُكوت  .فَ َمن ا ْعتَ َق َد َه َذا
اّلل تَ َع َال ُثَّ يَزي ُد أَ ْو يَ ْن ُق ُ
ف َّ
ام
ات َّ
اد َّ
يح فَ َق ْد َع َر َ
اد ُ
اّللَ فَ تَصح م ْنهُ الْعبَ َ
اال ْعت َق َ
الصالةُ َو ّ
الصيَ ُ
الصح َ
َوا ْلَج َو َّ
ك ،أَ َّما َم ْن َلْ يَ ْعتَق ْد َه َذا َوا ْعتَ َق َد
اءةُ الْ ُق ْرَءان َوغَ ْيُ َذل َ
الزَكاةُ َوق َر َ
يع أَنْ َواع َها .
اد ُ
خالفَهُ فَال تَصح م ْنهُ الْعبَ َ
اتَ ،ج ُ
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اّلل ِف الَفْ َعال فَ َّ
ُثَّ الَ ْم ُر الَ َهم بَ ْع َد َه َذا تَ ْوحي ُد َّ
اّللُ تَ َع َال ف ْعلُهُ
س بطَريق اليَاد َو ْ
بليَاد َو ْ
س
اَْْلق أَ َّما ف ْع ُل الْ َم ْخلُوق َ
اَْْلق لَْي َ
ي فَ لَْي َ
اَْْلق أَ ْى أَ َّن َّ
بطَريق اليَاد ا ْلَقيق ّى َو ْ
وم
اّللَ تَ َع َال ُه َو الَّذى يُ ْب ُز الْ َم ْع ُد َ
ام ُه َو الَّذى أَبْ َرَزَها م َن الْ َع َدم إ َل الْ ُو ُجود،
م َن الْ َع َدم إ َل الْ ُو ُجود ،الَ ْج َس ُ
الم ُه ْم ُه َو الَّذى يُ ْب ُزهُ م َن الْ َع َدم إ َل
َو َح َرَك ُ
ات الَ ْج َسام َو َس َكنَا ُتُ ْم َوَك ُ
الْ ُو ُجود ،فَالنْسا ُن إ ْن تَ َكلَّ
س ُه َو
ي
ل
ف
ه
د
م
ع
و
ه
د
ص
ق
و
ه
ار
ي
ت
خ
ب
الم
ك
ب
م
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ومهُ ُكل َها َّ
َيْلُ ُقهُ إ َّّنَا َّ
اّللُ َيْلُ ُق َذل َ
اّللُ
ياتُهُ َوإ ْد َرا َكاتُهُ َوعُلُ ُ
كَ ،و َه َك َذا تَ ْفك َ
الس َكنَات إ َّال َّ
اّللُ .
َيْلُ ُق َها فيه ،ال َيْلُ ُق أَ َحد َش ْي ئًا م َن ا ْلََرَكات َو َّ
ف
صول الْ َعقي َدة ،فَ َم ْن َخالَ َ
فَ َه َذا الَ ْم ُر الثَّان ُه َو الَ ْم ُر الَ َهم م ْن أُ ُ
اّللَ ج ْسم ُمتَ َحيّز ِف ج َهة الْ َع ْرش َلْ يَ ْعرف َّ
التَّ ْنزيهَ َوا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
اّللَ َوَمن
ا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
الس َكنَات فَ ُه َو َجاهل ب َربّه َكافر،
ف ب ْلََرَكات َو َّ
اّللَ تَ َع َال يَتَّص ُ
َوَمن ا ْعتَ َق َد أَنَّهُ َساكن َدائ ًما فَ ُه َو َجاهل ب َربّه لَ َّن الس ُكو َن م ْن ص َفات

ف ْ
اَْْلقَ ،وا ْلََرَكةُ م ْن ص َفات ْ
ْ
اَْال َق ب َما أَ ْو بَ َحدهَا
ص َ
اَْْلقَ ،وَم ْن َو َ
فَ ُه َو َجاهل بَالقهَ ،ه َذان الَ ْم َران ُهَا أَ َهم َم َسائل اال ْعت َقاد .
الدين َما ُه َو م َن اال ْعت َقاد َوَما ُه َو م ْن أَ ْع َمال
ك م ْن أُ ُمور ّ
ُثَّ بَ ْع َد َذل َ

ك َم ْف ُروضَ ،م ْن تَ َرَكهُ يَ ُكو ُن َءاثًاَ ،وَم ْن أَ َّداهُ يَ ُكو ُن
ض َذل َ
الْبَ َدنُ ،ثَّ بَ ْع ُ
ورا ع ْن َد َّ
اّلل .
َمثُ ً
وب َمأْ ُج ً
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ي أَ ْن ُْيدثُوا ِف دين َّ
ُثَّ إ َّن َّ
اّلل َما ال
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَذ َن للْ ُم ْسلم َ

يث فَ يُ َق ُ
ف الْ ُق ْرَءا َن َوا ْلَد َ
ُيَال ُ
ال ل َذل َ
سنَة ،فَ ُكل َما أَ ْح َدثَهُ
ك ُسنَّة َح َ
عُلَ َماءُ ال ْسالم الَتْقيَاءُ الَ ْوليَاءُ ِف دين َّ
اّلل تَ َع َال َوَكا َن َعلَى وفَاق
ول فَ ُه َو
الر ُس ُ
سنَة ،ال يُ َق ُ
ال َه َذا َلْ يَ ْف َع ْلهُ َّ
الْ ُق ْرَءان َوا ْلَديث فَ ُه َو ُسنَّة َح َ
ال .
ُسنَّة َسيّئَة ب ْد َعة َسيّئَة ب ْد َعة ُمَ َّرَمة ،ال يُ َق ُ
ول َعلَْيه
الر ُس ُ
ي َما َلْ يَ ْف َع ْلهُ َّ
فَ َق ْد أَ ْح َد َ
ث ِف ّ
الدين أُ ًَنس م َن التَّابع َ
َّ
المَ ،وَك َذل َ
اء م ْن عُلَ َماء ال ْسالم بَ ْع َد التَّابع َ
الس ُ
ي أَ ْح َدثُوا أَ ْشيَاءَ
ك َم ْن َج َ

الم َوال ذَ َك َرَهاَ ،لْ يَ ُق ْل افْ َعلُوا َك َذاَ ،هذه
الر ُس ُ
َلْ يَ ْف َع ْل َها َّ
ول َعلَْيه َّ
الس ُ
الدين ه َى ُسنَّة
ي أَتْقيَا ُؤ ُه ْم ِف ّ
الَ ْشيَاءُ الَّّت أَ ْح َدثَ َها التَّابعُو َن عُلَ َماءُ التَّابع َ
ف قُ ْرَء ًاًن
الدين مَّا ال ُيَال ُ
اء بَ ْع َد ُه ْم ِف ّ
َح َسنَةَ ،وَك َذل َ
ك َما أَ ْح َدثَهُ َم ْن َج َ
صر
َوال َحديثًا فَ ُه َو ُسنَّة َح َسنَةَ ،وم ْن أَ َّول َما أَ ْح َدثَهُ الْ ُم ْسل ُمو َن ِف َع ْ
الص َحابَةُ َما
الص َحابَة نَ ْق ُ
ط الْ ُق ْرَءان َوتَ ْشكيلُهَُّ ،
الص َحابَة مَّا أَ ْح َدثَهُ غَ ْيُ َّ
َّ
ف َوال َش َّكلُوهَُ ،كتَ بُوهُ م ْن إ ْمالء َر ُسول َّ
اّلل ﷺ ب ُدون
ص َح َ
نَ َّقطُوا الْ ُم ْ
الص َحابَة .
صر َّ
ي ِف َع ْ
ض التَّابع َ
تَ ْنقيط َوال تَ ْشكيل إ َّّنَا فَ َع َل َه َذا بَ ْع ُ
ي بنَاءُ الْ َم َحاريب ِف
ُثَّ مَّا أَ ْح َدثَهُ عُلَ َماءُ َّ
السلَف م َن التَّابع َ

الر ُسول َعلَْيه
يب ُمَ َّوفَةَ ،م ْسج ُد َّ
الْ َم َساجدَ ،ما َكانَت الْ َم َساج ُد ف َيها َمَار ُ
ك
الم َوغَ ْيُهُ م ْن َم َساجد َّ
يب أَ ْح َد َ
َّ
ث َذل َ
الس ُ
الص َحابَة َما َكا َن َلَا َمَار ُ
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بن َع ْبد الْ َعزيز َرض َى َّ
ْ
ك
الراش ُد الْ َعالُ َّ
اَْلي َفةُ َّ
اّللُ َع ْنهَُ ،ك َذل َ
الزاه ُد عُ َم ُر ُ
ي َمآذ ُن ل َم َساجده ْمُ ،ثَّ بَ ْع َد
ُه َو أَ ْح َد َ
ث الْ َمآذ َن ،قَ ْب لَهُ َلْ يَ ُك ْن ل ْل ُم ْسلم َ

اء .
َذل َ
ك عُلَ َماءُ الْ ُم ْسلم َ
ي الَتْقيَاءُ أَ ْح َدثُوا أَ ْشيَ َ
ك َع َم ُل الْ َم ْولد َوالطَّري َقةُ َ .ع َم ُل الْ َم ْولد ِف َش ْهر
ُحد َ
ث بَ ْع َد َذل َ
َومَّا أ ْ
َربيع الَ َّول َعملَهُ َملك تَق ىى ُمَاهد غَاز َعال فَ َقبلَهُ عُلَ َماءُ ال ْسالم َو َعم َل
ك أَ ْكثَ ُر م ْن َثَاّنائَة
ضى َعلَى َذل َ
به الْ ُم ْسل ُمو َن إ َل يَ ْومنَا َه َذاَ ،وقَ ْد َم َ
َعام .
َك َذل َ
الرفَاعيَّةُ َوالطَّري َقةُ الْ َقادريَّةُ َوغَ ْيُ ُهَا أَ ْح َدثَ َها عُلَ َماءُ
ك الطَّري َقةُ ّ
الش ْي ُخ َع ْب ُد الْ َقادر ا ْْليالن َو َّ
أَتْقيَاءُ ُزَّهادَّ ،
الرفَاعى َه َذان
الش ْي ُخ أَ ْحَ ُد ّ
ك أَنْ َشأَ عُلَ َماءُ أَ ْوليَاءُ طُُرقًا َعدي َد ًة
أَ َّو ُل َم ْن أَنْ َشأَ الطَّري َقةَ ُثَّ بَ ْع َد َذل َ
فَ ُكل َها قُ ْربَة إ َل َّ
اّلل َوتُ َس َّمى ُسنَّةً َح َسنَةًُ ،كل َهذه الَ ْشيَاء الَّّت أَ ْح َدثَ َها
ت قَ ْول َر ُسول
عُلَ َماءُ ال ْسالم الَتْقيَاءُ تُ َس َّمى ُسنَّةً َح َسنَةً َوه َى َداخلَة َتْ َ

َّ
اّلل ﷺ « َم ْن َس َّن ِف ال ْسالم ُسنَّةً َح َسنَةً فَ لَهُ أَ ْج ُرَها َوأَ ْج ُر َم ْن َعم َل بَا
بَ ْع َدهُ» .
ي لََذا لَ َّّنُ ْم يَ ُقولُو َن
فَ بَ ْع َد َه َذا الْبَ يَان ال يُ ْلتَ َف ُ
ت إ َل قَ ْول الْ ُم َخالف َ
َع ْن َهذه الَ ْشيَاء الَّّت ه َى ُسنَّة َح َسنَة ب ْد َعةً ُمَ َّرَمةًَ ،و َه ُؤالء ال ا ْعتبَ َار
ل َكالمهم لَ َّ
الم مَّا
ي
ش
ب
ن
و
ل
م
ع
ي
م
ّن
َ
ُ
ُ
َ
اء َلْ تَ ُك ْن ِف َزَمن َّ
ْ
الر ُسول َعلَْيه َّ
ْ
الس ُ
َ
َ
ْ ْ َ
َ
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ضا َم َع أَ َّن ُكال أُنْش َئ َعلَى َما يُ َواف ُق
أَ ْح َدثَ َها عُلَ َماءُ ال ْسالم َويُ ْنك ُرو َن بَ ْع ً
يث .
الْ ُق ْرَءا َن َوا ْلَد َ
ف الَّّت ف َيها تَ ْشكيل َوتَ ْنقيط يَ ْشتَغلُو َن بَا َك َما َْن ُن نَ ْشتَغ ُل
صاح ُ
الْ َم َ

ك يَ ْع َملُو َن بَا َك َما َْن ُن نَ ْع َم ُل بَاَ ،ه ُؤالء
يب َك َذل َ
بَاَ ،والْ َمآذ ُن َوالْ َم َحار ُ
س ُكو َن بلْم َيزان َّ
س ُه ْم،
الش ْرع ّى بَ ْل يَتَ َم َّ
ال يَتَ َم َّ
س ُكو َن بَا َتْوى أَنْ ُف ُ
الش ْىءُ الَّذى يُ ْعجبُ ُه ْم يَ ْقبَ لُونَهُ َو َّ
فَ َّ
الش ْىءُ الَّذى ال يُ ْعجبُ ُه ْم يَ ُقولُو َن َع ْنهُ
ب ْد َعةً َسيّئَةً ب ْد َعةً ُمَ َّرَمةً ،ال يَتَّبعُو َن َّ
اء ُه ْم فَل َم قَبلُوا
يل إ َّّنَا يَتَّبعُو َن أَ ْه َو َ
الدل َ
اء الْ َمآذن َو َع َم َل الْ َم َحاريب ل ْل َم َساجد،
يل الْ َم َ
صاحف َوتَ ْنقيطَ َها َوبنَ َ
تَ ْشك َ
َو َح َّرُموا الط ُر َق َو َع َم َل الْ َم ْولد ،بال َدليل ُيَ ّرُمو َن َوُيَلّلُو َن فَال ا ْعتبَ َار
ل َكالمه ْم .
الرفَاعيَّةُ َوالْ َقادريَّةَُ ،وَكا َن َّ
الش ْي ُخ َع ْب ُد
أَ َّما الط ُر ُق فَأَ َّو ُل طَري َقة أُنْشئَت ّ

الْ َقادر َو َّ
الرفَاعى َرض َى َّ
صر َواحد ِف
اّللُ َع ْن ُه َما ِف َع ْ
الش ْي ُخ أَ ْحَ ُد ّ
الْع َراق ،أَ َّما َّ
الرفَاعى فَ ُه َو م ْن ذُ ّريَّة َسيّد ًَن ا ْلُ َس ْي بن َعل ّى
الش ْي ُخ أَ ْحَ ُد ّ
بن أَب طَالب َرض َى َّ
ام أَبُو الْ َقاسم
اّللُ َع ْنهَُ ،وَكا َن فَق ًيها َشافعيا ،قَ َ
ال ال َم ُ
الرافعى َّ
الرفَاع ّى َكا َن
َّ
الشافعى ( ُمَ ّرُر الْ َم ْذ َهب) ِف َمنَاقب َسيّد ًَن أَ ْحَ َد ّ
أَ ْعلَ َم النَّاس بكتَاب َّ
اّلل َو ُسنَّة َر ُسوله ﷺ .
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ال غَ ْيُهُ م َن الَ ْوليَاء (م ْن أَ ْهل
الرافعى َوقَ َ
َه َذا الَّذى قَالَهُ أَبُو الْ َقاسم َّ
َى الصوفيَّةُ) َعلَى أَ َّن َّ
الش ْي َخ أَ ْحَ َد
ك َّ
َذل َ
الزَمن) اتَّ َف َق الْ َم َشاي ُخ (أ ّ
الرفَاع ّى َلَا ْامتيَاز
الرفَاع َّى أَ َجل الْ َم َشايخ قَ ْد ًراُ ،ثَّ إ َّن طَري َقةَ َسيّد ًَن أَ ْحَ َد ّ
ّ
م ْن بَ ْي الط ُرق ُكلّ َها َوه َى أَ َّن َّ
الرفَاع ّى
اّللَ تَ َع َال َحف َ
ظ أَتْ بَ َ
اع َسيّد ًَن أَ ْحَ َد ّ
ِف الطَّري َقة م َن الْ َق ْول ب َعقي َدتَ ْي ُهَا م ْن أَ ْك َفر الْ ُك ْفر
اهَا الْ َق ْو ُل بَ َّن َّ
َى يَ ْد ُخ ُل ِف
إ ْح َد ُ
اّللَ َيُل ِف الَ ْش َخاص (أ ْ
الَ ْش َخاص)

َوالثَّانيَةُ الْ َق ْو ُل بَ َّن َّ
اّللَ َوالْ َعا َلَ َش ْىء َواحد

َه َاتن الْ ُك ْفريَّتَان َد َخلَتَا ِف بَ ْعض الْ َقادريَّة َوِف بَ ْعض َّ
الشاذليَّة (بَ ْل
ِف َّ
الشاذليَّة أَ ْكثَ َر) َوِف بَ ْعض النَّ ْق َشبَ ْنديَّة َوِف غَ ْيهَا َد َخلَتَا ِ .ف َزَماننَا
ب ل َّ
ول َوالْعيَاذُ ب َّّلل بَ َّن َّ
اّللَ َداخل ِف
لشاذليَّة َويَ ُق ُ
َه َذا يُ َ
وج ُد َم ْن يَ ْن تَس ُ
ول َوالْعيَاذُ ب َّّلل
وج ُد ِف بَ ْعض َه ُؤالء َم ْن يَ ُق ُ
ُك ّل َش ْخص ذَ َكر أَ ْو أُنْ ثَىَ ،ويُ َ
ض َّ
إ َّن َّ
ك
الشاذليَّة قَ َ
ال َذل َ
اّللَ َوالْ َعا َلَ َكالثَّ ْلج َوالْ َماء الَّذى فيه ،بَ ْع ُ
يَ ُقولُو َن الْ َعا َلُ َكالثَّ ْلج َوالْ َماءُ الَّذى فيه ُه َو َّ
اّللَُ ،ه َاتن الْ ُك ْفريَّتَان أَقْ بَ ُح
م ْن ُك ْفر الْيَ ُهود لَ َّّنُ ْم َج َعلُوا ُك َّل َش ْىء َمَال َّّلل .
َواآل َخ ُرو َن َج َعلُوا ُك َّل َش ْىء ُج ْزًءا م َن َّ
ورَّي َوِف
اّلل ُهنَا ِف لُْب نَا َن َوِف ُس ْ
وج ُد َه ُؤالء الَّذي َن يَ ُقولُو َن َّ
اّللُ َداخل ِف ُك ّل
الُ ْر ُد ّن َوِف فلَ ْسط َ
ي يُ َ
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ك أَ ْن قَالُوا لبَ ْعض الَ ْش َخاص َه َذا ا ْْل َد ُار َّ
ادوا َعلَى َذل َ
َش ْخص بَ ْل َز ُ
اّللُ
ت َّ
اّللُ .
َوأَنْ َ
َّ
الرفَاعيَّة
اّللُ تَ َع َال َحف َ
الرفَاعيَّةَ م ْن َه َذا لَ َّن َش ْي َخ َها َش ْي َخ الطَّري َقة ّ
ظ ّ
َكا َن َشدي َد النَّكي ِف َحيَاته َعلَى َهاتَ ْي الْف ْرقَ تَ ْي ا ْلُلُوليَّة َواال ّتَاديَّةَ ،كا َن
ُيَ ّذ ُر َتْذ ًيرا َشدي ًدا ِف بَ ْعض ُم َؤلََّفاته َوِف ُد ُروسه لَنَّهُ َكا َن يَ ْهتَم بلد ُروس
س أَ َّو َل النَّ َهار ِف ع ْلم الْف ْقه َوا ْلَديث
ك َما أَلَّ َ
ل َذل َ
يًةَ ،كا َن يُ َد ّر ُ
ف ُكتُ بًا َكث َ
كَ ،وَكا َن يَ ْوَم ْ
اَْميس يَتَ َف َّرغُ
َوالتَّ ْفسي َوالتَّ ْوحيد َوِف َءاخر النَّ َهار َك َذل َ
َّ
ين
اس م ْن َكثْ َرة الذ َ
س َعلَى ُك ْرس ّى ُم ْرتَفع َح َّّت يَ َراهُ النَّ ُ
ل ْل َو ْعظَْ ،يل ُ
ض ُرو َن
س َو ْعظه ،الَُم َراءُ َوالْ ُعلَ َماءُ َوالصوفيَّةُ َوالْ َع َّو ُام َكانُوا َْي ُ
َْي ُ
ض ُرو َن َْمل َ
ك الْ َم ْجلس م َن
س َعلَى ُك ْرس ّى الْ َو ْعظ َوَكا َن ِف َذل َ
س َو ْعظهَ ،م َّرًة َجلَ َ
َْمل َ
الصابئَة َو َهذه َّ
الْيَ ُهود َو َّ
المهُ
الصابئَةُ طَائ َفة م َن الْ ُك َّفار ،فَ لَ َّما َسعُوا َك َ
ب
أَ ْسلَ َم َْن ُو َثَانيَة ءَاالف م ْن َه ُؤالءَ ،وم َن الْغَافل َ
ي م ْن أَ ْهل السنَّة َت َ
أَ ْربَعُو َن أَلْ ًفاَ ،وَكا َن م َن الْ َك َر َامات الَّّت أَ ْعطَاهُ َّ
اّللُ إ َّّي َها أَنَّهُ َكا َن َْيتَم ُع
السنَة ِف لَْي لَة مائَةُ أَلْف أَ ْو أَ ْكثَ ُر َْيتَمعُو َن ُثَّ ُه َو يَ ْكفيه ْم
ع ْن َدهُ ِف َّ
طَ َع َام ُه ْم َو َش َر َابُ ْمُ ،كل ُه ْم َيْ ُكلُو َن َويَ ْش َربُو َن َو ُه َو َلْ يَ ُك ْن َمل ًكا َوال م ْن بَ ْيت
وَز َارة ، ،أَ ْهلُهُ َما َكانُوا ُملُوًكا َوَلْ يَ ُك ْن فيه ْم ُوَزَراءُ إ َّّنَا ُه َو بس ّر أَ ْعطَاهُ َّ
اّللُ
إ َّّيهُ َك َفى َه َذا ْ
ي طَ َع َام ُه ْم َو َش َر َابُ ْم َ .وَكا َن يُ َس َّمى أَ َب الْ َعلَ َم ْي
اَْْل َق الْ َكث َ
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َويُ َس َّمى أَ َب الْ َعبَّاس َويُ َس َّمى َش ْي َخ الْعُ َرْيَاء لَنَّهُ َم َّرًة َخ َر َج إ َل قَ ْريَة لَهُ ف َيها

اء َوَكانَ ْ
ُمري ُدو َن أَتْ بَاع فَ ْ
ت فيه ْم ب ْنت َ
ية َع ْر َجاءُ
استَ ْقبَ لُوهُ ر َج ًاال َون َس ً
صغ َ
َح ْد َبءُ قَ ْر َعاءُ فَ لَ َّما َرأَت َّ
ت
اء َوقَالَ ْ
ت إلَْيه َوطَلَبَ ْ
الش ْي َخ تَ َو َّج َه ْ
ت إلَْيه الد َع َ
ات الْ َق ْريَة فَ َد َعا َّ
اّللَ َلَا
ئ ب بَنَ ُ
إ ّن َكرْه ُ
ت نَ ْفسى م ْن َكثْ َرة َما تَ ْستَ ْهز ُ
ب َع ْن َها الْ َق َرعُ ،فَم ْن
استَ َق َام ْ
ت ر ْجلُ َها ِف ا ْلَال َو ْ
فَ ْ
استَ َق َام ظَ ْه ُرَها َو َذ َه َ
اس َش ْي َخ الْعُ َرْيَاء أَى َّ
الش ْي َخ الَّذى
ش َّدة ال ْع َجاب بَذه الْ َك َر َامة َسَّاهُ النَّ ُ

اء  .فَم ْن أَ ْجل ْاهت َمامه بلْع ْلم َوبَزيد الْعنَايَة بع ْلم
َش َفى الْب ْن َ
ت الْ َع ْر َج َ
ول فيه ْم م ْن أَ ْهل
وج ُد َم ْن يَ ُق ُ
الْ َعقي َدة طَري َقتُهُ ُحفظَ ْ
ت ،إ َل يَ ْومنَا َه َذا ال يُ َ
اّللُ َح ى
ول َّ
طَري َقته َّ
ال ِف الَ ْشيَاء أَ ْو ِف بَ ْعض الَ ْشيَاءَ ،وال أَ َحد يَ ُق ُ
اّللُ
ول ُه َو َّ
وج ُد ِف
َوالْ َعا َلُ َش ْىء َواحد َوال َم ْن يَ ُق ُ
اّللُ َواحد َ
يا ،ال يُ َ
ص َار َكث ً
ول بَ َذا الْ ُك ْفر َّ
ك .
َه ُؤالء َم ْن يَ ُق ُ
الشنيعَ ،و َّّلل ا ْلَ ْم ُد َعلَى َذل َ
ِف قَ ْب َل َسيّد ًَن
ُثَّ أَيْ ً
ضا َكا َن ال َم ُ
ام ّ
الرفَاعى ُيَ ّذ ُر م َن ا ْلََّالج ،تُ ُو َّ
س َعلَى ا ْلَ ّق ،لَ ْو َكا َن
أَ ْحَ َد بثَالثائَة َسنَة تَ ْقريبًاَ ،كا َن ُيَ ّذ ُر م ْنهُ َويَ ُق ُ
ول لَْي َ
ال أَ ًَن ا ْلَق َوَم ْع َن قَ ْول ا ْلََّالج أَ ًَن ا ْلَق أَ ًَن َّ
َعلَى ا ْلَ ّق َما قَ َ
اّللُ َوالْعيَاذُ
ضى
ب َّّلل ،لَ َّن ا ْلَ َّق م ْن أَ ْسَاء َّ
ال
الرفَاعى َح َك َم بَنَّهُ َ
اّللَ ،سيّ ُد ًَن أَ ْحَ ُد ّ
ك ِف الْ َماضى
س منَّا ل َذل َ
َو َه َذا ُه َو ا ْلَق َوأَ ْكثَ ُر الصوفيَّة قَالُوا ا ْلََّال ُ
ج لَْي َ

ت َم َع بَ ْعض الْ َقادريَّة
َكا َن َع َدد قَليل يَْ َد ُحهُ أَ َّما الْيَ ْوَم َكثُ ُروا ،إ ْن َجلَ ْس َ
231

ت َم َع َّ
ت َم َع
الشاذليَّة تَ ْس َم ُع بَ ْدحه َوإ ْن َجلَ ْس َ
تَ ْس َم ُع بَ ْدحه َوإ ْن َجلَ ْس َ
الرفَاعيَّةَ
ك تَ ْس َمعُ ُه ْم يَْ َد ُحونَهُ َوَك َذل َ
بَ ْعض النَّ ْق َشبَ ْنديَّة َك َذل َ
ك غَ ْيُُه ْم إ َّال ّ
َعرفُوا أَنَّهُ َ ى
الرفَاع ّى بَ َّن ا ْلََّال َج
ضال ل َق ْول َش ْيخ الطَّري َقة َسيّد ًَن أَ ْحَ َد ّ
َ
َى
الرفَاعيَّة .
ضال َو َه َذا م ْن َم َز َاّي ّ
صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
ك ب َشر َيعة َر ُسول َّ
اّلل ﷺ
التَّ َمس ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي َو َّ
الصالةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ين .
َو َّ
ي َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
الم َعلَى َسيّد الْ ُم ْر َسل َ
الس ُ
ي الطَّاهر َ

أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد ُرّوينَا بل ْسنَاد الْ ُمتَّصل ِف ُم َوطَإ ال َمام َمالك َرض َى َّ
اّللُ
ال َّ
ول َّ
اّللُ تَ َع َال الْ ُمتَ َحابو َن بَالل أُظل ُه ْم ِف
ال «قَ َ
اّلل ﷺ قَ َ
َع ْنهُ أَ َّن َر ُس َ
َى ظل الْ َع ْرش .
ظلّى يَ ْوَم ال ظ َّل إ َّال ظلّى» أ ْ

م ْن أَ ْعظَم َما يَ ْكتَسبُهُ النْ َسا ُن ِف ا ْلَيَاة الدنْ يَا َوأَنْ َفعه ِف اآلخ َرة َمَبَّةُ
الْ ُم ْسلم لَخيه الْ ُم ْسلم ،الْ َم َحبَّةُ الَّّت ف َيها التَّ َع ُاو ُن َعلَى َما يُ ْرضى َّ
اّللَ
صاحبُ َها ِف
اد التَّ َح َّ
س الْ ُم َر ُ
اب َعلَى ا ْلََوى ،فَ َهذه الْ َم َحبَّةُ الَّّت يَ ُكو ُن َ
لَْي َ
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ك الْيَ ْوَم الَّ
س فيه بَ ْيت َوال َجبَل َوال
ي
ل
ى
ذ
َ
ظ ّل الْ َع ْرش يَ ْوَم الْقيَ َامة َذل َ
ْ
َ
الصال ُح .
ك الْيَ ْوم َع َملُهُ َّ
َش َجر َوال َك ْهف إ َّّنَا يُظل الْ ُم ْؤم َن ِف َذل َ
ك الْيَ ْوم التَّ َحاب
َوم ْن ُجْلَة الْ َع َمل َّ
صاحبَهُ ِف َذل َ
الصالح الَّذى يُظل َ

يما يُ ْرضى َّ
ِف َّ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال .
اّللَ ،مَبَّةُ الْ ُم ْسلم لَخيه ف َ
صاحبَ َها ِف اآلخ َرة ِف ظ ّل الْ َع ْرش ال
فَ َهذه الْ َم َحبَّةُ ه َى الَّّت َتْ َعل َ
يُصيبُهُ َحر َشْس يَ ْوم الْقيَ َامةَ ،حر َشْس يَ ْوم الْقيَ َامة أَ َشد ب َكثي م ْن َح ّرَها
ِف الدنْ يَا لَ َّّنَا تَ ْدنُو م ْن ُرُؤوس النَّاس قَ ْد َر ميلَ ،وأَ َشد َما يَ ُكو ُن ا ْلَر
ار لَ ْو َكا َن ِف يَ ْوم الْقيَ َامة َم ْوت لَ َماتُوا م ْن
َذل َ
ك الْيَ ْوَم َعلَى الْ ُك َّفار ،الْ ُك َّف ُ
اك َم ْه َما َتََّلَ َّ
وت يَ ْب َقى َحيا
وج ُد َم ْوت ُهنَ َ
ص ال َيُ ُ
َح ّرَها لَك ْن ال يُ َ
الش ْخ ُ
المة م ْن
ك الْيَ ْوم ل َّ
اس ِف َذل َ
لس َ
ال تُ َفارقُهُ ُر ُ
وحهُ ،فَم ْن أَنْ َفع َما يَ ْن َف ُع النَّ َ
َح ّر َّ
اب ِف َّ
ك الْيَ ْوَم التَّ َحاب ِف َّ
اّلل أَ َّن
الش ْمس َذل َ
اّللَ ،م ْع َن التَّ َح ّ

الْ ُم ْسل َم يَتَ َع َاو ُن َم َع أَخيه َعلَى َما ُيب َّ
َى
اّللُ َوال يَغُش أَ َح ُد ُهَا اآل َخ َر أ ْ
ص َحُ ،يب لَهُ
ال يُ َزيّ ُن لَهُ الْ َم ْعصيَةَ َوال يَغُشهُ ِف الْ ُم َع َاملَة بَ ْل يَ ْب ُذ ُل لَهُ الن ْ
اَْ ْيُ الَّذى ُيبهُ لنَ ْفسه ُيبهُ لَخيه َو َّ
َما ُيب لنَ ْفسه أَى ْ
الش ْىءُ الَّذى
يَ ْك َرُههُ لنَ ْفسه مَّا ُه َو َش ىر ِف َش ْرع َّ
اّلل يَ ْك َرُههُ لَخيه َو َه َذا الَ ْم ُر ُه َو
ال ل ْل ُم ْسلم ،الْ ُم ْسل ُم ال يَ ُكو ُن ُم ْؤمنًا َكام ًال أَ ْى ِف َّ
الد َر َجة الْعُ ْليَا إ َّال
الْ َك َم ُ
الص َفة أَ ْى ُيب لَخيه َما ُيب لنَ ْفسه م َن ْ
ص َّح
إ َذا َكا َن بَذه ّ
اَْ ْي َ .وقَ ْد َ
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ب أَ ْن يُ َز ْح َز َح َعن النَّار َويُ ْد َخ َل ا ْْلَنَّةَ فَ ْلتَأْته َمنيَّ تُهُ َو ُه َو
يث « َم ْن أَ َح َّ
َحد ُ
يُ ْؤم ُن ب َّّلل َوالْيَ ْوم اآلخر َولْيَأْت إ َل النَّاس بَا ُيب أَ ْن يُ ْؤتَى إلَْيه» َ .ه َذا
يث َم ْعنَاهُ أَ َّن َم ْن ُيب أَ ْن يُ ْبع َدهُ َّ
اّللُ تَ َع َال م ْن ًَنر َج َهنَّ َم ِف اآلخ َرة
ا ْلَد ُ
ت َعلَى اليَان ب َّّلل َوَر ُسوله ﷺ أَ ْى ليَ تَ َجنَّب الْ ُك ْف َر
َويَ ْد ُخ َل ا ْْلَنَّةَ يَثْ بُ ُ
وت َو ُه َو ُم ْؤمن ب َّّلل َوالْيَ ْوم اآلخر َولْيَأْت إ َل أَخيه الْ ُم ْسلم بَا
َح َّّت َيُ َ
ُيب أَ ْن يُ ْؤتَى إلَْيه َم ْعنَاهُ ليُ َعام ْل أَ َخاهُ بَا ُيب أَ ْن يُ َعاملَهُ به ،الْ َواح ُد منَّا

َى يُ ْرش َدهُ إ َل َما ُه َو
ُيب أَ ْن يُ َعاملَهُ أَ ُخوهُ ب ّ
لص ْدق َوالْ َوفَاء َوالنَّص َ
يحة أ ْ
َخ ْي لَهُ َوُيَ ّذ َرهُ مَّا ُه َو َش ىر لَهَُ ،م ْع َن ا ْلَديث َم ْن َعم َل بَ َذا يَ ُكو ُن بَعي ًدا
م َن النَّار م ْن ًَنر َج َهنَّ َم َويَ ْد ُخ ُل َجنَّةَ َّ
اّلل بال َع َذاب ،أَ َّما التَّ َحاب ِف غَ ْي
ك فَ ُه َو نَ َد َامة يَ ْوَم الْقيَ َامةَّ ،
ب إنْ َس ًاًن ل ْل َه َوى فَ َهذه
ص إ َذا أَ َح َّ
َذل َ
الش ْخ ُ
الْ َم َحبَّةُ نَ َد َامة ِف اآلخ َرةَّ ،
اعة
اّللُ أَنْ َع َم َعلَْي نَا ب َعقي َدة أَ ْهل السنَّة َوا ْْلَ َم َ
الص َحابَةُ َوالتَّابعُو َن َوَم ْن تَب َع ُه ْم إ َل يَ ْومنَا
الر ُس ُ
ول ﷺ َو َّ
الَّّت َكا َن َعلَْي َها َّ
ول ﷺ .
الر ُس ُ
ب َّ
َه َذاِ ،ف َه َذا الْ َوقْت الَّذى فَ َس َد َكثي م َن الَُّمة َك َما أَ ْخ ََ
سنَّّت ع ْن َد فَ َساد أَُّمّت لَهُ أَ ْج ُر
قَ َ
ال َعلَْيه َّ
سُ
الس ُ
الم «الْ ُمتَ َم ّ
ك بُ
ك
الر ُسول َشر َيعتُهُ َشر َيعةُ َّ
َشهيد» ُ .سنَّةُ َّ
ام َك َذل َ
الر ُسول الْ َعقي َدةُ َوالَ ْح َك ُ
َشر َيعةُ َّ
الر ُسول ذ ْك ُر السنَّة َم ْعنَاهُ َشر َيعتُهُ َوقَ ْد
اّلل ،إ َذا َوَر َد ِف َحديث َّ
ظَ َه َر ص ْد ُق َحديث َر ُسول َّ
وج ُد َع َقائ ُد
اّلل ،الْيَ ْوَم ِف َهذه الْبالد تُ َ
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َّ
ُم ْن َحرفَة َع ْن دين َّ
لدين أَ ْح َس َن م ْن
س َكة ب ّ
اّلل َوُكل ف ْرقَة تَ َّدعى أَّنَا ُمتَ َم ّ
غَ ْيَها .
ي أَ ْن يَتَ َحابوا َوال يَتَ تَ بَّ َع
ي الْ ُم ْسلم َ
يما بَ ْ َ
ُثَّ م َن الَ ْمر الْ ُمه ّم ف َ
وب ل َم ْن َشغَلَهُ َع ْي بُهُ َع ْن عُيُوب النَّاس» َه َذا
أَ َح ُد ُه ْم َم َساو َ
ئ أَخيه «طُ َ

ى َحديثًا ال يَ ْن بَغى أَ ْن يَ ُكو َن الْ ُم ْسل ُم الْ َواح ُد منَّا ُمتَ تَبّ ًعا ل َع ْوَرات أَخيه
ُرو َ

اء إلَْيه َوإ ْن أَ ْح َس َن إلَْيه ،أَ ْن
(أَ ْى عُيُوبه) بَ ْل يَ ْن بَغى أَ ْن يُ َسامَهُ إ ْن أَ َس َ
يُ َعاملَهُ بل ْح َسان َه َذا الَّذى يَ ْن بَغى أَ ْن يَ ُكو َن الْ ُم ْسل ُمو َن َعلَْيه َويَ ْن بَغى

اّلل َ .و َّ
اص ُحوا َويَتَطَا َوعُوا َعلَى َما يُ َواف ُق َشر َيعةَ َّ
أَيْ ً
ضا أَ ْن يَتَ َز َاوُروا َويَتَ نَ َ
اّللُ
ُس ْب َحانَهُ َوتَ َع َال أَ ْعلَ ُم َوأَ ْح َك ُم .
صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
الصالَة
ص ُل ِف الَ ْع َمال َّ
اليَا ُن ُه َو الَ ْ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
اّلل الْ َبّ َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َ
ي َو َعلَى َجيع إ ْخ َوانه م َن
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
الم َّ
ي .
ي َو َءال ُك ّل َو َّ
اّلل َعلَْيه ْم أَ ْجَع َ
الصال َ
ي َوالْ ُم ْر َسل َ
النَّبيّ َ
ي َو َس ُ
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ول َّ
ال إ ّن
اّلل ﷺ فَ َق َ
اء ِف ا ْلَديث أَ َّن َر ُج ًال أَتَى َر ُس َ
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد َج َ
ت َعلَى َما
ُسل َم فَ َق َ
ال لَهُ النَّب ﷺ «أَ ْسلَ ْم َ
ُك ْن ُ
ت أَفْ َع ُل َك َذا َوَك َذا قَ ْب َل أَ ْن أ ْ
صل ّى إ َذا أَ ْسلَ َم
ت» َرَواهُ ُم ْسلم ،فَ َه َذا قَ َ
ال بَ ْع ُ
أَ ْسلَ ْف َ
ض ُه ْم ل ْل َكافر الَ ْ
الرحم َوإغَاثَة
اب َعلَى َما َكا َن فَ َعلَهُ قَ ْب َل إ ْسالمه م ْن َْنو صلَة َّ
يُثَ ُ
يث
الْ َم ْل ُهوف َو َّ
ف ا ْلَد َ
الص َدقَة لَك َّن اال ْحتيَا َط أَ ْن ال يُ ْعتَ َق َد َه َذا لَنَّهُ ُيَال ُ
ضى
اآل َخ َر َّ
يح « َوأَ َّما الْ َكاف ُر فَ يُطْ َع ُم ِبَ َسنَاته ِف الدنْ يَا َح َّّت إ َذا أَفْ َ
الصح َ
ت َعلَى َما
إ َل اآلخ َرة َلْ يَ ُك ْن لَهُ م ْن َها نَصيب» َ .ويُ َف َّ
س ُر َحد ُ
يث «أَ ْسلَ ْم َ
ك مَّا
يحة بَ ْع َد إ ْسالم َ
ك بَ ْعد إ ْسالم َ
ت» أَنَّ َ
أَ ْسلَ ْف َ
ك َما تَ ْع َملُهُ بنيَّة َ
صح َ
ت َع َملَهُ م َن ْ
الص َدقَة
الرحم َوإغَاثَة الْ َم ْل ُهوف َو َّ
اَْ ْي َكصلَة َّ
ت تَ َع َّو ْد َ
ُك ْن َ
اب َعلَْيه .
اآل َن بَ ْع َد إ ْسالم َ
ك تُثَ ُ
ض النَّاس َو ُه ْم ُك َّفار يُ ْكرُمو َن َّ
يَ ،ه ُؤالء
الض ْي َ
ف َويُغيثُو َن الْ َم ْل ُهوف َ
بَ ْع ُ
ال
وّنَا بَ ْع َد إ ْسالمه ْم َوأَ ْع َم ُ
ب َلُ ْم َح َسنَا ُتُ ُم الَّّت يَ ْع َملُ َ
إ ْن أَ ْسلَ ُموا يُ ْكتَ ُ
الص َدقَة َوق َرى َّ
ْ
الض ْيف
اَْ ْي الَّّت َكانُوا يَ ْع َملُ َ
وّنَا َو ُه ْم َعلَى الْ ُك ْفر َك َّ
َوإغَاثَة الْ َم ْل ُهوف َوال ْح َسان إ َل الَ َرامل ،أَ َّما إ ْن َلْ يُ ْسل ْم فَ َم ْه َما َكا َن
س لَهُ َش ْىء،
ي َويُغ ُ
ي َويَ ْعط ُ
يث الْ َم ْل ُهوف َ
يَ ْر َح ُم الْ َم َساك َ
ف َعلَى الَيْ تَام فَ لَْي َ
ب الْ ُق ْرَءا َن .
فَ َم ْن قَ َ
ال إ َّن لَهُ ثَ َو ًاب يَ ْك ُف ُر لَنَّهُ َك َّذ َ
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ال لَهُ َع ْب ُد َّ
الص ّديق
َر ُجل َكا َن يُ َق ُ
ية أَب بَ ْكر ّ
اّلل ُ
بن ُج ْد َعا َن م ْن َعش َ

اّللُ َع ْنهَُ ،كا َن يَ ْقرى َّ
َرض َى َّ
الرح َم َح َّّت
ي َويَص ُل َّ
ف َويُغ ُ
الض ْي َ
يث الْ َم ْل ُهوف َ
ضعُهُ أَ َم َام بَ ْيته َعلَى َّ
إنَّهُ َكا َن يَ ْع َم ُل الطَّ َع َام َويَ َ
الشارع َح َّّت َيْ ُك َل م ْنهُ

ب م ْن ُدون أَ ْن يَ ْنز َل َيْ ُك ُل َويَْضى،
الْ ُم َساف ُرو َن م ْن ُدون أَ ْن يَ ْنزلُواَّ ،
الراك ُ
َج َع َل الطَّ َع َام َعلَى ج َفان َعاليَة .
ول َّ
ول َّ
َعائ َشةُ َرض َى َّ
اّلل
ت َّي َر ُس َ
ت َر ُس َ
اّلل ﷺ فَ َقالَ ْ
اّللُ َع ْن َها َسأَلَ ْ
يتَا) َع ْب َد َّ
بن ُج ْد َعا َن
إ َّن ابْ َن َع ّمى (قَالَ ْ
اّلل َ
ت ابْ َن َع ّمى لَنَّهُ م ْن َعش َ
َكا َن يَ ْقرى َّ
ال
ك ،قَ َ
ف َويَص ُل َّ
الض ْي َ
الرح َم َويَ ْف َع ُل َويَ ْف َع ُل فَ َه ْل يَ ْن َفعُهُ َذل َ
الدين» َم ْعنَاهُ َما َكا َن
ب ا ْغف ْر ل َخطيئَّت يَ ْوَم ّ
«ال إنَّهُ َلْ يَ ُق ْل يَ ْوًما َر ّ
ا ْْلَاهليَّة َكانُوا يَ ُقولُو َن النْ َسا ُن
ول َعلَْيه
الر ُس ُ
ث َّ .
يُ ْنك ُرو َن الْبَ ْع َ

ب
يُ ْؤم ُن بآلخ َرةَ ،كا َن يَ ْعبُ ُد الْ َوثَ َن َ .ع َر ُ
ص َار تُ َر ًاب ال َع ْو َدةَ لَهُ،
َم َّت َما َم َ
ات َو َ
الدين»
الم قَ َ
َّ
الصالةُ َو َّ
ب ا ْغف ْر ل َخطيئَّت يَ ْوَم ّ
ال «إنَّهُ َلْ يَ ُق ْل يَ ْوًما َر ّ
الس ُ
َم ْعنَاهُ َما َكا َن يُ ْؤم ُن بآلخ َرة ُ .ه َو َه َذا َع ْب ُد َّ
بن ُج ْد َعا َن ِف أَ َّول أَ ْمره
اّلل ُ

ت ابْن،
بأَ م ْنهُ ،قَ َ
َكا َن فَات ًكا ش ّر ًيرا أَبُوهُ تَ ََّ
ت لَ ْس َ
ية أَنْ َ
ال لَهُ أَ َم َام الْ َعش َ
ك ا ْلَيَاةُ ال
نَ َفاهُ فَ َكرَه ا ْلَيَا َة ،قَ َ
بأَ م ّن أَب َو َع َر َ
ال بَ ْع َد أَ ْن تَ ََّ
ف قَ ْوُمنَا َذل َ
ت لتَ ْل َس َعهُ َحيَّة َمثَ ًال
ب الْ َم ْو َ
ب إ َل بَ ْعض جبَال َم َّكةَ يَطْلُ ُ
يب ل فَ َذ َه َ
تَط ُ
ِف بَ ْعض ا ْْلبَال فَ يَ ُموت فَ َو َج َد َشقا ِف َجبَل فَ َد َخلَهُ َعلَى ظَ ّن أَنَّهُ قَ ْد
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يا ظَنَّهُ ثُ ْعبَ ًاًن َحقيقيا َو ُه َو ِف ا ْلَقي َقة
تَ ْل َسعُهُ َحيَّة فَ يَ ُم ُ
وت فَ َو َج َد ثُ ْعبَ ًاًن َكب ً

ورةُ ثُ ْعبَان َكبي ُكلهُ َذ َهب َو َع ْي نَاهُ َج ْو َه َرَتنَ ،وَرأَى
س َك َذل َ
كُ ،ه َو ُ
صَ
لَْي َ
َك ْوَم َذ َهب َوَك ْوَم ف َّ
ضة َوَرأَى ر َج ًاال ط َو ًاال َعلَى ُس ُرر َو ُه ْم م َن الْ َع َرب
الْ ُق َد َماء ،فَ َو َج َد ع ْن َد ُرُؤوسه ْم لَ ْو ًحا م ْن ف َّ
وب فيه َتريُُه ْمَ ،وم ْن
ضة َم ْكتُ ً
ت
ُجْلَة َما فيه أَبْ يَ ُ
ات ش ْعر م ْن َها َه َذا الْبَ ْي ُ
َر َّد ِف َّ
الض ْرع َما َج َرى ِف ا ْلالب

ت ب َراع
ت أ َْو َس ْع َ
صاح َه ْل َريْ َ
َ
الد ُه ْم َوَكانُوا ال
ص َد ب َ
َه ُؤالء َكأَ َّّنُ ْم َكانُوا َهارب َ
ي م ْن َملك قَ َ
يَ ْستَطيعُو َن َدفْ َعهُ فَأَ َخ ُذوا َما أَ َخ ُذوا م َن الْ َمال َو َّ
الذ َهب َو َد َخلُوا َه َذا
َّ
ج ،يُ ْشب ُهو َن أَ ْه َل الْ َك ْهف ِف
الش َّق ليَعي ُ
شوا فيه إ َل أَ ْن َيُوتُوا أَ ْو َيْت َى الْ َف َر ُ
ث الظَّاه ُر َك َما ه َى لَك ْن لَ ْو
ت م ْن َح ْي ُ
اد ُه ْم َكانَ ْ
الص َفات ،أَ ْج َس ُ
بَ ْعض ّ
اد ُه ْم ب ْلَنُوط
ت َك َّ
َج َّ
ص َار ْ
الرَمادَ ،ويُْك ُن ُه ْم َد َهنُوا أَ ْج َس َ
س َها َش ْخص لَ َ
الح ا ْلَنُوط نَ ْو َعان نَ ْوع لتَطْييب
قَ ْب َل أَ ْن َيُوتُوا ،ا ْلَنُو ُ
ب ،أَ ْم ُ
ط َش ْىء يُ َرَّك ُ
ض الْ َم ْوتَى
َّ
الرائ َحة فَ َق ْط َو َه َذا يُ َسن أَ ْن يُو َ
ض َع ل ْل َميّت الْ ُم ْسلم لَ َّن بَ ْع َ
صابَ ْتهُ اآلكلَةُ لَ َّن
تَ ُكو ُن فيه ْم َرائ َحة َكر َيهة م ْن ُج ْرح ِف ج ْسمه َكالَّذى أَ َ
يب بَا تَصيُ َرائ َحتُهُ َكر َيهةًَ ،والنَّ ْوعُ اآل َخ ُر م َن ا ْلَنُوط
اآلكلَةَ َم ْن أُص َ
ل َدفْع ُس ْر َعة بلَى ا ْْل ْسم .
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َّ
اد ًة،
ص ُد ل ُد ُخوله َع َ
صغي ال يُ ْن تَ بَهُ إلَْيه إ َّال بلتَّأَمل َوال يُ ْق َ
الشق غَار َ

اس إ ْن نَظَ ُروا إلَْيه يَ ُقولُو َن َه َذا َمأْ َوى بَ ْعض الْ ُو ُحوش َوا ْلَيَّاتُ ،ثَّ
النَّ ُ
َّ
ي،
ين ُو َج ُدوا ِف َه َذا الْ َك ْهف ُْيتَ َم ُل أَ ْن يَ ُكونُوا م َن الْ ُم ْسلم َ
َه ُؤالء الذ َ
ود إ َل ا ْلَالَة
وب َعلَى اللَّ ْوح ،أَنَّنَا ال نَعُ ُ
َوَم ْع َن َكالمه ُم الَّذى ُوج َد َم ْكتُ ً
َّ
ود إ َل َّ
الض ْرع بَ ْع َد َما َخ َر َج م ْنهُ،
يب ال يَعُ ُ
الّت ُكنَّا ف َيها َك َما أَ َّن ا ْلَل َ

ال أَ َح ُد ُه ْم .
ضط َراب َ .وقَ ْد قَ َ
ص َل َلُ ْم م َن اال ْ
س م ْن ش َّدة َما َح َ
أَ َ
ص َابُ ُم الْيَأْ ُ
َو َيْ ُك ُل ال َْم َ
ال غَ ْيُ َم ْن َجَ َعهُ

ال غَ ْيُ َءاكله
قَ ْد َْي َم ُع ال َْم َ

َه َذا يَ ْنطَب ُق َعلَْيه ْم
ُثَّ إ َّن َع ْب َد َّ
ص َار يُ َوّزعُ َعلَْيه ْم م َن
ب إ َل قَ ْومه َو َ
اّلل َ
بن ُج ْد َعا َن َذ َه َ
َّ
ص َار يَتَ َك َّرُم َعلَى النَّاس َويُ ْعطى
الذ َهب فَ َج َعلُوهُ َسيّ ًدا َلُ ْم ،بَ ْع َد َه َذا َ
يا م ْن َع َمل ْ
اَْ ْي َوال ْح َسان إ َل النَّاس لَك ْن ال
أَقْرَب َءهَُ ،عم َل َع َم ًال َكث ً
ول
ال َر ُس ُ
ك قَ َ
اس َو ُه َو ال يُ ْؤم ُن بآلخ َرة ل َذل َ
يَ ْن َفعُهُ لَنَّهُ فَ َعلَهُ ليَ ْم َد َحهُ النَّ ُ
َّ
اّلل ﷺ بَنَّهُ ال يَ ْن َفعُهُ .
سنَة يَ ْع َملُ َها تَ ُكو ُن ُم َواف َقةً ل َّ
لش ْرع َم َع نيَّة
أَ َّما الْ ُم ْؤم ُن فَ ُكل َح َ
التَّ َقرب إ َل َّ
يًة فَه َى ع ْن َد
س ف َيها رَّيء َوال ُسْ َعة َم ْه َما َكانَ ْ
ت َ
صغ َ
اّلل أَ ْى لَْي َ
ية أَ َّما َم ْن ال يُنَ ّزهُ َّ
َّ
اّللَ َع ْن ُم َش َابَة َخ ْلقه فَال يَ ْن َف ُعهُ َش ْىء م ْن
اّلل َكب َ
أَ ْع َماله ِف اآلخ َرة .
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َو َّ
اّللُ أَ ْعلَ ُم َوأَ ْح َك ُم .

صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
اسًا م ْن أَ ْسَاء َّ
اّلل
س ْ
َءاه لَْي َ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
اّلل الْ َبّ َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َ
ي َو َعلَى
ب الْ َعالَم َ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
ي َو َحبيب َر ّ
الم َّ
اّلل
ي َو َءال ُك ّل َو َّ
الصال َ
َجيع إ ْخ َوانه م َن الَنْبيَاء َوالْ ُم ْر َسل َ
ي َو َس ُ
ي .
َعلَْيه ْم أَ ْجَع َ
بن
التمذى ِف َجامعه َوال َم ُ
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد َرَوى ّْ
ام الْ ُم ْجتَه ُد أَبُو بَ ْكر ُ
ول َّ
ض ْع
اّلل ﷺ قَ َ
الْ ُم ْنذر ِف الَ ْو َسط أَ َّن َر ُس َ
ب أَ َح ُد ُك ْم فَ ْليَ َ
اء َ
ال «إ َذا تَ ثَ َ
يَ َدهُ َعلَى فيه (أَ ْى َعلَى فَمه) َوال يَ ُق ْل َءاه َءاه فَإ َّن َّ
ك
الش ْيطَا َن يَ ْ
ض َح ُ
سن
صحيح َوقَ ْد قَ َ
م ْنهُ» َ .ه َذا ا ْلَد ُ
ال فيه ّْ
يث َ
التمذى إنَّهُ َحديث َح َ
يح أَ َخ َوان .
َوا ْلَ َس ُن َو َّ
الصح ُ
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س م ْن أَ ْسَاء َّ
اّللَ ،و َه َذا
َو َه َذا ا ْلَد ُ
يث فيه داللَة َعلَى أَ َّن َءاه لَْي َ
ا ْلَد ُ
ب أَ ْن يَ َ
ض َع يَ َدهُ َعلَى فيه َوإ ْن َو َ
ض َع يَ َدهُ
اء َ
يث فيه أَنَّهُ يُ َسن ل َم ْن تَ ثَ َ
س َن .
الْيُ ْس َرى َكا َن أَ ْح َ
يل إ َّن َّ
يل َعلَى أَ َّن َءاه م ْن أَ ْسَاء َّ
اّلل قَ ْولُهُ تَ َع َال ﴿إ َّن
الدل َ
فَإ ْن ق َ
يم َلَ َّواه َحليم﴾ [ ُس َورةَ التَّ ْوبَة] .
إبْ َراه َ
ال َع ْب ُد َّ
بن َم ْسعُود َرض َى
يم َك َما قَ َ
اب أَ َّن الَ َّو َاه َم ْعنَاهُ َّ
فَا ْْلََو ُ
اّلل ُ
الرح ُ
َّ
َّ
َّ
اّللُ َع ْنهُ َوالْ َم ْع َن أَ
س
ي
ل
و
،
اّلل
اد
ب
ع
ل
ة
ح
الر
د
ي
د
ش
الم
الس
ه
ي
ل
ع
يم
اه
ر
ب
إ
ن
َ
َ
ْ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ض الْم َحرف َ َّ
ين َْي َهلُو َن لُغَةَ الْ َع َرب
َم ْعنَاهُ أَنَّهُ َكا َن يَ ُق ُ
ي الذ َ
ول َءاه لَك َّن بَ ْع َ ُ ّ
قَالُوا الَ َّواهُ َم ْعنَاهُ قَ ْو ُل َءاه َءاه َو َه َذا َج ْهل م ْن ُه ْم بلُغَة الْ َع َرب .

الْ ُق ْرَءا ُن الْ َكريُ إ َذا تُر َك فيه َش ْىء م ْن ص َفات ا ْلُُروف َكالْغُنَّة ِف
التقيق ِف َم ْوضعه َوالتَّ ْفخيم ِف َم ْوضعه َم َع الْ ُم َحافَظَة َعلَى
َم ْوضع َها َو َّْ
اءة الْ ُق ْرَءانَ ،وأَ َّما َم َع تَ غْيي
َمَارج ا ْلُُروف فَإ َّن َه َذا يَْنَ ُع الثَّ َو َ
اب ِف ق َر َ
ا ْلُُروف فَفيه َم ْعصيَة .
اء ِف الْ ُق ْرءَان ﴿ َّ
اس ُم َّ
وم﴾
ْ
اّللُ ال إلَهَ إ َّال ُه َو ا ْلَى الْ َقي ُ
اّلل يُ ْق َرأُ َك َما َج َ
[ ُس َورةَ الْبَ َق َرة] َّ
ف الَّّت تَطْلُ ُع بللَّ ْفظ ُثَّ ا ْلَاءَُ ،م ْن تَ َر َك
الال ُم الْ ُم َش َّد َدةُ َوالَل ُ
الذ ْكر
َواح ًدا م ْن َهذه ا ْلُُروف فَ َق ْد أَثَ أَ ْى َوقَ َع ِف الْ َم ْعصيَةَ ،ه َذا ِف ّ
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اءة الْ ُق ْرَءان َم ْن فَ َعلَهُ فَ َعلَْيه َذنْب فَالَّذى يَ ْعتَبُ َءاه ْ
اسًا َّّلل فَ َذنْ بُهُ
َوِف ق َر َ
َكبي .
َوقَ ْد ُسئ َل َّ
ي َسنَ ًة
الش ْي ُخ َسليم الْب ْشرى َش ْي ُخ الَ ْزَهر قَ ْب َل َْنو َس ْبع َ
َّ
ور َمَالسه ْم َح َرام .
ين يَ ْذ ُك ُرو َن به فَ َق َ
ال ُح ُ
ض ُ
َع ْن َه ُؤالء الذ َ
وزَ ،وأَ َّما إ ْن
َوأَ َّما َم ْن قَ َ
صد ّ
الذ ْكر فَ يَ ُج ُ
س ب َق ْ
ال ءاه ل َ ْتويح نَ ْفسه َولَْي َ
يث إ َّن َءاه م ْن أَ ْسَاء َّ
ص َد ذ ْك َر َّ
اّلل
ك فَ َذنْ بُهُ َعظيم َ .وأَ َّما َحد ُ
اّلل ب َذل َ
قَ َ
اّلل َوَم ْن نَ َسبَهُ إ َل َر ُسول َّ
فَ ُه َو َم ْك ُذوب َعلَى َر ُسول َّ
اّلل فَ ُه َو َم ْلعُون  .فَإ َّن
َّ
ش ْىء
سوا ب َ
أَ ْكثَ َر َم ْن يَ َّدعى الطري َقةَ الْيَ ْوَم ُج َّهال ُم ْن َحرفُو َن لَْي ُ
يم َلَليم أَ َّواه﴾ [ ُس َورةَ ُهود] َعلَى أَ َّن َءاه
است ْش َه ُ
َو ْ
اد ُه ْم بَذه اآليَة ﴿إ َّن إبْ َراه َ

م ْن أَ ْسَاء َّ
اّلل يَ ُدل َعلَى ش َّدة َج ْهله ْم .

َّ
يم ِف َهذه اآليَة ب َّلر ْحَة َوا ْل ْلم فَه َى
ص َ
اّللُ تَ َع َال َو َ
ف َسيَّ َد ًَن إبْ َراه َ
يض
يم َعلَْيه َّ
س ف َيها َم ْدح بَل الْ َمر ُ
الس ُ
َم ْدح لبْ َراه َ
المَ ،وأَ َّما َءاه فَ لَْي َ
ي يُ ْفس ُد
يَ ُق ُ
ول َءاهَ ،وقَ ْد نَ َّ
ص فُ َق َهاءُ الْ َم َذاهب الَ ْربَ َعة َعلَى أَ َّن الَن َ
الصالة
الصال َة َو َءاه م ْن أَلْ َفاظ الَني ،لَك َّن الْ َمالكيَّةَ قَالُوا َم ْن قَ َ
ال ِف َّ
َّ

َءاه فَإ ْن َكا َن م ْن َخ ْشيَة َّ
اّلل أَ ْو َخ ْوف النَّار أَ ْو َخ ْوف الْ َع َذاب ال تُ ْبط ُل
ت َ .وأَ َّما ِف الْ َم َذاهب الثَّالثَة الُ ْخ َرى تَ ْبطُ ُل َّ
َّ
الصالةُ
الصال َة َوإ َّال أَبْطَلَ ْ
ك .
سبَب ذَل َ
َولَ ْو قَا َلَا ب َ
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ي ال ْسم َّ
ت لَنَا َتَليَّات
فَإ ْن قَ َ
صلَ ْ
ض َه ُؤالء الْ ُم َح ّرف َ
ال بَ ْع ُ
اّلل الْيَ ْوَم َح َ
س َتَليَّات بَ ْل َه َذا َّ
الش ْيطَا ُن
ت َر َحَات َوبَ َرَكات ،يُ َق ُ
أَ ْى نَ َزلَ ْ
ال َلُ ْم َه َذا لَْي َ
لَهُ فيه َح ى
ادةُ َّ
اّلل .
ظ َح ْي ُ
ث أَ ْو َهَ ُك ْم أَ َّن َه َذا فيه عبَ َ

س م ْن
َوأَ َّما َما َْي ُ
ص ُل َلُ ْم م َن الْ َف َرح النَّ ْف َسانّ فَ َه َذا فَ َر ُ
ح ا ْلََوى َولَْي َ
اّلل ،إ َّّنَا َّ
الش ْيطَا ُن يُوهُ ُه ْم أَ َّن َه َذا َش ْىء َعظيم ع ْن َد َّ
َمَبَّة َّ
اّلل .
َّ
ض
ول َءاه َوقَ ْد قَ َ
وم يَ ُق ُ
يض يَ ُق ُ
ال بَ ْع ُ
ص الْ َمر ُ
ول َءاه َوالْ َمظْلُ ُ
الش ْخ ُ
ي
الْ َم َّداح َ
َءاه مَّا َجنَ ْي ُ
ت إ ْن َكا َن يُغْن أَلف م ْن َعظيم َذنْب َو َهاءُ
َم ْعنَاهُ َءاه َماذَا تُفي ُدن م ْن ذُنُوبَ ،م ْعنَاهُ أَ ًَن َكثيُ الذنُوب أَ ْى إ ْن َكا َن
ية َولَكنَّ َها
يُغْن أَلف َو َهاء م ْن َعظيم َذنْب فَآه مَّا َجنَ ْي ُ
ت م ْن ذُنُوب َكث َ
س م ْن أَ ْسَاء َّ
اّلل لَ َّن
ال تُغْن أَ ْى ال تُفي ُد ،فَ َه َذا َدليل َعلَى أَ َّن َءاه لَْي َ

ذ ْك َر َّ
اّلل يُفي ُد .

الهَا َم ْذ ُموم ع ْن َد التَّ ثَا ُؤب فَفى ا ْلَديث رَوايَة «إ َذا
َءاه َو َهاه ك ُ
ك فَال
يض إ ْن قَ َ
ال َذل َ
ب أَ َح ُد ُك ْم فَال يَ ُق ْل َءاه أَ ْو َهاه»  .أَ َّما الْ َمر ُ
اء َ
تَ ثَ َ
الم .
يُ ُ
س م ْن أَ ْسَاء َّ
ي
اّلل أَنَّهُ ال تَ ثْ بُ ُ
ت به الْيَم ُ
ُثَّ مَّا يَ ُدل َعلَى أَ َّن َءاه لَْي َ
ي ب َق ْول َو َّ
ك َعلَْيه
الال ب ُدون َهاء بَ ْل َم ْن قَ َ
ال َذل َ
َوَك َذا ال تَ ثْ بُ ُ
ت الْيَم ُ
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اسم َّ
اس َم َّ
اّللَ ،ح ْرفًا َيْتى
اّللَ ،ح َذ َ
َم ْعصيَة لَنَّهُ َح َّر َ
ف َح ْرفَ ْي من ْ
ف ْ
ي َّ
ال َو َّ
اّلل بلَلف َوب َك ْسر ا ْلَاء أَ ْو
اء  .أَ َّما إ ْن قَ َ
بللَّ ْفظ بَ ْ َ
الالم َوا ْلَاء ُثَّ ا ْلَ َ
َو َّ
ي .
اّلل بتَ ْسكي ا ْلَاء ثَبَ تَت الْيَم ُ
َو َّ
اّللُ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َع َال أَ ْعلَ ُم َوأَ ْح َك ُم .
صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
بَيَا ُن ص َفة الَ ْوليَاء
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
اّلل الْ َبّ َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َ
ين .
ي َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
ي َعلَى نَبّينَا ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
ي الطَّاهر َ

الصحيح ِف كتَاب الْ ُم ْستَ ْد َرك
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد ُرّوينَا بل ْسنَاد الْ ُمتَّصل َّ
اّللَ ُيب الَتْقيَاء الَ ْخفيَ َّ
ال «إ َّن َّ
ول َّ
اّلل ﷺ قَ َ
أَ َّن َر ُس َ
ين إ َذا غَابُوا َلْ
اء الذ َ
َ
َ
يح ا ْلَُدى َيْ ُر ُجو َن م ْن ُك ّل
ض ُروا َلْ يُ ْع َرفُوا قُلُ ُ
يُ ْفتَ َق ُدوا َوإ َذا َح َ
وبُ ْم َم َ
صاب ُ
اء ُمظْل َمة» .
بَ
غَ ْ َ
يث فيه بَيَا ُن ص َفة الَ ْوليَاء َوفيه بَيَا ُن أَ َّن أَ ْكثَ َرُه ْم ال
َه َذا ا ْلَد ُ
ص َف ُه ْم بَذه
الر ُس ُ
ي النَّاسُ ،ثَّ َّ
ول َعلَْيه َّ
يما بَ ْ َ
الم َو َ
الس ُ
يُ ْع َرفُو َن ال ُيَيَّ ُزو َن ف َ
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الص َفات َوه َى أَ َّّنُ ْم أَ ْخفيَاءُ أَ ْى ال يُ ْع َرفُو َن بَا ُه ْم َعلَْيه م ْن عُلُّو َّ
الد َر َجة
ّ
ع ْن َد َّ
الصالَةَ الَّّت يَ ْع َملُ َ
ك لَ َّّنُ ْم ُيُْفو َن أَ ْع َما َلُُم َّ
وّنَا ُزلْ َفى َوقُ ْربَةً
اّلل َو َذل َ
إ َل َّ
اّلل َخ ْوفًا م ْن أَ ْن يُ ْفتَ نُوا لَ َّن الَ ْوليَاءَ َيَافُو َن َعلَى أَنْ ُفسه ْم ،يَتَّه ُمو َن
أَنْ ُف َس ُه ْم ب ّلرَّيء َولَ ْو َلْ يَ ُك ْن فيه ْم رَّيء لَك ْن م ْن ش َّدة ْ
اَْْوف َوش َّدة
ضا م ْن أَ ْن
ُم َراقَ بَة النَّ ْفس َيَافُو َن أَنَّهُ َد َخ َل َعلَْيه ْم رَّيء َوَيَافُو َن أَيْ ً

ي النَّاس بَا فيه ْم م َن الَ ْع َمال ا ْلَمي َدة .
ب إ َذا عُرفُوا بَ ْ َ
يَ ْد ُخلَ ُه ُم الْعُ ْج ُ
ول َّ
ص َف ُه ْم َر ُس ُ
اّلل َعلَْيه َّ
الصالةُ َو َّ
ضا بَ َّّنُ ْم إ َذا َح َ
الم أَيْ ً
ض ُروا َلْ
الس ُ
َوَو َ
اس غَ ْيُ ُم ْعجب فَ َق ْد
يُ ْع َرفُوا إ َّما ل َرَثثَة َه ْيأَت ْم ،أَ ْى َمظْ َه ُرُه ْم م ْن َح ْي ُ
ث اللّبَ ُ
ي
الر ُس ُ
س ابْ ُن َعامر الْ َق َرن الَّذى َشه َد لَهُ َّ
ول بَنَّهُ أَفْ َ
ض ُل التَّابع َ
َكا َن أَُويْ ُ
س َر ُسول َّ
َوَكا َن َرض َى َّ
اّلل لَنَّهُ َكا َن بلْيَ َمنَ ،ما ََ َّك َن
اّللُ َع ْنهُ َلْ يَ ْش َه ْد َْمل َ
ول إ َل
الر ُس ُ
الر ُس َ
ِف َّ
م ْن أَ ْن َيْت َى إ َل الْ َمدينَة ليَ ْل َقى َّ
ولُ ،ثَّ َج َ
اء بَ ْع َد أَ ْن تُ ُو َّ
ظ م ْن َر ُسول َّ
اّلل َحديثًا ِف َشأْن أَُويْس بن
الْ َمدينَةَ ،وَكا َن َسيّ ُد ًَن عُ َم ُر َحف َ
ي َر ُجل
َعامر ،قَ َ
ال لَهُ َول َم ْن َكا َن َم َعهُ ِف َذل َ
ي التَّابع َ
ك الْ َم ْجلس «إ َّن َخ ْ َ
بن َعامر م ْن ُم َراد ُثَّ م ْن قَ َرن» إ َل أَ ْن قَ َ
يُ َق ُ
ال «فَإ َذا لَقيتُ ُموهُ
س ُ
ال لَهُ أَُويْ ُ
ض َو َح ى
ث أَكيد
فَ ُم ُروهُ فَ ْليَ ْستَ غْف ْر لَ ُك ْم» َوِف َه َذا تَ ْعليم لَُّمته َو َح ى
ضع لَ َّن َسيّ َد ًَن عُ َم َر ع ْن َد َّ
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال لَهُ م َن الْ َم ْنزلَة َما يَزي ُد
للتَّ َوا ُ
ال لَهُ إ َذا لَقيتُ ْم
ك قَ َ
َعلَى َم ْنزلَة أَُويْس بن َعامر َءا َ
الف الْ َم َّراتَ ،م َع َذل َ
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بن َعامر فَاطْلُبُوا م ْنهُ اال ْستغْ َف َار ،أَ ْن يَ ْستَ غْف َر َّ
اّللَ لَ ُك ْمَ ،ه َذا َشأْ ُن
س َ
أَُويْ َ
ول إ َذا َرأَى
س ُن الظَّ َّن بلْ ُم ْسلم ،يَ ُق ُ
الْ ُم ْؤمن أَنَّهُ يَ ُكو ُن ُمتَ َواض ًعا َوُيَ ّ
ُم ْسل ًما ،لَ َع َّل َه َذا ع ْن َد َّ
ض ُل م ّن ،إ َل أَ ْن يَظْ َه َر لَهُ فيه َما يُ َؤّك ُد
اّلل أَفْ َ
ك ،فَإ ْن َو َج َد م ْنهُ َما يُ َؤّك ُد ُح ْس َن
ُح ْس َن ظَنّه به أَ ْو َما يُ َؤّك ُد خ َ
الف َذل َ
ي ظَ ّن به َوإ َّال أَنْ َزلَهُ ِف َم ْنزلَته الَّّت يَ ْستَحق َها .
ظَنّه َز َ
اد َتْس َ
ُثَّ ق ْسم م َن الَ ْوليَاء َّ
اه ْم َحظا م َن الش ْه َرة [الَ ْوليَاءُ ُيُْفو َن
اّللُ أَ ْعطَ ُ
ضا ال يَ ْد ُخلُ َها َش ْىء،
وس ُه ْم أَيْ ً
َك َر َامات ْم َح َّّت ال يَ ْن َف َ
َّاسَ ،ح َّّت نُ ُف ُ
ت ب ُم الن ُ
ي
الَ ْوليَاءُ َيْ َ
ش ْو َن َعلَى أَنْ ُفسه ْم أَ ْن يَ ْد ُخلَ ُه ْم عُ ْجب َوفَ ْخر]ُ ،شه ُروا بَ ْ َ

سيّد ًَن
يب َوالْبَعي َد فَ َكثُ َر االنْت َفاعُ ب ْم َو َذل َ
النَّاس بلْواليَة فَ َع َرفَ ُه ُم الْ َقر َ
ك َك َ
ى َش ْيخ الصوفيَّة ،الصوفيَّةُ يَ ْعتَبُونَهُ ُم َق َّد ًما
ا ْْلُنَ ْيد بن ُمَ َّمد الْبَ غْ َداد ّ
صوفَ ،وَكا َن َرض َى َّ
ِف
بلتَّ َ
اّللُ َع ْنهُ م ْن أَ ْهل الْ َق ْرن الثَّالث ا ْل ْجر ّ
ى ،تُ ُو َّ
ضا َّ
َرض َى َّ
الش ْي ُخ َع ْب ُد الْ َقادر ا ْْليالن
اّللُ َع ْنهُ ِف أَ َوائل الْ َق ْرن َّ
الرابعُ ،ثَّ أَيْ ً
الرفَاعى َّ
ا ْلَْن بَلى َو َّ
الشافعى َرض َى َّ
ال َه َذان
اّللُ َع ْن ُه َما ،فَ نَ َ
الش ْي ُخ أَ ْحَ ُد ّ

م ْن بَ ْي أَ ْوليَاء َّ
يًة فَ َكثُ َر االنْت َفاعُ ب َما َك َما َكثُ َر االنْت َفاعُ
اّلل ُش ْه َرًة َكب َ
ب ْْلُنَ ْيد َرض َى َّ
الص ْدر الَ َّول ِف
ف ا ْلَقيقى َكا َن ِف َّ
صو ُ
اّللُ َع ْنهُ  .فَالتَّ َ
الص َحابَة ْ .
وِف َم ْن َكا َن
صر َّ
َع ْ
اُْلَ َفاءُ الَ ْربَ َعةُ َكانُوا ُ
صوفيَّةً لَ َّن َم ْع َن الص ّ
َعام ًال ب َشر َيعة َّ
ف َه َواهَُ ،م ْن ال يُ ْتب ُع نَ ْف َسهُ ا ْلََوى
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َو َخالَ َ
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ك يَ ْقتَص ُر َعلَى الْ َق ْدر الَّذى
ِف الْ َمأْ َكل َوالْ َم ْش َرب َوالْ َم ْلبَس َوغَ ْي َذل َ
ك َم َع بَ ْذل
َْي َف ُ
ظ ص َّحةَ َج َسده م َن الْ َمأْ َكل َوالْ َم ْش َرب َوالْ َم ْلبَس َوَْنو َذل َ
ادة َّ
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ِف أَ َداء الْ َف َرائض َوال ْكثَار م َن النَّ َوافل،
ا ْْلُْهد ِف عبَ َ
الص َحابَة ْ
اُْلَ َفاء الَ ْربَ َعة َوَم ْن
وِف َو َه َذا َح ُ
ال أَ َكابر َّ
َه َذا َم ْع َن الص ّ
ي
ف ا ْلَاف ُ
ك أَلَّ َ
اه ْم ،ل َذل َ
ظ أَبُو نُ َع ْيم الَ ْ
س َو ُ
صبَ َهان أَ َح ُد الْ َم َشاهي بَ ْ َ
الص َحابَة
صوفيَّة َّ
ي أَ ْ
الْ ُم َح ّدث َ
ص َحاب التَّأْليف كتَابَهُ ح ْليَةَ الَ ْوليَاء فَ بَ َدأَ ب ُ

صوفيَّة
صوفيَّة أَتْ بَاع التَّابع َ
صوفيَّة التَّابع َ
ي إ َل ُ
ي ُثَّ أَتْ بَ َع ُه ْم ب ُ
ُثَّ أَتْ بَ َع ُه ْم ب ُ
ِف بَ ْع َد انْت َهاء الْ َق ْرن
الْ َق ْرن َّ
الرابع ا ْل ْجر ّ
ىَ ،وَكا َن ُه َو أَ ْى أَبُو نُ َع ْيم تُ ُو َّ
َّ
َّ
وه ْم ِف
ين ُه ْم م َن َّ
َّ
ين تَبعُ ُ
الص ْدر الَ َّول َوالذ َ
الرابع تَ ْر َج َم الصوفيَّةَ الذ َ
سوا
الْ ُق ُرون الَّّت بَ ْع َد ُه ْم َوذَ َك َر أَ َّن أُ ًَن ًسا تَظَ َ
اه ُروا بَظْ َهر الصوفيَّة َولَْي ُ
ك َك َما ذَ َك َر
م ْن ُه ْم ،بَ ْل قَ َ
ال إ َّن م ْن ُه ْم َم ْن ُه ْم م ْن أَ ْهل َعقي َدة ا ْلُلُول َو َذل َ

ك
صوف ِف الْ َقدي َوا ْلَد ُ
يث َذل َ
ب إ َل التَّ َ
س ُكل َمن انْ تَ َس َ
أَبُو نُ َع ْيم لَْي َ
ود َه ُؤالء الَّ
َّ
َّ
ي
ذ
ج
و
ث
،
اّلل
اد
ب
ع
ار
ي
خ
ن
م
و
ه
ى
ذ
وِف ال
َّ
ُ
الص َّ
ُ
ين ُه ْم غَ ُْ
ُ
ُُ
َ ْ َ َ
َ
ود
ب ِف أَنْ ُفسه ْمُ ،و ُج ُ
ُمتَ َح ّقق َ
ي بلتَّ َ
صوف إ َّّنَا يَتَ َشبَّ ُهو َن بلصوفيَّة ل َمآر َ
ي ِف
ك َّ
ص م ْن َم ْرتَ بَة أُولَئ َ
ي الْ ُمتَ َح ّقق َ
الصادق َ
يما بَ ْي نَ ُه ْم ال يُ ْنق ُ
َه ُؤالء ف َ
س ُكل َواحد م ْن ُه ْم
صوف ،فَ َح ُ
ال الصوفيَّة ِف َذل َ
التَّ َ
ك َك َحال الْعُلَ َماء ،لَْي َ
وِف فَ لَ ْم يَ ُك ْن ِف
اء ،أَ َّما ْ
تَقيا بَ ْل م ْن ُه ْم أَتْقيَاءُ َوم ْن ُه ْم غَ ْيُ أَتْقيَ َ
اس ُم الص ّ
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ودا،
َّ
ودا بَ ْل َكا َن قَ ْب َل َذل َ
ك َم ْو ُج ً
الص ْدر الَ َّول لَك َّن الْ َم ْع َن َكا َن َم ْو ُج ً
الم تَ َواتَ َر أَنَّهُ َكا َن بَعي ًدا م َن التَّ نَ عم إ َل َح ّد َكبي،
يسى َعلَْيه َّ
الس ُ
َسيّ ُد ًَن ع َ
س َّ
ف بَنَّهُ َكا َن َيْ ُك ُل َّ
الش َع َر َوَلْ يَتَّخ ْذ َم ْس َكنًا بَ ْل َكا َن
عُر َ
الش َج َر َويَ ْلبَ ُ
ك ،الزْه ُد
يت َح ْي ُ
ث يُ ْدرُكهُ الْ َم َساءُ إ َّما ِف َم ْسجد أَ ْو ِف َم َكان غَ ْي َذل َ
يَب ُ
اء َكانُوا َه َك َذا،
يمةُ الصوفيَّة الْ ُمتَ َح ّقق َ
ِف الدنْ يَا َهذه ش َ
ي لَ َّن الَنْبيَ َ
ض ُل .
س َح َر ًاما لَك ْن تَ ْرُكهُ أَفْ َ
التَّ نَ ع ُم َحالل إ ْن َكا َن بلْ َمال ا ْلَالل لَْي َ

ت َع ْن عُ َم َر
َه َك َذا َكا َن الَنْبيَاءُ ُثَّ تَب َع ُه ُم الَ ْوليَاءُ َعلَى َذل َ
كُ ،ثَّ ثَبَ َ
اَْطَّاب َرض َى َّ
بن ْ
ش ْوشنُوا َوََْع َد ُدوا َ .م ْع َن
اّللُ َع ْنهُ أَنَّهُ قَ َ
ال ا ْخ َ
َى ال تَ تَ نَ َّع ُمواَ ،ه َذا َم ْع َن ا ْخ َش ْوشنُوا،
ا ْخ َش ْوشنُوا الْ َزُموا ُخ ُ
شونَةَ الْ َع ْيش أ ْ
الر ُسول،
َوأَ َّما قَ ْولُهُ َوََْع َد ُدوا فَ ُه َو التَّ َشبهُ بََع ّد بن َع ْد ًَن َن أَ َحد أَ ْج َداد َّ
َكا َن م ْن أَ ْج َداد ر ُسول َّ َّ
ين َكانُوا َعلَى ال ْسالم َوَكا َن َذا َش َه َامة
َ
اّلل الذ َ
شونَة الْ َع ْيش .
الزَمة ُْ ُ
َوُم َ
صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
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الْ َع ْق ُل َشاه ُد َّ
الش ْرع
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
اّلل الْ َبّ َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َ
ين .
ي َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
ي َعلَى نَبيّنَا ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
ي الطَّاهر َ
ول َّ
وحةَ ا ْْلَنَّة فَ ْليَ ْل َزم
ال َر ُس ُ
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد قَ َ
اّلل ﷺ « َم ْن أَ َر َ
اد ُِْببُ َ
اعةَ»  .الْ َم ْع َن أَ َّن الَّذى يُري ُد أَ ْن يَ ْد ُخ َل ا ْْلَنَّةَ َويَ ْن ُج َو م ْن َع َذاب َّ
اّلل
ا ْْلَ َم َ
الس َواد الَ ْعظَم
ور الَُّمة أَ ْى َعقي َد َتُ ْم َعقي َد َة ُجْ ُهور الَُّمة َّ
فَ ْليَ ْل َزْم ُجْ ُه َ
لَ َّن َّ
ورُه ْم
اّللَ تَ َع َال أَ ْك َرَم َسيّ َد ًَن ُمَ َّم ًدا بَ ْن َحف َ
ظ أَُّمتَهُ َع ْن أَ ْن يَض َّل ُجْ ُه ُ
أَ ْى أَ ْن َيْ ُر ُجوا م َن ال ْسالمَّ ،
ظ َعقي َد َة
اّللُ تَ َع َال َو َع َد نَبيَّ نَا ُمَ َّم ًدا أَ ْن َْي َف َ
ض ُه ْم قَ ْد يَ ْك ُف ُر
ك أَ َّن بَ ْع َ
ال ْسالم َعلَى ُجْ ُهور أَُّمته أَ ْى ُم ْعظَمه ْمَ ،م ْع َن َذل َ

ور ال يَ ْك ُف ُرو َن ،إ َل َوقْتنَا َه َذا َعلَى
بَ ْع ُ
ض الَُّمة قَ ْد يَ ْك ُف ُرو َن أَ َّما ا ْْلُ ْم ُه ُ
يما بَ ْع ُد َعلَى َه َذاَ ،عقي َدةُ ال ْسالم
َهذه ا ْلَال بَقيَت الَُّمةُ َوال يَ َزالُو َن ف َ
َّ
َْم ُفوظَة ل ْل ُج ْم ُهور أَ ْى ل ْل ُم ْعظَم ،أَ َّما َّ
ور فَ َهذه
ه
م
ْل
ا
ف
ال
ّت
ّت
الش َراذ ُم ال
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُْ َ
اّلل َكانُوا َعلَى َعقي َدة َواح َدة َوه َى أَ َّن َّ
اب َر ُسول َّ
َهال َكة ،أَ ْ
اّللَ
ص َح ُ
َم ْو ُجود بال َم َكان بال ج َهة م ْن غَ ْي أَ ْن يَتَ َحيَّ َز ِف ج َهة م َن ا ْْل َهات َوم ْن
غَ ْي أَ ْن يَ ُكو َن َحاال ِف َجيع ا ْْل َهاتُ ،ه َو َم ْو ُجود بال ج َهة َوبال َم َكان
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س ل ُو ُجوده ب َدايَةَ ،كا َن َّ
ودا قَ ْب َل الْ َم َكان
اّللُ َم ْو ُج ً
َكا َن ِف الَ َزل َم ْو ُج ً
ودا لَْي َ
الزَمان .
َو َّ

الْ َم َكا ُن َمْلُوق َلْ يَ ُك ْن ُثَّ أَ ْو َج َدهُ َّ
ك ،فَالَّذى يَ ُكو ُن
اّللُ َو َّ
الزَما ُن َك َذل َ
ودا بال ابْت َداء ال يَتَطََّوُر َوال يَتَ غَ َّيُ َوال يَتَ َح َّو ُل
قَ ْب َل َّ
الزَمان َوالْ َم َكان َم ْو ُج ً
ور
م ْن َحال إ َل َحال ،أَ َّما الْ َم ْخلُو ُق يَتَ َح َّو ُل م ْن َحال إ َل َحالَ ،ح َّّت الن ُ
الم يَتَ َح َّو ُل م ْن َحال إ َل َحال ،اآل َن أَ ْرض م َن الدنْ يَا َعلَْي َها ظَالم
َوالظَّ ُ
ط
الم فَ تَ َسلَّ َ
ص َع ْنهُ الظَّ ُ
َك َهذه الَ ْرض َوق ْسم م َن الدنْ يَا َعلَْيه نُور تَ َقلَّ َ
الض ْوءَُ ،و َه َك َذا َّ
َعلَْيه َّ
الم يَتَ نَ َّق ُل .
الض ْوءُ يَتَ نَ َّق ُل َوالظَّ ُ
َوُكلى لَهُ َكميَّة ع ْن َد َّ
ط َعلَْي َها
احة يَتَ َسلَّ ُ
ور لَهُ م َس َ
اّلل تَ َع َال ،الن ُ
ك َوُكلى م ْن ُه َما يَتَ َح َّو ُل م ْن َحال إ َل َحالَ ،و َّ
س َك َما
الم َك َذل َ
َوالظَّ ُ
الش ْم ُ
ك
اء أَ ْحََر َوع ْن َد طُلُوع َها َك َذل َ
تَ ْعلَ ُمو َن ع ْن َد الْغُُروب يَ ُكو ُن لَ ْو ُّنَا َحْ َر َ
ضاءُ .
ك بَ ْي َ
َحْ َراءَُ ،وِف غَ ْي َذل َ
اج
فَ َخال ُق الْ َعا َل ال يَتَ غَ َّيُ لَنَّهُ لَ ْو َكا َن يَتَ غَ َّيُ لَ َكا َن َمْلُوقًا مثْ لَ َها َْيتَ ُ
إ َل َم ْن أَ ْو َج َدهُ ،أَ ْخ َر َجهُ م َن الْ َع َدم ُثَّ يَ ْن ُقلُهُ م ْن َحال إ َل َحال .

صل َخ ْلقه ْم ج ْسم لَطيف ،يَ ْستَطيعُو َن أَ ْن يَ ْد ُخلُوا إ َل
الْ َمالئ َكةُ ِف أَ ْ
الرحم بَ ْمر َّ
اّلل تَ َع َال يَ ْشتَغ ُل
ك َّ
ك َملَ ُ
ص ْدر النْ َسان َوال ُيس ب ْم ،ل َذل َ
َ
ي بَذه
ص ّوُرو َن ا ْْلَن َ
ِف َرحم النّ َساءَ ،مالئ َكة ُم َوَّكلُو َن بَ ْر َحام النّ َساءُ ،ه ْم يُ َ
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التَّ َخاطيطَ ،علَى َح َسب َما يُ ْله ُم ُه ُم َّ
اّللُ تَ َع َال ُيَطّطُو َن َج َس َد النْ َسان
ك بلروح بَ ْع َد تَطَوره م َن النطْ َفة إ َل الْ َعلَ َقة
ِف َرحم الُ ّمُ ،ثَّ َيْتى الْ َملَ ُ
ضغَةِ ،ف َه َذا َّ
وح،
الد ْور َد ْور الْ ُم ْ
َوم َن الْ َعلَ َقة إ َل الْ ُم ْ
ضغَة يَ ْن ُف ُخ فيه الر َ
يَتَ َح َّو ُل الْ َمن إ َل َدم َجامد َك َه ْي ئَة َدم َجامد ُثَّ َه َذا َّ
الد ُم ا ْْلَام ُد يَتَ َح َّو ُل
إ َل قطْ َعة َلْمَّ ،
سوهُ َعظْ ًما ،أَ َّو ُل َما ُيْلَ ُق م ْن عظَام
اّللُ تَ َع َال ُيَ ّولُهُ ُثَّ يَ ْك ُ
ب النْ َسا ُن ِف الدنْ يَا َويَ ْوَم
النْ َسان َعظْم َ
صغي ِف َءاخر الظَّ ْهر َعلَْيه يُ َرَّك ُ
الْقيَ َامة لَ َّما يُعي ُد َّ
ت ا ْْلَ َس ُد َوالْ َعظْ ُم
اب يَ ْن بُ ُ
الت ُ
اّللُ ا ْْلَ َس َد الَّذى أَ َكلَهُ َ
ية الَّّت تَ ُكو ُن قَ ْد َر َخ ْر َدلَة .
َعلَى َهذه الْقطْ َعة َّ
الصغ َ
َهذه تَ ْب َقى ،لَ ْو أُ ْحر َق النْ َسا ُن ِف النَّار َهذه ال تَ ْف َنَّ ،
اّللُ تَ َع َال
َْي َفظُ َها م َن الْ َفنَاء أَ َّما َما س َو َاها فَ يَ ْف َن .
ب النْ َسانِ ،ف الْ َم ْخلُوقَات الَّّت َخلَ َق َها َّ
س ُكل َم ْو ُجود يَتَ َ
اّللُ
ص َّوُرهُ قَ ْل ُ
لَْي َ
وًن
الم َلْ يَ ُك َ
ور َوالظَّ َ
يع النْ َسا ُن أَ ْن يَتَ َ
يُ َ
وج ُد َما ال يَ ْستَط ُ
ص َّوَرهُ َو ُه َو أَ َّن الن َ
ك أَ َّما
الم َك َذل َ
يع أَ ْن تَ تَ َخيَّ لَهُ ب َق ْلب َ
ك َو ْح َدهُ َوالظَّ ُ
ور تَ ْستَط ُ
ِف َوقْت ،الن ُ
ف َّ
ف
اّللَُ ،ك ْي َ
يع فَ َك ْي َ
ُو ُج ُ
س فيه نُور َوال ظَالم ال تَ ْستَط ُ
ود َوقْت لَْي َ
يف .
يف َوال الْ َعا َلَ الْ َكث َ
ص َّوَرهُ َو ُه َو ال يُ ْشبهُ الْ َعا َلَ اللَّط َ
يُ ْستَطَاعُ أَ ْن تَ تَ َ
الَّ
ص َّوُروهُ ج ْس ًما فَ ْو َق الْ َع ْرش ب َق ْدر الْ َع ْرش َه ُؤالء ُك َّفار لَ َّّنُ ْم
ذ
ين يَتَ َ
َ
ش
َج َعلُوهُ مثْ َل َخ ْلقه َج َعلُوهُ ُم َوازًّي ل ْل َع ْرش الَّذى ُه َو َمْلُوقَ ،لْ يَ ُكن الْ َع ْر ُ
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ِف الَ َزلَّ ،
اّللُ َكا َن َو ْح َدهُ َلْ يَ ُك ْن َم َعهُ َش ْىء ال َع ْرش َوال َسَاء َوال أَ ْرض
َوال ج َهةُ فَ ْوق َوال ج َهةُ َتْت َوال ج َهةُ َيي َوال ج َهةُ يَ َسار َوال ج َهةُ
ودا ب ُدون َهذه الَ ْشيَاء ُثَّ َخلَ َق َهذه
َخ ْلف َوال ج َهةُ أَ َمامَ ،كا َن َم ْو ُج ً
ش
اءُ ،ثَّ ُه َو َلْ يَتَ غَ َّْي َع َّما َكا َن َعلَْيهَ ،لْ يَتَّخ ْذ َم َك ًاًنَ ،و َه َذا الْ َع ْر ُ
الَ ْشيَ َ
وج ُد َمالئ َكة ال يَ ْعلَ ُم َع َد َد ُه ْم إ َّال َّ
اّللُ ُميطُو َن
َخلَ َقهُ لظْ َهار قُ ْد َرته لَنَّهُ يُ َ
ورو َن َح ْو َل الْ َع ْرش يُ َسبّ ُحو َن َّ
اّللَ ِبَ ْمدهَ ،ه ُؤالء لَ َّما يَ َرْو َن َه َذا
بلْ َع ْرش يَ ُد ُ
ادو َن يَقينًا ب َك َمال قُ ْد َرة َّ
ي الَّذى ال يَ ْعلَ ُم َح َّدهُ إ َّال َّ
اّلل،
اّللُ يَ ْز َد ُ
ا ْْل ْرم الْ َكب َ
وس م ْن ص َفة ْ
س
س َعلَْيه ،ا ْْلُلُ ُ
اَْْلق ،النْ َسا ُن َْيل ُ
س ليَ ْجل َ
لََذا َخلَ َقهُ لَْي َ
س فَ َّ
وز َعلَْيه أَ ْن يَ ُكو َن
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ال َيُ ُ
َوالْ َك ْل ُ
س َوالْبَ َق ُر َْيل ُ
ب َْيل ُ
س َم ْعرفَةُ َّ
َك َش ْىء م ْن َخ ْلقهَ ،ه َك َذا تَ ُكو ُن َم ْعرفَةُ َّ
اّلل بَ ْن يُ ْعتَ َق َد
اّلل ،لَْي َ
وج ُد َش ْىء لَهُ َحيَاة ُم ْستَق ىر فَ ْو َق
أَنَّهُ ج ْسم فَ ْو َق الْ َع ْرش ب َق ْدر الْ َع ْرش ،ال يُ َ
ب َّ
ت
اّللُ فيه «إ َّن َر ْحَّت َسبَ َق ْ
الْ َع ْرش يُ َ
وج ُد كتَاب فَ ْو َق الْ َع ْرش َكتَ َ
ضب» .
غَ َ

َه ُؤالء الَّ
ين يَ ُقولُو َن فَ ْو َق الْ َع ْرش ال َم َكا َنَّ ،
ث
ذ
اّللُ تَ َع َال ُهنَ َ
اك َح ْي ُ
َ
وج ُد فَ ْو َق الْ َع ْرش َم َكان َّ
ض َع
اّللُ تَ َع َال َو َ
ال َم َكان ،قُولُوا َلُ ْم َك َذبْ تُ ْم ،يُ َ

يما
َذل َ
اب فَ ْو َق الْ َع ْرش أَ َّما أَنْ تُ ْم تَ تَ َ
ك الْكتَ َ
ص َّوُرو َن ج ْس ًما فَ ْو َق الْ َع ْرش َعظ ً
ود لَهَُ ،ه َك َذا قُولُوا َلُ ْم،
احتُهُ ب َق ْدر الْ َع ْرش َو َه َذا َو ُه ْم ال ُو ُج َ
َواس ًعا م َس َ
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فَ َمن ا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
اّللَ َم ْو ُجود بال َم َكان بال ج َهة م ْن غَ ْي أَ ْن يَ ُكو َن َح ْج ًما
لَطي ًفا َكالْ َمالئ َكة َوالنور َوم ْن غَ ْي أَ ْن يَ ُكو َن َح ْج ًما َكثي ًفا َكالنْ َسان َوأَنَّهُ
ف َّ
اّللَ فَإ َذا ا ْعتَ َق َد ر َسالَةَ َسيّد ًَن
ُه َو الَّذى يَ ْستَحق أَ ْن يُ ْعبَ َد فَ َه َذا َع َر َ
ُمَ َّمد ﷺ فَ ُه َو ُم ْسلم َما َد َام َعلَى َه َذا اال ْعت َقاد لَك ْن يَ ْب َقى َش ْىء
ب َّ
ضب أَ ْو
ال ْست ْم َرار إ ْسالمه َو ُه َو أَ ْن َْي َف َ
اّلل ِف َحال غَ َ
ظ ل َسانَهُ م ْن َس ّ
ِف َحال َم ْزح أَ ْو ِف غَ ْي َذل َ
ك َوإ َّال َخ َر َج م َن ال ْسالم  .ال يَ ْن َفعُهُ ا ْعت َق ُ
ادهُ
الم نَب َّ
ب َق ْلبه أَ َّن َّ
صدي ُقهُ ب ْْلَنَّة
الر ُس َ
اّللَ َم ْو ُجود َوأَ َّن َّ
ول َعلَْيه َّ
اّلل َوتَ ْ
الس ُ

ب َّ
ب
ك ال يَ ْن َفعُهُ َح ْي ُ
َوالنَّارُ ،كل َذل َ
سّ
ث إنَّهُ َوقَ َع ِف الْ ُك ْفر ب َس ّ
اّلل أَ ْو ب َ
َر ُسول َّ
وسى
يسى أَ ْو ُم َ
ب الْ َمالئ َكة أَ ْو ب َس ّ
سّ
ب م َن الَنْبيَاء ع َ
اّلل أَ ْو ب َ
ب نَ ّ
اد َم أَ ْو ُسلَْي َما َن أَ ْو غَ ْيه ْم م َن الَنْبيَاء .
أَ ْو َء َ
ار إنَّهُ َكا َن َمل ًكا م َن
الم يَ ُق ُ
َسيّ ُد ًَن ُسلَْي َما ُن َعلَْيه َّ
الس ُ
ول َع ْنهُ الْ ُك َّف ُ
تاء َعلَْيه ،إ َّّنَا َّ
ي َكانُوا
الشيَاط ُ
لس ْحر َو َه َذا افْ َ
الْ ُملُوك َوَكا َن يَ ْع َم ُل ب ّ
اّللَ أَ ْعطَاهُ سرا فَ َكانَت َّ
ي م ْنهُ لَ َّن َّ
ي تُطيعُهُ َم َع ُك ْفره ْم ،م ْن
الشيَاط ُ
ُمغْتَاظ َ
ف َّ
غَ ْي أَ ْن يُ ْؤمنُوا َكانُوا َيْد ُمونَهُ يَ ْع َملُو َن لَهُ أَ ْع َم ًاال َشاقَّةً ،الَّذى ُيَال ُ
اّللُ
ات َكتَ بُوا
ين لَهُ ،لَ َّما َم َ
تَ َع َال يُنَ ّز ُل به َع َذ ًاب ِف الدنْ يَا ل َذل َ
ك َكانُوا َم ْق ُهور َ
ض ُه ْم أَ ْو َع َدد م ْن ُه ْم
ت ُك ْرسيّهُ ،ثَّ قَالُوا للنَّاس ظَ َه َر بَ ْع ُ
الس ْح َر َو َدفَ نُوهُ َتْ َ
ّ
لس ْحر،
فَ َقالُوا َه ْل تَ ْد ُرو َن بَا َكا َن َْي ُك ُم ُك ْم ُسلَْي َما ُنَ ،كا َن َْي ُك ُم ُك ْم ب ّ
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ص َّدقُوا أَ َّن َه َذا
فَ َ
ص َّدقُوا َّ
ي
الشيَاط َ
َ

اب
اح ُف ُروا َتْ َ
ْ
ت ُك ْرسيّه فَ َح َف ُروا فَ َو َج ُدوا َه َذا الْكتَ َ
َّ
ين
سلَْي َما َن َو َ
الْكتَ َ
الس ْح َر فَ َك َف ُروا ،الذ َ
ض َع فيه ّ
اب ل ُ
َّ
َك َف ُروا لَ
س م ْن َع َمل الَنْبيَاء َوال الَ ْوليَاء ،الَنْبيَاءُ َلُ ْم
ي
ل
ر
ح
الس
ن
َ
ْ
ْ
ّ
َ
َ
يع َم ْن يُ َك ّذ ُبُ ْم أَ ْن يَ ْف َع َل مثْ لَ َها .
ُم ْعج َزات أُ ُمور َخارقَة ل ْل َع َ
ادة ال يَ ْستَط ُ
ئ
يسى َعلَْيه َّ
الم َكا َن أَ ْحيَا َم ْوتَى بَ ْع َد أَ ْن ُدفنُواَ ،وَكا َن يُ ْب ُ
الس ُ
ع َ
ص ُرهُ .
ح بَ َ
النْ َسا َن الَّذى ُول َد أَ ْع َمى م ْن ُدون إ ْج َراء َع َمليَّة يُ ْفتَ ُ
الْيَ ُه ُ َّ
ك ،ال
ين َك َّذبُوهُ َه ْل يَ ْستَطيعُو َن أَ ْن يَ ْف َعلُوا مثْ َل َذل َ
ود الذ َ
يَ ْستَطيعُو َنَ ،و َه َك َذا نَبي نَا ُمَ َّمدَّ ،
اّللُ تَ َع َال أَ ْعطَاهُ ُم ْعج َزات َلْ يَ ْستَطع
ار أَ ْن يَتَ َح َّد ْوهُ .
الْ ُك َّف ُ
ظ ل َسانَهُ َّ
ى
ظ اليَان بَ ْن َْي َف َ
الْ ُمهم ُه َو ح ْف ُ
الش ْخ ُ
ص م َن النطْق بَ ّ
است ْخ َفاف ب َّّلل أَ ْو بدينه أَ ْو بَنْبيَائه أَ ْو بَالئ َكته أَ ْو بَنَّته أَ ْو
َش ْىء فيه ْ
ول أَيْش ف َيها نَتَ َدفَّأُ بَا َه َذا
بنَاره أَ ْى بَ َهنَّ َم  .الَّذى يَ ْستَخف بَ َهنَّ َم فَ يَ ُق ُ
ض الس َف َهاء يَ ُقولُو َن نَتَ َدفَّأُ بَا َه ُؤالء َك َف ُروا َخ َر ُجوا م َن ال ْسالم
َك َف َر  .بَ ْع ُ
َولَ ْو َكانُوا ِف قُلُوب ْم يَ ْعتَق ُدو َن َعقي َد َة ال ْسالم .

صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َعلَى َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
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اد
التَّ ْق َوى َواال ْجت َه ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ض ُل
قَ َ
ي لَهُ الْ َف ْ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
صلَّى َّ
ص ْحبه
اّللُ َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َءاله َو َ
َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َو َ
ين .
الطَّاهر َ
ال ِف كتَابه الْ َعزيز ﴿ َواتَّ ُقوا َّ
أَ َّما بَ ْع ُد فَإ َّن َّ
اّللَ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َع َال قَ َ
اّللَ
َويُ َعلّ ُم ُك ُم َّ
ض النَّاس ِف فَ ْهم َها إ َل
ب بَ ْع ُ
اّللُ﴾ [ ُس َورةَ الْبَ َق َرة] َ .هذه اآليَةُ يَ ْذ َه ُ
ك الْ َم ْع َن الَّذى
ب َم ْعرفَةُ الْ َم ْع َن الْ ُم َراد ليُ ْح َذ َر َذل َ
غَ ْي َما أُري َد بَا  .فَ يَج ُ

يح ا ْلَقيقى الَ ْم ُر ل ْلعبَاد
اها َّ
ُه َو غَ ْيُ ُم َراد ع ْن َد أَ ْهل الْ َم ْعرفَة ،فَ َم ْعنَ َ
الصح ُ
بَ ْن يَتَّ ُقوا َرَّبُ ْم .
َوَم ْع َن تَ ْق َوى َّ
ورة
ورة َّ
الصالة َو ُ
س ُمَ َّر َد الْقيَام ب ُ
صَ
صَ
اّلل تَ َع َال لَْي َ
الصيَام َو َّ
الوة ل ْل ُق ْرَءان،
ّ
الزَكاة َوا ْلَ ّج َوَكثْ َرة ََّ
التدد إ َل الْ َم َساجد َوَكثْ َرة التّ َ

ت
إ َّّنَا التَّ ْق َوى عبَ َارة َع ْن أَ ْمر َعظيم َش ّ
اق َعلَى الن ُفوس فَه َى َوإ ْن َكانَ ْ
ك لَ َّّنَا
وج َزًة َخفي َفةً َعلَى اللّ َسان لَكنَّ َها ثَقيلَة ِف الْ َم ْع َن َو َذل َ
َكل َمةً ُم َ
اب َما َح َّرَم َّ
ض َّ
اّللُ َعلَْيه ْم
ت َ
اّللُ َعلَى عبَاده ُكلّه َو ْ
اجتنَ َ
اء َما افْ ََ
تَ ْش َم ُل أَ َد َ
ضهُ َّ
اّللُ َعلَى الْعبَاد م ْنهُ أَ ْع َمال قَ ْلبيَّة َوم ْنهُ أَ ْع َمال
تَ
ُكلّه  .فَالَ ْم ُر الَّذى افْ ََ
ص َور الَ ْع َمال
بَ َدنيَّة َوم ْنهُ ع ْلم َوم ْنهُ َع َمل ،لَْي َست التَّ ْق َوى ُمَ َّر َد الْقيَام ب ُ
الص َدقَات ،بَل التَّ ْق َوى
الزَمة َم ْسجد َو َح ّج َوإ ْكثَار َّ
صالة َوصيَام َوُم َ
م ْن َ
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ض َّ
اّللُ َعلَْيه
ت َ
ى الْ َع ْب ُد َما افْ ََ
َم َد ُارَها َعلَى أَ ْم َريْن َعظ َ
يم ْي ،أَ َح ُد ُهَا أَ ْن يُ َؤ ّد َ
ال الْ َق ْلب فَه َى َم ْعرفَةُ َّ
اّلل
م ْن أَ ْع َمال الْ َق ْلب َوأَ ْع َمال الْبَ َدن  .فَأَ َّما أَ ْع َم ُ
تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َوَم ْعرفَةُ َر ُسوله أَى اليَا ُن ب َما إيَ ًاًن َجازًما بال تَ َردد َوال
صول الْ َعقي َدة َكاليَان بَالئ َكة
ك الْع ْل ُم بَا بَ ْع َد َذل َ
تَ َشككَ ،وَك َذل َ
ك م ْن أُ ُ
َّ
اس
اّلل َواليَان ب ُر ُسله َواليَان بلْيَ ْوم اآلخر أَنَّهُ ال بُ َّد م ْنهُ بَ ْن ُْي َش َر النَّ ُ
اب
ادة الَ ْج َساد الَّّت بَليَ ْ
بَ ْج َساده ْم َوأَ ْرَواحه ْم بَ ْع َد إ َع َ
الت ُ
ت أَ ْى أَ َكلَ َها َ
ادهُ بَ ْل ال بُ َّد من
وحان ال يَ ْكفى ا ْعت َق ُ
س ُمَ َّر َد َع ْود الروح ،فَالْ ُم َع ُ
اد الر َ
لَْي َ
اد بَ ْع َد أَن
وحانّ ،أَ َّما ا ْْل ْس ُم فَإنَّهُ يُ َع ُ
ا ْعت َقاد الْ ُم َعاد ا ْْل ْس َمانّ َوالْ ُم َعاد الر َ
انْ َع َد َم .
َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال الَّذى بَ َدأَهُ قَادر َعلَى أَ ْن يُعي َدهُ بَ ْع َد الْ َفنَاءَ ،وأَ َّما

ود ًة،
صلَ ْ
ت م َن ا ْْلَ َسد بلْ َم ْوت َلْ تَ َز ْل َم ْو ُج َ
إ َع َ
وح ُم ْن ُذ انْ َف َ
ادةُ الروح فَالر ُ
َّ
يب النْ َسا َن ُه َو ُم َف َارقَةُ
ه َى َبقيَة ُخل َق ْ
ت ل ْلبَ َقاء ،إ َّّنَا الْ َفنَاءُ الذى يُص ُ
َّ
َّ
َ
اء
د
ه
الش
و
اء
ي
ب
ن
ل
ا
،
ان
س
ن
إ
ل
ك
ل
ه
ن
م
د
ب
ال
ى
ذ
الروح ا ْْلَ َس َدَ ،ه َذا ال
ُ
ْ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
َُ َ
ُ
ّ َ
ال َبقيَةً َّ
اّللُ تَ َع َال َخلَ َق َها
وح ال تَ َز ُ
َوغَ ْيُُه ْم ،أَ َّما ِف َما بَ ْع َد َذل َ
ك فَالر ُ
اد فَق ْس َمان
سُ
ل ْلبَ َقاء فَأَ َّما الَ ْج َ
َّ
ق ْسم َخلَ َق َها َّ
اب فَ تَ ْن َعد ُم
ا
ه
ي
ل
ع
ط
اّللُ تَ َع َال ل ْلبلَى أَ ْى يَتَ َسل
َ
ُ
َ
َ
ْ
الت ُ
َ
اّللُ للْبَ َقاء َكأَ ْجسام الَنْبيَاء والش َه َداء الَّ
َوق ْسم م ْن َها َخلَ َق َها َّ
ين َماتُوا ِف
ذ
َ
َ
َ
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اد َّ
اصة
ك م ْن أَ ْوليَائه َو َخ َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َلُ ْم َذل َ
قتَال الْ ُك َّفار َوَم ْن أَ َر َ
َخ ْلقه .
ص ُل الَّذى ال بُ َّد م ْنهُ لص َّحة
ص ُل الُُمور الْ َواجبَة الْع ْلميَّة أَى الَ ْ
َوأَ ْ
ال ْسالم َواليَان ُه َو َم ْعرفَةُ َّ
الدين الَّذى ال
اس ّ
اّلل َوَر ُسولهَ ،ه َذا أَ َس ُ
ت لَهُ َهذه
صلَ ْ
يَ ُكو ُن النْ َسا ُن ُم ْؤمنًا َوال ُم ْسل ًما ب ُدون َذل َ
ك ،فَ َم ْن َح َ
الْ َم ْعرفَةُ َجازًما بَا م ْن غَ ْي تَ َردد َوال تَ َشكك فَ ُه َو ُم ْسلم ُم ْؤمن لَكنَّهُ ال
ض َّ
اجتنَاب َجيع َما
ت َ
اّللُ َعلَْيه َو ْ
يَ ُكو ُن ُم ْسل ًما َكام ًال إ َّال بَ َداء َجيع َما افْ ََ
ك لَ َّن الْع ْل َم
َح َّرَمهُ َعلَْيه  .قَ َ
ض الْعُلَ َماء الْع ْل ُم أَ َّوًال ُثَّ الْ َع َم ُل َو َذل َ
ال بَ ْع ُ

يَ ْش َم ُل الْع ْل َم ب َّّلل أَ ْى َم ْعرفَةَ َّ
ك
اّلل َوالْع ْل َم ب َر ُسوله أَ ْى َم ْعرفَةَ َر ُسوله ل َذل َ
ال َّ
ك قَ َ
قَالُوا الْع ْل ُم قَ ْب َل الْ َع َمل لَ َّن الْ َع َم َل ال يَصح ب ُدون ع ْلم ل َذل َ
اّللُ
تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ﴿فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ ال إلَهَ إ َّال َّ
ني﴾
استَ غْف ْر ل َذنْب َ
ك َول ْل ُم ْؤم َ
اّللُ َو ْ

[ ُس َورةَ ُمَ َّمد] اآليَةَ .
ص ُل
صول الْ َعقي َدةَ ،وأَ ْ
قَ َّد َم ذ ْك َر الْع ْلمَ ،والْع ْل ُم ُهنَا َشامل ل ْلع ْلم بُ ُ
الْ َعقي َدة ُه َو َم ْعرفَةُ َّ
ك َم ْعرفَةُ َر ُسوله ﷺ َ .وم ْن ُجْلَة َما
اّللَ ،ويَ ْق َت ُن ب َذل َ
ضهُ َّ
ض َّ
اّللُ َعلَى الْعبَاد َو ُه َو
اّللُ َعلَى عبَاده تَ َعل ُم َه َذا الْع ْلم الَّذى فَ َر َ
ت َ
افْ ََ
الصالة لَ َدائ َها َعلَى
الدينَ ،وع ْل ُم الَ ْح َكام َك َم ْعرفَة أَ ْح َكام َّ
صول ّ
ع ْل ُم أُ ُ
الصحيح الْ ُم َوافق ل َما أَ َم َر َّ
اّللُ بهَ ،و َسائر الَ ْع َمال الَّّت ال يَ ْستَ غْن
الْ َو ْجه َّ
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ول
ص َ
َع ْن َها الْ ُم ْسل ُم ل َك ْوّنَا فَ ْر ً
ضا َع ْينيا َعلَى ُك ّل ُم َكلَّف  .فَ َم ْن تَ َعلَّ َم أُ ُ
الدين َّ
ادات
الض ُرور َّ
الْ َعقي َدة َوتَ َعلَّ َم ع ْل َم ّ
ى الْ ُمتَ َعلّ َق بلْ َع َمليَّات ،بلْعبَ َ
الصيَام َواجبَاته
الْ َع َمليَّة َكأَ ْمر َّ
الصالة َواجبَاتَا َوُم ْبطالتَا َوأَ ْح َكام ّ
ض َّ
اّللُ َعلَْيه .
ت َ
َوُم ْبطالته ،فَ َه َذا قَ ْد قَ َام ببَ ْعض َما افْ ََ
اّللَ َويُ َعلّ ُم ُك ُم َّ
فَ َم ْع َن قَ ْوله تَ َع َال ﴿ َواتَّ ُقوا َّ
اّللُ﴾

ورَة الْبَ َق َرة]
[ ُس َ

أَدوا َما

ت َعلَْي ُك ْم م ْن أَ ْع َمال
تْ
ت َعلَْي ُك ْم م ْن ع ْلم َو َع َمل َوَتَنَّ بُوا َما َح َّرْم ُ
ض ُ
افْ ََ
الْ ُقلُوب َوأَ ْع َمال الْبَ َدن .
ك يُ ْكرُمهُ َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال بلْع ْلم الَّذى ُه َو الْع ْل ُم
فَ َم ْن فَ َع َل َذل َ
اللَّ ُد ّن .
اّللُ َعلَْيه م َن الْع ْلم َّ
ض َّ
ى ِف
ت َ
فَالْ َع ْب ُد الْ ُم ْؤم ُن إ َذا تَ َعلَّ َم َما افْ ََ
الض ُرور ّ

ص َد َق ِف َع َملهَ ،عم َل ب ْخالص َك َما أَ َم َرهُ َّ
دين َّ
اّللُ تَ بَ َار َك
اّلل َو َعم َل َو َ
اض َعلَى
َوتَ َع َال ع ْن َدئذ يَ ُكو ُن أَ ْه ًال ل ْلع ْلم اللَّ ُد ّنَّ ،و ُه َو الْع ْل ُم الَّذى يُ َف ُ
ك أَ ْى م ْن ُدون
الْ َق ْلب َعلَى قَ ْلب الْ َع ْبد الْ ُم ْؤمن التَّق ّى ،أَ َّما م ْن ُدون َذل َ
الدين َّ
ض َّ
س
اّللُ َعلَْيه بَا فيه م ْن ع ْلم ّ
ت َ
أَ َداء َجيع َما افْ ََ
الض ُرور ّ
ى فَ لَْي َ
ل ْل َع ْبد َح ى
ظ ِف َه َذا الْع ْلم اللَّ ُد ّنّ .
شو َن ِف غُ ُرور ال يَتَ َعلَّ ُمو َن الْع ْل َم َّ
ى م ْن
الض ُرور َّ
َكثي م َن النَّاس يَعي ُ
الصيَام َو َّ
الزَكاة َوا ْلَ ّج
ص َور َّ
ع ْلم ّ
الصالة َو ّ
ومو َن ب ُ
الدين لَكنَّ ُه ْم يَ ُق ُ
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الص َدقَات َويَظُنو َن َم َع َج ْهله ْم
ت َّد ُدو َن إ َل الْ َم َساجد َويُ ْكث ُرو َن م َن َّ
َويَ ََ
الدين َّ
اروا أَ ْه ًال ل ْلع ْلم اللَّ ُد ّنّ بال
بع ْلم ّ
ى ،يَظُنو َن بَنْ ُفسه ْم أَ َّّنُ ْم َ
الض ُرور ّ
صُ
اروا
تَ َعلم َوأَ َّن الْع ْل َم اللَّ ُد ّنَّ َيْتى بال تَ َعلمَ ،ه ُؤالء يَظُنو َن بَنْ ُفسه ْم أَ َّّنُ ْم َ
صُ
الصيَ َام َو َّ
الزَكا َة
ك الْع ْلم ،يَ ُقولُو َن َْن ُن نُالزُم َّ
أَ ْه ًال ل َذل َ
الصلَ َوات َو ّ
الذ ْك َر َوقَد انْ تَ َس ْب نَا إ َل الطَّري َقة الْ ُفالنيَّة فَ نَ ْح ُن
اء َة َو ّ
َونَتَ َ
ص َّد ُق َونُ ْكث ُر الْق َر َ
اروا أَ ْه ًال
ص ْرًَن أَ ْه ًال ل ْلع ْلم اللَّ ُد ّنّ فَ يَ ْزعُ ُمو َن لَنْ ُفسه ْم أَ َّّنُ ْم َ
صُ
ل ْل ُم َكا َش َفات بَ ْس َرار َخفيَّة يُطْل ُع َّ
اءهُ ،فَ َه ُؤالء ِف غُ ُرور
اّللُ َعلَْي َها أَ ْوليَ َ
يُ َؤ ّدى ب ْم إ َل ا ْلَالك الْ َعظيم .
ظَنوا أَ َّن تَ ْق َوى َّ
الصيَام
ص َور َّ
الصالة َو ّ
اّلل ه َى عبَ َارة َعن الْقيَام ب ُ
َوا ْلَ ّج َو َّ
التدد إ َل الْ َم َساجد ،يَظُنو َن أَ َّن
الزَكاة َوال ْكثَار م َن َّ
الص َدقَات َو ََّ
َهذه ه َى تَ ْق َوى َّ
ات أَ ْن يَ ُكو َن َه َذا م َيزا ُن التَّ ْق َوى،
ات َه ْي َه َ
اّلل فَ َه ْي َه َ
اروا أَ ْه ًال
ل َذل َ
ك َكثي مَّ ْن يَ ْن تَسبُو َن إ َل بَ ْعض الط ُرق يَظُنو َن أَنْ ُف َس ُه ْم َ
صُ

ي
اء َّ
ل َذل َ
الصادق َ
ك فَ يَ ْعتَم ُدو َن َعلَى أَ ْو َهامه ْم َو َخ َواطره ْمَ ،م َع أَ َّن الَ ْوليَ َ
ي الَّ
ين َسلَ ُكوا َه َذا الْ َم ْن َه َج َو ُه َو أَ َداءُ الْ َواجبَات َجيع َها
ذ
الْ َكامل َ
َ
ين الَّذى
اب الْ ُم َح َّرَمات ُكلّ َها بَا ِف الْ َواجبَات م ْن تَ َعلم الْع ْل َم ّ
َو ْ
اجتنَ ُ
الد ّ
ك ُكلّه ال يَ ْعتَم ُدو َن َعلَى َخ َواطره ْم بَ ْل
ال يَ ْستَ غْن َع ْنهُ ُم َكلَّفَ ،م َع َذل َ
وّنَا ب َيزان الْكتَاب َوالسنَّة أَ ْى ب َيزان الْ ُق ْرَءان
يَ ُردو َن َخ َواط َرُه ْم َويَزنُ َ
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اب َوالسنَّةَ فَر ُحوا بَا َوإ ْن
َوا ْلَديث فَإ ْن َوافَ َق ْ
ت َخ َواط ُرُه ْم َذل َ
ك أَى الْكتَ َ
وها .
َخالََف ْ
ت َرد َ
َه َذا ال َم ُ
ام ا ْْلُنَ ْي ُد أَبُو الْ َقاسم الْبَ غْ َدادى َسيّ ُد الطَّائ َفة الصوفيَّة َجاءَ

ال « ُرَّبَا َّتْطُُر ل الن ْكتَةُ م ْن نُ َكت الْ َق ْوم» أَ ْى يَر ُد َعلَ َّى َوارد
َع ْنهُ أَنَّهُ قَ َ
م َن الْ َوار َدات الَّّت تَر ُد للَ ْوليَاء «فَال أَقْ بَ لُ َها إ َّال ب َشاه َد ْى َع ْدل م َن
الْكتَاب َوالسنَّة» أَ ْى أَ ْرج ُع إ َل الْكتَاب َوالسنَّة فَإ ْن َوافَ َق َه َذا الْ َوار ُد
ك فَ َق ْد قَ َ
ت به َوإ َّال فَال َءا ُخ ُذ به َوَم َع َذل َ
اب َوالسنَّةَ أَ َخ ْذ ُ
الْكتَ َ
ال عُلَ َماءُ

اب َوالسنَّةُ ،فَالْ ُم ْجتَه ُد
صول إ ْلَ ُ
الُ ُ
َى أَ َّن ا ْلُ َّجةَ الْكتَ ُ
س ِبُ َّجة أ ْ
ام َو ّ
ل لَْي َ
إ َذا َع َر َ
ث لَهُ أَ ْو َتْ ُد ُ
ف أَ َّن َم ْسأَلَةً م َن الْ َم َسائل الَّّت َتْ ُد ُ
ث لغَ ْيه ،غَ ْيُ
ج َلَا ا ْلُ ْك َم م َن الْ ُق ْرَءان َوا ْلَديث َعلَى َح َسب
َم ْن ُ
صوص َعلَْي َها يَ ْستَ ْخر ُ
اجت َهاده وفَ ْهمه الَّ
َّ
َ
َ
ّت
ف
ي
ن
أ
و
ه
اد
ه
ت
ج
ب
ه
س
ف
ن
ل
ل
م
ع
ي
ن
أ
ه
ل
ف
اّلل
ه
ت
ا
ء
ى
ذ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
لغَ ْيه ب ْجت َهادهَ ،ه َذا ِف َح ّق الْ ُم ْجتَهدَ ،وأَ َّما َم ْن َكا َن ُدو َن الْ ُم ْجتَهد
اج أَ ْح َكام ا ْلَاد َثت الَّّت
س لَهُ َذل َ
س لَهُ أَ ْن ُيَاو َل ْ
كأْ
است ْخ َر َ
َى لَْي َ
فَ لَْي َ
ث لَهُ ِف َخ َّ
اصة نَ ْفسه أَ ْو َتْ ُد ُ
َتْ ُد ُ
سهُ
ّت نَ ْف َ
ث لغَ ْيه فَ يُ ْستَ ْف َّت َع ْن َها ،أَ ْن يُ ْف َ
ي لَنَا أَ َّن الَّ
ين
ذ
الر ُس َ
وز لَ َّن َّ
يهُ َويَ ْكتَفى ب َذل َ
ك ،ال َيُ ُ
ول ﷺ بََّ َ
َ
أَ ْو غَ ْ َ
ظَ ،حظ ُه ْم أَ ْن
يث ق ْس َمان ق ْسم يَ ْرُوو َن اللَّ ْف َ
يَ ْس َمعُو َن الْ ُق ْرَءا َن أَو ا ْلَد َ
يَ ،وق ْسم َلُ ْم َح ى
كَ ،و ُه َو أَ َّن
يَ ْرُووا اللَّ ْف َ
ظ فَ ْو َق َذل َ
ظ َو ُه ْم أَ ْكثَ ُر الْ ُم ْسلم َ
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َّ
ث يَ ْقتَد ُرو َن َعلَى إ ْخ َراج َم َسائ َل
اه ْم قُ َّوَة ذ ْهن ِبَْي ُ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَ ْعطَ ُ
وصةً إ َّّنَا الْ ُق ْرَءا ُن يَ ُدل َعلَْي َها م ْن طَريق
م َن الْ ُق ْرَءان َوا ْلَديث لَْي َس ْ
ص َ
ت َم ْن ُ
يث يَ ُدل َعلَْي َها م ْن طَريق ال َش َارة َوالتَّ ْنبيه .
ال َش َارة َوالتَّ ْنبيه أَو ا ْلَد ُ
اد َعلَى ْ
ث يُتَّ َخ ُذ َدل ًيال َش ْرعيا
اَْاطر ِبَْي ُ
فَا ْلَاص ُل أَنَّهُ ال َيُ ُ
وز اال ْعت َم ُ
بَل الْ َم ْرج ُع ِف َذل َ
ين ل َم ْن َلْ
ك بلنّ ْسبَة للَ ْح َكام الر ُجوعُ إ َل الْ ُم ْجتَهد َ
يَ ُك ْن ُْمتَه ًدا .

َوأَ َّما َم ْن َرَزقَهُ َّ
ن َع ْن تَ ْقليد
اّللُ تَ َع َال َم ْرتَ بَةَ اال ْجت َهاد فَ ُه َو غَ ى
ين لَك َّن الَّذى يَ ْرُزقُهُ َّ
ج َع َّما أَ ْجَ َع َعلَ ْيه
اّللُ اال ْجت َه َ
اد ال َيْ ُر ُ
الْ ُم ْجتَهد َ
َّ
ج َع ْن َْم ُموع أَقَاويله ْم إ َّّنَا غَايَةُ َما يَص ُل
ين َم َ
ض ْوا قَ ْب لَهُ ،ال َيْ ُر ُ
الَئ َّمةُ الذ َ
ين بلنَّظَر
إلَْيه أَنَّهُ يَ َرى أَ َّن قَ ْو َل الْ ُم ْجتَهد الْ ُفالنّ أَقْ َوى م ْن قَ ْول اآلخ َر َ

إ َل ُو ُجوه ّ
اآلّيت َوالَ َحاديث َولَهُ أَيْ ً
ضا أَ ْمر َثن َو ُه َو أَنَّهُ
الداللَة م َن َ
ضو َن أَ ْى َلْ يُ ْفتُوا
ج ِف ا ْلَاد َثت الَّّت َلْ يَتَ َكلَّ ْم َعلَْي َها الَئ َّمةُ الْ َما ُ
يَ ْستَ ْخر ُ
اد بَ ْع َد
ف َيها ال ِف ُم َؤلََّفات ْم َوال ُم َشافَ َهةً لغَ ْيه ْم ،فَ َه َذا الَّذى ُرز َق اال ْجت َه ُ
ج لَذه ا ْلَاد َثت الَّّت َتْ ُد ُ
أُولَئ َ
ث لَهُ أَ ْو لغَ ْيه ،مَّا َلْ
ك الَئ َّمة يَ ْستَ ْخر ُ

ج َلَا أَ ْح َك ًاما م َن
ين الْ َماض َ
ي الْ َك ُ
الم ف َيها فَ يَ ْستَ ْخر ُ
يَ ْسب ْق ل ْل ُم ْجتَهد َ
الراب َعة َك َما
الْكتَاب َوالسنَّة فَ َه ُؤالء ال نَ ُق ُ
ومو َن بَ ْع َد الْمائَة َّ
ول إ َّّنُ ْم َم ْع ُد ُ
ض
ول َك َما قَ َ
ض الْعُلَ َماء بَ ْل نَ ُق ُ
يَ ُق ُ
ي ال َّتْلُو الَ ْر ُ
صوليّ َ
ال بَ ْع ُ
ول بَ ْع ُ
ض الُ ُ
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ض مَّ ْن أُ ْعط َى َهذه الْ َم ْرتَ بَةَ َم ْرتَ بَةَ
م ْن قَائم َّّلل تَ َع َال ِبُ َّجة أَ ْى ال َّتْلُو الَ ْر ُ
س َش ْرطًا
س َش ْرطًا أَ ْن يُ ْعل َن َع ْن نَ ْفسه للنَّاسَ ،ذل َ
ك لَْي َ
اال ْجت َهاد لَك ْن لَْي َ
اد ُه ْم ُم َواف ًقا ال ْجت َهاد َّ
اجت َهاد َمالك
اجت َه ُ
الشافع ّى أَو ْ
بَ ْل َكثي م ْن ُه ْم َيْتى ْ
ج َعن
اجت َه َ
أَ ْو غَ ْيهَا فَال يُ ْعل ُن َع ْن نَ ْفسه لَ َّن ْ
ادهُ ِف الْغَالب ال َيْ ُر ُ
اجت َهاد َّ
يى ِف نَ ْفسه
اجت َهاد َمالك أَو ْ
الشافع ّى أَو ْ
ْ
اجت َهاد إ َمام َءا َخ َر فَ ََ
ي َك َه َذا ال َمام
اس بغ َن َع ْنهُ لَ ْخذه ْم بَ َذاهب الَئ َّمة الْ َم ْت بُوع َ
أَ َّن النَّ َ

َّ
الشافع ّى َوال َمام َمالك َوغَ ْيهَا .
س بَ ْهل لال ْجت َهاد
فَإ َذا قَ َ
ال لَ ُك ْم قَائل َه َذا ْ
اجت َهادى َو ُه َو لَْي َ
ب
ول ﷺ قَ َ
الر ُس ُ
ال « ُر َّ
يهَُّ ،
ك نَ ْف َسهُ َويُ ْهل ُ
فَا ْعلَ ُموا أَنَّهُ َم ْفتُون يُ ْهل ُ
ك غَ ْ َ
َحامل ف ْقه إ َل َم ْن ُه َو أَفْ َقهُ م ْنهُ َوُر َّ
س ب َفقيه» َرَواهُ
ب َحامل ف ْقه لَْي َ
يع
ّْ
التمذى َوابْ ُن حبَّا َن  .الْ َم ْع َن أَ َّن م ْن ُك ْم َم ْن يَ ْس َم ُع م ّن فَ َق ْط َوال يَ ْستَط ُ
أَ ْن يَ ْستَ ْخر َج الَ ْح َك َام مَّا يَ ْس َمعُهُ م ّنَ ،وقَ ْد يَ ُكو ُن َه َذا الَّذى يَ ْس َم ُع م ّن

ا ْلَد َ
يهَُ ،و َذل َ
ك الْغَ ْيُ يَ ُكو ُن أَقْ َوى م ْنهُ
يث أَو الْ ُق ْرَءا َن َحظهُ أَ ْن يُبَلّ َغ غَ ْ َ
يع أَ ْن يَ ْستَ ْخر َج الَ ْح َك َام .
اء فَ يَ ْستَط ُ
قَ ْلبًا أَقْ َوى م ْنهُ ذَ َك ً
يث للنَّاس ل َم ْن َلْ يَ َر
ض َّ
الص َحابَة َكا َن َحظ ُه ْم أَ ْن يَ ْرُووا ا ْلَد َ
بَ ْع ُ
ول ،يَ ْرُووهُ َك َما َسعُوهَُ ،ه َذا َكا َن َحظ ُه ْم أَ َّما أَ ْن َْيتَه ُدوا فَ يَ ْستَ ْخر ُجوا
الر ُس َ
َّ
كُ ،ثَّ
الَ ْح َك َام مَّا يَ ْس َمعُونَهُ م َن َّ
س َلُ ُم اقْت َدار َعلَى َذل َ
الر ُسول فَال ،لَْي َ
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الص َحابَةُ الَّ
ك الَّ
س َلُ ُم اقْت َدار َعلَى
ي
ل
م
ه
ين
ذ
الء
ؤ
ه
م
وّن
غ
ل
ب
ي
ين
ذ
َ
َ
ّ
َّ
ُ
ُ
ُ
أُولَئ َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
است ْخ َراج الَ ْح َكام م َن
اال ْجت َهاد ،م ْن ُه ْم َم ْن أُ ْعط َى ت ْل َ
ك الْ َم ْقد َرَة َعلَى ْ

س
الر ُسول «فَ ُر َّ
الْ ُق ْرَءان َوالَ َحاديثَ ،ه َذا َم ْع َن قَ ْول َّ
ب َحامل ف ْقه لَْي َ
ب َحامل ف ْقه إ َل َم ْن ُه َو أَفْ َقهُ م ْنهُ» فَ َعل ْمنَا م ْن َه َذا ا ْلَديث أَ َّن
ب َفقيه َوُر َّ
ين َعلَى اال ْجت َهاد إ َّّنَا َحظ ُه ْم أَ ْن يُبَلّغُوا
م َن َّ
سوا ُم ْقتَدر َ
الص َحابَة َم ْن لَْي ُ
الص َحابَة فَ َما ظَن ُك ْم
يث إ َل غَ ْيه ْم َك َما َسعُوهُ  .إ َذا َكا َن َه َذا ِف َّ
ا ْلَد َ
ك
ف يَ َّدعى أَ َح ُد ُه ْم لنَ ْفسه أَنَّهُ َْيتَه ُد فَ يَ ُق ُ
صرًَن َه َذاَ ،ك ْي َ
ول أُولَئ َ
بَ ْهل َع ْ
ورا ظَاه ًرا ،فَ لَ ْو َكا َن
ر َجال َوَْن ُن ر َجال َك َما ْ
س َه َذا غُ ُر ً
اجتَ َه ُدوا َْنتَه ُد  .أَلَْي َ
اآلّيت الْ ُق ْرَءانيَّة لَ ْو َكا َن ُمَ َّر ُد
َم ْعرفَةُ ا ْلَديث االطَّالعُ َعلَى ا ْلَديث َو َ
س ب َفقيه»
الر ُس ُ
ك َكافيًا لال ْجت َهاد َما قَ َ
ول َه َذا « ُر َّ
ال َّ
َذل َ
ب َحامل ف ْقه لَْي َ
ى َما َس َع
أْ
َى ال يَ ْقد ُر أَ ْن َْيتَه َد فَ يَ ْستَ ْخر َج الَ ْح َك َام إ َّّنَا َحظهُ أَ ْن يَ ْرو َ

ب
لَ َّن الْ َق َرائ َح َّتْتَل ُ
بَ ،م َرات ُ
اس َم َرات ُ
ف قَريَة أَقْ َوى م ْن قَريَةَ ،و َه َك َذا النَّ ُ
ِف الْ َف ْهم َو َّ
ك الْ َقريَةَ
ت ت ْل َ
الذ َكاء َوا ْل ْفظ ،فَ لَ ْو طَالَ َع َه َذا الَّذى َلْ يُ ْؤ َ
ف ِف الدنْ يَا م ْن ُكتُب ع ْلم َّ
الشر َيعة ال يَص ُل إ َل
الْ َقويَّةَ لَ ْو طَالَ َع ُك َّل َما أُلّ َ
ك  .فَم ْن أَيْ َن
است ْع َداد ل َذل َ
ت ْل َ
س لَهُ ْ
ك الْ َم ْرتَ بَة َم ْه َما َح َاو َل لَ َّن قَ لْبَهُ لَْي َ
ول ال َيْتى بَ ْع َد
ك الْ َم ْرتَ بَةَ ال نُ َك ّذبُهُ ال نَ ُق ُ
يَص ُلَْ ،ن ُن إ َذا إنْ َسان ُرز َق ت ْل َ
ض الْعُلَ َماء ،ال بَ ْل نُ َسلّ ُم لَهُ إ ْن
ى ُْمتَهد َك َما قَ َ
الْ َق ْرن َّ
ال بَ ْع ُ
الرابع ا ْل ْجر ّ
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َكا َن ُم ْستَ ْوفيًا ل ُ
ش ُروط الْ ُم ْجتَهد َوإ َّال فَ نُ ْرش ُدهُ إ َل الر ُجوع َع ْن َد ْع َواهُ
َّ
ين َسبَ ُقوهُ .
َوالتَّ ْوبَة م ْن َذل َ
ك َوالْت َزام فَ تَ َاوى أَئ َّمة اال ْجت َهاد الذ َ
الر ُجل َك َّذ ًاب م ْن غَ ْي أَ ْهل اال ْجت َهاد أَ ْن َيْت َى
المات َك ْون َّ
ُثَّ م ْن َع َ
يع الْم ْجتَهد َّ
ين َسبَ ُقوهُ ،الْ ُم ْجتَه ُد ال يُ َؤ ّديه
ب َف ْت ًوى ه َى ُّتَال ُ
ف َج َ ُ
ين الذ َ
َ
ادهُ إ َل ْ
اجت َهاد
اجت َه ُ
اجت َه ُ
ادهُ يُ َؤ ّدى به إ َل تَ ْرجيح ْ
اُُْروج م َن ال ْجَاع إ َّّنَا ْ
ْ
ث
إ َمام َعلَى غَ ْيه فَ يَأْ ُخ ُذ به َويُ ْفّت به للنَّاس َ .وقَ ْد َْيتَه ُد ِف َم ْسأَلَة َلْ َتْ ُد ْ
ج َلَا ُح ْك ًما  .فَال يَ ْع ُدو
قَ ْب َل َذل َ
ك ِف أَ َّّيم الَئ َّمة فَ يَ ْجتَه ُد ف َيها َويَ ْستَ ْخر ُ
أَ ْم ُر الْ ُم ْجتَهد َهاتَ ْي ا ْلَالَتَ ْي  .أَ َّما َم ْن َتَ َاوَز َهاتَ ْي ا ْلَالَتَ ْي فَإنَّهُ م َن

ين .
الْ َم ْخ ُدوع َ
ي الْ َمغْ ُرور َ

ف بلْفطْنَة َو َّ
الذ َكاء
نَ ْذ ُك ُر مثَ ًاال ل َما يَ ُدل َعلَى أَ َّن الْ َق َرائ َح َّتْتَل ُ
َوالْ َف ْهم َ .كا َن َّ
الشافعى َرض َى َّ
س
اّللُ َع ْنهُ عُ ُم ُرهُ َْن َو أَ ْربَ َع َع ْش َرَة َسنَةً أَ ْو َخْ َ
س الْع ْل َم ع ْن َد َمالك بلْ َمدينَة الْ ُمنَ َّوَرة فَاتَّ َف َق أَ َّن
َع ْش َرَة َسنَةًَ ،كا َن يَ ْد ُر ُ
ت بلطَّالق أَ َّن َه َذا
استَ ْفتَاهُ قَ َ
ال لَهُ إ ّن َحلَ ْف ُ
اء إ َل َمالك فَ ْ
َر ُج ًال َج َ

ادهُ إ َل أَ َّن َه َذا
الْ ُق ْمر َّ
اجت َه ُ
ى ال يَ ْه َدأُ م ْن صيَاح فَ نَظََر َمالك فَأَ َّداهُ نَظَ ُرهُ َو ْ
ى ال بُ َّد أَ ْن يَ ْه َدأَ م ْن
ث ِف َحلفه فَطَلَُقت ْام َرأَتُهُ لَ َّن الْ ُق ْمر َّ
النْ َسا َن َحنَ َ
يح فَأَفْ تَاهُ بطَالق ْام َرأَته فَ َعل َم َّ
الشافعى بَذه
س ُك َّل َس َ
اعة يَص ُ
صيَاح ،لَْي َ
ال َّ
اجتَ َه َد َّ
ادهُ ب َق ْوله
الشافعى فَ لَ ْم يُ َواف ْق َعلَْي َها قَ َ
ص ُم َر ُ
الْ َف ْت َوى فَ ْ
الش ْخ ُ
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إ َّن َه َذا الْ ُق ْمر َّ
س َم ْعنَاهُ أَنَّهُ
ى ال يَ ْه َدأُ م ْن صيَاح أَنَّهُ َكثيُ ّ
الصيَاح ،لَْي َ
الصيَاح َوأَ َّن الطَّال َق َلْ يَ َق ْع َعلَى َزْو َجته
لَْي َس ْ
تة يَ ْس ُك ُ
ت ف َيها َعن ّ
ت لَهُ فَ ْ َ
صل الطَّال ُق
يح فَ لَ ْم َْي ُ
يح َوِف بَ ْعض م ْن َها ال يَص ُ
لَنَّهُ ِف أَ ْكثَر أَ ْح َواله يَص ُ
ث ِف َحلفهَ ،ما
لَنَّهُ ِف الْعُ ْرف يُ َق ُ
ال لَهُ ال يَ ْه َدأُ م ْن صيَاح فَ لَ ْم َْين ْ
ك ُ .ه َو َّ
الشافعى أَ َخ َذ َه َذا ا ْلُ ْك َم م ْن
انْ َك َس َر َحل ُفهُ ،قَ َ
ال لَهُ َلْ تَطْلُق ْام َرأَتُ َ
ب َّ
ش َارتْهُ للتَّ َزوج ب َر ُجلَ ْي
استَ َ
صحيح أَ َّن نَ َّ
اءتْهُ ْام َرأَة فَ ْ
َحديث َ
اّلل ﷺ َج َ

ال َلَا
بن أَب ُس ْفيَا َن فَ َق َ
َر ُجل يُ َق ُ
ال لَهُ أَبُو َج ْهم َوَر ُجل َءا َخ َر ُه َو ُم َعاويَةُ ُ
صا َع ْن َعاتقه»
الر ُس ُ
َّ
يحة «أَ َّما أَبُو َج ْهم فَال يَ َ
ض ُع الْ َع َ
ول م ْن َبب النَّص َ
ص ْعلُوكَ ،علَْيك ب ُفالن»
ض َّرابَ ،
يَ ْعن أَنَّهُ َ
ض َّراب للنّ َساء « َوأَ َّما ُم َعاويَةُ فَ ُ

صا َثلثًا .
َسَّى َلَا َش ْخ ً
َّ
استَ ْخ َر َج أَ َّن َه َذا الْ ُق ْمر َّ
س الْ ُم َر ُ
اد أَنَّهُ
الشافعى م ْن َه َذا ا ْلَديث ْ
ى لَْي َ
الصيَاحَ ،ما َد َام ُم ْستَ ْيقظًا
الصيَاح إ َّّنَا الْ ُم َر ُ
اد أَنَّهُ َكثيُ ّ
ال يَ ْه َدأُ بلْ َم َّرة م َن ّ
الر ُج ُل
ث َه َذا َّ
ب َعلَى ُس ُكوته ،فَال َْين ُ
ّ
ب َعلَ ْيه ،صيَ ُ
الصيَ ُ
احهُ يَغْل ُ
اح يَغْل ُ
ال «أَ َّما أَبُو َج ْهم فَال
ول لَ َّما قَ َ
الر ُس َ
الَّذى َعلَّ َق طَ َ
الق َزْو َجته َ .ك َما أَ َّن َّ
اد أَنَّهُ ِف َحال النَّ ْوم َوِف َحال الَ ْكل
يَ َ
صا َع ْن َعاتقه» َما أَ َر َ
ض ُع الْ َع َ
ك
َوالش ْرب َوِف َحال َّ
صاهُ َعلَى َعاتقهَ ،ما َع َن َذل َ
الصالة يَظَل َحام ًال َع َ
صا َعلَى َعاتقه،
ب َعلَْيه َحْ ُل الْ َع َ
إ َّّنَا َع َن أَنَّهُ َكثيُ ا ْلَ ْمل ل ْل َع َ
صا ،يَغْل ُ
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فَ َّ
الر ُج ُل إ َل َمالك
الر ُجل فَ َر َج َع َّ
استَ ْخ َر َج فَ ْت ًوى لََذا َّ
الشافعى م ْن ُهنَا ْ
ض َر
ك فَ َق َ
ال لَهُ إ َّن َه ُهنَا فَ ًّت يَ ُق ُ
فَ َق َ
ال َعلَ َّى به فَ َح َ
ول َلْ تَطْلُق ْام َرأَتُ َ
َّ
ت
ت فَ َق َ
الشافعى فَ َق َ
ال لَهُ م َن ا ْلَديث الَّذى أَنْ َ
ت َما قُ ْل َ
ال م ْن أَيْ َن قُ ْل َ
ت إ َل َر ُسول َّ
ت إ َّن أَ َب
اء ْ
اّلل ﷺ فَ َقالَ ْ
َح َّدثْ تَ نَا أَ َّن فَاط َم َة ب ْن َ
ت قَ ْيس َج َ
صا
الر ُس ُ
َج ْهم َوُم َعاويَةَ َخطَبَان فَ َق َ
ال َّ
ول «أَ َّما أَبُو َج ْهم فَإنَّهُ ال يَ َ
ض ُع الْ َع َ
َع ْن َعاتقه» أَ ًَن م ْن َه َذا ا ْلَديث أَ َخ ْذ ُ
ت َمالك َما َع َار َ
ت فَ َس َك َ
ضهُ لَنَّهُ
َو َج َد َم َعهُ ُح َّج ًة ُ .هنَا قَريَةُ َّ
الشافع ّى الَّذى ُه َو ت ْلمي ُذ َمالك أَقْ َوى م ْن
قَريَة َمالك  .أَ ْد َر َك َّ
الشافعى َما َلْ يُ ْدر ْك َمالكَ ،م َع أَ َّن َمال ًكا أُ ْستَاذُهُ
ب م َن َّ
اّلل .
َوأَ ْك َبُ م ْنهُ سنا لَك َّن الْع ْل َم َم َواه ُ
صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
ئ ِف التَّ ْوحيد َو َد ْع َوة إ َل ُح ْسن ْ
اُْلُق
َمبَاد ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ض ُل
قَ َ
ي َوأَفْ َ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ي َسيّد ًَن
َّ
ي َوقَائد الْغُّر الْ ُم َح َّجل َ
الصالة َوأَ َت التَّ ْسليم َعلَى َخ َات النَّبيّ َ
ين َوبَ ْع ُد
ص ْحبه الطَّيّب َ
ُمَ َّمد َو َعلَى َءاله َو َ
ي الطَّاهر َ
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فَإ َّن َّ
اّللَ تَ بَ َار َك
اس
َم ْرتَ بَة َ .كا َن النَّ ُ

َوتَ َع َال أَ ْعطَى نَبيَّهُ ﷺ م ْن َمَاسن الَ ْخالق أَ ْعلَى
ض ُل أَ َح ُد ُه ُم اآل َخ َر إ َّال َعلَى َح َسب
ع ْن َدهُ ال يَ ْف ُ

صحيح ُم ْسلم م ْن َحديث
التَّ ْق َوى ،فَ َق ْد ُرّوينَا بل ْسنَاد َّ
الصحيح ِف َ
الصادق َع ْن أَبيه ُمَ َّمد الْبَاقر َع ْن َجابر بن َع ْبد َّ
ى
َج ْع َفر َّ
اّلل الَنْ َ
صار ّ
اّللُ َع ْن ُه ْم ِف ص َفة َح ّج َر ُسول َّ
َرض َى َّ
صفه إنَّهُ ﷺ َر َح َل
اّلل فَ َق َ
ال ِف َو ْ
م ْن َع َرفَات بَ ْع َد أَ ْن غَ َربَت َّ
ص َل إ َل
س َوأَ ْر َد َ
ف أُ َس َامةَ َخ ْل َفهُ َح َّّت َو َ
الش ْم ُ
ب إ َل الْ َم ْش َعر
ُم ْز َدل َفةَ ُثَّ َب َ
ت بُْز َدل َفةَ ُثَّ َ
صلَّى الص ْب َح بُْز َدل َفةَ ُثَّ َذ َه َ
بن الْ َعبَّاس َرض َى َّ
اّللُ َع ْن ُه َما إ َل
ف َو َد َعا َوَكا َن أَ ْر َد َ
ف الْ َف ْ
ا ْلََرام فَ َوقَ َ
ض َل َ
ص َل إ َل م ًن .
أَ ْن َو َ

بن َزيْد م ْن َع َرفَات
فَانْظُْر إ َل َهذه ا ْل ْك َمة َما أَ ْعظَ َم َها أَ ْر َد َ
ف أُ َس َام َة َ
بن الْ َعبَّاس
إ َل ُم ْز َدل َفةَ ُثَّ أَ ْر َد َ
ي ْارَتَ َل م ْن ُم ْز َدل َفةَ إ َل م ًن الْ َف ْ
فحَ
ض َل َ
َرض َى َّ
ضل بلتَّ ْق َوى
اّللُ َع ْن ُه ْم َلْ يَ ْنظُْر إ َل ا ْلَْي ئَة َوالنَّ َسب بَ ْل نَظََر إ َل الْ َف ْ
بن َزيْد َكا َن ابْ َن َزيْد الَّذى ُه َو َم ْوَل َر ُسول َّ
اّلل ﷺ لَ َّن
َو َذل َ
ك أَ َّن أُ َس َامةَ َ

ول َّ
تقا َو َهبَ ْتهُ َخديَةُ ل َر ُسول َّ
اّلل ﷺ
اّلل ﷺ ُثَّ َزَّو َجهُ َر ُس ُ
َزيْ ًدا َكا َن ُم ْس ََ
اّلل ﷺ َوَكا َن أُ َس َامةُ َرض َى َّ
ت َحاضنَةَ َر ُسول َّ
أُ َّم أَْيَ َن ا ْلَبَشيَّةَ َوَكانَ ْ
اّللُ َع ْنهُ
ض ُل ابْ ُن الْ َعبَّاس فَ َكا َن م ْن
م ْن َح ْي ُ
ث اللَّ ْو ُن أَ ْس َو َد َ .وأَ َّما ابْ ُن َع ّمه الْ َف ْ
يل َّ
ضل فَ يَ ْب َدأُ
الش َعرَ ،وَلْ يَ ْنظُْر إ َل ابْن َع ّمه الْ َف ْ
أَ ْجَل النَّاس أَبْ يَ َ
ض َج َ
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ث الْ َم ْنظَ ُر َو َّ
الش ْك ُل
ب ابْ ُن َع ّمه َوم ْن َح ْي ُ
ب ْر َدافه َم َع أَنَّهُ م ْن َح ْي ُ
ث النَّ َس ُ
الر َجال ،بَ ْل نَظََر إ َل أَ َّن أُ َس َامةَ أَقْ َد ُم َساب َقةً ِف ال ْسالم،
َكا َن م ْن أَ ْجَل ّ
َوبَ َدأَ ب ْر َداف أُ َس َامةَ َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ أَ ْرَكبَهُ َخ ْل َفهُ َعلَى الْبَعي م ْن َع َرفَات إ َل
ض َل فَ َه َذا
يحة الْعيد أَ ْر َد َ
ف الْ َف ْ
ُم ْز َدل َفةَ َوَكا َن َذل َ
ك لَْي ًال ُثَّ ِف الْغَد ِف َ
صب َ
ول .
ُه َو الْ َع ْد ُل الْ َم ْقبُ ُ
فَ ُه َو ﷺ ُم َوفَّق م ْن قبَل َّ
ص
اّلل تَ َع َال ِف تَ َ
صرفَاته طَاه ُر الْ َق ْلب َخال ُ
الدين .
الطَّويَّة ال يَ ْنظُُر إ َل الْ َمال َوالنَّ َسب إ َّّنَا يَ ْنظُُر إ َل الْ َف ْ
ضل ِف ّ
يما
َو َه َك َذا ُكل تَطَوَراته ﷺ َكانَت الْعنَايَةُ َّ
الرَّبنيَّةُ َتُف َها َم َع أَنَّهُ نَ َشأَ يَت ً

اء .
َلْ ُيَالس ا ْلُ َك َم َ
َوقَ ْد َح َّالهُ َّ
اّللُ تَ َع َال َو َجَّلَهُ بَ ْح َسن ْ
ص َفهُ
اُْلُق فَ َكا َن ﷺ َك َما َو َ
ال َّ
ك لَ َعلَى ُخلُق َعظيم﴾ [ ُس َورةَ الَْقلَم] .
الْ ُق ْرَءا ُن الْ َكريُ قَ َ
اّللُ تَ َع َال ﴿ َوإنَّ َ
وت ِف الْ ُكتُب الْ َقديَةَ ،كا َن أَ َح ُد أَ ْحبَار الْيَ ُهود م ْن أَ ْهل
َك َذا َكا َن َم ْن ُع ً
بن سعية اطَّلَ َع ِف بَ ْعض الْ ُكتُب الْ َقديَة الَّّت أَنْ َزَلَا
الْ َمدينَة يُ َس َّمى َزيْ َد َ
َّ
الزَمان يَ ْسب ُق ح ْل ُمهُ َج ْهلَهُ َوال
ب َءاخر َّ
اّللُ تَ َع َال َعلَى بَ ْعض أَنْبيَائه أَ َّن نَ َّ
اد َه َذا ا ْلَ ْبُ الْيَ ُهودى بَ ْع َد أَ ْن
يَزي ُدهُ ش َّدةُ ا ْْلَ ْهل َعلَْيه إ َّال ح ْل ًما ،فَأَ َر َ
ت
الر ُس ُ
ول إ َل الْ َمدينَة أَ ْن يَ ْعر َ
اج َر َّ
ف َه ْل يَ ْنطَب ُق َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد النَّ ْع ُ
َه َ
الزَمان ،أَ َّن ح ْل َمهُ يَ ْسب ُق َج ْهلَهُ َوأَ َّن ش َّد َة ا ْْلَ ْهل
ب َءاخر َّ
الْ َم ْذ ُك ُ
ور ِف نَ ّ
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ى ال يُوصلُهُ أَ َذى النَّاس إ َل
َعلَْيه ال يَزي ُدهُ إ َّال ح ْل ًما أَ ْى أَنَّهُ َم ْه َما أُوذ َ
ول َّ
اّلل ﷺ
اد أَ ْن يَْتَح َن َر ُس َ
ج َع ْن ُم ْقتَ َ
ضى ا ْل ْك َمة  .فَأَ َر َ
التَّ َح ُامق َوال َيْ ُر ُ

فَ َع َاملَهُ ب َديْن ُم َؤ َّجل إ َل أَ َجل َم ْعلُوم ُثَّ قَ ْب َل أَ ْن َي َّل الَ َج ُل بثَالثَة أَ َّّيم
بن سعي َة ل ْل ُمطَالَبَة ب َّ
ال م ْن َر ُسول َّ
اّلل
لديْن فَ نَ َ
تَ َع َّر َ
ض َه َذا الْيَ ُهودى َزيْ ُد ُ
بن ْ
اَْطَّاب أَ ْن
ض َّ
ﷺ ب َكل َمة َتُز الْ َم َشاع َر فَأَ َر َ
اد بَ ْع ُ
الص َحابَة َو ُه َو عُ َم ُر ُ
ب َم َع َر ُسول َّ
اّلل ﷺ،
اء الَ َد َ
يَ ْن تَق َم م ْنهُ م ْن ش َّدة تَ غَيظه َعلَْيه لَنَّهُ أَ َس َ
ول َّ
ك
ش به فَ يَ ْقتُ لَهُ فَ نَ َهاهُ َر ُس ُ
اّلل ﷺ  .فَ َع َر َ
ف َزيْد أَ َّن ت ْل َ
َك َ
اد أَ ْن يَ ْبط َ
ف أَنَّهُ ُه َو
صف ُمَ َّمد ﷺ ُم ْنطَب َقة َعلَْيه َو َع َر َ
الص َفةَ َوالنَّ ْع َ
ور ِف َو ْ
ّ
ت الْ َم ْذ ُك َ
ك النَّب الَّذى بَ َّ
ال أَ ْش َه ُد أَ ْن ال
اد َة ا ْلَ ّق قَ َ
َذل َ
ش َر به الَنْبيَاءُ فَ تَ َش َّه َد َش َه َ
ول َّ
إلَهَ إ َّال َّ
اّلل  .فَ َه َذا مثَال َواحد م ْن أَ ْمثلَة أَ ْعالم
ك َر ُس ُ
اّللُ َوأَ ْش َه ُد أَنَّ َ
صلَّى َّ
يا .
ية َ
اّللُ َعلَْيه َو َعلَى َءاله َو َسلَّ َم تَ ْسل ً
يما َكث ً
نُبُ َّوته الْ َكث َ
اُْلُ َق ا ْلَ َس َن َكا َن م ْن شيَم الَنْبيَاء َجيعه ْم لَ َّن َّ
ُثَّ إ َّن ا ْل ْك َمةَ َو ْ
اّللَ
اهة أَ ْو بيَانَة
تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ال يُ ْرس ُل ل َدايَة عبَاده إنْ َس ًاًن َمطْعُ ً
وًن فيه ب َس َف َ
الص ْدق
أَ ْو َر َذالَة أَ ْو َكذب ِف ا ْلَديث ،ال يُ ْرس ُل إ َّال إنْ َس ًاًن نَ َشأَ َعلَى ّ
َوالْع َّفة َوالنَّ َز َاهة ِف الْع ْرض َو ْ
اُْلُق َو ُح ْسن ُم َع َاملَة النَّاس ،فَ َكا َن َسيّ ُد ًَن
ك أَ َحد بَ ْع َدهُ َوال
ك ال يَ ْسب ُقهُ ِف َذل َ
ُمَ َّمد ﷺ أَ ْوفَ َر الَنْبيَاء َحظا ِف َذل َ
َسبَ َقهُ أَ َحد قَ ْب لَهُ .
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ول َّ
اّلل ﷺ
يح ْي م ْن َحديث أَنَس بن َمالك أَ َّن َر ُس َ
َوُرّوينَا ِف َّ
الصح َ
َكا َن أَ ْح َس َن النَّاس ُخلًُقا  .فَم ْن ُهنَا يُ ْعلَ ُم أَ َّ
ب م ْن
ن
ن
ع
ى
و
ر
ي
ا
م
ل
ك
ن
ُ
َ
َّ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ّ
أَنْبيَاء َّ
ف َه َذا الْ َم ْع َن َو ُه َو ُح ْس ُن ْ
تى َم ْر ُدود
اّلل مَّا ُيَال ُ
اُْلُق فَ ُه َو ُم ْف ًَ
َعلَى قَائله .
ضا ِف ُم ْسنَد أَ ْحَ َد َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ م ْن َحديث أَنَس بن َمالك
َوُرّوينَا أَيْ ً
ث َّ
ول َّ
َرض َى َّ
اّللُ نَبيا إ َّال َح َس َن الْ َو ْجه
اّلل ﷺ قَ َ
اّللُ َع ْنهُ أَ َّن َر ُس َ
ال « َما بَ َع َ
ص ْوًت» َ .وُرّوينَا ِف
َح َس َن َّ
سنُ ُه ْم َو ْج ًها َوأَ ْح َسنُ ُه ْم َ
الص ْوت َوإ َّن نَبيَّ ُك ْم أَ ْح َ
ول َّ
صحيح ُم ْسلم َع ْن ُجبَ ْي بن ُمطْعم َرض َى َّ
اّلل
ت َر ُس َ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
ال َس ْع ُ
َ
ص ْوته ﷺ .
ﷺ يَ ْق َرأُ ﴿ َوالطور﴾ فَ َك َ
اد قَ ْلب يَطيُ أَ ْى م ْن ُح ْسن َ

ول َّ
اّلل َوغَ ْيُهُ م َن الَنْبيَاء م َن
َوَم َع َه َذا أَ ْى َم َع َما َكا َن َعلَْيه نَبي نَا َر ُس ُ
التَّ َحلّى ب ُْْلُق ا ْلَ َسن َلْ يَ ُك ْن تَ ْرغيبُهُ ِف ُح ْسن ْ
اُْلُق َكأَ ْمره َوتَ ْرغيبه ِف
ض
أَ َداء الْ َف َرائض بَ ْل َكا َن أَ ْم ُر الْ َف َرائض ع ْن َدهُ ﷺ أَ ْوَك َد َوأَ َه َّم لَ َّن الْ َف َرائ َ
ه َى الَّّت يُ ْسأَ ُل َع ْن َها النْ َسا ُن يَ ْوَم الْقيَ َامة ،يُ ْسأَ ُل الْ َع ْب ُد يَ ْوَم الْقيَ َامة قَ ْب َل
اُْلُق َو ُح ْسن الْ ُم َع َاملَة َم َع النَّاس َه ْل قَ َام ب َف َرائض َّ
ُح ْسن ْ
اّلل تَ َع َال الَّّت
ب الْ ُم َح َّرَماتَ ،ه ْل أَ َّدى
فَ َر َ
ض َها َعلَى عبَادهَ ،ه ْل أَ َّدى الْ َواجبَات َو ْ
اجتَ نَ َ
ض َّ
الدين الَّذى ال
ادات َو َه ْل تَ َعلَّ َم م ْن ع ْلم ّ
اّللُ َعلَْيه م َن الْعبَ َ
ت َ
َما افْ ََ
يح ُم َع َاملَة َّ
اّلل تَ َع َال ُه َو ُم َق َّدم
يَ ْستَ غْن َع ْنهُ ُكل َبلغ َعاقل ،فَإ َّن تَ ْ
صح َ
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َعلَى َما س َواهُ ،فَأَ َّو ُل فَ ْرض ُه َو اليَا ُن ب َّّلل تَ َع َال أَ ْى تَ ْوحي ُدهُ تَ َع َال
الش ْرك ُكلّ َهاَ ،واليَا ُن ب َر ُسوله .
ب أَنْ َواع الْ ُك ْفر َو ّ
َوَتَن ُ
َّ
ين قَبلُوا َد ْع َوتَهُ ﷺ ُم ْدرَكةً ل َما يُ ْلقيه إلَْيه ْم
َكانَ ْ
ت أَ ْذ َها ُن النَّاس الذ َ
اّلل ﷺ م ْن تَ ْنزيه َّ
ول َّ
اّلل تَ َع َال ،فَ َكانُوا يَ ْف َه ُمو َن م َن اآليَة الْ َواح َدة
َر ُس ُ
الصحيح الْ َمطْلُوب َما ال يَ ْف َه ُمهُ أَ ْكثَ ُر النَّاس ِف َه َذا
الْ َم ْع َن َعلَى الْ َو ْجه َّ
صور الَّّت قَ ْب لَهُ ِف أَ ْزمنَة ُمتَطَاولَة  .أَنْ َز َل َّ
اّللُ تَ َع َال ِف
الْ َع ْ
صر َوبَ ْعض الْ ُع ُ
ورى]
ورةَ الش َ
ىء﴾ [ ُس َ
تَ ْنزيهه اآليَ َة ا ْْلَام َعةَ َوه َى قَ ْولُهُ تَ َع َال ﴿لَْي َ
س َكمثْله َش ْ
ام فَإ َّّنَا تُ ْفه ُم أَ َّن َّ
فَ َكانَ ْ
يًة م َن التَّ ْنزيه التَّ ّ
اّللَ
ت َهذه ا ْْلُ ْملَةُ َتْ َم ُع َم َعانَ َكث َ
تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ال يُ ْشبهُ َش ْي ئًا َوال يُ ْشب ُههُ َش ْىء ال ِف َذاته َوال ص َفاته َوال
ف ْعله فَ ُه َو تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َواحد ِف َّ
ى َم ْو ُجود بال ب َدايَة
الذات ،أَ َزلى أَبَد ى

وًن ِف الَ َزل
ل س َواهُ ،فَ َّ
انْ َف َر َد بلَ َزليَّة فَال أَ َز َّ
الزَما ُن َوالْ َم َكا ُن َحاد َثن َلْ يَ ُك َ
ك ل ْل َف ْهم أَنَّهُ ال
ض ُح َوأَ َّما َّ
ب َذل َ
ُثَّ ُوج َدا أَ َّما الْ َم َكا ُن فَأَ ْم ُرهُ أَ ْو َ
الزَما ُن فَ يُ َق ّر ُ
ش
ود َّ
يُ ْع َق ُل ُو ُج ُ
الزَمان قَ ْب َل أَ َّول ا ْلَاد َثت ،أَ َّو ُل ا ْلَاد َثت الْ َماءُ ُثَّ الْ َع ْر ُ
صل ُخل َق
ح الْ َم ْح ُفو ُ
ظَ ،وَلْ يَ ُك ْن ل ْل َماء أَ ْ
الْ َمجي ُد ُثَّ الْ َقلَ ُم الَ ْعلَى ُثَّ اللَّ ْو ُ
ادة َسبَ َق ْتهُ َّ .
م ْنهُ إ َّّنَا َّ
اء ب ُق ْد َرته م ْن غَ ْي َم َّ
اّللُ قَادر َعلَى
اّللُ تَ َع َال أَ ْو َج َد الْ َم َ
أَ ْن ُيْر َج َّ
صل يَ ْسب ُقهُ .
الش ْى َء الَ َّو َل م ْن غَ ْي أَ ْ
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َخلَ َق َّ
يش َعلَْي َها
اّللُ تَ َع َال النْ َسا َن م ْن تُ َراب َهذه الَ ْرض الَّّت نَع ُ
م ْن َجيع أَلْ َواّنَا ،أَ َم َر َّ
ضةً م ْن َجيع
ض قَ ْب َ
ض َمالئ َكته أَ ْن يَ ْقب َ
اّللُ تَ َع َال بَ ْع َ
ص َار
ضةُ إ َل ا ْْلَنَّة فَ عُجنَ ْ
التاب ُثَّ ُرف َع ْ
ت َهذه الْ َق ْب َ
ت بَاء ا ْْلَنَّة فَ َ
أَنْ َواع َ
ض َع َّ
اّللُ تَ َع َال فيه
َذل َ
ص ًاال َكالْ َف َّخار ُثَّ َو َ
صلْ َ
ص َار َّيب ًسا َ
اب طينًا ُثَّ َ
الت ُ
ك َ
ادة َواال ْختيَار
وح الَّّت َخلَ َق َها قَ ْب َل َذل َ
ص َار إنْ َس ًاًن َحيا ُمتَ َح ّرًكا بل َر َ
ك فَ َ
الر َ
َوم ْن لُطْف َّ
اد ُم
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َعلَى َذل َ
ك الَ َّول م َن الْبَ َشر الَّذى ُه َو َء َ
ات َّ
اض َعلَْيه َم ْعرفَةَ أَ ْسَاء ُك ّل َش ْىء م ْن غَ ْي
صلَ َو ُ
المهُ َعلَْيه أَ ْن أَفَ َ
َ
اّلل َو َس ُ
اسة َعلَى أَ َحد م ْن َمالئ َكة َّ
ضةً فَ َكا َن م ْن أَ َّول
يض َعلَْيه إفَا َ
اّلل بَ ْل أُف َ
د َر َ
نَ ْشأَته ُمتَ َكلّ ًما ،فَ َه َذا م ْن لُطْف َّ
وح
اّلل َعلَْيه أَنَّهُ تَ َكلَّ َم بُ َج َّرد َما َد َخ َل الر ُ
َّ
ين َكانُوا قَ ْد ُخل ُقوا قَ ْب َل
ِف َذل َ
ك ا ْلَْي َكل الْبَ َشر ّ
ى فَ تَ َكلَّ َم َم َع الْ َمالئ َكة الذ َ

ك ب َزَمن يَ ْعلَ ُمهُ َّ
اّللُ .
َذل َ
اء الَّذى ُك ّو َن م ْنهُ َه َذا الْ َعا َلُ َعلَى ا ْختالف أَنْ َواعه
فَا ْلَاص ُل أَ َّن الْ َم َ
صل الْ َواحد َو ُه َو َذل َ
يَ ْرج ُع إ َل َذل َ
ك الْ َماءُ الَّذى َتْ َ
ك الَ ْ
ت الْ َع ْرشَ ،وَلْ
ت م ْنهُ،
ك الْ َماء َش ْىء ال َزَمان َوال َم َكان لَ َّن الَ ْمكنَةَ ُخل َق ْ
يَ ُك ْن قَ ْب َل َذل َ
لَ َّن أَ َّو َل ج ْرم َجامد أَبْ َد َعهُ َّ
ش فَ لَ ْم يَ ُك ْن قَ ْب لَهُ َم َّ
ادة
اّللُ تَ َع َال ُه َو الْ َع ْر ُ
ع َه َذا الْ َعا َل ال يُ ْشب ُههُ ب َو ْجه م َن الْ ُو ُجوه
ب اليَا ُن أَ َّن ُم ْبد َ
َجام َدةَ ،وَي ُ
ودات يُ ْفه ُم أَنَّهُ تَ َع َال
ودات َوقَ ْولُنَا ال َكالْ َم ْو ُج َ
فَ ُه َو َم ْو ُجود ال َكالْ َم ْو ُج َ
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اج
َم ْو ُجود بال ب َدايَةَ ،م ْو ُجود بال َخالق َيْلُ ُقهُ لَنَّهُ َلْ يَ ْسب ْقهُ َع َدمَ ،ك ْي َ
ف َْيتَ ُ
اج إ َل ْ
اَْالق َما َسبَ َقهُ الْ َع َد ُم .
إ َل َخالق ،إ َّّنَا َْيتَ ُ
ادة لَ َّن
َو ُه َو تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَيْ ً
صوف بلْ ُق ْد َرة َوالْع ْلم َوال َر َ
ضا َم ْو ُ
ات الْع ْل ُم َوالْ ُق ْد َرةُ
الص َف ُ
اع ال يَصح َع ْق ًال ب ُدون َذل َ
البْ َد َ
كَ ،و َه ُؤالء ّ
صوف ب ْلَيَاة ،لَك ْن
ص ُ
َوال َر َ
اف بَا َع ْق ًال إ َّال ل َم ْن ُه َو َم ْو ُ
ادةُ ال يَصح االتّ َ
ت َك َحيَاة غَ ْيهَ ،حيَاتُنَا ب ُروح َو َلْم َو َدمَ ،وأَ َّما َحيَاةُ َّ
اّلل
س ْ
َحيَاتُهُ تَ َع َال لَْي َ
ت َك َهذه ا ْلَيَاة إ َّّنَا ه َى
ع الْ َعا َلَ َعلَى غَ ْي مثَال َسابق لَْي َس ْ
تَ َع َال الَّذى أَبْ َد َ
ص َفة أَ َزليَّة أَبَديَّة ال تَ تَطََّوُر َوال تَ تَ غَ َّيُ .
َّ
ور قَديًا أَ َزليا
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَبْ َد َ
ور َوالظلُ َمات فَ لَ ْم يَ ُكن الن ُ
ع الن َ
ور َوالظ ْل َمةُ َحادث بَ ْع َد أَ ْن َكا َن
َوال الظ ْل َمةُ قَديَةً أَ َزليَّةً بَ ْل ك ُ
الهَا أَى الن ُ
يح
وماَ ،و َه َذا َوإ ْن َكا َن أَ ْم ًرا يَتَ َح َّيُ فيه الْ َو ْه ُم لَك َّن الْ َع ْق َل َّ
َم ْع ُد ً
الصح َ
ب َعلَْي نَا أَ ْن نَ ْعتَق َد أَنَّهُ َلْ يَ ُك ْن ِف الَ َزل نُور َوال ظُلْ َمة
يَ ْقبَ لُهُ َويُ َؤيّ ُدهُ فَ يَج ُ
ال
الزَوال َعلَى ُك ّل م ْن ُه َما قَ َ
بَ ْل ك ُ
َى َس َرَّين َّ
الهَا َحادث ب َدليل تَ َعاقُبه َما أ ْ
َّ
وًن ِف
ور َوالظ ْل َمةَ َحاد َثن َلْ يَ ُك َ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال داللَةً لَنَا َعلَى أَ َّن الن َ

ور﴾ [ ُس َورةَ الَنْ َعام] أَ ْى َخلَ َق َّ
اّللُ الظلُ َمات
الَ َزل ﴿ َو َج َع َل الظلُ َمات َوالن َ
ورَّ ،
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ُه َو َخال ُق النور َك َما أَنَّهُ َخال ُق الظ ْل َمة فَال يُ ْشبهُ
َوالن َ
ك أَ َّن َّ
وز تَ ْسميَةُ َّ
اّلل تَ َع َال النور َوَم ْع َن َذل َ
َه َذا َوال َه َذاَ ،وَم َع َذل َ
ك َيُ ُ
اّللَ
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الس َم َوات
تَ َع َال َهادى َم ْن يَ َشاءُ م ْن عبَادهُ ،ه َو َه َدى الْ َمالئ َكةَ ُس َّكا َن َّ
ينَ ،و َخلَ َق
َّ
الس ْبع لليَانُ ،ه َو َخلَ َق فيه ُم الْ َم ْعرفَةَ َواليَا َن فَ َكانُوا ُم ْهتَد َ
ضاَ ،علَى َه َذا
اء م ْن أَ ْهل الَ ْرض م َن النْس َوا ْْل ّن اليَا َن أَيْ ً
فَ
يم ْن َش َ
ال َّ
ور بَ ْع َن
الْ َم ْع َن يُ َق ُ
اّللُ نُور ال َعلَى َم ْع َن النور الَّذى ُه َو َ
ض ْوء  .الن ُ
َّ
ب فَ تَ ْخلُ ُفهُ الظ ْل َمةُ ُثَّ
الض ْوء َمْلُوق َحادث ،أَال تَ َرْو َن أَ َّن الن َ
ور يَ ْذ َه ُ

ور َو َه َك َذا يَتَ َعاقَ بَان َعلَى َّ
الد َوامَ ،ه َذا
ب َهذه الظ ْل َمةُ فَ يَ ْخلُ ُف َها الن ُ
تَ ْذ َه ُ
َّ
يل ا ْلُ ُدوث َه َذا َدليل َعلَى أَ
س أَ َزليا َوال الظ ْل َمةَ أَ َزليَّة فَال
ي
ل
ور
الن
ن
َ
ْ
َ
َدل ُ
َ
اّللَُّ ،
ل إ َّال َّ
ك ب َكل َمة َواح َدة ِف الْ ُق ْرَءان
أَ َز َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَفْ َه َمنَا َذل َ
ال َّ
ود الَّذى ال
الْ َكري قَ َ
اّللُ تَ َع َال ﴿ ُه َو الَ َّو ُل﴾ [ ُس َورةَ ا ْلَديد] أَ ْى ُه َو الْ َم ْو ُج ُ

وج َزةُ م َن الْ ُق ْرَءان
ب َدايَةَ ل ُو ُجوده َوَما س َواهُ فَ ُه َو َحادثَ ،هذه ا ْْلُ ْملَةُ الْ ُم َ
الْ َكري َدلَّ ْ
ت َعلَى َه َذا الْ َم ْع َن الْ َعظيم ﴿ ُه َو الَ َّو ُل﴾ أَ ْى ُه َو ال غَ ْيُهُ
ود الَّذى ال ب َدايَةَ ل ُو ُجوده أَ ْى أَ َّن َما س َواهُ ل ُو ُجوده ب َدايَة،
الَ َّو ُل الْ َم ْو ُج ُ
اّللُ  .فَ نَ ْح ُن نُنَ ّزهُ َّ
اّللُ َوال قَديَ بَ َذا الْ َم ْع َن إ َّال َّ
ل إ َّال َّ
اّللَ َع ْن
فَال أَ َز َّ
س َكمثْله َش ْىء﴾ [ ُس َورةَ الش َورى]،
ص َفات الْ َم ْخلُوقَات َع َم ًال ب َق ْوله تَ َع َال ﴿لَْي َ
ب َعلَى
نَ ْنفى َسائ َر ص َفات الْ َم ْخلُوقَات َع ْنهُ م َن التَّ َحيز ِف الْ َم َكان َ .ي ُ
النْ َسان أَ ْن يُ َوطّ َد نَ ْف َسهُ َعلَى ا ْعت َقاد ُو ُجود َّ
اّلل تَ َع َال بال َم َكان َوال
است ْل َقاء أَو اتّ َكاء أَ ْو تَ َعلق َك ُو ُجود َهذه الْ َك َواكبَ ،هذه
َو ْ
صف قُعُود أَو ْ
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ضاءَ ،و َّ
ب ه َى ُم َعلَّ َقة ب ُق ْد َرة َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ال
اّلل تَ َع َال ِف الْ َف َ
الْ َك َواك ُ
وز َعلَْيه أَ ْن يَ ُكو َن َكإنْ َسان
وز َعلَْيه أَ ْن يَ ُكو َن َك َهذه الَ ْشيَاء َوال َيُ ُ
َيُ ُ
س َمَال ل َذات َّ
اّلل تَ َع َال
صوف بلْ ُقعُود ِف الْ َم َكان ،فَالْ َع ْر ُ
َم ْو ُ
ش الْ َكريُ لَْي َ
ش ج ْرم َعظيم َخلَ َقهُ َّ
اّللُ تَ َع َال إظْ َه ًارا ل ُق ْد َرته ليَ ُكو َن ُم ْشع ًرا بتَ َمام
إ َّّنَا الْ َع ْر ُ

قُ ْد َرة َّ
الال َّّلل
يما َوإ ْج ً
اّلل تَ َع َال فَالْ َمالئ َكةُ ا ْلَافو َن َح ْولَهُ يَ ْز َد ُ
ادو َن تَ ْعظ ً
لَ َّّنُ ْم لَ َّما يَرْو َن اتّس َ َّ
ادو َن ع ْل ًما ب َك َمال َّ
اّلل تَ َع َال
ي لَهُ يَ ْز َد ُ
اعهُ الذى ال نَظ َ
َ
َ
ودا
َوَك َمال قُ ْد َرته َوح ْك َمته  .إ َّّنَا الْ َم َكا ُن ص َفةُ ا ْلَادث الَّذى َلْ يَ ُك ْن َم ْو ُج ً
ك الْ َماءُ َوالَّذى يَليه ُه َو
ودات ا ْلَاد َثت ُه َو َذل َ
ُثَّ ُوج َد ،فَأَقْ َد ُم الْ َم ْو ُج َ
س َم ْع َن ا ْلَادث ِف َه َذا الْ َم َجال َّ
الْ َع ْر ُ
الش ْىءَ
ش ُكلى م ْن ُه َما َحادثَ ،ولَْي َ
الَّذى ُوج َد م ْن َع ْهد قَريب بَ ْل ُكل َما َد َخ َل ِف الْ ُو ُجود بَ ْع َد أَ ْن َلْ يَ ُك ْن
ش الَّذى َلْ يَ ُك ْن قَ ْب لَهُ َش ْىء م َن
َم ْو ُج ً
ودا فَ ُه َو َحادث ،فَإ َذا َكا َن الْ َع ْر ُ
الَ ْج َرام إ َّال الْ َماءُ َحاد ًث فَ َما ظَن ُك ْم بَذه الَ ْرض الَّّت َْن ُن َعلَْي َها َو َهذه
الن ُجوم َوالْ َك َواكب ا ْلَاص ُل أَ َّن ُك َّل َما س َوى َّ
اّلل َحادث أَ ْى ُوج َد بَ ْع َد
َع َدم .
صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
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َّ
اّللُ َخال ُق ُك ّل َش ْىء

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
الم َعلَى
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َو َّ
الصالةُ َو َّ
الس ُ
ال ال َم ُ
ص ْحبه َوَم ْن َواالهُ ،أَ َّما بَ ْع ُد فَإ َّن َّ
َر ُسول َّ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال
اّلل َو َعلَى َءاله َو َ
ض َعلَى عبَاده أَ ْن يُ َو ّح ُدوهَُ ،وتَ ْوحي ُد َّ
اّلل ُه َو أَ ْعظَ ُم الْ َف َرائض َوَم ْع َن
فَ َر َ
اد أَ َّن َّ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َواحد ِف َذاته َواحد ِف ص َفاته
التَّ ْوحيد ُه َو ا ْعت َق ُ
َواحد ِف ف ْعله .
أَ َّما َذاتُهُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَ ْى َحقي َقتُهُ فَ ُه َو َذات ال يُ ْشبهُ َش ْي ئًا م َن
َّ
َ
َ
ورة
ي
ل
ى
أ
ا
ر
و
ص
م
س
ي
ل
ق
ائ
ق
ل
ا
ن
م
ا
ئ
ي
ش
ه
ب
ش
ي
ال
ى
أ
ات
و
الذ
ْ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ً
ُ
ْ
ْ
ْ
س َذا ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
صَ
ً
َ
َ
َ
َ
احةُ َوالْم ْق َد ُار
َوال تَ ْركيب َوال َتْليف َوال َذا َك ْيفيَّة ،ال َتُ ُ
وز َعلَْيه الْم َس َ
ام أَبُو ا ْلَ َسن الَ ْش َعرى ِف كتَاب النَّ َوادر َما نَصهُ َمن
فَ َق ْد قَ َ
ال ال َم ُ
اّللَ ج ْسم فَ ُه َو غَ ْيُ َعارف ب َربّه َوإنَّهُ َكافر به  .فَ َّ
ا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
اّللُ تَ َع َال ُم َق ّد ُر

الصغَر َوالْك َب فَال يَ ُكو ُن ُمتَّص ًفا بَذه
الْ َم َقادير َو َخال ُق الطول َوالْ َع ْرض َو ّ
ودات .
صاف الَّّت َخلَ َق َهاُ ،ه َو َم ْو ُجود ال يُ ْشبهُ الْ َم ْو ُج َ
الَ ْو َ
َوأَ َّما ص َفاتُهُ فَإ َّن م ْن َها الْع ْل ُم َو َّ
ص ُر َوا ْلَيَاةُ َوال َر َ
الس ْم ُع َوالْبَ َ
ادةُ َوغَ ْيُ
ك م ْن ص َفاته الْعُلَى َ .وُكل ص َفة م ْن ص َفاته ال تُ ْشبهُ ص َفات ْ
اَْْلق،
َذل َ
س َكع ْلم غَ ْيه َوقُ ْد َرتُهُ لَْي َس ْ
ت َك ُق ْد َرة غَ ْيه َوَمشيئَ تُهُ أَ ْى إ َر َ
ادتُهُ
ع ْل ُمهُ لَْي َ
ادة غَ ْيه فَ ُه َو َح ىى قَدير َعليم َسيع بَصيَ ،ح ىى ال َكالَ ْحيَاء
لَْي َس ْ
ت َكإ َر َ
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س َكعلْم
لَنَّهُ َح ىى ِبَيَاة أَ َزليَّة أَبَديَّة لَْي َس ْ
ت ب ُروح َو َدم َو َلْمَ ،وع ْل ُمهُ لَْي َ
غَ ْيه ،ع ْل ُمهُ أَ َزلى أَبَد ى
سبًا َكع ْلم غَ ْيهَ ،وإ َر َ
ادتُهُ
س ُم ْكتَ َ
ى ال يَتَ َج َّد ُد َولَْي َ
ادة أَ َزليَّة أَبَديَّة ال تَ تَ غَ َّيُ َوال تَ تَطََّوُر َوال تَ تَ بَ َّد ُل،
لَْي َس ْ
ادة غَ ْيه ،ه َى إ َر َ
ت َكإ َر َ
ى أَ َّما غَ ْيُ َّ
س َك َس ْمع غَ ْيه بَ ْل َسْ ُع َّ
اّلل فَإنَّهُ يَ ْس َم ُع
اّلل أَ َزلى أَبَد ى
َو َسْعُهُ لَْي َ
ى لَ َّن الُذُ َن
َسْ ًعا ُْم َد ًث بلَة ،غَ ْيُهُ يَ ْس َم ُع بُذُنه أَ َّما ُه َو فَ َس ْمعُهُ أَ َزلى أَبَد ى
اّلل ،غَ ْيُ َّ
وز َعلَى َّ
يى بغَ ْي َح َدقَة .
ال َتُ ُ
اّلل يَ َرى ِبَ َدقَة أَ َّما ُه َو فَ ََ
فَ َم ْن َءا َم َن قَ ْلبُهُ بَ َّن َّ
ودات
اّللَ تَ َع َال َم ْو ُجود ال يُ ْشبهُ الْ َم ْو ُج َ

ف َّ
ب َعلَى الْ َع ْبد أَ ْن
يهُ فَ َق ْد َع َر َ
َم ْو ُ
اّللَ َ .وَي ُ
صوف بص َفات ال تُ ْشبهُ غَ ْ َ
يَ ْعتَق َد أَ َّن َّ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َخال ُق ا ْلَاد َثت أَ ْى َخال ُق ُك ّل َما َد َخ َل ِف
الْ ُو ُجود َخال ُق الَ ْج َسام َو َخال ُق أَ ْع َمالَا َّ .
اّللُ َخالق لَ ْج َسامنَا َوأَ ْج َسام
ا ْلَيَ َو َاًنت َوا ْْل ّن َوالْ َمالئ َكةَ ،خلَ َق أَ ْج َس َام ُه ْم َوأَ ْع َما َلُ ْمُ ،ه َو ْ
اَْال ُق ال
وّنُ ْم بَل َّ
ك
اد ال َيْلُ ُقو َن َح َرَكات ْم َو ُس ُك َ
اّللُ َخال ُق َذل َ
َخال َق س َواهُ ،فَالْعبَ ُ
ضط َراريَّةُُ ،كلى بَْلق َّ
اّلل تَ َع َال لَ َّن
ات اال ْ
ات اال ْختيَاريَّةُ َوا ْلََرَك ُ
َس َواء ا ْلََرَك ُ

ْ
ص ب َّّلل تَ َع َال فَال
اَْْل َق َو ُه َو إبْ َر ُاز الْ َم ْع ُدوم م َن الْ َع َدم إ َل الْ ُو ُجود َخا ى
ال َّ
أَ َح َد َيْلُ ُق َش ْي ئًا م َن الَ ْج َسام َوالَ ْع َمال إ َّال َّ
اّللُ تَ َع َال ﴿ َه ْل م ْن
اّللُ  .قَ َ
َخالق غَ ْيُ َّ
اّلل﴾ [ ُس َورةَ فَاطر] فَأَ ْعلَ َمنَا أَنَّهُ ُه َو ْ
اَْال ُق فَ َق ْط ال َخال َق س َواهُ
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للَ ْج َسام َوللَ ْع َمال ،فَ َم ْن َج َع َل َخ ْل َق الَ ْع َمال للْعبَاد َوالْبَ َهائم فَإنَّهُ
ب قَ ْو َل َّ
اّلل .
َك َّذ َ
َّ
ين يَ َّد ُعو َن الْع ْل َم يَ ُقولُو َن َوالْعيَاذُ ب َّّلل إ َّن َّ
اّللَ
َك ْم َوَكم الْيَ ْوَم م َن الذ َ
ال ا ْْل ْسم م َن ا ْلََرَكات َوالس ُكون يَ ُقولُو َن إ َّّنَا
َخلَ َق ا ْْل ْس َم فَ َق ْط َوأَ َّما أَ ْع َم ُ
َّ
ين
صرف ِف َذل َ
س لَهُ تَ َ
ك َه ُؤالء قَ ْوم ُم ْلح ُدو َنُ ،ه ْم َوالذ َ
م َن الْعبَاد لَْي َ
اء َّ
اّلل ب َق ْول ْم َْن ُن
يَ ْعبُ ُدو َن الَ ْوَث َن َكاف ُرو َن فَأُولَئ َ
ك َج َعلُوا أَنْ ُف َس ُه ْم ُش َرَك َ
ال ﴿ َه ْل م ْن َخالق غَ ْيُ َّ
َنْلُ ُق أَ ْع َمالَنَاَّ ،
س
اّللُ تَ َع َال قَ َ
اّلل﴾ [ ُس َورةَ فَاطر]  .لَْي َ
َم ْع َن اآليَة ال َخال َق للَ ْج َسام فَ َق ْط إ َّال َّ
اها ال أَ َح َد َيْلُ ُق َش ْي ئًا
اّللُ ،بَ ْل َم ْعنَ َ
َّ
م َن الَ ْج َسام َوالَ ْع َمال إ َّال َّ
اء به
ب أَ ْهل ا ْلَ ّق الذى َج َ
اّللَُ ،ه َذا َم ْذ َه ُ
ص َحاب َر ُسول َّ
ي َلُ ْم ب ْح َسان
ب أَ ْ
اّلل َوالتَّابع َ
الَنْبيَاءُ َجيعُ ُه ْم َو َه َذا َم ْذ َه ُ
ُكل ُه ْم َكانُوا َعلَى َه َذا اال ْعت َقادَ ،كانُوا يَ ْعتَق ُدو َن أَ َّن َّ
اّللَ ُه َو الَّذى َخلَ َق

ص َّح تَ ْكلي ُفهُ ل ْلعبَاد َوال يَ ُكو ُن َعلَْيه
الَ ْج َس َام َوالَ ْع َم َ
الَ ،وَم َع َذل َ
ك َ
ظُْل ًما  .فَأَ ْه ُل ا ْلَ ّق ُكل ُه ْم ُم َو ّح ُدو َن َّّلل يَ ْعتَق ُدو َن ا ْعت َق ً
ادا َجازًما ال ُيَالطُهُ
َش ى
ك أَ َّن َّ
اد بَ َداء
اّللَ َخلَ َق الَ ْج َس َام َوالَ ْع َم َ
ك َكلَّ َ
الَ ،وَم َع َذل َ
ف الْعبَ َ
ضل َّ
اّلل
اجتنَاب نَ َواهيه فَإن ْامتَ ثَ لُوا أَ ْم َرهُ َو َّنْيَهُ َكا َن َلُ ْم ب َف ْ
أَ َوامره َو ْ
يم .
يلَ ،وَم ْن َخالَ َ
ف أَ َوام َرهُ َونَ َواهيَهُ ْ
استَ َح َّق الْ َع َذ َ
الثَّ َو ُ
اب الَل َ
اب ا ْْلَز ُ
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اد يَ ْكسبُو َن أَ ْع َما َلُ ْم َك ْسبًا َو َّ
ُثَّ الَّذى يَ ْب َقى ل ْلعبَاد ُه َو أَ َّن الْعبَ َ
اّللُ
ادتَهُ َْن َو ف ْعل َّ
الش ْىء
ص َدهُ َوإ َر َ
ب ُه َو تَ ْوجيهُ الْ َع ْبد قَ ْ
َيْلُ ُق َها َخ ْل ًقا َوالْ َك ْس ُ
فَ يَ ْخلُ ُقهُ َّ
ك .
اّللُ ع ْن َد َذل َ
اّلل ب َق ْول ْم َْن ُن َنْلُ ُق أَ ْع َمالَنَاَّ ،
اء َّ
فَأُولَئ َ
اّللُ
ك َج َعلُوا أَنْ ُف َس ُه ْم ُش َرَك َ
ال ﴿ َه ْل م ْن َخالق غَ ْيُ َّ
س َم ْع َن اآليَة ال َخال َق للَ ْج َسام
تَ َع َال قَ َ
اّلل﴾ لَْي َ
اها ال أَ َح َد َيْلُ ُق َش ْي ئًا م َن الَ ْج َسام َوالَ ْع َمال إ َّال َّ
إ َّال َّ
اّللُ،
اّللُ بَ ْل َم ْعنَ َ
َّ
ب
اء به الَنْبيَاءُ َجيعُ ُه ْم َو َه َذا َم ْذ َه ُ
ب أَ ْهل ا ْلَ ّق الذى َج َ
َه َذا َم ْذ َه ُ
ص َحاب َر ُسول َّ
ي َلُ ْم ب ْح َسانُ ،كل ُه ْم َكانُوا َعلَى َه َذا
أَ ْ
اّلل َوالتَّابع َ
ك َسائ ُر الَ ْسبَاب الْ َعاديَّة ال َّتْلُ ُق َش ْي ئًا بَل َّ
اال ْعت َقادَ ،وَك َذل َ
اّللُ ُس ْب َحانَهُ
ار
ض َّ
َوتَ َع َال َيْلُ ُق الْ َمنَاف َع َوالْ َم َ
ار الَّّت تَ ََ
ب َعلَى َهذه الَ ْسبَاب َ .مثَ ًال النَّ ُ
تتَّ ُ
ار َج َعلَ َها َّ
اّللُ تَ َع َال َسبَ بًا
الم َس َها إنْ َسان َتْ ُ
إ َذا َ
ص ُل فيه ا ْلُْرقَةُ فَالنَّ ُ
ت َّتْلُ ُق ا ْلُْرقَةَ َما َسل َم أَ َحد م ْن
لل ْح َراق َولَكنَّ َها ال َّتْلُ ُق ا ْلُْرقَةََ ،ولَ ْو َكانَ ْ
ت َق ،لَكنَّهُ ثَبَ َ
ت أَ َّن أَفْ َر ً
س النَّ َار إ َّال َو ْ
ادا م َن الْبَ َشر َلْ
اح ََ
ُك ّل ذى ُروح لَ َم َ
ار م ْن ُه ْم نَب َّ
يم ْ
يل أَبُو
ُتْرقْ ُه ُم النَّ ُ
اّلل َسيّ ُد ًَن إبْ َراه ُ
يل َوالتَّابعى ا ْْلَل ُ
اَْل ُ
ُم ْسلم ْ
اَْْوالن .
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الم َوأَب ُم ْسلم َدليل ظَاهر
يم َعلَْيه َّ
الس ُ
فَ َع َد ُم إ ْح َراق النَّار لبْ َراه َ
سبَّ بَاتَا َوإ َّّنَا َّ
اّللُ تَ َع َال َيْلُ ُق الْ ُم َسبَّ بَات ع ْن َد
َعلَى أَ َّن الَ ْسبَ َ
اب ال َّتْلُ ُق ُم َ
تا َق ِف َّ َّ
السبَب َّ
ار .
ُو ُجود َّ
اّللُ َيْلُ ُق اال ْح َ
الش ْىء الذى لَ َم َس ْتهُ النَّ ُ

وج ُد َم ْن يَ ْد ُخ ُل النَّ َار َوال ُتْرقُهَُ ،كا َن ِف َمدينَة
َح َّّت يَ ْومنَا َه َذا يُ َ
يَ ،وقَ ْد َرَوى َولَ ُدهُ َّ
الش ْي ُخ بُ ْرَها ُن أَ َّن َوال َدهُ َر َح َل
ص َش ْيخ م َن َّ
الس ْعديّ َ
حْ َ
ب إ َل
إ َل ا ْسطَْن بُ َ
ول أَ َّّي َم الس ْلطَان َع ْبد ا ْلَميدَ ،ولَ َّما َع َرفُوا أَنَّهُ يَ ْن تَس ُ

ت م ْن أَ ْهل النَّ َسب فَأَ ْش َعلُوا
صوف قَالُوا لَهُ أَرًَن َءايَةً إ ْن ُك ْن َ
طَري َقة التَّ َ
ص َل
الْ ُف ْر َن بش َّدة فَ َد َخ َل فيه فَ لَ ْم تُ َؤثّْر فيه بَ ْل ُه َو بُ ْكثه فيه أَطْ َفأَهُ ،فَ َو َ

ص َح َّّت يَتَّخ َذ َها َزاويَةً
َخ َبُهُ إ َل الس ْلطَان فَ بَ َن لَهُ بنَايَةً فَ ْخ َمةً ِف حْ َ
لّ
لذ ْكر ،قَ ْب َل َذل َ
احتُهُ
ك َكا َن ُه َو َوأَ ْحبَابُهُ يَ ْذ ُك ُرو َن ِف َم َكان ُمتَ َواضع م َس َ

لذ ْكر
ية ،فَ لَ َّما بَ َن لَهُ الس ْلطَا ُن َهذه الْبنَايَةَ َوس َع ْتهُ ُه َو َوُمريديه ل ّ
َ
صغ َ
ام َكغَ ْيَها م َن الْبَ َهائم م ْن َلْم َو َدم َو َعظْم ،فَه َى
َوَوس َع ْتهُ ل َّ
لس َكن َ .والنَّ َع ُ
ك
َتْ ُك ُل ا ْْلَ ْم َر الَ ْحََر أَ ْك ًال تَ ْستَ ْمرئُهُ أَ ْى م ْن غَ ْي أَ ْن يُ ْزع َج َهاَ ،ك َذل َ
ام َوال يُ ْؤذ َيها َم َع أَ َّّنَا م ْن َلْم
الْ َم َساميُ الْ ُم َح َّم َرةُ م َن النَّار َتْ ُكلُ َها النَّ َع ُ
َو َدم ،فَل َما َذا َه َذا ا ْْلَ ْم ُر َو َهذه الْقطَ ُع ا ْلَديديَّةُ الْ ُم َح َّماةُ م ْن ًَنر ال
ك ْ
اُْْب ُز
يَها ،لَ َّن النَّ َار ال َّتْلُ ُق ال ْح َرا َق َك َذل َ
ُتْرقُ َها َوُتْر ُق ِف الْ َع َ
ادة غَ ْ َ
ى ل َشاربه .
الر َّ
ال َيْلُ ُق ّ
الشبَ َع آلكله َوَك َذل َ
ك الْ َماءُ ال َيْلُ ُق ّ
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ك َّ
اء ل ُم ْستَ ْعمله فَ َم ْن َكا َن َّ
اء لَهُ ِف
الد َواءُ ال َيْلُ ُق ّ
َوَك َذل َ
اّللُ َش َ
الش َف َ
ض الْ ُفالن َوأَ ْن يَ ْستَ ْعم َل َّ
اء الْ ُفالنَّ َوأَ ْن يَتَ َع َاِف
الَ َزل أَ ْن يُصيبَهُ الْ َم َر ُ
الد َو َ

الش َفاءُ م ْن َه َذا َّ
الداءَ ،وَم ْن َلْ يَ َشإ َّ
اّللُ تَ َع َال أَ ْن
ص َل ّ
م ْن َه َذا الْ َم َرض َح َ
است ْع َمال َّ
الش َفاءُ َم ْه َما تَ َد َاوى .
ص ْل لَهُ ّ
ص َل ّ
الش َفاءُ لَهُ ع ْن َد ْ
الد َواء َلْ َْي ُ
َْي ُ
الزم الْ َع ْقل ّى ،إ َّّنَا َج َرت
سبَّ بَات بطَريق التَّ ُ
فَإ ًذا الَ ْسبَ ُ
اب ال تُوج ُ
ب الْ ُم َ
ادةُ بَشيئَة َّ
است ْع َمال الَ ْدويَةَ ،وِف
ص َل ّ
الْ َع َ
الش َفاءُ ع ْن َد ْ
اّلل َعلَى أَ ْن َْي ُ
الش َفاءُ ،فَ َه َذا َدليل عيَانى َوبُ ْرَهان
ص َل ّ
َكثي م َن الَ ْح َوال َلْ يَ َشأْ أَ ْن َْي ُ
الزُم الَ ْسبَاب
اب ال َّتْلُ ُق الْ ُم َسبَّ بَات إ َّّنَا تَ ُ
يَق ى
ين َعلَى أَ َّن الَ ْسبَ َ
ى ،فَال يَتَ َوَّكل الْ َع ْب ُد َعلَى الَ ْسبَاب بَ ْل
َوالْ ُم َسبَّ بَات م ْن َه َذا الْ َقبيل َعاد ى
سبّب الَ ْسبَاب أَ ْى َخالق الَ ْسبَاب أَى َّ
اّلل الَّذى َج َع َل
يَتَ َوَّك ُل َعلَى ُم َ
ف يُ ْن َسى َخال ُق الَ ْسبَاب
ي الَ ْسبَاب َوالْ ُم َسبَّ بَاتَ ،ك ْي َ
ْارتبَاطًا بَ ْ َ
َوالْ ُم َسبَّ بَات م ْن أَ ْجل الَ ْسبَاب ،ن ْسيَا ُن الْ ُم َسبّب َعلَى َّ
يمة
الد َوام م ْن ش َ
ي َعن َّ
ي ع ْن َد الَ ْسبَابَ ،وأَ َّما َمن ا ْعتَ َق َد أَ َّن َهذه
اّلل الْ َواقف َ
الْغَافل َ
اب ه َى َّتْلُ ُق ُم َسبَّ بَاتَا َوال يَ ْعتَق ُد أَ َّن َّ
اّللَ ُه َو َخال ُق الَ ْسبَاب
الَ ْسبَ َ
َوُم َسبَّ بَاتَا فَإنَّهُ َكافر ُ .ثَّ إ َّن َّ
بًَن ِف الْ ُق ْرَءان بَنَّهُ ُه َو
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَ ْخ ََ
َخال ُق ُك ّل َش ْىء أَ ْى َخال ُق ُك ّل َما َد َخ َل ِف الْ ُو ُجود م َن الَ ْج َسام
ودا ِف الَ َزل،
َوالَ ْع َمالُ ،كل َش ْىء ُوج َد أَ ْى َح َد َ
ث بَ ْع َد أَ ْن َلْ يَ ُك ْن َم ْو ُج ً
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اّللُ َخلَ َقهَُ ،لْ َيْلُ ْق نَ ْف َسهُ َوُوج َد ُدو َن فَاعل أَ ْو َخالق بَل َّ
َّ
اّللُ ُه َو الْ َفاع ُل
اَْال ُق َّ
َو ْ
اعةَ ،والَ ْع َمال الَّّت
اّللُ َخال ُق الَ ْع َمال الَّّت ُيب َها َكاليَان َوالطَّ َ
ادهُ َع ْن َهاُ ،كلهُ َخ ْلق َّّلل ،فَ َكثي م َن النَّاس ْلَ ْهله ْم
ال ُيب َها َو َّنَى عبَ َ
يم يَ ْعتَق ُدو َن أَ َّن النْ َسا َن ُه َو
ب َعقي َدة الَنْبيَاء الَّّت يَ ْش َه ُد بَا الْ َع ْق ُل َّ
السل ُ
َيْلُ ُق الْ َم َعاص َى َو َّ
اّللُ َيْلُ ُق ْ
ول
الر ُس ُ
ياتَ ،ه َذا خ ُ
الف َعقي َدة الَنْبيَاء ،فَ َّ
اَْ ْ َ
َوُكل الَنْبيَاء يَ ْعتَق ُدو َن أَ َّن َّ
اّللَ ُه َو َخال ُق ُك ّل َما يَ ْد ُخ ُل ِف الْ ُو ُجود م َن
َّ
الذ َّرة إ َل الْ َع ْرش .
َّ
ض
اض َو َّ
الس َو َ
اد َوالَ ْر َ
اّللُ تَ َع َال َخلَ َق الَ ْشيَاءَ الْ ُمتَ َقابلَةَ الْبَ يَ َ
ي َو َّ
الس َم َوات َو ْ
ال
س َما يَ ُقولُهُ ا ْْلَُّه ُ
َو َّ
اَْ ْ َ
الش َّر َ .ه َذا َك َمال َّّلل تَ َع َال َع ْك ُ
ي َو َّ
الش َّر فَ َه َذا ظُْلم ِبَ ّق َّ
ول َّ
اّللُ َخلَ َق ْ
اّلل  .قَ ْو ُل أَ ْهل
بَ َّن الَّذى يَ ُق ُ
اَْ ْ َ

ا ْلَ ّق بَعيد َعن التَّ ْنقيص ِبَ ّق َّ
اّلل تَ َع َال بَ ْل ُه َو تَ ْنزيه َ .وب َق ْول ا ْْلَُّهال
اّللَ ال َيْلُ ُق َّ
وب َو َّ
َوالْعيَاذُ ب َّّلل إ َّن َّ
اّللُ غَالب َعلَى أَ ْمره،
الش َّر َج َعلُوهُ َمغْلُ ً
اّللَ ال ُيب َّ
َْن ُن َوإ َّّي ُه ْم ُمتَّف ُقو َن َعلَى أَ َّن َّ
الف أَنَّنَا
الش َّر َولَكن اال ْخت ُ
اَْ ْي َو َّ
نَ ْعتَق ُد أَنَّهُ َخال ُق ْ
الش ّر َو َه َذا تَ ْنزيه َوََْجيد َّّلل لَنَّنَا َج َع ْلنَاهُ ُه َو
وب َواليَا ُن ال يَصح بال ْعت َقاد أَ َّن َّ
اّللَ
ب ،أَ َّما ُه ْم فَ َق ْد َج َعلُوهُ َمغْلُ ً
الْغَال ُ
س ًرا .
َمغْلُوب فَ لَ ْو َكا َن َك َذل َ
ك لَ َكا َن ُمتَ نَ ّد ًما ُمتَ َح ّ
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صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
ص َّدقْ َن فَإ ّن َرأَيْ تُ ُك َّن أَ ْكثَ َر أَ ْهل النَّار
َحديث تَ َ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
اّلل الْ َبّ َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َ
ي َو َعلَى َجيع إ ْخ َوانه م َن
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
ي .
الَنْبيَاء َوالْ ُم ْر َسل َ

ى َوغَ ْيه أَ َّن
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد ُرّوينَا بل ْسنَاد الْ ُمتَّصل ِف َ
صحيح الْبُ َخار ّ
ات يَ ْوم َوَكا َن يَ ْوَم عيد َوَكا َن اتَّ بَ َعهُ بالل َرض َى َّ
ول َّ
اّلل ﷺ قَ َ
َر ُس َ
ال َذ َ
اّللُ
الزَمن ُك َّن َيْ ُر ْج َن يَ ْوَم الْعيد بَ ْمر م ْن
ك َّ
َع ْنهُ إ َل النّ َساء لَ َّن النّ َساءَ ِف َذل َ
َر ُسول َّ
ف
صال َة الْعيد َخ ْل َ
صلّ َ
ي َ
اّلل ،فَ َم ْن ُك َّن م ْن ُه َّن َعلَى طُ ْهر ُك َّن يُ َ
ال لَهُ الْ ُم َ َّ
ضاءِ ،ف َم َكان يُ َق ُ
َّ
الر ُسول ِف غَ ْي الْ َم ْسجد ِف بَّريَّة فَ َ
صلى غَ ْيُ
اك
َيْ ُر ْج َن إ َل ُهنَ َ
بَ َرَكةُ الد َعاء ال

ث الْ َم َسافَةُ ُك َّن
الْ َم ْسجد ،قَريب م َن الْ َم ْسجد م ْن َح ْي ُ
ض فَ يَق ْف َن َو ْح َد ُه َّن لتَ نَا َلُ َّن
صلّ َ
ي َخ ْل َفهُ ،أَ َّما ا ْلُيَّ ُ
َويُ َ
الر َجال َوالنّ َساء َّ
ات
الالتى ُه َّن َعلَى طُ ْهرَ ،ذ َ
صلّ َ
ليُ َ
ي َم َع اآل َخر َ
ين أَ ْى َم َع ّ
ال
ى قَ َ
يَ ْوم قَ َ
ال َلُ َّن «تَ َ
ص َّدقْ َن فَإ ّن َرأَيْ تُ ُك َّن أَ ْكثَ َر أَ ْهل النَّار» قُ ْل َن لَ ّ
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ال «ال ،تَ ْك ُف ْر َن ال ْح َسا َن َوتُ ْكث ْر َن
«لَنَّ ُك َّن تَ ْك ُف ْر َن» قُ ْل َن الْ ُك ْف ُر ب َّّلل قَ َ
اللَّ ْع َن» .
ُك ْف ُر ال ْح َسان م َن الْ َكبَائر ،إ َذا إنْ َسان أَ ْح َس َن إ َل إنْ َسان فَ َق َ
ال لَهُ
الزْو َجةُ إ َذا
ياَ ،ج َح َدَ ،علَْيه َذنْب َكبي َوال سيَّ َما َّ
ت َما َعم ْل َ
أَنْ َ
ت َمعى َخ ْ ً
تَ ،ما تَ ْع َم ُل َمعى َم ْع ُروفًاَ ،وقَ ْد َعم َل
قَالَ ْ
يا أَنْ َ
ت ل َزْوج َها َما تَ ْع َم ُل َمعى َخ ْ ً
ار َذنْب َكبي .
يا ،تُ ْنك ُرَ ،ه َذا النْ َك ُ
َم َع َها َكث ً
ول قَ َ
الر ُس ُ
ك َّ
يا ل َذل َ
ال «تَ ْك ُف ْر َن» َشبَّ َههُ
َو َه َذا َْي ُ
ص ُل م َن النّ َساء َكث ً
بلْ ُك ْفر َشبَّهَ َه َذا َّ
الش ْى َء ال ْكثَ َار م َن اللَّ ْعن َو َج ْح َد ال ْح َسان َج ْح َد
الزْوجَ ،ه َذيْن الَ ْم َريْن أَ ْى إ ْكثَ َار اللَّ ْعن َو َج ْح َد
ا ْْلَميل إنْ َك َار ا ْْلَميل م َن َّ
ول َّ
اّلل بلْ ُك ْفر الَّذى ُه َو ُك ْفر َحقيق ىى
ا ْْلَميل أَى ال ْح َسان َشبَّ َه ُه َما َر ُس ُ
اُْروج من ال ْسالمَ ،شبَّ َه ُهما ب َذل َ َّ
َّ
يان ،لَ ْع ُن
َ
الذى ُه َو ْ ُ ُ َ
ك لَّنَُما َذنْ بَان َكب َ
الْ ُم ْسلم الَّذى ال يَ ْستَحق اللَّ ْع َن َذنْب َكبي َكبي َكبي َكأَنَّهُ قَ تَ لَهُ ،الَّذى
ك
الر ُس ُ
يَ ْل َع ُن ُم ْسل ًما بغَ ْي َسبَب َكأَنَّهُ قَ تَ لَهُ م ْن عظَم َذنْبه َك َما قَ َ
ال َّ
ول َذل َ
ج إ َذا
الزْوجَّ ،
ك َج ْح ُد الْ َعشي أَ ْى إ ْح َسان َّ
«لَ ْع ُن الْ ُم ْسلم َك َق ْتله» َك َذل َ
الزْو ُ
ت
ت م ْنهُ َوقَالَ ْ
اص َما فَ غَضبَ ْ
َكا َن ل َزْو َجته ُْمسنًا ُثَّ َذ َ
ت أَ ًَن َما َرأَيْ ُ
ات يَ ْوم َّتَ َ
ياَ ،ه َذا َذنْب َكبي ع ْن َد َّ
اّلل َو َه َذا َش ْىء َكثي م َن النّ َساء يُ ْكث ْر َن
م ْن َ
ك َخ ْ ً
ول َويُ ْكث ْر َن م ْن ُك ْف َران الْ َعشي أَ ْى إنْ َكار
الر ُس ُ
م َن اللَّ ْعن َك َما قَ َ
ال َّ
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ال ْح َسان ،فَ َه َذا الَ ْم ُر أَ ْى ُك ْف َرا ُن ا ْْلَميل َج ْح ُد ال ْح َسان لَ ْو َكا َن َم َع
ار َه َذا الْ َم ْع ُروف
غَ ْي َّ
ى إنْ َسان أَ ْح َس َن إلَْي َ
الزْوج لَ ْو َكا َن َم َع أَ ّ
ك فَإنْ َك ُ
ت َما
ك النْ َسا َن يَتَأَذَّى ،ع ْن َد َما يُ َق ُ
وز لَ َّن َذل َ
ال لَهُ أَنْ َ
َذنْب َكبي ال َيُ ُ
ت َمعى إ ْح َس ًاًن،
ت لَ َ
ك إ ْح َس ًاًن َما َعم ْل َ
ت َمعى َم ْع ُروفًا َوَما َرأَيْ ُ
َعم ْل َ
ك َو ُه َو َكا َن قَ ْد أَ ْح َس َن إ َل َه َذا النْ َسان يَتَأَذَّى م ْن
ع ْن َد َما يُ َق ُ
ال لَهُ َذل َ
ف يُ ْنك ُر َجيلى َوأَ ًَن
اد قَ ْلبُهُ يَتَ َم َّز ُق م ْن َه َذا غَْيظًا يَ ُق ُ
ول َك ْي َ
َه َذا ،يَ َك ُ
ول َوإ ْن َلْ يَ ْذ ُك ْر بل َسانه،
ت لَهُ َك َذا َوَك َذاِ ،ف نَ ْفسه يَ ُق ُ
ت إلَْيه َعملْ ُ
أَ ْح َس ْن ُ

الزْو َجة َك َذا َوَك َذا َوبَ ْع َد ُك ّل َه َذا تُ ْنك ُر
يَ ُق ُ
ت لَذه َّ
ول ِف نَ ْفسه أَ ًَن َعم ْل ُ
َجيلىَْ ،ي َت ُق قَ ْلبُهُ .
ُثَّ َه َذا َّ
الزْوج
الش ْىءُ فيه َكذب فيه أَ ْم َران إي َذاءُ َه َذا الْ ُم ْسلم َّ
ب َح َرام َوم ْن ًَنحيَة
بَ ،ذنْ بَان ُم ْش َتَكان ،م ْن ًَنحيَة َكذب َوالْ َكذ ُ
َوالْ َكذ ُ
ول َشبَّهَ َه َذا َّ
ال
ب بلْ ُك ْفر فَ َق َ
الر ُس ُ
إي َذاء ل ْل ُم ْسلم إي َذاء ل َّ
ك َّ
لزْوج ل َذل َ
الذنْ َ
س َر َه َذا َّ
الش ْى َء بَ ْم َريْن إ ْكثَار اللَّ ْعن َوُك ْف َران الْ َعشي أَ ْى
«تَ ْك ُف ْر َن» ُثَّ فَ َّ
الزْوج أَ ْى إ ْح َسانه .
الزْوج َج ْحد َجيل َّ
َج ْحد ا ْْلَميل م َن َّ

يل َزْوج َها
فَإ َّّي ُك َّنْ ،
اح َذ ْر َن َو َح ّذ ْر َنَ ،م ْن َكا َن َلَا َزْوج فَال تُ ْنك ْر َج َ
اءت ا ْلَالَةُ بَ ْي نَ ُه َما إ َل التَّ نَافُر َوالتَّ بَاغُض ال تُ ْنكر
َم ْه َما غَضبَ ْ
تَ ،م ْه َما َس َ
الزْوج أَ ْن َعملَهُ َم َع َها ،لتَ ْقتَص ْر َعلَى طَلَب َح ّق َها
يل الَّذى َسبَ َق م َن َّ
ا ْْلَم َ
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اك ِف اآلخ َرة ح َساب
إ ْن َكا َن َلَا م ْنهُ َح ىق َش ْرع ىى َوإ َّال تَ ْس ُكتُ ،هنَ َ
للنْ َسان َعلَى َما يَ ُقولُهُ م َن الْ َق ْول َوح َساب َعلَى الْ َع َمل الَّذى يَ ْع َملُهُ،
َعلَى الْ َق ْول الْ ُم َح َّرم َعلَى الْ َكالم الَّذى يَتَ َكلَّ ُم به النْ َسا ُن مَّا ُه َو َح َرام،
الم الْ ُم َح َّرُم َكثي َكثي َكثيَ ،و َعلَى الْف ْعل الْ ُم َح َّرم
ى نَ ْوع َكا َنَ ،والْ َك ُ
م ْن أَ ّ
ك الْيَ ْوَم َّ
ت
ُهنَ َ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال يَ ْكش ُ
ور الَّّت َكانَ ْ
اك ح َسابَ ،ذل َ
ف الُُم َ
ور َّ
اّللُ تَ َع َال يُظْه ُرَها
َخافيَةً الَّّت َكا َن النْ َسا ُن يُ ْبطنُ َها ِف َ
ص ْدرهَ ،هذه الُُم ُ
اد م ْن ُك ْف َران ا ْْلَميل أَى ال ْح َسان .
ل َذل َ
ك يَ ْن بَغى للنّ َساء َولغَ ْيه َّن االبْت َع ُ
ج ُحليَّ َها الَّذى ِف
ُثَّ بَ ْع َد َذل َ
ك النّ َساءُ ص ْر َن يَتَ َ
ص َّدقْ َنَ ،هذه ُّتْر ُ

ول َّ
أُذُّنَا َويَ ْرمينَهُ ِف ثَ ْوب بالل َرض َى َّ
صالح
صرفَهُ َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ ليَ ْ
اّلل ل َم َ
ي .
الْ ُم ْسلم َ
ص َدقَةَ التَّطَوع َوال َّ
الزَكا َةَ ،ح َرام َعلَْيه،
الر ُس ُ
ول َّ
َوال َيْ ُخ ُذ َّ
الص َدقَةَ أَ ْى َ
ص َدقَةَ التَّطَوع َو َّ
َّ
الزَكا َة ،النَّب لنَ ْفسه ال
اّللُ تَ َع َال َح َّرَم َعلَى نَبيّه ﷺ َ
َيْ ُخ ُذ إ َّّنَا قَ َ
ص َّدقْ َن فَإ ّن َرأَيْ تُ ُك َّن أَ ْكثَ َر أَ ْهل النَّار» ليُ َوّز َعهُ
ال للنّ َساء «تَ َ
يَّ ،
الزَكاةُ الْ َواجبَةُ َح َرام َعلَْيه َو َعلَى
صالح الْ ُم ْسلم َ
ل ْل ُم ْسلم َ
ي ليُ َوّز َعهُ ِف َم َ

الر ُسول ،بَنُو َهاشم َوبَنُو الْ ُمطَّلب َّ
يَ ،ه ُؤالء قَبيلَةُ َّ
ي َوالْ ُمطَّلبيّ َ
ا ْلَاشيّ َ
اّللُ
الزَكا َة أَ َّما غَ ْيُ َّ
َح َّرَم َعلَْيه ُم َّ
ص َدقَةُ التَّطَوع َّ
اّللُ تَ َع َال أَ َب َح َلُ ْم ،أَ َح َّل
الزَكاة َ
اّللُ َح َّرَم َعلَْيه َّ
ول َّ
ال
ص َدقَةَ التَّطَوع ،كلَْيه َما ،فَ لَ َّما قَ َ
الر ُس ُ
َلُ ْم ،أَ َّما َّ
الزَكا َة َو َ
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ص َّدقْ َن فَإ ّن َرأَيْ تُ ُك َّن أَ ْكثَ َر أَ ْهل النَّار» أَ ْخ َر ْج َن م َن ا ْلُل ّى الَّذى
الر ُس ُ
َّ
ول «تَ َ

َكا َن ع ْن َد ُه َّن َوص ْر َن يَ ْرمينَهُ ِف ثَ ْوب بالل َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َع َم ًال ب َق ْول
َر ُسول َّ
الص َدقَةَ م َن الْ َمال ا ْلَالل
لص َدقَةَ ،و َه َذا لَ َّن َّ
ث أَ َم َرُه َّن ب َّ
اّلل َح ْي ُ
اّللُ تَ َع َال بَا َّ
اّلل تَ َع َال أَ ْحيَ ًاًن يَْ ُحو َّ
ل َو ْجه َّ
ضا َك َما يَْ ُحو
ي أَيْ ً
الذنْ َ
ب الْ َكب َ
اّللُ تَ َع َال يَ ْف َعل َما يُري ُد َّ .
َّ
يَّ ،
ب الْ َكبيُ مثْ ُل إنْ َكار
ب َّ
الذنْ ُ
الذنْ َ
الصغ َ
ُ
ا ْْلَميل َواللَّ ْعن ،لَ ْع ُن الْ ُم ْسلم َه َذا إ ْن غَ َف َرهُ َّ
اّللُ ل َع ْبده يَغْف ُرهُ بلتَّ ْوبَة
َوالتَّ ْوبَةُ تَ ُكو ُن بلنّ ْسبَة للَّ ْعن إ َذا لَ َع َن ُم ْسلم ُم ْسل ًما ِف َو ْجهه يَ ْستَ ْسم ُحهُ
ب فَ يَ ْم ُحو َّ
ك َّ
الزْو َجةُ
اّللُ َع ْنهَُ ،ك َذل َ
َويَ ْن َد ُم َويَ ْنوى أَنَّهُ ال يَعُ ُ
ود ،يَ ُكو ُن َت َ
ادت التَّ ْوبَةَ تَ ْستَ ْسم ُحهُ لَنَّهُ يَتَأَذَّى قَ ْلبُهُ،
يل َزْوج َها إ َذا أَ َر َ
ع ْن َد َما تُ ْنك ُر َج َ
لض ْرب َّ
ش ب َّ
ك
الشديد ِف ت ْل َ
قَ ْلبُهُ َتََّلَ م ْن إنْ َكارَها َه َذا ،بَ ْع ُ
ض ُه ْم يَ ْبط ُ
ض ْرًب
ا ْلَالَة يَ ُق ُ
ت َلَا َك َذا َوَك َذا َوَك َذا يَ ْ
ول َك ْي َ
ضرُبَا َ
ف تُ ْنك ُر َوأَ ًَن قَ ْد َعم ْل ُ
َشدي ًدا َوقَ ْد يُطَلّ ُق َها ،يَتَ َولَّ ُد م ْنهُ َم َفاس ُد ،تَ ْستَ ْسم ُحهُ َوتَ ْن َد ُم َوتَ ْعزُم أَ َّّنَا ال
ت َمَا َّ
اّللُ َع ْن َها .
ك ،تَ ُكو ُن َتبَ ْ
ود بَ ْع َد َذل َ
تَ عُ ُ
أَ َّما إ ْن َلْ يَ ُك ْن بَلَغَهُِ ،ف َخ ْلفه َه َذا اللَّ ْع ُن الَّذى لُعنَهُ بغَ ْي َسبَب
َش ْرع ّىَ ،ما أَ َحد أَبْ لَغَهُ إ َل َءاخر ا ْلَيَاة فَ َه َذا أَ ْه َو ُن ،لَنَّهُ إ ْن بَلَغَهُ َه َذا
اللَّ ْع ُن يَتَأَذَّى َه َذا الْ ُم ْسل ُم َوإ ْن َلْ يَ ْب لُغْهُ ال يَتَأَذَّى َولَكنَّهُ َم ْكتُوب ع ْن َد
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َّ
ت لَكنَّ َها أَ ْه َو ُن مَّا إ َذا َلْ يَ ْب لُغ
اّللَ ،ذنْ بُهُ َم ْكتُوبَ ،هذه الْ َم ْعصيَةُ ُكتبَ ْ
َّ
ص أَنَّهُ لَ َعنَهُ .
الش ْخ ُ
س م َن الْ ُم َحال أَ ْن يُ َسام َح َّ
ات َعلَى
اّللُ َم ْن َم َ
ُثَّ م َن ا ْْلَائز َولَْي َ
صغي ،يُ َسام ُح َّ
اّللُ َم ْن يَ َشاءُ َح َّّت لَ ْو َكا َن
ال ْسالم م ْن َذنْب َكبي أَ ْو َ
َّ
ب أَ ْو
اس ب َّ
لس ّ
ية يُ َو َِّف بَا الْ َمظَالُ الّت ظَلَ َم َها النَّ َ
س لَهُ َح َسنَات َكث َ
لَْي َ
بلْف ْعل َك َّ
الض ْرب بال َسبَب َش ْرع ّى أَ ْو َكأَ ْكل َمال إنْ َسان ُم ْسلم ظُْل ًما
ك .
َو َح َر ًاما َوغَ ْي َذل َ
َّ
ي يُ ْؤ َخ ُذ م ْن
اّللُ تَ َع َال يَ ْع ُفو َع ْن بَ ْعض الْ ُم ْسلم َ
ي الْ َكث َ
ي َولَك َّن الْ َكث َ
َح َسنَات ْم فَ يُ َو َِّف َمظَالُ النَّاس ،يُ َو َِّف م ْن َح َسنَات َه َذا النْ َسان الَّذى ظَلَ َم
اس بلْ َق ْول أَ ْو بلْف ْعل .
النَّ َ

يُك َّن
وب أَ ْن تَ تَ َجنَّ ْ َ
فَالْ َمطْلُ ُ
ب َهذه الْ َم ْعصيَةَ بَل الْ َم ْعصيَ تَ ْي َوُتَ ّذ ْر َن غَ ْ َ
ية
م ْن َها ،فَإ َذا َرأَيْ َُّ
ت َواح َد ًة ُّتَاص ُم َزْو َج َها َوتَ َق ُع ِف َهذه الْ َم ْعصيَة الْ َكب َ
يل َزْوج َها ال تُ َساع ْد َّنَا بَ ْل ا ّْنَْي نَ َها قُ ْل َن َلَا اتَّق َّ
ين
اّللَ لَ تُ ْنكر َ
تُ ْنك ُر َج َ
وت َلَا َح َّّت
َجيلَهَُ ،ه َذا َح َرام َعظيم َكبي ،يَ ْن بَغى َم ْن عُ َها َو َّنْيُ َها  .أَ َّما الس ُك ُ
يث َر ُسول َّ
اّلل ﷺ
ضا يَ ْل َح ُق َها َذنْبَ ،حد ُ
ت أَيْ ً
ادى فَ َهذه الَّّت تَ ْس ُك ُ
تَ تَ َم َ
َه َذا َدليل َعلَى أَ َّن َه َذا َّ
س م َن الَقَ ّل بَ ْل
الش ْى َء يَ َق ُع َكث ً
يا م َن النّ َساء ،لَْي َ
ول
الر ُس ُ
يل َّ
الزْوجَّ ،
م َن الَ ْكثَر َه َذا ُه َو الْ َواق ُع ،أَ ْكثَ ُر النّ َساء يُ ْنك ْر َن َج َ
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اه َّن ُثَّ
ك أَ ْى ُمبَالَغَةً ِف الْبَ يَان قَ َ
قَ َ
ال بَيَ ًاًن ل َذل َ
س ْن َ
ت إ َل إ ْح َد ُ
ال «لَ ْو أَ ْح َ
يا قَط َّ
ت َو َّ
الد ْهر» يَ ْعن َزَم ًاًن .
َرأَ ْ
ك َش ْي ئًا قَالَ ْ
ت م ْن َ
ت م ْن َ
اّلل َما َرأَيْ ُ
ك َخ ْ ً
س ُكلَّ ُه َّن لَ ْو
لَ ْو ُك ْن َ
ت تَظَل ُتْس ُن إ َل الْ َم ْرأَة أَ ْى أَ ْغلَب النّ َساء َولَْي َ
َّ
اه َّن َّ
ك َش ْي ئًا
الد ْه َر أَى َّ
يل ُثَّ َرأَ ْ
ت م ْن َ
ظَلَ ْل َ
ت ُتْس ُن إ َل إ ْح َد ُ
الزَما َن الطو َ
ول َو َّ
ك َش ْي ئًا قَط أَ ْى م َن ال ْح َسانَ ،ما
ك تَ ُق ُ
ت م ْن َ
ضبَ ْت َ
أَ ْى غَا َ
اّلل َما َرأَيْ ُ

ك إ ْح َس ًاًنَ ،و َه َذا ُه َو الْ َواق ُع .
ت لَ َ
َرأَيْ ُ

صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
تَ ْنزيهُ َّ
اّلل َعن الْ َم َكان

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
ب َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َو َ
اّلل الْ َّ
ص َحابه َو َسائر
ي َو َعلَى َءاله َوأَ ْ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ

الَنْبيَاء َو َجيع أَ ْوليَاء أَُّمة ُمَ َّمد ﷺ .
ضلَ َها ُه َو َم ْعرفَةُ َّ
أَ َّما بَ ْع ُد فَإ َّن أَ َه َّم الُُمور ع ْن َد َّ
اّلل
الها َوأَفْ َ
اّلل َوأَ ْع َ
ول الْ َقائ ُل أَ ْش َه ُد أَ ْن ال إلَهَ إ َّال َّ
س ُمَ َّر َد أَ ْن يَ ُق َ
اّللُ
َوَر ُسوله َك َما يَ ْن بَغى ،لَْي َ
ول َّ
تاف بللّ َسان
َوأَ ْش َه ُد أَ َّن ُمَ َّم ًدا َر ُس ُ
اّلل بل َسانه ،ال يَ ْكفى ُمَ َّر ُد اال ْع َ
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ول َّ
بَ ْل ال بُ َّد م َن الْ َم ْعرفَة بلْ َق ْلب ل َم ْع َن ال إلَهَ إ َّال َّ
اّلل ،فَ َم ْن
اّللُ ُمَ َّمد َر ُس ُ
ول َّ
ف َم ْع َن ال إلَهَ إ َّال َّ
بَ ،وا ْعتَ َق َد
اّللُ َوَم ْع َن ُمَ َّمد َر ُس ُ
َع َر َ
اّلل َك َما َي ُ
ب َق ْلبه َوَلْ ُيَاْلْهُ َش ى
ض ُمون لَهُ النَّ َجاةُ م َن ْ
ى ِف
ك َه َذا َم ْ
اُْلُود الَبَد ّ
ات َو ُه َو غَافل ال بُ َّد أَ ْن يَ ْد ُخ َل ا ْْلَنَّةَ،
َج َهنَّ َمَ ،م ْه َما َكا َن ع ْن َدهُ ذُنُوب َوَم َ
ب ِف النَّار ال بُ َّد أَ ْن يَ ْد ُخ َل ا ْْلَنَّةَ لَ َّن َم ْن َلْ يَ ْعرف الْ َم ْع َن
َم ْه َما تَ َع َّذ َ
ول َّ
ول بل َسانه ال إلَهَ إ َّال َّ
اّلل ال يَ ْن َفعُهُ بَ ْع َد الْ َم ْوت .
اّللُ ُمَ َّمد َر ُس ُ
َوَكا َن يَ ُق ُ
ور تَ ْن َجلى َعلَى
ِف الدنْ يَا َّتَْفى َكثي م َن ا ْلََقائق أَ َّما بَ ْع َد الْ َم ْوت الُُم ُ
ول َّ
ول بل َسانه ال إلَهَ إ َّال َّ
ي النَّاس
اّللُ ُمَ َّمد َر ُس ُ
َحقي َقت َها َم ْن َكا َن يَ ُق ُ
اّلل بَ ْ َ

اهَاَ ،ه َذا
ك أَ ْى َو ُه َو َجاهل بَ ْعنَ ُ
ف َم ْعنَ ُ
ُثَّ ُه َو َلْ يَ ْعر ْ
ات َعلَى َذل َ
اهَا َوَم َ
ك َوال ِف اآلخ َرة .
ِف الْ َق ْب ال يَ ْن َفعُهُ َذل َ
َوَم ْع َن ال إلَهَ إ َّال َّ
اّللُ ال أَ َح َد يَ ْستَحق ّنَايَ َة التَّ ْعظيم َو ْ
ضوع
اُْ ُ
اّللَُّ ،
َوالتَّ َذلل إ َّال َّ
اّللُ تَ َع َال ُه َو الَّذى يَ ْستَحق َعلَى عبَاده ّنَايَةَ التَّ َذلل
وز أَ ْن يُ َعظَّ َم َك َما يُ َعظَّ ُم َّ
اء
َوالتَّ ْعظيم ،ال أَ َح َد َيُ ُ
اّللُ ،ال الْ َمالئ َكةَ َوال الَنْبيَ َ
اء يَ ْستَحقو َن أَ ْن يُ َعظَّ ُموا َك َما يُ َعظَّ ُم َّ
اّللُ ،لَك ْن يُ َعظَّ ُمو َن إ َل َح ّد
َوال الَ ْوليَ َ
يم َّ
س إ َل َح ّد تَ ْعظيم َّ
اّلل تَ ْعظيم ُمطْلَقُ ،ه َو غَايَةُ
يَل ُ
اّلل  .تَ ْعظ ُ
يق ب ْم لَْي َ
التَّ ْعظيم ،نُ َعظّ ُمهُ غَايَةَ التَّ ْعظيمَ ،والْ َمالئ َكةُ َوالَنْبيَاءُ يُ َعظّ ُمونَهُ َيْ َ
ضعُو َن لَهُ
ض ُل
يَتَ َذلَّلُو َن لَهُ أَ ْكثَ َر منَّا يَتَ َذلَّلُو َن ل َرّب ْم ،الَنْبيَاءُ َوالْ َمالئ َكةُ ُه ْم أَفْ َ
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اّللَُ ،و َّ
اّللُ ال أَ َح َد يَ ْستَحق ّنَايَةَ التَّ ْعظيم إ َّال َّ
اَْْلق َ .م ْع َن ال إلَهَ إ َّال َّ
ْ
اّللُ
ودات ،ال
َم ْعنَاهُ َذات ُمتَّصف بص َفات الْ َك َمالَ ،م ْو ُجود ال يُ ْشبهُ الْ َم ْو ُج َ
اها والَّ
يُ ْشبهُ َش ْي ئًا من الْ َعوال الَّ
َ
س
ي
ل
ن
ا
س
ن
ال
ه
ب
ش
ي
ال
ا
ه
ر
ن
ل
ّت
ن
ي
أ
ر
ّت
َ
َ
َ
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َ
َ
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َ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
ادات َك َّ
الش ْمس
صف أَ ْس َف ُل َكالنْ َسان َوال َكا ْْلَ َم َ
صف أَ ْعلَى َون ْ
َش ْي ئًا لَهُ ن ْ
َوالْ َق َمر َوالْ َك َواكب َوال ُه َو َكا ْلََواء َو َّ
الض ْوء َوالظَّالم ال يُ ْشبهُ َه َذا ُكلَّهُ .
ك فَ َّ
ص َّوُر بلْبَال فَ َّ
ت ببَال َ
ص َّوْر َ
اّللُ بالف َذل َ
كَ ،م ْه َما تَ َ
ُكل َما يُتَ َ
اّللُ
صرى الَّذى ُه َو م ْن
بالف َذل َ
ام ذُو النون الْم ْ
الم قَالَهُ ال َم ُ
كَ ،ه َذا الْ َك ُ
َّ
ين َكانَ ْ
ت أَلْسنَ تُ ُه ْم تَف ُ
يض بَ َواهر الْعُلُومَ ،ه َذا الْ َعالُ
أَ َكابر الَ ْوليَاء الذ َ
الم م َن الْ ُق ْرَءان لَ َّن َّ
اّللَ ِف
يل قَ َ
الم َو ُه َو أَ َخ َذ َه َذا الْ َك َ
ال َه َذا الْ َك َ
ا ْْلَل ُ
س َكمثْله َش ْىء قَ َ
ورةَ
ىء﴾ [ ُس َ
ال تَ َع َال ﴿لَْي َ
الْ ُق ْرَءان ذَ َك َر أَنَّهُ لَْي َ
س َكمثْله َش ْ
الش َورى] َّ
ال إنَّهُ ال َش ْى َء مثْ لُهُ ال النْ َسا ُن يُ ْشب ُههُ َوال
اّللُ تَ َع َال َع ْن نَ ْفسه قَ َ
ات َك َّ
ي ُ
الر ُ
الش ْمس َوالْ َق َمر َوالن ُجوم َوال ا ْلََواءُ َوال ّ
يح َوال الْ َماءُ َوال غَ ْيُ
النَّ َّ
وح ُج ْزء م َن
َذل َ
وح َمْلُوقَة بَ ْع ُ
ض ا ْْلَُّهال يَ ُقولُو َن الر ُ
ك م َن اللَّطَائف  .الر ُ
اّللُ تَ َع َال َح ى
َّ
َ
اّلل َعلَى َز ْعمه ُم َّ
َّ
وح َعلَى
الر
ه
ذ
ه
و
ا
ين
ف
وح
الر
ن
ل
ا
ين
ف
ال
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
اّللََّ ،
اّللَ ،ه ُؤالء َما َع َرفُوا َّ
َز ْعمه ْم ُج ْزء م َن َّ
اّللُ تَ َع َال ال َيُل ِف َش ْىء َوال
َيُل فيه َش ْىءَ ،و َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ال َيَس َوال ُيَسَ ،خلَ َق الْ َعا َلَ م ْن ُدون

اء ِبَ َرَكات َوأَ َد َوات َو َءاالت
س مثْ لَنَا َْن ُن نَ ْبن الْبنَ َ
ُمبَا َش َرة َوال َءالَة ،لَْي َ
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ك َخلَ َقنَا م ْن ُدون ُمبَا َش َرة م ْن ُدون َح َرَكات َوُم َز َاوالت،
س َك َذل َ
َو ُه َو لَْي َ
بَشيئَته الَ َزليَّة َح َ
ص َل ُكل َش ْىء فَ َد َخ َل ِف الْ ُو ُجود ُ .ه َو تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َشاءَ
اء
ث فَ َح َد َ
اء ُك َّل َما َسيَ ْح ُد ُ
ث ُكل َما َش َ
ِف الَ َزل ،قَ ْب َل أَ ْن َيْلُ َق الْ َعا َلَ َش َ
ودهُ أَ ْى ُد ُخولَهُ ِف الْ ُو ُجودَ ،شاءَ ِف الَ َزل قَ ْب َل أَ ْن يَ ُكو َن َش ْىء س َواهُ،
ُو ُج َ
َما َكا َن ِف الَ َزل َش ْىء إ َّال َّ
اّللَُ ،لْ يَ ُك ْن َع ْرش َوال َسَاء َوال َجنَّة َوال ًَنر
َوال َه َواء َوال نُور َوال ظَالم .
ضى ُو ُجود
ك َك ْي َ
يما َم َ
يل لَ َ
ف يَ ُكو ُن ف َ
َش ْىء َْيتَ ُ
ار فيه الْ َع ْق ُل ،إ َذا ق َ
اك
ار فيه إ ْد َر ُ
بال ظَالم َوال َ
ار فيه الْ َع ْق ُلَْ ،يتَ ُ
ض ْوءَ ،ه َذا َش ْىء َْيتَ ُ
ض ْوء َوال ظَالم،
النْ َسان ،لَك ْن َْن ُن نُ ْؤم ُن فَ نَ ُق ُ
ول َلْ يَ ُك ْن ِف الَ َزل ال َ
فَ َّ
وح َوال َش ْى َءَ ،كا َن
اّللُ َكا َن ُه َو َو ْح َدهُ ،ال َ
ض ْو َء َوال ظَ َ
اء َوال ُر َ
الم َوال َه َو َ

ش ُثَّ َخلَ َق
اء ُثَّ م َن الْ َماء َخلَ َق الْ َع ْر َ
ُه َو َو ْح َدهُ ُثَّ َخلَ َق قَ ْب َل ُك ّل َش ْىء الْ َم َ
ي أَقْالمنَا َهذهَ ،و َخلَ َق اللَّ ْو َح الْ َم ْح ُفو َظَ ،ه َذا
م َن الْ َماء الْ َقلَ َم الَ ْعلَى ،غَ ْ َ
ظ لَْيس َك َدفَاترًَن وال َك َهذه الَلْواح الَّ
ب َعلَْي َها إ َّّنَا
ت
ك
ن
ّت
ْ
َ
ُ
اللَّ ْو ُ
َ
ُ
َ
ح الْ َم ْح ُفو ُ َ
احتُهُ اتّ َساعُهُ
ُه َو ج ْسم َكبي م ْق َد ُارهُ م ْق َد ُار َم َسافَة َخْسمائَة َعام ،م َس َ
م ْق َد ُار َخْسمائَة َعام .
َّ
ت َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد بلْم ْع َراج أَى الْعُ ُروج إ َل
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ْام َ َّ
اء َّ
ك إ َل َح ْي ُ
اّللَُ ،و َذل َ
س ْد َرة الْ ُم ْن تَ َهى ُثَّ إ َل َما فَ ْو َق َذل َ
ك ل ُييَهُ
ث َش َ
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يماَ ،ه َذا
اد يَقينًا ب َربّه َوإ ْج ً
ب الْ َملَ ُكوت الَ ْعلَى َح َّّت يَ ْز َد َ
الال َوتَ ْعظ ً
َع َجائ َ
ول
الر ُس ُ
ص َل إلَْيه َّ
ود م َن الْم ْع َراج ،فَ َذل َ
ص ُ
ك الْ َم َكا ُن الَّذى َكا َن َو َ
ُه َو الْ َم ْق ُ
اك أَ َّما َّ
الر ُس ُ
ول َكا َن ُمتَ َحيّ ًزا ُهنَ َ
ك الْ َوقْتَّ ،
ُه َو َم َكان ل َّ
لر ُسولِ ،ف َذل َ
اّللُ
وز َعلَْيه أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ َحيّز َوال
تَ بَ َار َك َوتَ َع َال فَ ُه َو َم ْو ُجود بال َم َكان ال َيُ ُ
ى َع ْن َسيّد ًَن َعل ّى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ِف
َيُ ُ
وز َعلَْيه أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ َح ىد َك َما ُرو َ
ال « َم ْن َز َع َم أَ َّن إ َلَنَا َْم ُدود فَ َق ْد َجه َل
كتَاب ا ْل ْليَة لَب نُ َع ْيم أَنَّهُ قَ َ
ْ
ى «تَ َع َال
اَْال َق الْ َم ْعبُ َ
ود» َوَك َما ُه َو َم ْذ ُكور ِف كتَاب أَب َج ْع َفر الطَّ َحاو ّ
ات
ضاء َوالَ َد َوات َوال َتْويه ا ْْل َه ُ
َعن ا ْلُ ُدود َوالْغَ َاّيت َوالَ ْرَكان َوالَ ْع َ
الست َك َسائر الْ ُم ْب تَ َد َعات» َّ .
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ال َيُ ُ
وز َعلَْيه أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ
ّ
احة ،النْ َسا ُن لَهُ
احةُ ،كل َش ْىء م َن الَ ْج َرام أَ ْى م َن الَ ْج َسام لَهُ م َس َ
م َس َ
احة أَ َّما َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال فَال يَ ْد ُخلُهُ ا ْلَد
احة َوالنَّ ْملَةُ َلَا م َس َ
م َس َ
َوالْم ْق َد ُار لَ َّن َّ
اجا
الش ْى َء الَّذى يَ ْد ُخلُهُ ا ْلَد َوالْم ْق َد ُار ال بُ َّد أَ ْن يَ ُكو َن ُْمتَ ً
إ َل َم ْن َج َعلَهُ َعلَى َه َذا ا ْلَ ّد َوالْم ْق َدار .

ب بطْالعه َعلَى َع َجائب الْ َعا َل
ود م َن الْم ْع َراج تَ ْشر ُ
ص ُ
الْ َم ْق ُ
يف النَّ ّ
ى  .أَ َّما الَّذى يَ ْعتَق ُد أَ َّن َّ
ف بص َفة م ْن ص َفات الْبَ َشر
اّللَ يَتَّص ُ
الْعُ ْلو ّ
صان أَو التَّأَثر
َكا ْلََرَكة َوالس ُكون أَو التَّطَور َوالتَّ غَي أَو ّ
الزَّي َدة َوالن ْق َ
َواالنْف َعال ،الَّذى يَ ْعتَق ُد ِف َّ
ف
اّلل َش ْي ئًا م ْن َه َذا فَ ُه َو َكافر ،الَّذى يَص ُ
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ف َّ
َّ
ادهُ فَ يَ ُقول
اّللَ بص َفة م ْن ص َفات الْبَ َشر َما َع َر َ
ي ا ْعت َق َ
اّللََ ،علَْيه أَ ْن يُغَ َّ

َّ
ودات ُمنَ َّزه َعن الْ َك ْيفيَّة َوالْ َكميَّة َوا ْلََرَكة
اّللُ تَ َع َال َم ْو ُجود ال َكالْ َم ْو ُج َ
َوالس ُكون َوالتَّطَور َوالتَّ غَي َواالنْف َعال َوالتَّأَثرُ ،ثَّ يَ ْرج ُع إ َل ال ْسالم َع ْن
ى بلنطْق ب َّ
ادتَ ْي َّ .
اّللُ تَ َع َال َخلَ َق الْ َم َكا َن فَال
لش َه َ
َه َذا الْ ُك ْفر اال ْعت َقاد ّ
ال ابْ ُن َم ّكى ِف َّ
اج إلَْيه قَ َ
اّلل تَ َع َال قَ ْد َكا َن َم ْو ُج ً
ودا َوال َم َك َاًن َو ُح ْك ُمهُ
َْيتَ ُ
ول عُر َج به َح َّّت يَ ْل َقى َّ
اّللَ تَ َع َال
الر ُس َ
اآل َن َعلَى َما َك َاًن َوالَّذى يَتَ َو َّه ُم أَ َّن َّ

ول لَهُ َه َذا َج ْهل ب َّّلل تَ َع َالَّ ،
اّللُ تَ َع َال لَ ْو َكا َن
بَ َكان ُه َو َم ْرَك ُزهُ َو َحيّ ُزهُ نَ ُق ُ
شو َن ِف الْ َع ْرشَ ،وَمالئ َكةُ
لَهُ َم َكان لَ َكا َن لَهُ أَ ْمثَالَ ،مالئ َكةُ الْ َع ْرش يَعي ُ
الراب َعة
الس َماء الُ َ
الس َماء الثَّالثَة َو َّ
الس َماء الثَّانيَة َوَمالئ َكةُ َّ
ول َوَمالئ َكةُ َّ
َّ
الس َم َاوات ،م ْن َكثْ َرت ْم َسيّ ُد ًَن ُمَ َّمد ﷺ
شو َن ِف َهذه َّ
إ َل َّ
الساب َعة يَعي ُ
ف َوال ش ْب َوال ذ َراع إ َّال َوفيه َملَك قَائم
قَ َ
ال « َما ِف َّ
الس َم َوات َم ْوض ُع َك ّ
أَ ْو َراكع أَ ْو َساجد» .

فَ َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال لَ ْو َكا َن لَهُ َم َكان لَ َكا َن مثْ َل َه ُؤالء الْ َمالئ َكة َو ُه َو
س َكمثْله َش ْىء﴾ [ ُس َورةَ الش َورى] نَ َفى َع ْن نَ ْفسه
تَ بَ َار َك َوتَ َع َال قَ َ
ال ﴿لَْي َ
ام هبَةُ َّ
بن َم ّكى ِف قَصي َدته الَّّت أَلََّف َها َعلَى
الْ ُم َش َابَةَ َوقَ ْد قَ َ
ال ال َم ُ
اّلل ُ
الدين
صالح ّ
ى َوأَ ْه َد َاها إ َل الس ْلطَان َ
َعقي َدة ال َمام أَب ا ْلَ َسن الَ ْش َعر ّ
الصالحيَّة
ت بلْ َعقي َدة َّ
س ّميَ ْ
وب ليُ َعلّ َم َها ِف الْ َم َدارس فَ ُ
الَي ّ
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صان ُع الْ َعا َل ال َْيويه
َو َ

قُطْر تَ َع َال َّ
اّللُ َع ْن تَ ْشبيه

َو ُح ْك ُمهُ اآل َن َعلَى َما َك َاًن
ودا َوال َم َك َاًن
قَ ْد َكا َن َم ْو ُج ً
الزَمان
ُس ْب َحانَهُ َج َّل َعن الْ َم َكان
َو َع َّز َع ْن تَ غَي َّ
َّ
الساب َعة َوَما
الر ُس َ
ين يَظُنو َن أَ َّن َّ
الس َماء َّ
ول عُر َج به إ َل َّ
َه ُؤالء الذ َ
اّللَ تَ بَ َار َك لَ َّن َّ
ص َل إ َل الْ َم َكان الَّذى َرأَى فيه َّ
اّللَ تَ بَ َار َك
بَ ْع َد َها إ َل أَ ْن َو َ
ضاللَ ،ه ُؤالء يُ َعلَّ ُمو َن (ل َ ْيجعُوا
َكا َن َم ْرَك ُزهُ ُهنَ َ
اكَ ،ه َذا َج ْهل ب َّّلل َو َ
يم ُه ْم َواجب  .م ْن ش َّدة
َويَتَ َش َّه ُدوا) َوإ َّال َيُوتُو َن َعلَى غَ ْي ال ْسالم تَ ْعل ُ
ب م َن َّ
ي
ا ْْلَ ْهل قَ َ
ال بَ ْع ُ
اّلل بَ َسافَة مثْ َل َم َسافَة َما بَ ْ َ
تَ
ض ُه ْم َسيّ ُد ًَن ُمَ َّمد اقْ ََ
َه َذا ا ْلَاجب َو َه َذا ا ْلَاجب َوالْعيَاذُ ب َّّلل ،م ْن أَيْ َن أَتَ ْوا بَ َذا الْ َكالم
الْ َفاسدَّ ،
اب قَ ْو َس ْي أَ ْو
اّللُ تَ َع َال قَ َ
ال ِف الْ ُق ْرَءان ﴿ ُثَّ َد ًَن فَ تَ َد َّل فَ َكا َن قَ َ
س ُروا فَ َقالُوا َّ
اّللُ نَ َز َل م ْن
س ُروهَُ ،ه َك َذا فَ َّ
أَ ْد َن﴾ [ ُس َورةَ النَّ ْجم] َه َك َذا ُه ْم فَ َّ
ي َسيّد ًَن ُمَ َّمد م َن الْ َم َسافَة
ص َار َما بَ ْي نَهُ َوبَ ْ َ
أَ ْعلَى ب ْلََرَكة َواالنْت َقال َح َّّت َ
ك الَّ
َك َهذه م ْن َهذه َما َه َذا ا ْْلَ ْه ُل َشبَّ ُهوا َّ
ين يَ ُقولُو َن
ذ
اّللَ بَْلقه َ .وَك َذل َ
َ
إ َّن َّ
اّللَ َجالس َعلَى الْ ُك ْرس ّى أَ ْو َعلَى الْ َع ْرش َوتَ َر َك ل َسيّد ًَن ُمَ َّمد َم َك ًاًن
سهُ فيه يَ ْوَم الْقيَ َامة َ .و َه َذا م ْن أَ ْج َهل ا ْْلَ ْهل َو َه َذا تَ ْكذيب لآليَة
ُْيل ُ
الْ ُق ْرَءانيَّة َوُك ْفر َوالْعيَاذُ ب َّّلل تَ َع َال .
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صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
ول َمشيئَة َّ
اّلل تَ َع َال
ُشُ ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َوأَ ْش َه ُد أَ ْن ال إلَهَ إ َّال َّ
يك
َولَهُ الْ َف ْ
اّللُ َو ْح َدهُ ال َشر َ
لَهُ َوأَ ْش َه ُد أَ َّن ُمَ َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ .

ى َعن
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد َرَوى ا ْلَاف ُ
ظ أَبُو نُ َع ْيم م ْن طَريق ابْن أَخ الزْهر ّ
اَْطَّاب َرض َى َّ
بن ْ
اّللُ َع ْنهُ َكا َن ُيب قَصي َد َة لَبيد بن
الزْهر ّ
ى أَ َّن عُ َم َر َ
الرَمل .
ات َوه َى م ْن َِْبر َّ
َرب َيعةَ الَّّت م ْن َها َهذه الَبْ يَ ُ
َوب ْذن َّ
اّلل َريْثى َو َع َج ْل
إ َّن تَ ْق َوى َربّنَا َخ ْيُ نَ َف ْل
أَ ْحَ ُد َّ
بيَ َديْه ْ
اَْ ْيُ َما َشاءَ فَ َع ْل
اّللَ فَال ن َّد لَهُ
َم ْن َه َداهُ ُسبُ َل ْ
ض ْل
اَْ ْي ْاهتَ َدى
اء أَ َ
ًَنع َم الْبَال َوَم ْن َش َ
يمة
ب بَذه الَبْ يَات ل َما ف َيها م َن الْ َف َوائد ا ْْلَس َ
إ َّّنَا َكا َن عُ َم ُر يُ ْع َج ُ

فَ َق ْولُهُ إ َّن تَ ْق َوى َربّنَا َخ ْيُ نَ َف ْل أَ ْى أَ َّن تَ ْق َوى َّ
اّلل َخ ْيُ َما يُ ْؤَتهُ النْ َسا ُن
َو َخ ْيُ َما يُ ْعطَاهُ النْ َسا ُنَ ،والتَّ ْق َوى َكل َمة َخفي َفة َعلَى اللّ َسان لَكنَّ َها ثَقيلَة
اب َما َح َّرَم َّ
ض َّ
ت َ
اّللُ َعلَى الْعبَاد َو ْ
اّللُ
اجتنَ ُ
ِف الْ َع َمل لَ َّّنَا أَ َداءُ َما افْ ََ
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ال َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ﴿ َوقَليل ّم ْن عبَاد َى
َعلَْيه ْم َو َه َذا أَ ْمر ثَقيل قَ َ
َّ
ص ُه ُم َّ
اّللُ تَ َع َال ِف اآلخ َرة بنَعيم ِف ا ْْلَنَّة ال
ور﴾ [ ُس َورةَ َسبَأ] َوقَ ْد َخ َّ
الش ُك ُ
يُ َشارُك ُه ْم فيه غَ ْيُُه ْم .
ال َّ
ول َّ
ي َما ال
اّلل ﷺ قَ َ
ال َر ُس ُ
قَ َ
ى َّ
اّللُ تَ َع َال «أَ ْع َد ْد ُ
الصال َ
ت لعبَاد َ
ت َوال َخطََر َعلَى قَ ْلب بَ َشر» ا ْلَد ُ
َع ْي َرأَ ْ
ت َوال أُذُن َس َع ْ
يث َرَواهُ
الْبُ َخارى ،أَ ْى َلْ يُطْلع َّ
ي
اءهُ الْ ُم ْر َسل َ
اّللُ َعلَْيه َمالئ َكتَهُ الْ ُم َق َّرب َ
ي َوال أَنْبيَ َ
ض َوا َن َخاز َن ا ْْلَنَّة َ .وقَ ْولُهُ َرض َى َّ
يم َلْ يُطْل ْع َعلَْيه ر ْ
اّللُ
َح َّّت إ َّن َه َذا النَّع َ
َع ْنهُ َوب ْذن َّ
اّلل َريْثى َو َع َج ْل أَ ْى أَنَّهُ ال يُ ْبط ُئ ُم ْبطئ َوال يُ ْسرعُ نَشيط ِف
اّلل َوإ ْذنه أَ ْى أَ َّن َّ
الْ َع َمل إ َّال بَشيئَة َّ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ُه َو الَّذى َيْلُ ُق ِف
الْ َع ْبد الْ ُق َّوَة َوالنَّ َشا َط ل ْل َخ ْي َو ُه َو الَّذى َيْلُ ُق فيه الْ َك َس َل َوالتَّ َوانَ َعن
ي َو َّ
اَْْلق ُكلى بَْلق َّ
صالن م َن ْ
اَْ ْي أَ ْى أَ َّن ْ
ْ
اّلل تَ َع َال
الش َّر اللَّ َذيْن َْي ُ
اَْ ْ َ
اّللُ َع ْنهُ أَ ْحَ ُد َّ
ال َرض َى َّ
ال
يل لَهُ ،قَ َ
َوَمشيئَته  .قَ َ
اّللَ فَال ن َّد لَهُ أَ ْى ال َمث َ
ك َّ
اَْ ْيُ أَ ْى َو َّ
الشر أَ ْى أَ َّن َّ
ك ْ
بيَ َديْه ْ
الش ّر َو َخال ُق
اَْ ْي َوَمال ُ
اّللَ تَ َع َال َمال ُ
الش ّر ،ال َخال َق ل ْل َخ ْي َو َّ
اَْ ْي َو َّ
الش ّر م ْن أَ ْع َمال الْعبَاد إ َّال َّ
ْ
اد
س الْعبَ ُ
اّللُ لَْي َ

ك َك َما قَالَت الْ َمانَويَّةُ َو ُه ْم قَ ْوم
ور َوالظ ْل َمةُ َيْلَُقان َذل َ
َيْلُ ُقونَهُ َوال الن ُ
ث َعن النور ْ
ور َوالظ ْل َمةُ قَديَان أَ َزليَّان ُثَّ ََ َاز َجا فَ َح َد َ
يَ ُقولُو َن الن ُ
اَْ ْيُ
الشر َوقَ ْد َك َّذ َبُ ُم الْ ُمتَ نَ ّب َّ
َو َعن الظ ْل َمة َّ
الشاع ُر ِف قَ ْوله
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ب
ى م ْن يَد
ُّتَ ّبُ أَ َّن الْ َمانَويَّةَ تَ ْكذ ُ
َوَك ْم لظَالم اللَّْيل ع ْند َ
اَْ ْي ُدو َن َّ
ص َر لَبيد َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َعلَى ذ ْكر ْ
َوإ َّّنَا اقْ تَ َ
الش ّر ا ْكت َفاءً
اَْ ْي َع ْن ذ ْكر َّ
الش ّر لَنَّهُ َم ْعلُوم ع ْن َد أَ ْهل ا ْلَ ّق أَ َّن َّ
اّللَ َخال ُق ْ
بذ ْكر ْ
اَْ ْي
َو َّ
اعا ُتُ ْم َوُك ْف ُر
ي َوطَ َ
الش ّر َو َعلَى َه َذا اتَّ َف َق أَ ْه ُل ا ْلَ ّق فَإيَا ُن الْ ُم ْؤمن َ
ين ُكلى بَْلق َّ
اّلل تَ َع َال َوَمشيئَته إ َّال أَ َّن ْ
اعةَ بَْلق
ي َواليَا َن َوالطَّ َ
الْ َكافر َ
اَْ ْ َ
ضاهَُ ،والْ ُك ْف َر َوالْ َم َعاص َى بَْلق َّ
َّ
ص ُل م َن الْعبَاد ال
اّلل َوَمشيئَته َور َ
اّلل َْي ُ
ك .
اه ْم َع ْن َذل َ
بر َ
ضاهُ بَ ْل َّنَ ُ
َّ
وز
اّللُ ُس ْب َحانَهُ َوتَ َع َال فَ َّعال ل َما يُري ُد َوال يُ ْسأَ ُل َع َّما يَ ْف َع ُل َوال َيُ ُ
اس ْ
الدين إ َّال بلتَّ ْسليم َّّلل فَ َم ْن َسلَّ َم َّّلل َسل َم َوَم ْن
اَْالق إ ْذ ال يَتم أَ ْم ُر ّ
قيَ ُ

س َّ
ال
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال قَ َ
ت َ
يم لَهُ فَا ْع ََ
تَ َر َك التَّ ْسل َ
ض َلْ يَ ْسلَ ْم ،فَإ ْن ق َ
يل أَلَْي َ
اَْ ْيُ﴾ [ ُس َورةَ َءال ع ْم َران] َوَلْ يَ ُقل َّ
﴿بيَد َك ْ
وز أَ ْن يُ َق َ
الشر فَ َك ْي َ
ف َيُ ُ
ال إنَّهُ
اَْ ْي َو َّ
َخال ُق ْ
اب ِف َم َواض َع أُ ْخ َرى م َن الْ ُق ْرَءان َما يُفي ُد أَ َّن
الش ّر َكا َن ا ْْلََو ُ
ي َو َّ
ال َّ
َّ
اّللَ تَ َع َال َخال ُق ُك ّل َش ْىء َو َه َذا يَ ْش َم ُل ْ
اّللُ تَ بَ َار َك
الش َّر  .قَ َ
اَْ ْ َ
ك ال ُْملْك تُ ْؤتى ال ُْمل َ
َوتَ َع َال لنَبيّه ُمَ َّمد ﴿قُل اللَّ ُه َّم َمال َ
ْك َم ْن تَ َشاء َوتَنزعُ
ْك
ْك مَّ ْن تَ َشاء﴾ [ ُس َورةَ َءال ع ْم َران] فَ َعل ْمنَا م ْن قَ ْوله تَ َع َال ﴿تُ ْؤتى ال ُْمل َ
ال ُْمل َ
اَْ ْي َو َّ
َم ْن تَ َشاء﴾ أَنَّهُ ُه َو َخال ُق ْ
الش ّر لَنَّهُ ُه َو الَّذى َءاتَى أَ ْى أَ ْعطَى

س
الْ ُم ْل َ
ك ل ْل ُملُوك الْ َك َف َرة َكف ْر َع ْو َن َوالْ ُملُوك الْ ُم ْؤمن َ
ي َكذى الْ َق ْرنَ ْي ،فَ لَْي َ
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ِف تَ ْرك ذ ْكر َّ
اَْ ْي ِف قَ ْوله تَ َع َال ﴿بيَد َك ْ
الش ّر َم َع ْ
اَْ ْيُ﴾
َّ
س َخال ًقا ل َّ
َّ
َدليل َعلَى أَ
ك
ي
ل
ال
ع
ت
اّلل
ن
َ
َ
َ
َصابَ َ
ْ
لش ّر َوأَ َّما قَ ْولُهُ تَ َع َال ﴿ َّما أ َ
َ
َ
َ
م ْن َح َسنَة فَم َن َّ
ساء]
ك م ْن َسيّئَة فَم ْن نَّ ْفس َ
َصابَ َ
ك﴾ [ ُس َ
ورةَ النّ َ
اّلل َوَما أ َ
اها الْ ُمصيبَةُ َوالْبَليَّةُ فَ َم ْع َن اآليَة
اها النّ ْع َمةُ َو َّ
السيّئَةُ ُهنَا َم ْعنَ َ
فَا ْلَ َسنَةُ َم ْعنَ َ
ورَة َءال ع ْم َران]
[ ُس َ

ك م ْن ن ْع َمة فَم َن َّ
ك م ْن َح َسنَة فَم َن َّ
اّلل أَ ْى
صابَ َ
َصابَ َ
اّلل﴾ أَ ْى َما أَ َ
﴿ َّما أ َ
ضل َّ
ك
م ْن فَ ْ
ك م ْن َسيّئَة أَ ْى ُمصيبَة َوبَليَّة فَم ْن نَ ْفس َ
صابَ َ
اّلل َعلَْي َ
ك َوَما أَ َ
ال َّ
يك بَا بَذه
ك ،أَ ْع َم ُ
الش ّر الَّّت َعم ْلتَ َها ُنَاز َ
أَ ْى م ْن َج َزاء َع َمل َ
ك م ْن َسيّئَة فَم ْن
الّي َه َذا َم ْع َن َّ
َصابَ َ
السيّئَة َ ﴿ .وَما أ َ
الْ َم َ
صائب َوالْبَ َ
س الْ َم ْع َن
ك َتْت َ
ك﴾ َم ْعنَاهُ م ْن َج َزاء َع َمل َ
نَّ ْفس َ
يك الْ َم َ
ب َوالْبَ َ
صائ ُ
الّي ،لَْي َ
ت أَي َها النْ َسا ُن َّتْلُ ُق َّ
ب،
أَنَّ َ
ك أَنْ َ
الش َّر ،الْ َع ْب ُد ال َيْلُ ُق َش ْي ئًا لَك ْن يَ ْكتَس ُ

ب َّ
الش َّر َو َّ
ب ْ
يا
ي َويَ ْكتَس ُ
يَ ْكتَس ُ
اّللُ َخال ُق ُه َما ِف الْ َع ْبد فَإ ْن َعم ْلنَا َخ ْ ً
اَْ ْ َ
فَ َّ
اّللُ تَ َع َال ُه َو َخلَ َق َه َذا الْ َع َم َل فينَا َ .وإ ْن َعم ْلنَا َشرا فَ ُه َو َخلَ َقهُ فينَا .
َم ْن َه َداهُ ُسبُ َل ْ
ض ْل
اَْ ْي ْاهتَ َدى
اء أَ َ
ًَنع َم الْبَال َوَم ْن َش َ
َم ْع َن َه َذا الْبَ ْيت أَ َّن َّ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َم ْن َه َداهُ ُسبُ َل ْ
اَْ ْي أَ ْى َم ْن
اء َّ
اّللُ لَهُ ِف
ى أَ ْى َم ْن َش َ
اء ِف الَ َزل أَ ْن يَ ُكو َن ُم ْهتَد ًّي فَال بُ َّد أَ ْن يَ ْهتَد َ
َش َ
الَ َزل أَ ْن يَ ُكو َن ُم ْهتَد ًّي
ص َار ُم ْهتَد ًّي
ْاهتَ َدى أَ ْى َ

أَ ْى َعلَى دين َّ
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َو َعلَى تَ ْق َواهُ
تَقيا ًَنع َم الْبَال أَ ْى ُمطْ َمئ َّن الْبَال لليَان ب َّّلل
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ض ْل أَ ْى أَ َّن َّ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال
اء أَ َ
اء َع ْن َر ُسوله ﷺَ ،وَم ْن َش َ
تَ َع َال َوبَا َج َ
ضلَّهُ َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَ ْى َخلَ َق فيه
ضاال أَ َ
اء ِف الَ َزل أَ ْن يَ ُكو َن َ
َم ْن َش َ
َّ
صول َع َقائد أَ ْهل التَّ ْنزيه أَ ْهل التَّ ْوحيد أَ ْهل السنَّة
الض َ
اللَ ،هذه م ْن أُ ُ
وا ْْلَم َ َّ
ول َّ
ص َحابُهُ َوَم ْن
ين ُه ْم َعلَى َما َكا َن َعلَْيه َر ُس ُ
اّلل ﷺ َوأَ ْ
َ َ
اعة الذ َ
اء َّ
اّللُ تَ َع َال لَهُ ِف الَ َزل
تَب َع ُه ْم ب ْح َسانُ ،ه ْم َعلَى َه َذا اال ْعت َقاد أَ َّن َم ْن َش َ
ى ب ْختيَاره .
أَ ْن يَ ُكو َن ُم ْهتَد ًّي ال بُ َّد أَ ْن يَ ْهتَد َ

اء َّ
َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال يُ ْله ُمهُ اليَا َن َوالت َقىَ ،م ْن َش َ
ورا َوأَ َّما َم ْن
ِف الَ َزل أَ ْن يَ ُكو َن َعلَى َسبيل ا ْلَُدى ْاهتَ َدى ب ْختيَاره ال َْمبُ ً
اء َّ
ضاال
اّللُ تَ َع َال ِف الَ َزل أَ ْن يَ ُكو َن َعلَى خالف َذل َ
ك أَ ْى أَ ْن يَ ُكو َن َ
َش َ
ضلَّهُ َّ
ار َه َذا الْ َع ْب ُد الْ ُك ْف َر
َكاف ًرا أَ َ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال أَ ْى َج َعلَهُ َكاف ًرا فَ يَ ْختَ ُ
َّ
اء َّ
اّللُ َلُ ْم ِف الَ َزل
َوُكلى م َن الْ َفري َق ْي ُكلى م َن الطَّائ َفتَ ْي الطَّائ َفة الذ َ
ين َش َ
اء
ارو َن ا ْلَُدى أَى ال ْس َ
ين َيْتَ ُ
اليَا َن أَ ْن يَ ُكونُوا ُم ْهتَد َ
الم َوالتَّ ْق َوى َوَم ْن َش َ
ضلَّ ُه ُم َّ
َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال
ين ب ْختيَاره ْم أَ َ
اّللُ َلُ ْم ِف الَ َزل أَ ْن يَ ُكونُوا َكافر َ
أَ ْى َخلَ َق فيه ُم َّ
الل .
الض َ

اّلل تَ َع َال ِف الْ َع ْبد َوالْ ُك ْف ُر بَْلق َّ
فَاليَا ُن بَْلق َّ
اّلل تَ َع َال ِف الْ َع ْبد
ار اليَا َن لَ َّن َّ
اء ِف الَ َزل
َوكال الطَّائ َفتَ ْي يَ ُكو ُن لَهُ ا ْختيَارَ ،ه َذا َيْتَ ُ
اّللَ َش َ
ار الْ ُك ْف َر لَ َّن َّ
اء ِف
أَ ْن يَ ُكو َن ُم ْؤمنًا ُم ْهتَد ًّي ب ْختيَاره َو َه َذا َيْتَ ُ
اّللَ تَ َع َال َش َ
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ضاال فَل َما ِف َهذه الَبْ يَات م َن التَّ ْوحيد ْ
اَْالص
الَ َزل أَ ْن يَ ُكو َن َكاف ًرا َ
اَْطَّاب َرض َى َّ
بن ْ
وه َّن فَإ َّّنُ َّن م ْن
اح َفظُ ُ
اّللُ َع ْنهُ فَ ْ
ب ب َّن عُ َم ُر ُ
َكا َن يُ ْع َج ُ
صول الْ َعقي َدة .
َج َواهر الْع ْلم ِف أُ ُ
صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
َّ
اّللُ َخال ُق الَ ْسبَاب َوالْ ُم َسبَّ بَات
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ات
قَ َ
صلَ َو ُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َ
ال ال َم ُ
َّ
ي
ب َّ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة الْ ُم َق َّرب َ
اّلل الْ َّ
الم َّ
ال
ي  .قَ َ
اّلل َعلَْيه ْم أَ ْجَع َ
َو َعلَى َجيع إ ْخ َوانه الَنْبيَاء َوالْ ُم ْر َسل َ
ي َو َس ُ
أَ ْه ُل ا ْلَ ّق لَ َّما َكا َن َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ُم ْن َفر ًدا ب َْْْلق أَى ال ْح َداث م َن

ك َش ْىء ال م ْن ذَوى الَ ْرَواح َوال م َن
الْ َع َدم إ َل الْ ُو ُجود ،ال يُ َشارُكهُ ِف َذل َ
ادات َوال م َن الَ ْسبَاب الْ َعاديَّة ،ال يُ َشار ُك َّ
اّللَ تَ َع َال َش ْىء ِف َخ ْلق
ا ْْلَ َم َ
ض َّرة أَ ْو َع ْي أَ ْو أَثَر ل َما َعل ُموا م ْن قَ ْول َّ
اّلل تَ َع َال
َش ْىء م ْن َم ْن َف َعة أَ ْو َم َ
﴿ َه ْل م ْن َخالق غَ ْيُ َّ
ورةَ
ىء﴾ [ ُس َ
اّلل﴾ [ ُس َورةَ فَاطر] َوقَ ْوله ﴿ َو َخلَ َق ُك َّل َش ْ
الْ ُف ْرقَان] َوقَ ْوله ﴿قُل َّ
ار﴾
اّللُ َخال ُق ُك ّل َش ْىء َو ُه َو الْ َواح ُد الْ َق َّه ُ
َوقَ ْول َر ُسوله الْ َكري ﷺ «إ َّن َّ
ص ْن َعته» .
صانع َو َ
صان ُع ُك ّل َ
اّللَ َ
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الر ْعد]
ورَة َّ
[ ُس َ

ت َخال َقةً ل َش ْىء م ْن ُم َسبَّ بَاتَا بَل
اب الْ َعاديَّةَ لَْي َس ْ
فَ َعل ْمنَا أَ َّن الَ ْسبَ َ
َّ
ي الَ ْسبَاب َوالْ ُم َسبَّ بَات
التابُ ُ
ط بَ ْ َ
اّللُ َخال ُق الَ ْسبَاب َوالْ ُم َسبَّ بَاتَ ،و َه َذا ََّ
اد َة أَ ْى أَ َّن َّ
أَ ْمر أَ ْج َرى َّ
ب ع ْن َد ُو ُجود
اّللُ به الْ َع َ
اّللَ تَ َع َال َيْلُ ُق الْ ُم َسبَّ َ

صوله
السبَب فَك ُ
الهَا أَى َّ
َّ
ب يَ ْستَن ُد ِف ُو ُجوده َو ُح ُ
ب َوالْ ُم َسبَّ ُ
السبَ ُ
َوُوقُوعه إ َل إيَاد َّ
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال .
ضو َن َوَْي ُك ُمو َن
يُه ْم ع ْن َد الظَّاهر فَ يَ ْق ُ
َكثي م َن النَّاس يُوق ُفو َن تَ ْفك َ
الف ا ْلَقي َقة ،لَ ْو َكانَت
اب ه َى َّتْلُ ُق الْ ُم َسبَّ بَاتَ ،و َه َذا خ ُ
بَ َّن َهذه الَ ْسبَ َ
ول الْ ُم َسبَّب ع ْن َد ُك ّل َسبَب
ص ُ
ب ُح ُ
الَ ْسبَ ُ
اب َّتْلُ ُق الْ ُم َسبَّ بَات لََو َج َ
ك .
َوالْ َواق ُع خ ُ
الف َذل َ
ك
ب فَب َذل َ
يا م َن الَ ْسبَاب تُ ْستَ ْع َم ُل َوال يُ َ
وج ُد إثْ َرَها الْ ُم َسبَّ ُ
َن ُد َكث ً
اّلل ،فَإ ْن َسبَ َق ِف َمشيئَة َّ
اب ب َق َدر َّ
اّلل َوع ْلمه الَ َزليَّ ْي
يُ ْعلَ ُم أَ َّن الَ ْسبَ َ
صولُهُ لَ َّن َّ
ود َه َذا الْ ُم َسبَّب إثْ َر َّ
السبَب َكا َن َذل َ
ُو ُج ُ
ك َح ْت ًما ُح ُ
اّللَ َشاءَ

َو َعل َم أَ َّن َه َذا َّ
ب ال َمَالَةَ م ْن َذل َ
ك ،أَ َّما إ ْن َلْ
ب َْي ُ
ص ُل إثْ َرهُ الْ َم َسبَّ ُ
السبَ َ
يَ ُك ْن َسبَ َق ِف علْم َّ
السبَب فَال
ص ُ
سبَّب إثْ َر َه َذا َّ
اّلل َوَمشيئَته ُح ُ
ول الْ ُم َ

صحيح ابْن حبَّا َن
ص ُل َذل َ
يما يَ ْش َه ُد لََذا َحديثًا ِف َ
َْي ُ
ب ُ .رّوينَا ف َ
ك الْ ُم َسبَّ ُ
اء َو َخلَ َق َّ
اّللَ َخلَ َق َّ
ال «إ َّن َّ
ول َّ
يب
اّلل ﷺ قَ َ
أَ َّن َر ُس َ
اء فَإ َذا أُص َ
الد َو َ
الد َ
َد َواءُ َّ
اّلل» ،قَ ْولُهُ «بَ َرأَ ب ْذن َّ
الداء بَ َرأَ ب ْذن َّ
اب
اّلل» َدليل َعلَى أَ َّن الَ ْسبَ َ
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ول الْ ُم َسبَّب َو َشاه ُد
ص َ
ب بطَْبع َها ب َذاتَا ُح ُ
م ْن أَ ْدويَة َوغَ ْيَها ال تُوج ُ
يا م َن النَّاس يَتَ َد َاوْو َن ب َد َواء َواحد
الْ َواقع يَ ْش َه ُد ب َذل َ
ك ،نَ َرى َكث ً
ض ُه ْم ُمتَّح َدة فَ يَ تَ َع َاِف بَ ْعض م ْن ُه ْم َوال يَتَ َع َاِف
َوأَ ْم َرا ُ
َّ
اء لَ َكا َن ُكل َواحد يَ ْستَ ْعم ُل
الد َواءُ ُه َو َيْلُ ُق ّ
الش َف َ

اآل َخ ُرو َن ،فَ لَ ْو َكا َن
ك َّ
اء يَتَ َع َاِف
َذل َ
الد َو َ

صوله لبَ ْعض لََذا
ص ُ
َح ْت ًما َوَلْ يَ ُك ْن ُهنَ َ
ول ّ
الش َفاء لبَ ْعض َو َع َد ُم ُح ُ
اك ُح ُ
يب َد َواءُ َّ
الداء بَ َرأَ ب ْذن َّ
اّلل» .
قَ َ
ال َعلَْيه َّ
الصالةُ َو َّ
الس ُ
الم «فَإ َذا أُص َ
اء بتَ ْقدير َّ
ود َها بتَ ْقدير َّ
اّلل،
اّلل َو ّ
فَب َذل َ
ك نَ ْعلَ ُم أَ َّن الَ ْدويَةَ ُو ُج ُ
الش َف َ
ى َد َواء
اء ِبَْي ُ
لَْي َست الَ ْدويَةُ َّتْلُ ُق ّ
ث ال يَتَ َخلَّ ُ
ف ع ْن َد ْ
است ْع َمال أَ ّ
الش َف َ
ص ُ
ت ُموجبَةً
ول ّ
ار لَْي َس ْ
الش َفاء إثْ َرهَُ ،ك َذل َ
ُح ُ
ك َسائ ُر الَ ْسبَاب الْ َعاديَّة النَّ ُ
اسة النَّار ل َّ
تاق إ َّّنَا َّ
لش ْىء
ص َل إثْ َر ُمَ َّ
اء أَ ْن َْي ُ
لُ ُ
صول اال ْح َ
اّللُ تَ َع َال َش َ
تا ُق َعل ْمنَا بَ َّن
ت ُمَ َّ
صلَ ْ
اسةُ النَّار ل َش ْىء َوَلْ َْي ُ
تا ُق  .فَإ ْن َح َ
صل اال ْح َ
اال ْح َ
اسة النَّار ُه َو أَنَّهُ َسبَ َق ِف ع ْلم َّ
اّلل
تاق إثْ َر ُمَ َّ
الْ َمان َع م ْن ُح ُ
صول اال ْح َ
اسة النَّار لََذا َّ
الش ْىء .
تا ُق إثْ َر ُمَ َّ
َوَمشيئَته الَ َزليَّ ْي أَنَّهُ ال َْي ُ
ص ُل اال ْح َ

َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َخلَ َق أَلْ َو ًاًن َوأَ ْش َك ًاال م ْن َذ َوات الَ ْرَواحَ ،ج َع َل ِف
الس َم ْن َدل َويُ َق ُ
ين َ .ه َذا الطَّ ْيُ الْ ُم َس َّمى َّ
ال لَهُ
بَ ْعض َها َما َلْ َْي َع ْل ِف اآل َخر َ
الس َم ْن ُد بال الم َويُ َق ُ
ال لَهُ َّ
َّ
ص ُل لَهُ
لسيَ ،ه َذا َم ْع ُروف أَنَّهُ ال َْي ُ
الس ْن َد ُل ب ّ
تاق ،ج ْل ُدهُ ال َْي َت ُق بلنَّار َو ُه َو يَ ْد ُخ ُل النَّ َار َويَتَ َهنَّأُ ف َيها ال يَتَأَذَّى
ْ
اح َ
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ى الْ َم ْش ُهور
َو ُه َو َعز ُيز الْ ُو ُجود ،يَ ُق ُ
ول ابْ ُن خلّ َكا َن ِف َتريه َعن اللغَو ّ
ص ْل
ار َّتْلُ ُق ال ْح َرا َق بطَْبع َها َلْ َْي ُ
َع ْبد الْ ُمطَّلب الْبَ غْ َداد ّ
ى ،فَ لَ ْو َكانَت النَّ ُ
ار بَ ْل َكا َن َْي َت ُق َك َما َْي َت ُق غَ ْيُهُ،
لس َم ْن َدل إ َذا َم َّ
ف ال ْح َراق ل َّ
َّتَل ُ
س ْتهُ النَّ ُ

ك
قَ َ
ض الش َع َراء ِف َذل َ
ال بَ ْع ُ
ار لل َْع ْن َكبُوت
نَ ْس ُج َد ُاو َد َلْ يُف ْد لَْي لَةَ الْغَار
َوَكا َن الْ َف َخ ُ
اهَا َّ
ول َّ
َم ْعنَاهُ لَْي لَةَ َكا َن َر ُس ُ
اّلل ﷺ ِف الْغَار ُه َو َوأَبُو بَ ْكر َحَ ُ
اّللُ
ض ُل لنَ ْسج َد ُاو َد ،نَ ْس ُج َد ُاو َد ُه َو
تَ َع َال بنَ ْسج الْ َع ْن َكبُوت َوَلْ يَ ُك ْن َه َذا الْ َف ْ

الد ْرعُ َم ْعنَاهُ َّ
اهَا بنَ ْسج الْ َع ْن َكبُوت
اّللُ تَ َع َال َلْ َْيمه َما بنَ ْسج َد ُاو َد بَ ْل َحَ ُ
ّ
اَْْلق َّ
َو ُه َو م َن ْ
ال
الضعيف ،قَ َ
ُمزيل فَضيلَةَ الْيَاقُوت
الس َم ْند ِف َلَب النَّار
َوبَ َقاءُ َّ
الس َم ْند ِف َلَب النَّار يَ ُدل َعلَى أَ َّن لَهُ َمزيَّةً
تاق َّ
يَ ْعن َع َد ُم ْ
اح َ
اب ال َّتْلُ ُق
لَْي َس ْ
ب ا ْعت َق ُ
اد أَ َّن الَ ْسبَ َ
ت للْيَاقُوت  .فَا ْلَاص ُل أَنَّهُ َي ُ

ُم َسبَّ بَاتَا بَل َّ
اّللُ َيْلُ ُق الْ ُم َسبَّ بَات إثْ َر الَ ْسبَاب أَ ْى أَنَّهُ تَ َع َال ُه َو َخال ُق
اع َوانْ تَ َش َر
الَ ْسبَاب َو َخال ُق ُم َسبَّ بَاتَاَ ،و َعلَى َه َذا الْ َم ْع َن يُ ْش َه ُر َما َش َ
ب الَ ْسبَاب َم ْعنَاهُ أَ َّن َّ
َعلَى أَلْسنَة الْ ُم ْسلم َ
اّللَ
ي ِف أَثْ نَاء أَ ْدعيَته ْم َّي ُم َسبّ َ
تَ َع َال ُهو الَّ
َ
است ْع َمالَاَ ،و َه َذا
م
ول
ص
ح
اب
ب
س
ل
ا
ِف
ق
ل
خ
ى
ذ
َ
َ
َ
َ
سبَّ بَاتَا إثْ َر ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ي عُلَ َمائه ْم
م ْن َكالم التَّ ْوحيد الَّذى ُه َو ا ْشتَ َه َر َوفَ َشا َعلَى أَلْسنَة الْ ُم ْسلم َ
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َو َع َو ّامه ْم َو ُه َو يَ ْرج ُع إ َل تَ ْوحيد الَفْ َعال أَ ْى أَ َّن َّ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ُه َو
ول َش ْىء إثْ َر ُم َز َاولَة َش ْىء
ص َ
الَّذى ف ْعلُهُ ال يَتَ َخلَّ ُ
اء ُح ُ
ف أَثَ ُرهُ ،إ َذا َش َ
ص َل ال َمَالَةَ ،ال بُ َّد .
َح َ
فَ َك َما أَ َّن َّ
است ْع َمال
سبَّ بَات إثْ َر ْ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ُه َو َخال ُق الْ ُم َ

ك
الَ ْسبَاب فَ ُه َو َخال ُق الْعبَاد َح َرَكات ْم َو َس َكنَات ْم ،ال َخال َق ل َش ْىء م ْن َذل َ
غَ ْيُهُ .
س َخال ًقا بَل َّ
اّللُ َخال ُق َها،
فَالنْ َسا ُن ُم ْكتَسب لَ ْع َماله اال ْختيَاريَّة لَْي َ
ات الَّّت نَتَ َح َّرُك َها ل ْل َخ ْي أَ ْو ل َّ
لش ّر َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ُه َو َخال ُق َها
َهذه ا ْلََرَك ُ
ي أَ ْع َمالنَا الَّّت ه َى
فينَاُ ،ه َو الَّذى ُْير َيها َعلَى أَيْدينَا َوال فَ ْر َق ِف َذل َ
ك بَ ْ َ
ي أَ ْع َمالنَا الَّّت ه َى َسيّئَات .
َح َسنَات َوبَ ْ َ
لسيّئَات الْ َم َعاصى،
اد ب َّ
اع ُ
ات َوالْ ُم َر ُ
الْ ُم َر ُ
اد ب ْلَ َسنَات ُهنَا الطَّ َ
ك مَّا ال
صالة َوصيَام َوإ َل غَ ْي َذل َ
اع ُ
فَالطَّ َ
ات م َن اليَان َوَما يَ ْت بَ عُهُ م ْن َ
صى .
ُْي َ
ك بَْلق َّ
اّلل تَ َع َالَ ،ه َذا
َو َّ
ات م َن الْ ُك ْفر َوَما بَ ْع َدهُ ُكل َذل َ
السيّئَ ُ
الص َحابَةُ الَّ
ين تَ لَ َّق ْوا َع ْن َر ُسول
ذ
اد الْف ْرقَة النَّاجيَة َو ُه ُم َّ
اد ُه َو ا ْعت َق ُ
اال ْعت َق ُ
َ
َّ
ي َو َهلُ َّم
اّلل ﷺ الْ ُم ْعتَ َق َد اليَانَّ ُثَّ تَ لَّ َقى م ْن ُه ُم التَّابعُو َن ُثَّ أَتْ بَاعُ التَّابع َ
س
َج َّراَ ،ه َذا ُه َو َعقي َدةُ الْف ْرقَة النَّاجيَة َ .وتَ ْسميَ تُ ُه ُم الْف ْرقَةَ النَّاجيَةَ لَْي َ
305

لَقَليَّته ْم بلنّ ْسبَة ل ْلف َرق الْ ُم ْن تَسبَة لل ْسالم الْ ُم َخال َفة َلُ ْم بَ ْل َهذه الْف ْرقَةُ
ك الْف َر ُق الْ ُم َخال َفةُ الَّّت َخالََفت الْف ْرقَ َة
النَّاجيَةُ ه َى الَ ْكثَ ُر أَ َّما أُولَئ َ
ت إ َل
ت أَ ْسَا ُؤ ُه ْم ِبَْي ُ
ك َوإ ْن تَ َع َّد َد ْ
ث بَلَغَ ْ
النَّاجيَةَ ِف ُم ْعتَ َقد َها فَأُولَئ َ
ي ف ْرقَةً فَإ َّّنُ ُم الَقَل .
اثْ نَ تَ ْي َو َس ْبع َ
الس ْب ُعو َن َّ
ضالَّة َكثي م ْن َها
َو َهذه الْف َر ُق االثْ نَ تَان َو َّ
الشاذَّةُ الَّّت ه َى َ
ضوا َوَلْ يَ ْب َق إ َّال أَقَ ل ُه ْم .
انْ َق َر ُ
ين
شر َّ
َوبَ ّ
الصابر َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ات
قَ َ
صلَ َو ُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ال ال َم ُ
َّ
ي
ب َّ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة الْ ُم َق َّرب َ
اّلل الْ َّ
ي َو َءال ُك ّل
َو َعلَى َءاله َوأَ ْ
ص َحابه َو َعلَى َجيع إ ْخ َوانه الَنْبيَاء َوالْ ُم ْر َسل َ
ي .
َو َّ
الصال َ
الصابر َّ
ال َّ
ين إ َذا
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد قَ َ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ﴿ َوبَ ّ
ين الذ َ
شر َّ َ
صلَ َوات ّم ْن
َصابَ ْت ُه ْم مصيبَة قَالُوا إ ًَّن َّّلل َوإ ًَّن إلَْيه َراجعُو َن أُولَئ َ
ك َعلَْيه ْم َ
أَ
ك ُه ُم ال ُْم ْهتَ ُدو َن﴾ [ ُس َورةَ الْبَ َق َرة] .
َّرّب ْم َوَر ْحَة َوأُولَئ َ
ِف َهذه اآليَة تَ ْبشي الْم ْؤمن َ َّ
الص َفة الَّّت
ين يَتَّص ُفو َن بَذه ّ
ُ ُ
ي الذ َ
ضو َن َعن َّ
ذَ َك َرَها َّ
اّلل تَ َع َال أَ ْى ال يَتَ َس َّخطُو َن َعلَْيه
اّللُ تَ َع َال َوه َى أَ َّّنُ ْم َرا ُ
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صائب تُ ْقل ُق ُه ْم َوُتْزُّنُ ْم َوتُ ْؤذيه ْم
ض َّج ُرو َن م ْن قَ َ
َوال يَتَ َ
ضائه َوإ ْن َكانَت الْ َم َ
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َ .ه ُؤالء بَ َّ
وبُ ْم َراضيَة َعن َّ
ش َرُه ُم
ِف أَ ْج َساده ْم لَك ْن قُلُ ُ
اّللُ تَ َع َال بَ َّ
َّ
َّ
َ
س
ي
ل
يم
ظ
ع
لت
ب
ة
ن
و
ر
ق
م
ات
ح
ر
ى
أ
اّلل
ن
م
ات
و
ل
ص
م
ل
ا
ن
ت
م
ّن
َّ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
الر ْحَة ِف الدنْ يَا تَ ْش َم ُل الْ ُم ْؤم َن َوالْ َكاف َر إ َّّنَا
الر ْحَة لَ َّن ُمَ َّر َد َّ
اد ُمَ َّر َد َّ
الْ ُم َر ُ
ات ْ
اَْ َّ
َّ
اصةُ
ت بلتَّ ْعظيم أَى َّ
ات ُهنَا َم ْعنَاهُ َّ
الر َحَ ُ
وًن ُ
الر َحَ ُ
الصلَ َو ُ
ات الْ َم ْق ُر َ
ات الْ َع َّامةُ ِف الدنْ يَا يَ ْش َت ُك ف َيها
الر َحَات َخ َّ
اصة َو َع َّامةَّ ،
لَ َّن َّ
الر َحَ ُ
الْ ُم ْؤم ُن َوغَ ْيُ الْ ُم ْؤمن َوالْ َب َوالْ َفاج ُر .

الص َحة َوالْ َمال الْ َوافر
م َن َّ
الر َحَات الْ َع َّامة االنْت َفاعُ ب ْلََواء الْ َعليل َو ّ
ات ْ
اصةُ ال يَنَا ُلَا إ َّال
اَْ َّ
ك م ْن أَنْ َواع النّ َعم الدنْ يَويَّة ،أَ َّما َّ
الر َحَ ُ
َوغَ ْي َذل َ

يماَ ،وأَ َّو ُل َش ْرط لََذا أَ ْى ِف نَ ْيل
الْ ُم ْؤمنُو َن َّ
الصاب ُرو َن الْ ُم َسلّ ُمو َن َّّلل تَ ْسل ً

الر َحَات ْ
اد ا ْْلَازُم
اَْ َّ
است ْح َقاق َّ
اصة ُه َو اليَا ُن ب َّّلل َوَر ُسوله أَى اال ْعت َق ُ
ْ
تاض َعلَى ُك ّل َما يَ ْقضيه
ب ُو ُجوده تَ َع َال بال تَ ْشبيه َوال تَ ْكييفَ ،وتَ ْر ُك اال ْع َ
يم لَهُ
سوُؤ ُه ْم ،أَ َّما اليَا ُن ب َر ُسوله فَ ُه َو التَّ ْسل ُ
سرُه ْم َومَّا يَ ُ
َعلَى الْعبَاد مَّا يَ ُ
اء به َح ىق َس َواء َكا َن مَّا يَتَ َعلَّ ُق بَ ْح َكام الْعبَاد ِف َهذه
ﷺ بَ َّن ُك َّل َما َج َ
يما بَ ْع َد الْ َم ْوت ِف الْ َ ْبَزخ َوِف اآلخ َرة،
ا ْلَيَاة الدنْ يَا أَ ْو َكا َن مَّا َْي ُد ُ
ثفَ
استثْ نَاءَ ،ه َذا ُه َو اليَا ُن أَ َّما
ُكل َذل َ
ب تَ ْ
اء به بال ْ
صدي ُقهُ ﷺ بَا َج َ
ك َي ُ
قَ ْولُهُ تَ بَار َك وتَ َع َال ﴿الَّ
َصابَ ْت ُه ْم مصيبَة قَالُوا إ ًَّن َّّلل َوإ ًَّن إلَْيه
ذ
ين إ َذا أ َ
َ َ
َ
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ي َعلَى َرّب ْم بَ ْل
َراجعُو َن﴾ [ ُس َورَة الْبَ َق َرة] الْ َم ْع َن أَ َّّنُ ْم ُم َسلّ ُمو َن غَ ْيُ ُم ْع َتض َ
يَ ْرجعُو َن إ َل اال ْعت َقاد الَّذى ُه ْم َثبتُو َن َعلَْيهُ ،م ْستَمرو َن َعلَى اال ْعت َقاد
اد التَّ ْسليم َّّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َالَ ،وَم ْع َن
الَّذى ُه ْم َثبتُو َن َعلَْيه َو ُه َو ا ْعت َق ُ
َّ
ين قَالُوا (إ ًَّن َّّلل)َ ،م ْعنَاهُ أَ ْى َع َرفُوا َوا ْعتَ َق ُدوا َو َج َزُموا بَ َّّنُ ْم م ْلك َّّلل
الذ َ
(وأَ َّّنُ ْم إلَْيه َراجعُو َن) أَ ْى أَ َّّنُ ْم َمآ ُلُ ْم إ َل
تَ َع َال لَهُ أَ ْن يَ ْف َع َل ب ْم َما يَ َشاءُ َ
ا ْْلََزاء إ َل َّ
ي َعلَى إيَاّن ْم بَ ْد ُؤهُ ِف الْ َ ْبَزخ
اّلل تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َ .ج َزاءُ الْ ُم ْؤمن َ
ي
بَ ْع َد الْ َم ْوت َوُم ْعظَ ُمهُ ِف اآلخ َرة ،ا ْْلََزاءُ الَّذى يَ ُكو ُن ِف الْ َ ْبَزخ ل ْل ُم ْؤمن َ
سوُؤ ُه ْم بَ ْل ُه ْم ِف
س َعلَْيه ْم َما يَ ُ
بَا يَ ُ
سرُه ْم َم َّت َما َخ َر ُجوا م َن الدنْ يَا لَْي َ
الس ْجن َو َخ َر َج
َحال َك َحال َم ْن َكا َن َم ْس ُج ً
وًن َوَكا َن ِف قَ ْحط ُثَّ َخ َر َج م َن ّ
َّ
وس
اعة إ َل َّ
الر َخاء َو َّ
م َن الْ َق ْحط َوالْ َم َج َ
الس َعة َه َذا الْ َق ْبُ الذى َّتَافُهُ الن ُف ُ
ض النَّاس َهذه
س َما َْي ُد ُ
ث فيه ل ُك ّل إنْ َسان َعلَى َح ّد َس َواء بَ ْل بَ ْع ُ
لَْي َ
ور
ور َلُ ْم أَلَذ ع ْن َد ُه ْم مَّا َكانُوا َعلَْيه قَ ْب َل َذل َ
ك لَ ْو َكانُوا يَ ْس ُكنُو َن الْ ُق ُ
صَ
الْ ُقبُ ُ
احة بَ ْع َد َم ْوت ْم
الْ َفاخ َرَة َوَكا َن ع ْن َد ُه ْم نَعيم َكثي َواسع ،بَ ْل َما َي ُدونَهُ م ْن َر َ
ك أَ َّّنُ ْم يَ َرْو َن ُك َّل يَ ْوم َم ْق َع َد ُه ْم ِف ا ْْلَنَّة أَ َّو َل النَّ َهار َم َّرًة
أَلَذ ،يَ ْكفى ِف َذل َ
وّنَا لَ َّما
َو َءاخ َر النَّ َهار َم َّرًةَ ،ه َذا يَ ُفو ُق ُك َّل لَ َّذات الدنْ يَا الَّّت َكانُوا يُصيبُ َ
ط َعلَْيه ْم ِف
ك َو ُه َو أَنَّهُ ال يُ َسلَّ ُ
َكانُوا َعلَى َو ْجه الَ ْرضُ ،هنَ َ
اك غَ ْيُ َذل َ
شة
قُبُوره ْم َما يُ ْؤذيه ْم م ْن َه َو ّام َوال َيَافُو َن م ْن َو ْح َدة الْ َق ْب َوال َو ْح َ
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ك الْ َم َسافَةُ أَ ْى
ك تُ ْرفَ ُع َع ْن ُه ْم ت ْل َ
ك َم ْرفُوع َع ْن ُه ْم َ .وَك َذل َ
الظ ْل َمة ُكل َذل َ
ك َكتَ ْنوير الْ َق ْب َ .وأَ َّما ِف اآلخ َرة فَ َما يَ ُكو ُن
َم َسافَةُ الْ َق ْبَ ،و ُهنَ َ
اك غَ ْيُ َذل َ
م َن النَّعيم أَ ْعظَ َم َوأَ ْعظَ َم .
َّ
َصابَ ْت ُه ْم مصيبَة قَالُوا إ ًَّن َّّلل﴾ َم ْعنَاهُ َْن ُن م ْلك َّّلل تَ َع َال
ين إ َذا أ َ
﴿الذ َ
وس أَ ْو
يَ ْف َع ُل فينَا َما يُري ُد َوَْن ُن َرا ُ
ضو َن بَا يَ ْف َعلُهُ بنَا إ ْن َكا َن مَّا يُالئ ُم الن ُف َ
ت َعلَى الن ُفور م ْن
وس ُجبلَ ْ
َكا َن مَّا ال يُالئ ُم طَبَائ َع الن ُفوس لَ َّن الن ُف َ
يما يُالئ ُم
يما ف َ
اءَ ،ه ُؤالء يُ َسلّ ُمو َن َّّلل تَ ْسل ً
اء َو َعلَى الْ َم ْيل إ َل أَ ْشيَ َ
أَ ْشيَ َ
ضى َّ
اّللُ تَ َع َال َوقَ َّد َرهُ َعلَْيه ْم .
وس ُه ْم مَّا قَ َ
يما ال يُالئ ُم نُ ُف َ
نُ ُف َ
وس ُه ْم َوف َ

اءة
يما يُ َق ُ
ال ِف َّ
َوِف ا ْلَديث َّ
الصالة بَ ْ َ
الصحيح ف َ
ية َوالْق َر َ
ي التَّ ْكب َ
ك» َوِف ُم ْر َسل أَب َد ُاو َد ِف َم َراسيله أَى الْكتَاب الَّذى
ك َوإلَْي َ
« َْن ُن لَ َ
أَلََّفهُ أَبُو َد ُاو َد ِف الْ َم َراسيل أَى الَ َحاديث الَّّت يَ ْذ ُك ُرَها التَّابعُو َن َوال
َّ
ال َلَا
يثَ ،هذه يُ َق ُ
يَ ْذ ُك ُرو َن َّ
ين نَ َقلُوا م ْن ُه ْم َهذه الَ َحاد َ
الص َحابَةَ الذ َ

يل َجَ َع فيه َما َكا َن ُم ْر َس ًال،
يل ،أَبُو َد ُاو َد لَهُ كتَاب ْ
اسُهُ الْ َم َراس ُ
الْ َم َراس ُ
ك» َم ْع َن
ك َوإلَْي َ
يا م َن الْ ُم ْر َسالت َجَ َع ِف َه َذا «اللَّ ُه َّم إ َّّنَا َْن ُن ب َ
َكث ً
ك فَ لَ ْوال
ك َوَمشيئَت َ
ك أَ ْى ب ُق ْد َرت َ
ص ُل ُو ُجود ًَن ب َ
«إ َّّنَا َْن ُن ب َ
ك» َم ْعنَاهُ أَ ْ
الص َفات الَّّت فينَا فَه َى إ َّّنَا
ك َما ُوج ْد ًَن ،فَ َك َذل َ
ك َوقُ ْد َرتُ َ
َمشيئَ تُ َ
ك ُكل ّ
ك  .ال َش ْى َء منَّا َكا َن أَ ْى ُوج َد
ُوج َد ْ
ك َوع ْلم َ
ك َوَمشيئَت َ
ك أَ ْى ب ُق ْد َرت َ
تبَ
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كَْ ،ن ُن َذ َواتُنَا َوص َفاتُنَا
ك َوع ْلم َ
ك َوَمشيئَت َ
ك َوقُ ْد َرت َ
ك إ َّال بَْلق َ
إ َّال ب َ
َّ
ك
ك ُوج َد ،بَشيئَت َ
ك بَْلق َ
الدائ َمةُ َوالطَّارئَةُ الَّّت تَ تَ غَ َّيُ فينَا ُكل َذل َ
ك ُوج َدَ ،وَم ْع َن قَ ْوله ﷺ ِف َه َذا الَثَر الْ ُم ْر َسل
ضائ َ
ك َوتَ ْقدير َك َوقَ َ
َوع ْلم َ
ت
ب َعلَْيه الْ َم ْو ُ
ك» َم ْعنَاهُ أَ ْى َم ْرجعُنَا إلَْي َ
« َوإلَْي َ
ك ،أَ ْى ُكل َواحد ُكت َ
وت َو ُه َو َعلَى َحالَة َم ْرضيَّة ع ْن َد َّ
وت
اّلل َوإ َّما أَ ْن َيُ َ
وت  .إ َّما أَ ْن َيُ َ
َسيَ ُم ُ
َو ُه َو َعلَى َحالَة غَ ْي َم ْرضيَّة ع ْن َد َّ
ات َعلَى َحالَة َم ْرضيَّة
اّلل ،يَ ُكو ُن َم ْن َم َ
اّلل من الْ َفائز َّ
اء َّ
يما بَ ْع َد
يم ف َ
ين ،الذ َ
َ
ع ْن َد َّ َ
ين َش َ
يم الْ ُمق َ
اّللُ َلُ ُم النَّع َ
َّ
اب
ين ُه ْم ب َع ْكس َذل َ
ك يَ ُكو ُن َمآ ُلُ ُم النَّ َك َد َوالْ َع َذ َ
الْ َم ْوتَ ،واآل َخ ُرو َن الذ َ
يم .
الَل َ
ُثَّ َّ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ذَ َك َر الْ ُمصيبَةَ بلَ ْفظ النَّك َرة ِف َهذه اآليَة
يةً
يًة َوإ ْن َكانَ ْ
يب الْ ُم ْسل َم إ ْن َكانَ ْ
ت َ
ليُ ْفه َمنَا أَ َّن ُك َّل ُمصيبَة تُص ُ
ت َكب َ
صغ َ
َّ
َّ
يب الْ ُم ْسل َم
ص
ت
ة
يب
ص
م
ل
ك
،
ات
ئ
ي
الس
ي
ف
ك
ت
و
ات
ج
ر
الد
ع
ف
ر
ب
ه
د
ي
ف
ت
ا
ّن
فَإ
ْ
ْ
ُ
َ
َّ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ّ
ُ َ
ََ َ
ُ
َ

الْ ُم ْؤم َن إ ْن َرض َى َع ْن َربّه تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ِف ُك ّل َما يُصيبُهُ تُ ْرفَ ُع لَهُ بَذه
ض ذُنُوبه ،ال َُر
الْ ُمصيبَة َد َر َجة َوتُ َك َّف ُر َع ْنهُ بَا َخطيئَة أَ ْى َُْ َحى َع ْنهُ بَ ْع ُ
ية إ َّال َو ُه َو يَ ْستَفي ُد م ْن َها َهذه الْ َفائ َد َة َون ْع َمت
َعلَْيه ُمصيبَة َ
ية أَ ْو َكب َ
صغ َ
الْ َفائ َدةُ ،بَذه الْ ُمصيبَة الَّّت ال َب َل َلَا ع ْن َد النَّاس َك َّ
الش ْوَكة الَّّت يُ َشا ُك َها
الصغي الَّ
الْمسلم أَو ا ْلَم الَّ
ْ
س َذا
ي
ل
و
ه
ى
ذ
م
ل
ا
ن
م
م
ل
س
م
ْ
ل
ا
وء
س
ي
ى
ذ
َ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ُ ُ ُْ َ َ ّ
ّ
ُْ ُ
َ َ
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اد ًة الْ ُم ْسل ُم م ْنهُ َعلَى
است َف َ
َتْثي َكبي  .أَ َّما ا ْلَم الَّذى لَهُ َتْثي َكبي فَ يَ ْز َد ُ
اد ْ
ك ا ْلَم ُ .ثَّ إ َّن َه ُؤالء الْم ْؤمن َ َّ
ين َم َد َح ُه ُم َّ
اّللُ تَ َع َال
ُ
ي الذ َ
َح َسب عُظْم َذل َ ّ
اعةَ َّ
اّلل تَ َع َال أَ ْى ب َق ْدر ال ْم َكان
م ْن َشأّْن ْم أَ َّّنُ ْم ِف أَ َّّيم ا ْلَْرج يُالزُمو َن طَ َ
صونَهُ ِف َهذه ا ْلَال ب َ ْتك الْ َف َرائض َو ْارت َكاب الْ َم َعاصى ،بَ ْل
أَ ْى ال يَ ْع ُ
ج ُه َو َكثْ َرةُ
َه ُؤالء يَ ْل َزُمو َن طَ َ
اعتَهُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ِف أَ ْوقَات ا ْلَْرجَ ،وا ْلَْر ُ
ادةُ ِف ا ْلَْرج َكه ْج َرة
ك أَنَّهُ ﷺ قَ َ
ص َّح ا ْلَد ُ
يث ِف َذل َ
ال «الْعبَ َ
الْ َق ْتل َوقَ ْد َ
اعةَ َّ
اّلل ِف ا ْلَْرج أَ ْى ِف أَ َّّيم َكثْ َرة الْ َق ْتل ،الَّذى
إ ََّ
ل» أَى الَّذى يَ ْلتَزُم طَ َ
َّ
اعةَ َّ
اج ُروا أَ ْى ِف الْ َوقْت الَّذى
يَ ْلتَزُم طَ َ
ين َه َ
اّلل ِف أَ َّّيم الْ َق ْتل َكأَنَّهُ م َن الذ َ
الر ُس ُ
ول إ َل فَ ْتح َم َّكةَ َكانَت ا ْل ْج َرةُ
اج َر َّ
َكانَت ا ْل ْج َرةُ فَ ْر ً
ضا  .بَ ْع َد َما َه َ

اع أَ ْن يَ ْل َح َق ب َّلر ُسول إ َل الْ َمدينَة َكا َن
ي فَ ْر ً
استَطَ َ
َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ضاَ ،من ْ
ب
ضا َعلَْيه أَ ْن يَ ْل َح َق ب َّلر ُسول إ َل الْ َمدينَة َكا َن فَ ْر ً
فَ ْر ً
ضا َعلَْيه أَ ْن يَ ْذ َه َ
إ َل الْ َمدينَة أَ ْن يُ َؤازَر َّ
الر ُسول لَ َّّنُ ْم
الد ْع َوَة ال ْسالميَّةَ ب ُو ُجوده َح ْو َل َّ
ول َّ
استَ ْن َف َرُه ْم َر ُس ُ
اّلل ليَ ْنف ُروا َويُ َساع ُدوهُ
يَ ُكونُو َن َعلَى أُ ْهبَة اال ْست ْع َداد إن ْ
ِف نَ ْشر َّ
الد ْع َوة ال ْسالميَّة َوالتَّ ْعليم َوالتَّ ْبليغ  .لََذا الْ َم ْع َن الْ َعظيم َكانَت
يُ ،ه َو
ا ْل ْج َرةُ فَ ْر ً
ضاَ ،كا َن َعلَى َم ْن َلْ يُ َهاج ْر َوبَق َى ِف بَ ْل َدته َم َع الْ ُم ْشرك َ
ُم ْؤمن َوأَ ْه ُل بَ ْل َدته ُم ْشرُكو َن َذنْب َكبي م َن الْ َكبَائر إ ْن َكا َن ُم ْستَط ًيعا ،أَ َّما
ي ُم ْستَطيع بَ ْن يَ ْل َح َق ب َّلر ُسول إ َل الْ َمدينَة َوبَق َى ِف َم َكانه
إ ْن َكا َن غَ ْ َ
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َو َعبَ َد َّ
الم َج َع َل الَّذى يَ ْلتَزُم
الر ُس ُ
ول َعلَْيه َّ
اّللَ َما َعلَْيه َذنْب َّ .
الصالةُ َو َّ
الس ُ
اعةَ َّ
اد َة َّ
اج َر إلَْيه ِف َوقْت َكانَت
عبَ َ
اّلل طَ َ
اّلل ِف أَ َّّيم ا ْلَْرج َكالَّذى َه َ
ب َم ْن يَ ْرج ُع بَ ْع َد ا ْل ْج َرة بَ ْع َد أَ ْن يَ ُكو َن م َن
ا ْل ْج َرةُ فَ ْر ً
ضا َ .وَكا َن َذنْ ُ
ين َك َم ْن يَ ْتُ ُك الْ َمدينَةَ َويَ ْرج ُع إ َل بَلَده الَّّت ه َى بَ ْع ُد َم َع
الْ ُم َهاجر َ
الرَب َوَمانع َّ
الزَكاة،
ي َذنْ بُهُ م ْن َكبَائر الذنُوب أَيْ ً
الْ ُم ْشرك َ
ضا ،مثْ ُل َءاكل ّ
اّللَ ،ك َذل َ َّ
َمان ُع َّ
الزَكاة َذنْ بُهُ َكبي ع ْن َد َّ
ك َه َذا
الرَبَ ،ك َذل َ
ك الذى َيْ ُك ُل ّ
اد إ َل أَ ْهله
اج َر إ َل الْ َمدينَة ُثَّ تَ َر َك ،قَطَ َع َهذه ا ْل ْج َرَة َوَر َج َع َع َ
الَّذى َه َ
ت فَ ْرضيَّةُ ا ْل ْج َرة
ي  .أَ َّما بَ ْع َد ا ْل ْج َرة بَ ْع َد الْ َف ْتح فَ ْتح َم َّكةَ َس َقطَ ْ
الْ ُم ْشرك َ
الم
ك قَ َ
ال َعلَْيه َّ
الصالةُ َو َّ
يش يَتَّقى َربَّهُ ،ل َذل َ
الس ُ
الْ ُم ْسل ُم أَيْ نَ َما َكا َن يَع ُ
ت
ك ا ْل ْج َرةُ الَّّت َكانَ ْ
«ال ه ْج َرَة بَ ْع َد الْ َف ْتح» بَ ْع َد فَ ْتح َم َّكةَ انْ َقطَ َع ْ
ت ت ْل َ
ب تَ َدفق الْ َع َرب م َن ا ْْلَز َيرة
فَ ْر ً
ضا َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ي لَ َّن فَ ْت َح َم َّكةَ َكا َن َسبَ َ
ال َّ
الْ َع َربيَّة إ َل ال ْسالم ،بَ ْع َد ا ْل ْج َرة تَ َدفَّ ُقوا للد ُخول ِف ال ْسالم قَ َ
اّللُ
ص ُر َّ
َّاس يَ ْد ُخلُو َن ِف دين
اّلل َوالْ َف ْت ُح َوَرأَيْ َ
اء نَ ْ
تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ﴿إ َذا َج َ
ت الن َ
َّ
استَ غْف ْرهُ إنَّهُ َكا َن تَ َّو ًاب﴾ [ ُس َورةَ النَّ ْصر]،
اجا فَ َسبّ ْح ِبَ ْمد َربّ َ
ك َو ْ
اّلل أَفْ َو ً
ك َوأَنَّهُ أَ ْكثَ ُر
الر ُس ُ
َّ
اد انْت َش ًارا بَ ْع َد َذل َ
ول ﷺ َعل َم أَ َّن دينَهُ انْ تَ َش َر َو َسيَ ْز َد ُ

الم َما َو َج َد مَّ ْن َد َخ َل ِف دينه َك َع َدد َم ْن
وسى َعلَْيه َّ
الَنْبيَاء أَتْ بَ ً
الس ُ
اعاُ ،م َ
َد َخل ِف َد ْعوة ُمَ َّمد ،الَّ
ين َد َخلُوا ِف َد ْع َوة ُمَ َّمد أَ ْكثَ ُر َوأَ ْكثَ ُر َوأَ ْكثَ ُر
ذ
َ
َ
َ
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يسى َعلَى ال ْسالم َومَّن اتَّبَ َع
مَّن اتَّبَ َع ُم َ
وسى َعلَى ال ْسالم َومَّن اتَّبَ َع ع َ
المَ ،م ْن تَب َع ُمَ َّم ًدا أَ ْكثَ ُر مَّ ْن تَب َع
يم َومَّن اتَّبَ َع ُسلَْي َما َن َعلَْيه ُم َّ
الس ُ
إبْ َراه َ
صفا َوأَُّمةُ
يَ ،ح َّّت إ َّّنُ ْم يَ ُكونُو َن يَ ْوَم الْقيَ َامة َجيعُ ُه ْم أَ ْربَع َ
الَنْبيَاءَ الَ َّول َ
ي َ
صفا؛ أَُّمةُ ُمَ َّمد َم ْن َء َامنُوا به َواتَّبَ عُوهُ َوَماتُوا َعلَى ال ْسالم
ُمَ َّمد َثَان َ
ي َ
صفا،
صفا َوأَُم ُم َسائر الَنْبيَاء َجيعُ ُه ْم يَ ُكونُو َن أَ ْربَع َ
ي َ
يَ ْوَم الْقيَ َامة َثَانُو َن َ
اّللُ تَ َع َال بَ َّ
َّ
ضل
ك ب َف ْ
ش َرهُ بَ َّن ّ
ين يَ ْن تَش ُر بَ ْع َد فَ ْتح َم َّكةَ فَ تَ َح َّق َق َذل َ
الد َ
َّ
اّلل تَ َع َال .

صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
تَ ْنزيهُ َّ
ضاء َوا ْْلََوارح
اّلل َعن الَ ْع َ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
اّلل الْ َبّ َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َ
ي َو َعلَى َجيع إ ْخ َوانه الَنْبيَاء
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
ي .
المهُ َعلَْيه ْم أَ ْجَع َ
َوالْ ُم ْر َسل َ
ي َو َس ُ

أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد ُرّوينَا بل ْسنَاد الْ ُمتَّصل ِف كتَاب الْ َق َدر ل ْلبَ ْي َهق ّى َرحَهُ
ال م ْن طَريق َّ
َّ
ت ال َم َام أَ َب
الشريف الْعُثْ َمانّ قَ َ
اّللُ تَ َع َال أَنَّهُ قَ َ
ال َس ْع ُ
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ام
بن ُمَ َّمد يَ ُق ُ
الم الثَّ َواب َوالْع َقابَ ،ه َذا ال َم ُ
ول أَ ْع َمالُنَا أَ ْع ُ
الطَّيّب َس ْه َل َ
بن ُمَ َّمد أَبُو الطَّيّب ،ا ْلَاك ُم ذَ َك َر ِف ُم ْستَ ْد َركه أَنَّهُ ُه َو ُمَ ّد ُد الْ َق ْرن
َس ْه ُل ُ
بن َع ْبد الْ َعزيز لَنَّهُ َكا َن
َّ
الرابع ،بَ ْع َد أَ ْن ذَ َك َر أَ َّن ُمَ ّد َد الْ َق ْرن الَ َّول عُ َم ُر ُ
ولَ ،و ُمَ ّد ُد الْ َق ْرن ال بُ َّد أَ ْن يَ ُكو َن َحيا َعلَى َرأْس
َعلَى َرأْس الْمائَة الُ َ
َّ
َّ
َّ
الْمائَة ُثَّ ذَ َك َر أَ
يس
ر
د
إ
بن
د
م
م
ى
ع
اف
الش
ام
م
ال
ن
ا
ك
ان
ث
ال
ن
ر
ق
ْ
ل
ا
د
د
م
ن
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ام الْ َفقيهُ َّ
الشافعى ابْ ُن ُس َريْج َرض َى َّ
اّللُ َعن
َوأَ َّن ُمَ ّد َد الْ َق ْرن الثَّالث ال َم ُ
ال ِف ال َمام أَب الطَّيّب َس ْهل بن ُمَ َّمد ُسلَْي َما َن .
ا ْْلَميعُ ،ثَّ قَ َ
ض َحى إ َم ًاما ع ْن َد ُك ّل ُم َو ّحد
أَ ْ

ور َس ْه ُل ُمَ َّمد
َو َّ
الراب ُع ال َْم ْش ُه ُ

َكا َن َرض َى َّ
بن ُمَ َّمد م َن الَ ْش َعريَّة ،الَ ْش َعريَّةُ ُه ْم
اّللُ َع ْنهُ َس ْه ُل ُ
ى
اعة لَ َّن َه َذيْن ال َم َام ْي أَى الَ ْش َعر َّ
َوالْ َماتُريديَّةُ أَ ْه ُل السنَّة َوا ْْلَ َم َ
ف م َن الْ ُم ْعتَ َقدَ ،ك َما أَ َّن
َوالْ َماتُريد َّ
ى ا ْعتَ نَ يَا بتَ ْلخيص َما َكا َن َعلَْيه َّ
السلَ ُ
يا م َن الَ ْعالم ِف ا ْلَديث َوالْف ْقه َوالتَّ ْق َوى َوالْ َوَرع َكانُوا م َن الَ َشاع َرة
َكث ً
ف ا ْلَقي َقةَ يَ ْعر ُ
فَ َم ْن يَ ْعر ُ
شبّ َهةُ
ك ،الْ ُم َ
ك َوَم ْن َْي َهلُ َها َجه َل َذل َ
ف َذل َ
ادو َن الَ ْش َعريَّةَ قَديًا َو َحديثًا لَ َّن َم ْش َرَبُ ْم بَعيد َع ْن َم ْش َرب الَ ْش َعريَّة،
يُ َع ُ

الَ ْش َعريَّةُ يُنَ ّزُهو َن َّ
اّللَ َعن ُم َش َابَة ْ
ى َو ْجه م َن الْ ُو ُجوه ،أَ َّما
اَْْلق بَ ّ
س َكمثْله َش ْىء﴾
الْ ُم َشبّ َهةُ فَأُ ْشربُوا ُح َّ
ب التَّ ْشبيه يَ ْق َرأُو َن قَ ْولَهُ تَ َع َال ﴿لَْي َ
[ ُس َورةَ الش َورى] لَ ْفظًا َوُيَال ُفونَهُ َم ْع ًن  .إ َّّنَا َء َام َن بَذه اآليَة َم ْن نَ َّزَه َّ
اّللَ َع ْن
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ُم َش َابَة ْ
ف
اَْْلق ب ُك ّل الْ ُو ُجوه َك َما قَ َ
ص َ
ال أَبُو َج ْع َفر الطَّ َحاوى « َوَم ْن َو َ
َّ
اّللَ بَ ْع ًن م ْن َم َعان الْبَ َشر فَ َق ْد َك َف َر» .
إ َّن الَّ
َّ
َّ
س
ي
ل
﴿
ة
ي
ب
وا
ن
ام
ء
ا
م
الء
ؤ
ه
ا
ذ
ك
ة
ه
ج
ِف
اّلل
ن
إ
ن
و
ل
و
ق
ي
ين
ذ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َكمثْله َشىء﴾َ ،ك َذل َ َّ
ين يَ ُقولُو َن إ َّن َّ
استَ َوى َعلَى َع ْرشه بَ ْع َن
اّللَ ْ
ك الذ َ
ْ
ك ب َكل َمة «ال َك ُجلُوسنَا» َه ُؤالء ال يَ ْن َفعُ ُه ْم قَ ْوُلُ ْم
س ُثَّ يُ ْتبعُو َن َذل َ
َجلَ َ
َّ
َّ
س َعلَى الْ َع ْرشَ ،ه َذا
ل
ج
اّلل
ن
«ال َك ُجلُوسنَا» َش ْي ئًاُ ،ه ْم َشبَّ ُهوا ب َق ْول ْم إ
َ
َ
َ
َ
ي التَّ ْشبيه ،فَ بَ ْع َد َه َذا ال يَ ْن َف ُع ُه ْم قَ ْوُلُ ْم «لَك ْن ال َك ُجلُوسنَا» لَ َّن
َع ْ ُ
وس ِف اللغَة الْ َع َربيَّة َم ْع ُروف َم ْعلُوم َما ُه َو َعلَى ا ْختالف َك ْيفيَّاته،
ا ْْلُلُ َ
وس َم ْع ًن م ْن َم َعان الْبَ َشر َعلَى أَ ْى َك ْيفيَّة َكا َنَ ،وَمن ا ْعتَ َق َد ِف َّ
اّلل
فَا ْْلُلُ ُ
ف
ص َ
َذل َ
ى « َوَم ْن َو َ
ك فَ َق ْد َشبَّ َههُ َويَ ْنطَب ُق َعلَْيه قَ ْو ُل أَب َج ْع َفر الطَّ َحاو ّ
َّ
َّ
ين يَ ُقولُو َن َّّلل يَد ال َكأَيْدينَا
اّللَ بَ ْع ًن م ْن َم َعان الْبَ َشر فَ َق ْد َك َف َر» أَ َّما الذ َ
الص َفة ال بَ ْع َن ا ْْل ْسم َوا ْْلَار َحة،
َويَ ْعنُو َن بَ َذا الْ َكالم أَ َّن َّّلل يَ ًدا بَ ْع َن ّ
صحيح لَ َّن َّ
ي َوالْ َو ْجهَ  .فَ َمن
ض َ
اّللَ تَ َع َال أَ َ
اف لنَ ْفسه الْيَ َد َوالْ َع ْ َ
َه َذا َكالم َ
ورة َو َّ
ا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
ال
ضاء فَ َق َ
الش ْكل َوالَ ْع َ
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ُمنَ َّزه َعن الص َ
اء َعلَى َه َذا اال ْعت َقاد َّّلل يَد ال َكأَيْدينَا َّّلل َع ْي ال َكأَ ْعيُننَا َّّلل َو ْجه ال
بنَ ً
الص َواب .
َك ُو ُجوهنَا فَ ُه َو َعلَى َّ
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الر ْج ُل َما َوَر َد َعلَى أَنَّهُ ص َفة َّّلل بَ ْل َوَر َد َعلَى َم ْع ًن َءا َخ َر َو ُه َو
أَ َّما ّ
ال ِف لُغَة الْ َع َرب ر ْجل م ْن َج َراد أَ ْى فَ ْوج م ْن َج َراد .
ُج ْزء م ْن َخ ْلقه ،يُ َق ُ
فَا ْلَد ُ َّ
يث أَ َّن َّ
ضافًا إ َل َّ
اّلل ُه َو َحد ُ
الر ْجل ُم َ
اّللَ
يث الذى َوَر َد فيه ذ ْك ُر ّ
تَ بَ َار َك َوتَ َع َال يََْلُ يَ ْوَم الْقيَ َامة َج َهنَّ َم ب َف ْوج م ْن َخ ْلقه َكانُوا م ْن أَ ْهل َها ِف
ع ْلم َّ
س أَ ْه ُل النَّار يَ ْد ُخلُو َن النَّ َار َدفْ َعةً َواح َد ًة ُكل ُه ْم ،ال بَ ْل
اّلل تَ َع َال ،لَْي َ
ج الَخيُ ُه َو
ك فَ ْوج ُثَّ بَ ْع َد َذل َ
يَ ْد ُخ ُل فَ ْوج ُثَّ بَ ْع َد َذل َ
ك فَ ْوج فَالْ َف ْو ُ
ج الَخيُ م ْن
الَّذى َوَر َد ِف ا ْلَديث «فَ يَ َ
ض ُع ر ْجلَهُ ف َيها» ر ْجلَهُ َم ْعنَاهُ الْ َف ْو ُ
َّ
ول َّ
اّلل ﷺ ِف قَ ْوله
ب َر ُس ُ
ين ُه ْم ح َّ
َخ ْلقه الذ َ
صةُ َج َهنَّ َمَ ،ع ْن َه َذا َع ََّ
ار ر ْجلَهُ ف َيها
ال ْلََهنَّ َم َهل ْامتَ َلْت فَ تَ ُق ُ
«يُ َق ُ
ول َه ْل م ْن َمزيد فَ يَ َ
ض ُع ا ْْلَبَّ ُ
ت
ض َها إ َل بَ ْعض فَ تَ ُق ُ
فَ يَ ْن َزوى بَ ْع ُ
ول قَط قَط» َرَواهُ الْبُ َخارى ،أَى ا ْكتَ َف ْي ُ
ت َما يََْلُن .
ت م ْلئى َو َج ْد ُ
ت َم ْعنَاهُ َو َج ْد ُ
ا ْكتَ َف ْي ُ
َّ
ب ر ْجل
ين يُ َق ّد ُم ُه ْم للنَّار ،تَ ُق ُ
ول الْ َع َر ُ
رجلَهُ َم ْعنَاهُ الْ َف ْو ُ
ج الَخيُ الذ َ
م ْن َج َراد أَ ْى فَ ْوج م ْن َج َراد ،أَ َّما َم ْن تَ َو َّه َم م ْن َه َذا ا ْلَديث أَ َّن َّّلل ر ْج ًال

بَ ْع َن عُ ْ
ضو فَ ُه َو ُم َشبّه َّّلل بَْلقه ال يَ ْن َفعُهُ انْت َسابُهُ إ َل ال ْسالم لَ َّن َم ْن َلْ
يَ ْعرف َّ
ض ُع ف َيها قَ َد َمهُ»
ك رَوايَةُ الْ َق َدم «فَ يَ َ
ادتُهَُ ،ك َذل َ
اّللَ ال تَصح عبَ َ
َم ْعنَاهُ َّ
الش ْىءُ الَّذى يُ َق ّد ُمهُ َّ
ك أَئ َّمةُ اللغَة قَالُوا الْ َق َد ُم َما
اّللُ ْلََهنَّ َمَ ،ك َذل َ
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يُ َق ّد ُمهُ َّ
ض َو للنَّار،
ض ًوا فَ يُ َق ّد ُم َه َذا الْعُ ْ
س بَ ْع َن أَ َّن لَهُ َع ْ
اّللُ تَ َع َال للنَّار ،لَْي َ
ضو .
تَ نَ َّزَه َرب نَا َع ْن أَ ْن يَ ُكو َن لَهُ عُ ْ

ي َّ
اّلل
س ْ
ت َكأَ ْعيُننَا َم ْعنَاهُ أَ َّّنَا ص َفةَ ،ع ْ ُ
َوقَ ْو ُل أَ ْهل ا ْلَ ّق َّّلل َع ْي لَْي َ
اّلل قُ ْد َرةُ َّ
ال ع ْل ُم َّ
ضو
ص َفة م ْن ص َفاته َك َما يُ َق ُ
س بَ ْع َن الْ ُع ْ
اّلل ،لَْي َ
َوا ْْلَار َحةَ ،م ْن َحَلَهُ َعلَى َم ْع َن ا ْْلَار َحة فَ َق ْد َشبَّهَ َّ
اّللَ بَْلقه .
س َمة الْ ُم َشبّ َهة أَ َّّنُ ْم يَ ُقولُو َن لَ ْفظًا َّّلل أَ ْع ُي ال
َوم ْن ََْويه َه ُؤالء الْ ُم َج ّ
اء ِف
َكأَ ْعيُننَا َويَد ال َكأَيْدينَا َوَو ْجه ال َك ُو ُجهنَا َويَ ْعتَق ُدو َن ا ْْلََوار َح َوالَ ْع َ
ضَ
َّ
الم ُه ْم ُم ْعتَ َق َد ُه ْم فَال يَ ْن َفعُ ُه ْم قَ ْوُلُ ْم َه َذا فَال
اّلل ،فَ َه ُؤالء َخالَ َ
ف َك ُ
شبّ ُهو َن لَهُ .
ي َّّلل بَ ْل ُه ْم ُم َ
يَ ُكونُو َن ُمنَّزه َ
السلَف أَ َّن َّ
اّللَ تَ َع َال ُمنَ َّزه َعن ا ْْلََوارح
فَالَ ْش َعريَّةُ ُم ْعتَ َق ُد ُه ْم ُم ْعتَ َق ُد َّ
صرًَن َه َذا
ضاء َوا ْلُ ُدود َوالْغَ َاّيت َوالَ ْرَكانَ ،وقَ ْد َح َد َ
َوالَ ْع َ
ث ِف َع ْ
َّ
اس إ َل ا ْعت َقاد ا ْلَ ّد َّّلل تَ َع َال ،بلْعبَ َارة
سو ُق النَّ َ
ُم َؤل َفات َوالْعيَاذُ ب َّّلل تَ ُ
س
َّ
الصريَة تَ ْنط ُق بَ َّن َّّلل تَ َع َال َحدا فَ َم ْن َلْ يُ ْؤم ْن أَ َّن لَهُ َحدا ع ْن َد ُه ْم فَ لَْي َ
صلُواَ ،وا ْلَد َعن َّ
السلَف
ُم ْسل ًما ،إ َل َه َذا ا ْلَ ّد تَ َو َّ
اّلل َم ْنف ىى َعلَى ل َسان َّ
َك َما أَنَّهُ َم ْنف ىى ب َق ْول َّ
س َكمثْله َش ْىء﴾ لَ َّن ُك َّل َش ْىء م َن
اّلل تَ َع َال ﴿لَْي َ
الَ ْج َرام لَهُ َح ىد .
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ص ُر ،فَ َّ
فَ َّ
اّللُ تَ َع َال لَ ْو
اّللُ تَ َع َال لَ ْو َكا َن لَهُ َح ىد لَ َكا َن لَهُ أَ ْمثَال ال ُتْ َ
ش مثْ ًال لَهُ َولَ َكا َن
ص ُر لَ َكا َن الْ َع ْر ُ
َكا َن لَهُ َح ىد لَ َكا َن لَهُ أَ ْمثَال ال ُتْ َ
ض
النْ َسا ُن مثْ ًال لَهُ َوَك َذل َ
ار َوالَ ْر ُ
ار َوالَ ْش َج ُ
ك الْبَ َهائ ُم َوالَ ْح َج ُ
ب لَ َّن ُك َّل َهذه الَ ْشيَاء َلَا َح ىد ،فَ لَ ْو َكا َن
َو َّ
الس َم َو ُ
ات َوالن ُج ُ
وم َوالْ َك َواك ُ
َّ
ك
ض َذل َ
ص ُر َوال تُ َعد فَ يُ نَاق ُ
صى َوال ُتْ َ
اّللُ لَهُ َح ىد لَ َكا َن لَهُ أَ ْمثَال ال ُتْ َ
س َكمثْله َش ْىء﴾َّ ،
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال نَ َفى َع ْن نَ ْفسه أَ ْن
قَ ْولَهُ تَ َع َال ﴿لَْي َ
ية ،نَ َفى َع ْن
يَ ُكو َن لَهُ مثْل َعلَى الطْالق ال مثْل َواحد َوال أَ ْمثَال َكث َ

يسو َن ْ
اَْال َق َعلَى
نَ ْفسه َذل َ
ك َعلَى الطْالقَ ،ه ُؤالء ل َف َساد أَ ْذ َهاّن ْم يَق ُ
الْ َم ْخلُوقَ ،علَى َز ْعمه ُم َّ
اسوا
الش ْىءُ الْ َم ْو ُج ُ
ود ال بُ َّد لَهُ م ْن َح ّد ل َذاته فَ َق ُ
ْ
ك اقْ تَ َد ْوا بَ ْسالفه ْم .
اَْال َق َعلَى الْ َم ْخلُوق فَ َج َعلُوا لَهُ َحداَ ،و ُه ْم ِف َذل َ
َّ
يس
سهُ نَ َق َل َع ْنهُ أَبُو الْ َف ْ
َوال َم ُ
ام أَ ْحَ ُد نَ ْف ُ
ضل التَّميمى الذى ُه َو َرئ ُ
اد ال َمام الْ ُمبَ َّجل أَ ْحَ َد بن َح ْن بَل
اد ِف كتَابه الَّذى َسَّاهُ ا ْعت َق َ
ا ْلَنَابلَة ببَ غْ َد َ
ول َعن َّ
صريَة ِف نَ ْفى ا ْلَ ّد َعن
نَ َق َل َع ْنهُ أَنَّهُ يَ ُق ُ
اّلل تَ َع َال بال َح ّد ،عبَ َارة َ
َّ
ضل التَّميمى م ْن ُرءُوس ا ْلَنَابلَة َوم ْن كبَاره ْم ،لَك ْن ِف
اّللَ ،ه َذا أَبُو الْ َف ْ
ضل التَّميم ّى َوقَ ْب لَهُ ب َقليل َوبَ ْع َدهُ َكا َن أُ ًَنس يَ ْن تَسبُو َن لل َمام
صر أَب الْ َف ْ
َع ْ
أَ ْحَ َد َوُيَال ُفونَهُ ِف الْ ُم ْعتَ َقد ،يُثْبتُو َن َّّلل ا ْلَ َّد َ .و ُس ْب َحا َن َّ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل
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صلَّى َّ
ص َحابه
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ب الْ َعالَم َ
َر ّ
ي َو َ
ي .
الطَّيّب َ
ص َّحةُ الْ َعقي َدة َش ْرط للثَّ َواب َعلَى الَ ْع َمال

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َوالْ َمالئ َكة
اّلل الْ َبّ َّ
َولَهُ الْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َ
ي
ي َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
ي َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد أَ ْش َرف الْ ُم ْر َسل َ
الْ ُم َق َّرب َ
ين .
الطَّاهر َ
ال َّ
السيّئَات﴾
أَ َّما بَ ْع ُد فَ َق ْد قَ َ
ب َّ
اّللُ تَ َع َال ﴿إ َّن ا ْلَ َسنَات يُ ْذه ْ َ

ورَة
[ ُس َ

يحة َع ْن َر ُسول َّ
اّلل ﷺ ِف َش ْرح َم ْع َن اآليَة،
ت أَ َحاد ُ
اء ْ
يث َ
صح َ
ُهود] َج َ
ب َّ
ال «أَيَ ْعج ُز
اّلل ﷺ قَ َ
ك َما َرَواهُ ُم ْسلم ِف َّ
فَم ْن َذل َ
الصحيح أَ َّن نَ َّ
ح َّ
يحة
ب ِف الْيَ ْوم أَلْ َ
اّللَ تَ َع َال مائَةَ تَ ْسب َ
ف َح َسنَة يُ َسبّ ُ
أَ َح ُد ُك ْم أَ ْن يَ ْكس َ
ف َخطيئَة» ِف َه َذا
ف َح َسنَة َويُْ َحى َع ْنهُ ب َّن أَلْ ُ
ب لَهُ ب َّن أَلْ ُ
فَ يُ ْكتَ ُ
السيّئَاتَ ،ه َذا أَقَل َما
ا ْلَديث بَيَا ُن أَ َّن ا ْلَ َسنَةَ الْ َواح َد َة ََْ ُحو َع َش َرًة م َن َّ
السيّئَات ،بَيَا ُن
ك م َن َّ
يَ ُكو ُن َوقَ ْد ََْ ُحو ا ْلَ َسنَةُ الْ َواح َدةُ أَ ْكثَ َر م ْن َذل َ
ول َّ
يحة يَ ُكو ُن
ك أَ َّن َر ُس َ
اّلل َعلَْيه َّ
الصالةُ َو َّ
َذل َ
الس ُ
ب بَ َّن الْمائَةَ تَ ْسب َ
الم أَ ْخ ََ
ب بَنَّهُ يُْ َحى َع ْن قَائل
ثَ َو ُابَا أَلْ ًفا م َن ا ْلَ َسنَات َ .وزَّي َدة َعلَى َذل َ
ك أَ ْخ ََ
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ول َّ
اّلل ﷺ
ف َخطيئَة أَ ْى َم ْعصيَةَ ،وَلْ يُ َقيّ ْد َر ُس ُ
يحة أَلْ ُ
َهذه الْمائَة تَ ْسب َ
وز أَ ْن يَْ ُح َو َّ
َهذه ْ
اّللُ ب ْلَ َسنَة م َن
الصغَائر فَ نَ ُق ُ
اَْطيئَةَ بَ َّّنَا م َن َّ
ول َيُ ُ
الصلَ َوات ْ
ضل َّ
ض الْ َكبَائر َوإ ْن َكا َن َوَر َد ِف فَ ْ
اَْ ْمس أَنَّهُ
ا ْلَ َسنَات بَ ْع َ
ش الْ َكبَائ َرَ ،ولَك ْن
َُْ َحى َع ْنهُ َوتُ َك َّف ُر َع ْنهُ بَا َما س َوى الْ َكبَائر إ ْن َلْ يَ ْغ َ
الصلَ َوات ْ
ت بل ْسنَاد
يما س َوى َّ
اَْ ْمس فَ َق ْد ثَبَ َ
س ُمطَّر ًدا ف َ
َه َذا لَْي َ
ال أَ ْستَ غْف ُر َّ
وم
الصحيح أَ َّن « َم ْن قَ َ
َّ
اّللَ الَّذى ال إلَهَ إ َّال ُه َو ا ْلَ َّى الْ َقي َ
الز ْحف م ْن
الز ْحف» َوالْف َر ُار م َن َّ
وب إلَْيه يُغْ َف ُر لَهُ َوإ ْن َكا َن قَ ْد فَ َّر م َن َّ
َوأَتُ ُ
أَ ْك َب الْ َكبَائر ،فَإ َذا َكا َن بَذه الْ َكل َمة م َن اال ْستغْ َفار يُْ َحى م َن الْ َكبَائر َما
اء َّ
ض الْ َكبَائر .
اّللُ تَ َع َال فَال َمان َع م ْن أَ ْن يُْ َحى بلتَّ ْسبيح َوَْنوه بَ ْع ُ
َش َ
ال أَ ْستَ غْف ُر َّ
اّللَ الَّذى ال إلَهَ إ َّال ُه َو
يث « َم ْن قَ َ
يث الثَّان َحد ُ
َوا ْلَد ُ

الز ْحف» َرَواهُ أَبُو
وب إلَْيه يُغْ َف ُر لَهُ َوإ ْن َكا َن قَ ْد فَ َّر م َن َّ
ا ْلَ َّى الْ َقي َ
وم َوأَتُ ُ
ظ ابْ ُن َح َجر ِف
سنَهُ ا ْلَاف ُ
َد ُاو َد ِف ُسنَنه َو ُه َو َحديث َح َس ُن ال ْسنَاد َح َّ
َّ
س ف َيها التَّ ْقيي ُد بثَالث
ي
ل
ن
س
ل
ب
ا
ل
م
ك
ح
ّت
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُْ
الَ ،هذه ّ
الرَوايَةُ ال َ َ
الَ َم ّ
َ

صالة الْ َف ْجر بَ ْل ه َى ُمطْلَ َقة .
َم َّرات َوبَ ْن يَ ُكو َن َذل َ
ب َ
ك َعق َ
ال َه َذا اال ْستغْ َفا َر أَ ْستَ غْف ُر َّ
اّللَ الَّذى ال إلَ َه إ َّال ُه َو ا ْلَ َّى
ى َوقْت قَ َ
أَ َّ
ض الْ َكبَائر ُ .ثَّ
ب بَ ْع َ
الْ َقي َ
وم َوأَتُ ُ
وب إلَْيه غُف َر لَهُ ذُنُوبُهُ َوإ ْن َكا َن قَد ْارتَ َك َ
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صب ا ْلَ َّى
اللَّ ْف ُ
وم َويُ ْق َرأُ بلنَّ ْ
ظ يُ ْق َرأُ َعلَى َو ْج َه ْي يُ ْق َرأُ ب َّلرفْع ا ْلَى الْ َقي ُ
ك َجائز ع ْن َد عُلَ َماء النَّ ْحو .
وم ُكل َذل َ
الْ َقي َ
ظ ابْ َن َح َجر ذَ َك َر أَ َّن َه َذا اال ْستغْ َف َار يُْ َحى به م َن الْ َكبَائر
ُثَّ إ َّن ا ْلَاف َ

س م ْن تَب َعات النَّاس أَ ْى م ْن َمظَال النَّاس أَ ْى أَ َّن الْ َمظَالَ ال تَ ْد ُخ ُل
َما لَْي َ
اك نيَّة َش ْرعيَّة َوه َى أَ ْن
ت َه َذا ا ْلَديثُ ،ثَّ ُكل َه َذا َش ْرطُهُ أَ ْن تَ ُكو َن ُهنَ َ
َتْ َ
ب إ َل َّ
س فيه رَّيء أَ ْى أَ ْن يَْ َد َحهُ
يَ ْقص َد بَ َذا التَّ ْسبيح التَّ َقر َ
اّلل َولَْي َ
ص ُدهُ َخالص للتَّ َقرب إ َل َّ
سنَات ق َراءَةُ
اس ،إ َّّنَا قَ ْ
النَّ ُ
اّلل َو َه َك َذا ُكل ا ْلَ َ
ام َوا ْلَج َو َّ
الزَكاةُ َوبر الْ َوال َديْن َوالنْ َفا ُق َعلَى
الْ ُق ْرَءان َو َّ
الصالةُ َو ّ
الصيَ ُ
اب ف َيها إ َّال بلنّيَّة،
الَ ْهل َوصلَةُ َّ
الرحم إ َل غَ ْي َذل َ
ك م َن ا ْلَ َسنَات ال ثَ َو َ
ضاة َّ
ول ب َق ْلبه أَفْ َع ُل َه َذا تَ َقرًب إ َل َّ
اّلل أَو
َوالنّيَّةُ ه َى أَ ْن يَ ُق َ
اء َم ْر َ
اّلل َوابْتغَ َ

اء
ابْتغَ َ
النَّاس

الَ ْجر م َن َّ
ص َد َم ْدح
ض َّم إ َل َذل َ
اّلل ،لَك ْن ب َش ْرط أَ ْن ال يَ ُ
ك قَ ْ
ب إ َل َّ
اّلل بَذه
لَهُ َوذ ْك َرُه ْم لَهُ بلثَّنَاء ا ْْلَميل إ َّّنَا قَ ْ
ص ُدهُ أَنَّهُ يَتَ َق َّر ُ

الص َدقَة أَ ْو
اءة ل ْل ُق ْرَءان أَ ْو بَذه َّ
ا ْلَ َسنَة بَ َذا التَّ ْسبيح أَ ْو بَذه الْق َر َ
الصالة َوا ْلَ ّج َو َّ
الزَكاَة ُ .كل َهذه ا ْلَ َسنَات إ َذا
ب َف َرائضه الَّّت يَ ْف َعلُ َها َك َّ

صة َّّلل تَ َع َال َلْ يَ ْق َت ْن بَا رَّيء فَل َفاعل َها
تنَ ْ
يحة َخال َ
ت بَا نيَّة َ
صح َ
اقْ ََ
ب َع ْش َر أَ ْمثَالَا َعلَى الَقَ ّل َوقَ ْد
الثَّ َو ُ
يل أَ ْى أَ َّن ُك َّل َح َسنَة تُ ْكتَ ُ
اب ا ْْلَز ُ
يَزي ُد َّ
اع َفاتُ ،ثَّ ُهنَ َ
اء م َن الْ ُم َ
ضَ
اك َش ْرط ال بُ َّد م ْنهُ
اء َما َش َ
اّللُ ل َم ْن َش َ
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َو ُه َو ص َّحةُ الْ َعقي َدة ،ص َّحةُ الْ َعقي َدة َش ْرط للثَّ َواب َعلَى الَ ْع َمال فَال
اب َعلَى الَ ْع َمال ب ُدون ص َّحة الْ َعقي َدة .
ثَ َو َ
س
َوَم ْع َن ص َّحة الْ َعقي َدة أَ ْن يَ ُكو َن َعارفًا ب َّّلل َوَر ُسوله َك َما َي ُ
ب لَْي َ
ص ُل الَّذى ُه َو ال بُ َّد م ْنهُ للنَّ َجاة م َن
ُمَ َّر َد التَّ لَفظ ب َكل َمة التَّ ْوحيد بَل الَ ْ
صول الثَّ َواب َعلَى الَ ْع َمال ُه َو َم ْعرفَةُ َّ
ب
النَّار ِف اآلخ َرة َولُ ُ
اّلل َك َما َي ُ
ب الْ ُك ْفرَّّيت
ك الثَّبَ ُ
َوَم ْعرفَةُ َر ُسوله ُثَّ بَ ْع َد َذل َ
ات َعلَى ال ْسالم أَ ْى َتَن ُ
ت ُكل
ت َعلَى َه َذا إ َل الْ َم َمات َكانَ ْ
الْ َق ْوليَّة َوالْف ْعليَّة َواال ْعت َقاديَّة ،فَ َم ْن ثَبَ َ
ي .
ي الْ ُم ْفلح َ
ين النَّاج َ
َح َسنَة يَ ْع َملُ َها َعلَى َه َذا الْ َو ْجه فَ يَ ُكو ُن م َن الْ َفائز َ
اب َر ُسول
َم ْع َن ص َّحة الْ َعقي َدة ُه َو أَ ْن يَ ُكو َن َعلَى َما َكا َن َعلَْيه أَ ْ
ص َح ُ
َّ
ك الْ َعقي َدة الَّّت ه َى
ي َوَم ْن تَب َع ُه ْم َعلَى ت ْل َ
اّلل َوالتَّابعُو َن َوأَتْ بَاعُ التَّابع َ
الص َحابَة
اها التَّابعُو َن م َن َّ
الر ُسول تَ لَ َق ْو َها َعن َّ
َمأْ ُخو َذة َعن َّ
الر ُسول ُثَّ تَ لَ َّق َ
اها الْ ُم ْسل ُمو َن ج ًيال َع ْن جيل َ .و َهذه الْ َعقي َدةُ إ َل يَ ْومنَا َه َذا
ُثَّ تَ لَ َّق َ
ض الْفئَاتَ ،هذه الْ َعقي َدةُ الَّّت َكا َن َعلَْي َها
ودة َوإن ْانَ َر َ
َم ْو ُج َ
ف َع ْن َها بَ ْع ُ
الص َحابَةُ َوَم ْن تَب َع ُه ْم ب ْح َسان ه َى الَ ْش َعريَّةُ الْ َماتُريديَّةُ َ .والْيَ ْوَم أَ ْه ُل
َّ
السنَّة إ ْن َلْ نَ ُق ْل ُكل ُه ْم أَ ْغلَبُ ُه ْم أَ ْش َعريَّةَ ،كا َن ِف الْ َماضى الْ َماتُريديَّةُ ِف
ور م ْن بالد فَارس
نَ َواحى بالد ُبَ َارى َو َسَ ْرقَ ْن َد َوطَ ْش َق ْن َد َو ُج ْر َجا َن َونَ ْي َسابُ َ
ت .
لَكنَّهُ الْيَ ْوَم َكأَ َّن الَ ْش َعريَّةَ َع َّم ْ
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اعة فَ َعقي َد ُتُ ْم ُم ْن بَث َقة م ْن
َوالَ ْش َعريَّةُ َوالْ َماتُريديَّةُ ُه ْم أَ ْه ُل السنَّة َوا ْْلَ َم َ
قَ ْول َّ
س َكمثْله َش ْىء﴾ ُ[س َورةَ الش َورى] َع َرفُوا َم ْع َن َهذه اآليَة
اّلل تَ َع َال ﴿لَْي َ
ب فَ نَ َّزُهوا َّ
ي َو َعن التَّ َحيز ِف
اّللَ تَ َع َال َع ْن ص َفات الْ َم ْخلُوق َ
َك َما َي ُ
احة لَنَّهُ ال تَصح َم ْعرفَةُ َّ
اّلل َم َع ا ْعت َقاد أَنَّهُ
الْ َم َكان َو َعن ا ْلَ ّد أَى الْم َس َ

يُ ْشبهُ َخ ْل َقهُ ببَ ْعض ص َفات ْم َكالتَّ َحيز ِف الْ َم َكان أَو التَّ َحيز ِف الْ َع ْرش أَ ْو
ِف غَ ْي الْ َع ْرش أَو التَّ َحيز ِف َجيع الَ َماكنُ ،كل َه َذا ضد َهذه اآليَة
الصةُ َعقي َدة أَ ْهل ا ْلَ ّق أَ َّن َّ
اّللَ َم ْو ُجود ال
س َكمثْله َش ْىء﴾  .فَ ُخ َ
﴿لَْي َ
ف
ودات ب َو ْجه م َن الْ ُو ُجوهَّ ،
السلَ ُ
ودات أَ ْى ال يُ ْشبهُ الْ َم ْو ُج َ
َكالْ َم ْو ُج َ
الصالُو َن َكانُوا َعلَى َهذه الْ َعقي َدة أَ ْى تَ ْنزيه َّ
اّلل َعن التَّ َحيز ِف الْ َم َكان
َّ
َوا ْلَ ّدَّ ،
بن ا ْلُ َس ْي بن
يل َعلَى َذل َ
ين َعل َّى َ
ك أَ َّن ال َم َام َزيْ َن الْ َعابد َ
الدل ُ
َعل ّى بن أَب طَالب َرض َى َّ
السلَف لَهُ ر َسالَة تُ َس َّمى
اّللُ َع ْنهُ َكا َن م ْن أَ َوائل َّ
َّ
الس َّجاديَّةَ ذَ َك َر ف َيها عبَ َارات ِف التَّ ْنزيه م ْن َها َهذه ا ْْلُ ْملَةُ
الصحي َفةَ َّ
ت َّ
الصحي َفة الَّّت ه َى
يك َم َكان»ِ ،ف َهذه َّ
اّللُ الَّذى ال َْيو َ
« ُس ْب َحانَ َ
ك أَنْ َ
ت َّ
يك َم َكان»
َتْل ُ
اّللُ الَّذى ال َْيو َ
ين « ُس ْب َحانَ َ
ك أَنْ َ
يف َسيّد ًَن َزيْن الْ َعابد َ
َّ
ين َرض َى َّ
د
اب
ع
ْ
ل
ا
ن
ي
ز
ن
ا
ك
 .
ح
ال
الص
ف
ل
الس
الم
ك
ن
م
ا
ّن
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
ا ْح َفظُ َ
ْ
َ
اّللُ
وها فَإ ْ
َ
ُ
ضا ِف نَ ْفى ا ْلَ ّد
ك الْ َوقْتَ ،وقَ َ
َع ْنهُ يُ َق ُ
ال أَيْ ً
ض ُل قُ َرش ّى ِف َذل َ
ال َع ْنهُ أَفْ َ
ت َّ
َعن َّ
ود
ت بَ ْح ُدود» َو َذل َ
اّلل « ُس ْب َحانَ َ
اّللُ الَّذى لَ ْس َ
ك أَنْ َ
ك أَ َّن الْ َم ْح ُد َ
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اج إ َل َم ْن َح َّدهَُّ ،
س ب َق ْدر الْ َع ْرش
س لَهُ م َس َ
َْيتَ ُ
احة لَْي َ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال لَْي َ
صغَ َر م َن الْ َع ْرش َ .من ا ْعتَ َق َد أَ َّن َّ
اّللَ ب َق ْدر الْ َع ْرش فَ ُه َو
َوال أَ ْو َس َع م ْنهُ َوال أَ ْ

احةً فَ ُه َو َجاهل ب َّّلل َوَمن
َجاهل ب َّّلل َوَمن ا ْعتَ َق َد أَنَّهُ أَ ْو َس ُع م ْنهُ م َس َ
صغَ ُر م َن الْ َع ْرش فَ ُه َو أَ َشد َج ْه ًال َوبُ ْع ًدا َعن َّ
ام
ا ْعتَ َق َد أَنَّهُ أَ ْ
اّلل ُ .ثَّ ال َم ُ
ى َع َش َرات م َن
أَبُو َج ْع َفر الطَّ َحاوى الَّذى َع َ
اش ِف الْ َق ْرن الثَّالث ا ْل ْجر ّ
الرابع
ي َسنَةً ُثَّ أَ ْد َر َك م َن الْ َق ْرن الَّذى يَليه الْ َق ْرن َّ
ي َْن َو َس ْبع َ
السن َ
ّ
ف كتَ ًاب َسَّاهُ بَيَا َن َعقي َدة أَ ْهل
ين َسنَةً َونَيًّفاَ ،ه َذا أَلَّ َ
ا ْل ْجر ّ
ى َْن َو ع ْشر َ
َّ
السنَّة وا ْْلَم َ َّ
ي
ِف َسنَةَ مائَة َو َخْس َ
َ َ
اعة الّت َكا َن َعلَْي َها أَبُو َحني َفةَ الذى تُ ُو َّ
َّ
ى
السن َ
َو َ
ي ِف الْ َق ْرن الثَّان ا ْل ْجر ّ
صاحبَاهُ الل َذان تُ ُوفّيَا بَ ْع َدهُ ب َع َش َرات م َن ّ
بن ا ْلَ َسن َو ُه ْم م َن الَئ َّمة أَ ْهل
وس َ
ف يَ ْع ُق ُ
أَبُو يُ ُ
يم َو ُمَ َّم ُد ُ
وب ُ
بن إبْ َراه َ
اه ْم ذَ َك َر أَ َّن أَ ْه َل السنَّة َه ُؤالء الثَّالثَةَ م َن الَئ َّمة
اال ْجت َهاد َ .وَم ْن س َو ُ
يُه ْم َعلَى َعقي َدة أَ َّن َّ
س بَ ْح ُدود َوال ُمتَ َحيّ ًزا ِف ا ْْل َهات ،ال ِف
َوغَ ْ َ
اّللَ لَْي َ
ا ْْل َهة الْعُ ْليَا َوال ِف ا ْْل َهة التَّ ْحتيَّة َوال ِف ج َهة الْيَمي َوال ِف ج َهة الْيَ َسار

ال «تَ َع َال َعن ا ْلُ ُدود» َّ
َوال ِف ج َهة ْ
اَْْلف َوال ِف ج َهة الَ َمام قَ َ
اّللُ
ش َْم ُدود لَك ْن َْن ُن ال
س بَ ْح ُدود ،الْ َع ْر ُ
تَ َع َال ُمنَ َّزه َعن ا ْلُ ُدود أَ ْى لَْي َ
اّللُ ،فَ َّ
ف َح َّدهُ لَك ْن ُه َو ِف َح ّد َذاته َْم ُدود لَهُ َح ىد يَ ْعلَ ُمهُ َّ
اّللُ تَ بَ َار َك
نَ ْعر ُ
وز أَ ْن
وز أَ ْن نَ ُق َ
ول لَهُ َح ىد يَ ْعلَ ُمهُ ُه َو َوال َيُ ُ
س بَ ْح ُدود ال َيُ ُ
َوتَ َع َال لَْي َ
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يُ َق َ
ال لَهُ َح ىد يَ ْعلَ ُمهُ ُه َو َونَ ْعلَ ُمهُ َْن ُن ،كال َذل َ
ك َبطل  .ا ْلَق أَ ْن يُ ْن َفى َع ْنهُ
ك ا ْلَ ّد .
اج إ َل َم ْن َج َعلَهُ َعلَى َذل َ
ا ْلَد َو َذل َ
ك لَ َّن الَّذى لَهُ َح ىد َْيتَ ُ
َهذه َّ
س َْن ُن لَنَا َدليل َع ْقل ىى غَ ْيُ َّ
صلُ ُح
الدليل الْ ُق ْرَءانّ أَ َّّنَا ال تَ ْ
الش ْم ُ
ك لَ َّن َلَا َحدا فَ لَ َها َخالق َج َعلَ َها َعلَى َه َذا
أَ ْن تَ ُكو َن إ َلًا ل ْل َعا َل َو َذل َ
ا ْلَ ّدَ ،و َّ
ك
اج إ َل َم ْن َج َعلَهُ َعلَى َذل َ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال لَ ْو َكا َن لَهُ َح ىد َال ْحتَ َ
اج َّ
ك ا ْلَ ّد الَّذى ه َى َعلَْيه،
س إ َل َم ْن َج َعلَ َها َعلَى َذل َ
ا ْلَ ّد َك َما َتْتَ ُ
الش ْم ُ
ف َكانُوا يَ ْن ُفو َن َعن َّ
اّلل ا ْلَ َّد َوا ْْل َهةَ أَى التَّ َحي َز
فَ َق ْد ظَ َه َر لَ ُك ْم أَ َّن َّ
السلَ َ

صاف ْ
اَْْلق .
الس ّ
ت أَ ْو ِف َجيع َها َو َسائر أَ ْو َ
ِف ج َهة م َن ا ْْل َهات ّ
إ َّن َّ
س َكمثْله
اّللَ ُمنَ َّزه َع ْن َذل َ
ك َوُكل َه َذا مَّا تُ ْعطيه َهذه اآليَةُ ﴿لَْي َ

وب ُمْتَل َفة ،قُلُوب تَ ْف َه ُم م ْن َهذه اآليَة َهذه الْ َم َعان
َش ْىء﴾ لَكن الْ ُقلُ ُ
َوقُلُوب ال تَ ْف َه ُم تَ ْق َرأُ َها أَلْسنَ تُ َها َوال تَ ْف َه ُم َما َتْويه م َن التَّ ْنزيهَ ،ه َذا َما
ب أَ ْهل السنَّة تَ ْشبيهَ َّ
اّلل بَْلقه بَ ْن
س َم ْذ َه ُ
َكا َن َعلَْيه أَ ْه ُل السنَّة ،لَْي َ
يَ ْعتَق َد فيه أَ َّن لَهُ أَ ْع َ
اء َوأَ ْن يَ ْعتَق َد فيه أَنَّهُ ُمتَ َحيّز َعلَى الْ َع ْرش َم َع أَنَّهُ
ضً

َم ْنف ىى َع ْنهُ َما َكا َن م ْن ص َفات ْ
ك َكالن ُزول م ْن عُ ْلو إ َل
اَْْلق م ْن غَ ْي َذل َ
اك .
ُس ْفل ُثَّ الر ُجوع إ َل ُهنَ َ
اّلل تَ َع َال ﴿إ َّن َربَّ ُك ُم َّ
ي ب ْلََقائق يَظُنو َن أَ َّن قَ ْو َل َّ
ض ا ْْلَاهل َ
بَ ْع ُ
اّللُ
استَ َوى َعلَى الْ َع ْرش﴾
الَّذى َخلَ َق َّ
الس َم َوات َوالَ ْر َ
ض ِف ستَّة أَ َّّيم ُثَّ ْ
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اها أَ َّن َّ
اّللَ نَ َز َل م َن الْ َع ْرش الَّذى ُه َو
[ ُس َورَة يُونُس] يَظُنو َن أَ َّن َهذه اآليَةَ َم ْعنَ َ
كَ ،ه َذا
ُم ْستَ َقرهُ إ َل أَ ْس َف َل فَ َهيَّأَ َّ
صع َد بَ ْع َد َذل َ
الس َم َوات َوالَ ْر َ
ض ُثَّ َ
َج ْهل قَبيح بلْ ُق ْرَءان ،إ َّّنَا َم ْع َن اآليَة أَ َّن َّ
الس َم َوات
اّللَ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال َخلَ َق َّ
ض ِف ستَّة أَ َّّيم َوَكا َن ُم ْستَوًّي َعلَى الْ َع ْرش أَ ْى قَاه ًرا ل ْل َع ْرش قَ ْب َل
َوالَ ْر َ
الس َم َاوات َوالَ ْرضَ ،و َعلَى َز ْعمه ْم َكل َمةُ ُثَّ ال َتْتى إ َّال بَ ْع َد َتَخر
ُو ُجود َّ

صول َش ْىء َع ْن َش ْىء َو َه َذا َج ْهل بللغَة ُ .ثَّ َتْتى بَ ْع َن الْ َواوَ ،كل َمةُ ُثَّ
ُح ُ
ودهُ ُمتَأَ ّخر َع ْن
َتْتى ُم َرادفَةً ل ْل َواو َك َما َتْتى ل ّ
لداللَة َعلَى أَ َّن َما بَ ْع َد َها ُو ُج ُ

ي
ُو ُجود َما قَ ْب لَ َهاَ ،ك َما َتْتى لََذا الْ َم ْع َن َم ْع َن التَّأَخر َتْتى ل َم ْع َن ا ْْلَ ْمع بَ ْ َ
َش ْي ئَ ْي بَ ْع َن ال ْخبَار ب ْجت َماع َش ْي ئَ ْي ِف الْ ُو ُجود م ْن غَ ْي داللَة َعلَى َتَخر
ال ُثَّ َتْتى
َما بَ ْع َد َها َع ْن َما قَ ْب لَ َها َ .ه َذا أَثْ بَ تَهُ عُلَ َماءُ اللغَة م ْن ُه ُم الْ َف َّراءُ قَ َ
ك َشاهد م َن الْ ُق ْرَءان َو َشاهد م ْن ش ْعر الْ َع َرب
بَ ْع َن الْ َواوُ ،ثَّ َعلَى َذل َ
َّ
ين َكانُوا يَتَ َكلَّ ُمو َن بللغَة الْ َع َربيَّة َع ْن َسلي َقة َوطَب َيعة
الْ ُق َد َماء الْ ُف َ
ص َحاء الذ َ
م ْن غَ ْي أَ ْن يَ ْد ُر ُسوا النَّ ْح َو .
ال أَ َح ُد ُه ْم
قَ َ
اد قَ ْب َل َذل َ
ُثَّ قَ ْد َس َ
اد ُثَّ َس َ
إ َّن َم ْن َس َ
ك َجدهُ
اد أَبُوهُ
س َر ُثَّ ُهنَا أَ َّّنَا تَ ُدل َعلَى َتَخر َما بَ ْع َد َها َع ْن َما
َه ْل يَصح أَ ْن تُ َف َّ
استَ َوى َعلَى
قَ ْب لَ َها ِف الْ ُو ُجود ،ال تَ ُدلَ ،ك َذل َ
ك ِف َهذه اآليَة ﴿ ُثَّ ْ
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الْ َع ْرش﴾ [ ُس َورَة يُونُس] ال تَ ُدل ُثَّ َعلَى أَ َّن َّ
ض
اّللَ تَ َع َال َخلَ َق َّ
الس َم َوات َوالَ ْر َ
س َعلَْيه َك َما
ُثَّ بَ ْع َد أَ ْن ُوج َدت َّ
الس َم َو ُ
ات َوالَ ْر ُ
ض َ
صع َد إ َل الْ َع ْرش َو َجلَ َ
َّ
ين ُحرُموا م ْن فَ ْهم َّ
الدالئل الْ َع ْقليَّة ،الْ َع ْق ُل لَهُ ا ْعتبَار
يَ ْزعُ ُم الْ ُم َشبّ َهةُ الذ َ
ِف َّ
ك أَ َم َر َّ
اّللُ بلتَّ َفكر ِف أَ ْكثَر م ْن َءايَة َ .والتَّ َفك ُر ُه َو النَّظَ ُر
الش ْرع ل َذل َ
ك م ْن َم ْعرفَة َّ
ف بَا
الدالئل الْ َع ْقليَّة الَّّت يُ ْع َر ُ
الْ َع ْقلى َه ُؤالء ُحرُموا م ْن َذل َ
َّ
ين يَ ْعتَق ُدو َن
َما يَصح َوَما ال يَصح ،مثَال ل َذل َ
ك يُبَ ُّ
ي َس َخافَ َة َه ُؤالء الذ َ
َّ
ِف َّ
يث
س ُرو َن َحد َ
اّلل التَّ َحي َز ِف الْ َم َكان َوا ْلَ َّد َوالْم َس َ
احةَ ُه َو أَّنُ ْم يُ َف ّ
صف الَخي» َوِف لَ ْفظ «ِف
«يَ ْنز ُل َرب نَا ُك َّل لَْي لَة إ َل َّ
الس َماء الدنْ يَا ِف النّ ْ
يب لَهُ َو َه ْل م ْن ُم ْستَ غْفر
الث لُث الَخي فَ يَ ُق ُ
ول َه ْل م ْن َداع فَأَ ْستَج َ
فَأَ ْغف َر لَهُ َو َه ْل م ْن َسائل فَأُ ْعطيَهُ َح َّّت يَ ْن َفج َر الْ َف ْج ُر» َو ُه َو َحديث
َّ
س ُكوا
ين ََ َّ
صحيح إ ْسنَ ً
َ
ادا  .ظَاه ُر َه َذا ا ْلَديث َعلَى َز ْعم َه ُؤالء الذ َ
بظَاهر َه َذا ا ْلَديث أَ َّن َّ
اّللَ يَ ْب َقى ِف الث لُث الَخي م َن اللَّْيل إ َل الْ َف ْجر
ك
َو ُه َو يَ ُق ُ
الم ،فَ ْه ُم ُه ْم َه َذا َدليل َعلَى َس َخافَة عُ ُقول ْم َو َذل َ
ول َه َذا الْ َك َ
ف ب ْختالف الْبالد ،فَاللَّْي ُل ِف أَ ْرض َّنَار ِف أَ ْرض أُ ْخ َرى
لَ َّن اللَّْي َل َيْتَل ُ
ك م َن
ص ُ
ف اللَّْيل ِف أَ ْرض أَ َّو ُل النَّ َهار ِف أَ ْرض إ َل غَ ْي َذل َ
َون ْ
اال ْختالفَات ،فَ َعلَى قَ ْول ْم يَ ْل َزُم أَ ْن يَ ُكو َن َّ
الس َماء
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ِف َّ
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الدنْ يَا طَال ًعا م ْن َها إ َل الْ َع ْرش ِف ُك ّل َلْظَة م ْن َلَظَات اللَّْيل َوالنَّ َهار َهذه

َس َخافَةُ َع ْقل .

صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
الدين تَ ْعري ُف َها ُح ْك ُم َها َوأَقْ َس ُام َها
الْب ْد َعةُ ِف ّ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ض ُل
قَ َ
ي لَهُ الْ َف ْ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
صلَّى َّ
ص ْحبه
اّللُ َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َءاله َو َ
َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َو َ
ين .
الطَّاهر َ
ت
ث َعلَى غَ ْي مثَال َسابق ،يُ َق ُ
ا ْعلَ ْم أَ َّن الْب ْد َعةَ لُغَةً َما أُ ْحد َ
ال ج ْئ ُ

ك َ .وِف َّ
ث
بَ ْمر بَديع أَ ْى ُْم َدث َعجيب َلْ يُ ْع َر ْ
الش ْرع الْ ُم ْح َد ُ
ف قَ ْب َل َذل َ
ست
اء ِف السنَّة  .قَ َ
الَّذى َلْ يَنُ َّ
ص َعلَْيه الْ ُق ْرَءا ُن َوال َج َ
ال ابْ ُن الْ َع َرب لَْي َ
اهَا َوإ َّّنَا يُ َذم
ي للَ ْفظ ب ْد َعة َو ُْم َدث َوال َم ْعنَ ُ
الْب ْد َعةُ َوالْ ُم ْح َد ُ
وم ْ َ
ث َم ْذ ُم َ
ف السنَّةَ َويُ َذم م َن الْ ُم ْح َد َثت َما َد َعا إ َل َّ
الضاللَة اه  .
م َن الْب ْد َعة َما ُيَال ُ
َوالْب ْد َعةُ تَ ْن َقس ُم إ َل ق ْس َم ْي
ضاللَة َوه َى الْ ُم ْح َدثَةُ الْ ُم َخال َفةُ ل ْل ُق ْرَءان َوالسنَّة .
ب ْد َعة َ
َوب ْد َعة ُه ًدى َوه َى الْ ُم ْح َدثَةُ الْ ُم َواف َقةُ ل ْل ُق ْرَءان َوالسنَّة .
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ى َوُم ْسلم َع ْن َعائ َشةَ َرض َى
يم َم ْف ُهوم م ْن َحديث الْبُ َخار ّ
َو َه َذا التَّ ْقس ُ
ول َّ
َّ
س
ال َر ُس ُ
ت قَ َ
اّلل ﷺ « َم ْن أَ ْح َد َ
اّللُ َع ْن َها قَالَ ْ
ث ِف أَ ْمرًَن َه َذا َما لَْي َ
س َعلَْيه
م ْنهُ فَ ُه َو َردى» َوَرَواهُ ُم ْسلم بلَ ْفظ َءا َخ َر َو ُه َو « َم ْن َعم َل َع َم ًال لَْي َ
ول َّ
ث
أَ ْم ُرًَن فَ ُه َو َر ىد» فَأَفْ َه َم َر ُس ُ
س م ْنهُ» أَ َّن الْ ُم ْح َد َ
اّلل ﷺ ب َق ْوله « َما لَْي َ
ودا إ َذا َكا َن َعلَى خالف َّ
ث
الشر َيعة َوأَ َّن الْ ُم ْح َد َ
إ َّّنَا يَ ُكو ُن َردا أَ ْى َم ْر ُد ً
الْ ُم َواف َق ل َّ
ودا .
س َم ْر ُد ً
لشر َيعة لَْي َ
صحيحه م ْن َحديث َجرير بن
َو ُه َو َم ْف ُهوم أَيْ ً
ضا مَّا َرَواهُ ُم ْسلم ِف َ
ول َّ
اّلل الْبَ َجل ّى َرض َى َّ
َع ْبد َّ
اّلل ﷺ « َم ْن َس َّن ِف
ال َر ُس ُ
ال قَ َ
اّللُ َع ْنهُ أَنَّهُ قَ َ
ال ْسالم ُسنَّةً َح َسنَةً فَ لَهُ أَ ْج ُرَها َوأَ ْج ُر َم ْن َعم َل بَا بَ ْع َدهُ م ْن غَ ْي أَ ْن

ص م ْن أُ ُجوره ْم َش ْىء
يَ ْن ُق َ
وْزُرَها َووْزُر َم ْن َعم َل بَا
َش ْىء» .

َوَم ْن َس َّن
م ْن بَ ْعده

ِف ال ْسالم ُسنَّةً َسيّئَةً َكا َن َعلَْيه
ص م ْن أَ ْوَزاره ْم
م ْن غَ ْي أَ ْن يَ ْن ُق َ

ال ُكنَّا
الزْرق ّى قَ َ
اعةَ بن َرافع َّ
صحيحه َع ْن رفَ َ
َوأَ ْخ َر َج الْبُ َخارى ِف َ
ال « َس َع َّ
الرْك َعة قَ َ
ب ﷺ ،فَ لَ َّما َرفَ َع َرأْ َسهُ م َن َّ
يَ ْوًما نُ َ
اّللُ
صلّى َوَر َ
اء النَّ ّ
يا طَيّبًا ُمبَ َارًكا فيه،
ل َم ْن َح َدهُ» قَ َ
اءهُ َربَّنَا َولَ َ
ال َر ُجل َوَر َ
ك ا ْلَ ْم ُد َحْ ًدا َكث ً
الم
ال أَ ًَن ،قَ َ
ال « َمن الْ ُمتَ َكلّ ُم» قَ َ
ف قَ َ
ال َعلَْيه َّ
ص َر َ
الصالةُ َو َّ
الس ُ
فَ لَ َّما انْ َ

وّنَا أَي ُه ْم يَ ْكتُ بُ َها أَ َّو َل» .
ي َملَ ًكا يَ ْب تَد ُر َ
تب ْ
« َرأَيْ ُ
ض َعةً َوثَالث َ
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استُد َّل به َعلَى
قَ َ
ال ابْ ُن َح َجر ِف الْ َف ْتح ِف َش ْرح َه َذا ا ْلَديث َو ْ
ي ُمَالف ل ْل َمأْثُور .
َج َواز إ ْح َداث ذ ْكر ِف َّ
الصالة غَ ْي َمأْثُور إ َذا َكا َن غَ ْ َ
َوَرَوى أَبُو َد ُاو َد َع ْن َع ْبد َّ
اّلل بن عُ َم َر أَنَّهُ َكا َن يَزي ُد ِف التَّ َشهد َو ْح َدهُ ال

ول أَ ًَن ز ْد ُتَا .
يك لَهُ َويَ ُق ُ
َشر َ
َوقَ َ
ال النَّ َووى ِف كتَاب َتْذيب الَ ْسَاء َواللغَات َما نَصهُ الْب ْد َعةُ
ب َك ْسر الْبَاء ِف َّ
اث َما َلْ يَ ُك ْن ِف َع ْهد َر ُسول َّ
اّلل ﷺ
الش ْرع ه َى إ ْح َد ُ

يحة اه  .
َوه َى ُم ْن َقس َمة إ َل َح َسنَة َوقَب َ
ام َّ
الش ْي ُخ الْ ُم ْج َم ُع َعلَى إ َم َامته َو َجاللَته َوََكنه ِف أَنْ َواع
قَ َ
ال ال َم ُ
السالم َرحَهُ َّ
بن َع ْبد َّ
الْعُلُوم َوبَ َر َ
اّللُ َوَرض َى َع ْنهُ
اعته أَبُو ُمَ َّمد َع ْب ُد الْ َعزيز ُ
ِف َءاخر كتَاب الْ َق َواعد الْب ْد َعةُ ُم ْن َقس َمة إ َل َواجبَة َو ُمَ َّرَمة َوَم ْن ُدوبَة
ض الْب ْد َعةُ َعلَى قَ َواعد
احة قَ َ
يق ِف َذل َ
ال َوالطَّر ُ
َوَم ْك ُر َ
ك أَ ْن تُ ْع َر َ
وهة َوُمبَ َ
َّ
ت ِف قَ َواعد اليَاب فَه َى َواجبَة أَ ْو ِف قَ َواعد التَّ ْحري
الشر َيعة فَإ ْن َد َخلَ ْ

احة
فَ ُم َح َّرَمة أَو النَّ ْدب فَ َم ْن ُدوبَة أَو الْ َم ْك ُروه فَ َم ْك ُر َ
وهة أَو الْ ُمبَاح فَ ُمبَ َ
ى .
انْ تَ َهى َك ُ
الم النَّ َوو ّ
َوقَ َ
ين ِف َر ّد الْ ُم ْحتَار َما نَصهُ فَ َق ْد تَ ُكو ُن الْب ْد َعةُ َواجبَةً
ال ابْ ُن َعابد َ
لر ّد َعلَى أَ ْهل الْف َرق َّ
الضالَّة َوتَ َعلم النَّ ْحو الْ ُم ْفهم
صب الَدلَّة ل َّ
َكنَ ْ
ل ْلكتَاب َوالسنَّة َوَم ْن ُدوبَةً َكإ ْح َداث َْنو رَبط َوَم ْد َر َسة َوُك ّل إ ْح َسان َلْ
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احةً َكالتَّ َوسع
يَ ُك ْن ِف َّ
الص ْدر الَ َّول َوَم ْك ُر َ
وهةً َك َز ْخ َرفَة الْ َم َساجد َوُمبَ َ
بلَذيذ الْ َمآكل َوالْ َم َشارب َوالثّيَاب َ .وَرَوى الْبَ ْي َهقى ب ْسنَاده ِف َمنَاقب
الشافع ّى َعن َّ
َّ
الشافع ّى َرض َى َّ
ت ِف الُُمور
اّللُ َع ْنهُ أَنَّهُ قَ َ
ال الْ ُم ْح َد َث ُ
اعا
ض ْرَبن أَ َح ُد ُهَا َما أُ ْحد َ
ث مَّا ُيَال ُ
َ
ف كتَ ًاب أَ ْو ُسنَّةً أَ ْو أَثَ ًرا أَ ْو إ ْجَ ً
فَ َهذه الْب ْد َعةُ َّ
ث م َن ْ
الف فيه ل َواحد
اَْ ْي ال خ َ
الضاللَةُ َوالثَّانيَةُ َما أُ ْحد َ

ومة .
م ْن َه َذا َو َهذه ُْم َدثَة غَ ْيُ َم ْذ ُم َ

َّ
ال َّ
ين
قَ َ
اّللُ تَ بَ َار َك َوتَ َع َال ِف كتَابه الْ َعزيز ﴿ َو َج َع ْلنَا ِف قُلُوب الذ َ
ض َوان
اء ر ْ
وها َما َكتَ ْب نَ َ
اتَّبَ عُوهُ َرأْفَ ًة َوَر ْحَ ًة َوَرْهبَانيَّةً ابْ تَ َدعُ َ
اها َعلَ ْيه ْم إ َّال ابْتغَ َ
َّ
اها
اّلل﴾ [ ُس َورةَ ا ْلَديد]  .فَ َهذه اآليَةُ يُ ْستَ َدل بَا َعلَى الْب ْد َعة ا ْلَ َسنَة لَ َّن َم ْعنَ َ
َم ْد ُ َّ
ي لَهُ َعلَْيه
ي الْ ُمتَّبع َ
ي الْ ُم ْؤمن َ
يسى الْ ُم ْسلم َ
ح الذ َ
ين َكانُوا م ْن أَُّمة ع َ
الم بليَان َوالتَّ ْوحيد ،فَ َّ
اّللُ تَ َع َال َم َد َح ُه ْم لَ َّّنُ ْم َكانُوا أَ ْه َل َرأْفَة
َّ
الس ُ
الرْهبَانيَّةُ ه َى االنْقطَاعُ َعن َّ
الش َه َوات
َوَر ْحَة َولَ َّّنُ ُم ابْ تَ َدعُوا َرْهبَانيَّةًَ ،و َّ
ادة  .فَ َم ْع َن قَ ْوله تَ َع َال
الزَواج َر ْغبَةً ِف َتَرده ْم ل ْلعبَ َ
َح َّّت إ َّّنُ ُم انْ َقطَعُوا َعن ّ
ب
اها َعلَْيه ْم﴾ أَ ْى َْن ُن َما فَ َر ْ
اها َعلَْيه ْم إ َّّنَا ُه ْم أَ َر ُ
ضنَ َ
﴿ َما َكتَ ْب نَ َ
ادوا التَّ َقر َ
اّلل ،فَ َّ
إ َل َّ
ص َلُ ْم َعلَْيه ِف
اّللُ تَ َع َال َم َد َح ُه ْم َعلَى َما ابْ تَ َدعُوا مَّا َلْ يُنَ َّ
اعة
ال ْنيل َوال قَ َ
ص م ْنهُ ،إ َّّنَا ُه ْم أَ َر ُ
ادوا الْ ُمبَالَغَةَ ِف طَ َ
يح بنَ ّ
ال َلُُم الْ َمس ُ

َّ
الزْو َجة َوالَ ْهل فَ َكانُوا
اّلل تَ َع َال َوالتَّ َجر َد ب َ ْتك االنْشغَال ب ّلزَواج َونَ َف َقة َّ
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ك َعلَى
يَ ْب نُو َن َّ
وت َخفي َفةً م ْن طي أَ ْو م ْن غَ ْي َذل َ
الص َوام َع أَ ْى بُيُ ً
ادة .
الْ َم َواضع الْ ُم ْن َعزلَة َعن الْبَ لَد ليَ تَ َج َّر ُدوا ل ْلعبَ َ
ى َرْك َعتَ ْي ع ْن َد َما قُ ّد َم
َوم َن الْب َدع الْ ُم ْستَ َحبَّة إ ْح َد ُ
اث ُخبَ ْيب بن َعد ّ
ى فَفيه َما نَصهُ َوَكا َن ُخبَ ْيب ُه َو
اء َذل َ
ك ِف َ
صحيح الْبُ َخار ّ
ل ْل َق ْتل َك َما َج َ

استَ َع َار
قَ تَ َل ا ْلَار َ
ث يَ ْوَم بَ ْدر فَ َم َك َ
يا َح َّّت إ َذا أَ ْجَعُوا قَ ْت لَهُ ْ
ث ع ْن َد ُه ْم أَس ً
ت َع ْن
وسى م ْن بَ ْعض بَنَات ا ْلَارث ليَ ْستَح َّد بَا فَأَ َع َارتْهُ ،قَالَ ْ
ت فَ غَف ْل ُ
ُم َ
ت فَ ْز َعةً
ب ل فَ َد َر َج إلَْيه َح َّّت أَ َتهُ فَ َو َ
ض َعهُ َعلَى فَخذه فَ لَ َّما َرأَيْ تُهُ فَز ْع ُ
َ
صّ
ت
وسى فَ َق َ
َع َر َ
ف َذل َ
ي أَ ْن أَقْ تُ لَهَُ ،ما ُك ْن ُ
ال أَ َّتْ َش ْ َ
ك م ّن َوِف يَده الْ ُم َ
اء َّ
يا م ْن
ت تَ ُق ُ
لَفْ َع َل َذ َ
اّللَُ ،وَكانَ ْ
ول َما َرأَيْ ُ
اك إ ْن َش َ
يا قَط َخ ْ ً
ت أَس ً
ُخبَ ْيب لََق ْد َرأَيْ تُهُ َيْ ُك ُل م ْن قطَف عنَب َوَما بَ َّكةَ يَ ْوَمئذ َثََرة َوإنَّهُ لَ ُموثَق
ِف ا ْلَديدَ ،وَما َكا َن إ َّال رْزقًا َرَزقَهُ َّ
اّللُ ،فَ َخ َر ُجوا به م َن ا ْلََرم ليَ ْقتُ لُوهُ
ال لَ ْوال أَ ْن تَ َرْوا أَ َّن َما ب
ف إلَْيه ْم فَ َق َ
فَ َق َ
ص َر َ
صلّى َرْك َعتَ ْي ُثَّ انْ َ
ال َدعُون أُ َ

الرْك َعتَ ْي ع ْن َد الْ َق ْتل ُه َو ُثَّ
ت ،فَ َكا َن أَ َّو َل َم ْن َس َّن َّ
َج َزع م َن الْ َم ْوت لَز ْد ُ
ال
قَ َ
ص َرعى
ى ش ّق َكا َن َّّلل َم ْ
َعلَى أَ ّ

ي أُقْ تَ ُل ُم ْسل ًما
فَ لَ ْس ُ
ت أُ َبل ح َ

ك ِف َذات اللَه َوإ ْن يَ َشأْ
َو َذل َ

صال ش ْلو ُمََّزع
يُبَار ْك َعلَى أَ ْو َ
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ت قُ َريْش إ َل َعاصم ليُ ْؤتَ ْوا
بن ا ْلَارث فَ َقتَ لَهُ َوبَ َعثَ ْ
ُثَّ قَ َام إلَْيه عُ ْقبَةُ ُ

يما م ْن عُظَ َمائه ْم يَ ْوَم
ب َش ْىء م ْن َج َسده يَ ْعرفُونَهَُ ،وَكا َن َعاصم قَ تَ َل َعظ ً
اّللُ َعلَْيه مثْ َل الظلَّة م َن َّ
ث َّ
الدبْر فَ َح َم ْتهُ م ْن ُر ُسله ْم فَ لَ ْم
بَ ْدر ،فَ بَ َع َ
يَ ْقد ُروا م ْنهُ َعلَى َش ْىء .
َّ
ين َكتَ بُوا
َوم َن الْب َدع الْ ُم ْستَ َحبَّة نَ ْق ُ
صاحف َوَكا َن َّ
ط الْ َم َ
الص َحابَةُ الذ َ
اء َوَْن َو ُهَا بال نَ ْقط
الر ُس ُ
الْ َو ْح َى الَّذى أَ ْمالهُ َعلَْيه ُم َّ
اء َوالتَّ َ
ول يَ ْكتُ بُو َن الْبَ َ
ف َوأَ ْر َس َل ببَ ْعض َها إ َل اآلفَاق
صاح َ
ب ستَّةَ َم َ
ُثَّ عُثْ َما ُن ُ
بن َع َّفا َن لَ َّما َكتَ َ
ي َم ْن ُقوط .
إ َل الْبَ ْ
ص َرة َوَم َّكةَ َوغَ ْيهَا َو ْ
استَ ْب َقى ع ْن َدهُ نُ ْس َخةً َكا َن غَ ْ َ
ي م ْن أَ ْهل الْع ْلم
َوإ َّّنَا أَ َّو ُل َم ْن نَ َق َ
صاح َ
ف َر ُجل م َن التَّابع َ
ط الْ َم َ
صاحف البْن
ضل َوالتَّ ْق َوى يُ َق ُ
َوالْ َف ْ
بن يَ ْع َم َر  .فَفى كتَاب الْ َم َ
ال لَهُ َْي َي ُ
بن َع ْبد َّ
الس َج ْستَانّ َما نَصهُ َح َّدثَنَا َع ْب ُد َّ
اّلل
أَب َد ُاو َد َّ
اّلل َح َّدثَنَا ُمَ َّم ُد ُ
بن الْ َوليد َع ْن
الْ َم ْخ ُزومى َح َّدثَنَا أَ ْحَ ُد ابْ ُن نَ ْ
صر بن َمالك َح َّدثَنَا ا ْلُ َس ْ ُ
ي ُ
ف َْي َي بُن يَ ْع َمرَ ،وَكا َن
وسى قَ َ
ال أَ َّو ُل َم ْن نَ َق َ
صاح َ
ط الْ َم َ
ارو َن بن ُم َ
َه ُ
ك
ب بال نَ ْقط  .فَ لَ َّما فَ َع َل َه َذا َلْ يُ ْنكر الْعُلَ َماءُ َعلَْيه َذل َ
قَ ْب َل َذل َ
ك يُ ْكتَ ُ
ص َحف .
الر ُس َ
َم َع أَ َّن َّ
ول َما أَ َم َر بنَ ْقط الْ ُم ْ
بن َع َّفا َن َرض َى َّ
صحيح
اّللُ َع ْنهُ فَفى َ
َو َهذه ب ْد َعة أَ ْح َدثَ َها عُثْ َما ُن ُ
ى َعن
ى َما نَصهُ َح َّدثَنَا َءا َد ُم قَ َ
ال َح َّدثَنَا ابْ ُن أَب ذئْب َعن الزْهر ّ
الْبُ َخار ّ
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ام َعلَى
السائب بن يَزي َد قَ َ
َّ
س ال َم ُ
ال َكا َن النّ َداءُ يَ ْوَم ا ْْلُ ُم َعة أَ َّولهُ إ َذا َجلَ َ
ب ﷺ َوأَب بَ ْكر َوعُ َم َر َرض َى َّ
اّللُ َع ْن ُه َما فَ لَ َّما َكا َن
الْم ْن َب َعلَى َع ْهد النَّ ّ
عُثْ َما ُن َرض َى َّ
الزْوَراء اه  .
ث َعلَى َّ
اء الثَّال َ
اس َز َ
اد النّ َد َ
اّللُ َع ْنهُ َوَكثُ َر النَّ ُ

ب ﷺ بَ ْع َد الَ َذان
َوم َن الْب َدع الْ ُم ْستَ َحبَّة ا ْْلَ ْه ُر ب َّ
لصالة َعلَى النَّ ّ
ك ال َْي َه ُرو َن بَا .
َو َح َد َ
ث َه َذا بَ ْع َد َسنَة َس ْبعمائَة َوَكانُوا قَ ْب َل َذل َ

ك ِف َر َسائله
َوم ْن َها كتَابَةُ ﷺ ع ْن َد كتَابَة ْ
اسهَ ،وَلْ يَ ْكتُب النَّب َذل َ
َّ
ب م ْن ُمَ َّمد َر ُسول َّ
اّلل
الّت أَ ْر َس َل بَا إ َل الْ ُملُوك َوالرَؤ َساء َوإ َّّنَا َكا َن يَ ْكتُ ُ
إ َل فُالن .
ض أَ ْهل َّ
الرفَاعيَّة
َوم َن الْب َدع الْ ُم ْستَ َحبَّة الط ُر ُق الَّّت أَ ْح َدثَ َها بَ ْع ُ
اّلل َك ّ
صلُ َها ب َدع َح َسنَة َولَك ْن َش َّذ
ي ،فَ َهذه الط ُر ُق أَ ْ
َوالْ َقادريَّة َوه َى َْن ُو أَ ْربَع َ
صل َها .
ح ِف أَ ْ
ض الْ ُم ْن تَسب َ
بَ ْع ُ
ي إلَْي َها َو َه َذا ال يَ ْق َد ُ
ال بَْولد َر ُسول َّ
َوم َن الْب َدع ا ْلَ َسنَة اال ْحت َف ُ
اّلل ﷺ فَ َه َذا الْ َع َم ُل َلْ
السابع
يما يَليه إ َّّنَا أُ ْحد َ
ث ِف أَ َوائل الْ َق ْرن َّ
ب ﷺ َوال ف َ
يَ ُك ْن ِف َع ْهد النَّ ّ
اعا يُ َق ُ
ىَ ،وأَ َّو ُل َم ْن أَ ْح َدثَهُ َمل ُ
ك إ ْرب َل َوَكا َن َعال ًما تَقيا ُش َج ً
ال لَهُ
ا ْل ْجر ّ
يا م َن الْعُلَ َماء فيه ْم م ْن أَ ْهل ا ْلَديث َوالصوفيَّة
الْ ُمظََّف ُرَ ،جَ َع لََذا َكث ً
ك الْ َع َم َل الْعُلَ َماءُ ِف َم َشارق الَ ْرض َوَمغَاربَا .
َّ
استَ ْح َس َن َذل َ
الصادق َ
ي فَ ْ
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اها ُح ْس َن الْ َم ْقصد ِف َع َمل الْ َم ْولد
َول ْل َحافظ السيُوط ّى ر َسالَة َسَّ َ
س َر م َن
قَ َ
اءةُ َما تَ يَ َّ
ال إ َّن أَ ْ
ص َل َع َمل الْ َم ْولد الَّذى ُه َو ْ
اجت َماعُ النَّاس َوق َر َ
ب ﷺ َوَما َوقَ َع ِف َم ْولده
الْ ُق ْرَءان َورَوايَةُ الَ ْخبَار الْ َوار َدة ِف َم ْب َدإ أَ ْمر النَّ ّ
ك
صرفُو َن م ْن غَ ْي زَّي َدة َعلَى َذل َ
اآلّيت ُثَّ ُيَد َلُ ْم سَاط َيْ ُكلُونَهُ َويَ ْن َ
م َن َ
صاحبُ َها ل َما فيه م ْن تَ ْعظيم قَ ْدر
اب َعلَْي َها َ
ُه َو م َن الْب َدع ا ْلَ َسنَة الَّّت يُثَ ُ
ب ﷺ َوإظْ َهار الْ َف َرح َواال ْست ْب َشار بَْولده َّ
ث
الشريف َ .وأَ َّو ُل َم ْن أَ ْح َد َ
النَّ ّ
ك الْ ُمظََّف ُر .
ب إ ْرب َل الْ َمل ُ
ف ْع َل َذل َ
ك َ
صاح ُ

ال ابْ ُن َكثي ِف َتريه َكا َن يَ ْع َم ُل الْ َم ْول َد َّ
ك
َوقَ َ
الشر َ
يف يَ ْعن الْ َمل َ
اعا
احت َف ًاال َهائ ًالَ ،وَكا َن َش ْه ًما ُش َج ً
الْ ُمظََّف َر ِف َربيع الَ َّول َوَْيتَف ُل به ْ
بَطَ ًال َعاق ًال َعال ًما َعاد ًال َرحَهُ َّ
اّللُ َوأَ ْك َرَم َمثْ َواهُ  .قَ َ
صنَّ َ
ف لَهُ
ال َوقَ ْد َ
َّ
الش ْي ُخ أَبُو ْ
ى َسَّاهُ التَّ ْنو َير ِف
بن د ْحيَةَ ُمَلَّ ًدا ِف الْ َم ْولد النَّ بَو ّ
اَْطَّاب ُ
ت ُم َّدتُهُ ِف
ك بَلْف دينَارَ ،وقَ ْد طَالَ ْ
َم ْولد الْبَشي النَّذير فَأَ َج َازهُ َعلَى َذل َ
ي َوستّمائَة
الْ ُم ْلك إ َل أَ ْن َم َ
ات َو ُه َو ُمَاصر ل ْل َف َرنْج بَدينَة َع َّكا َسنَةَ ثَالث َ
السر َيرة .
ية َو َّ
َْم ُم َ
ود ّ
الس َ
ض ُر ع ْن َدهُ ِف
ى ِف م ْرَءاة َّ
َويَ ْذ ُك ُر س ْب ُ
الزَمان أَنَّهُ َكا َن َْي ُ
ط ابْن ا ْْلَْوز ّ
الْ َم ْولد أَ ْعيَا ُن الْعُلَ َماء َوالصوفيَّة .
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ضل
َوقَ َ
ام ا ْلَُّفاظ أَبُو الْ َف ْ
ال السيُوطى َوقَد ْ
استَ ْخ َر َج لَهُ أَى الْ َم ْولد إ َم ُ

ص ًال َثنيًا .
استَ ْخ َر ْج ُ
ت لَهُ أَ ْ
بن َح َجر أَ ْ
ص ًال م َن السنَّة َو ْ
أَ ْحَ ُد ُ
ي م ْن َه َذا أَ َّن اال ْحت َف َ
ى ب ْد َعة َح َسنَة فَال َو ْجهَ
فَ تَ بَ َّ َ
ال بلْ َم ْولد النَّ بَو ّ
لنْ َكاره بَ ْل ُه َو َجدير بَ ْن يُ َس َّمى ُسنَّةً َح َسنَةً لَنَّهُ م ْن ُجْلَة َما َشلَهُ قَ ْو ُل
َر ُسول َّ
سنَةً فَ لَهُ أَ ْج ُرَها َوأَ ْج ُر َم ْن
اّلل ﷺ « َم ْن َس َّن ِف ال ْسالم ُسنَّةً َح َ
ص م ْن أُ ُجوره ْم َش ْىء» .
َعم َل بَا بَ ْع َدهُ ال يَ ْن ُق ُ

صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
َر ْحَةُ َّ
اّلل َواس َعة

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ض ُل
قَ َ
ي لَهُ الْ َف ْ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
صلَّى َّ
ص ْحبه
اّللُ َعلَى َسيّد ًَن ُمَ َّمد َو َعلَى َءاله َو َ
َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َو َ
ين .
الطَّاهر َ

ية
َم ْن أَ َر َ
الم ،الْ َم َ
المةَ دينه فَ ْليُ َقلّل الْ َك َ
اد َس َ
صائ ُ
ب ل ْل ُم ْؤمن فَائ َدة َكب َ
ب ِف الدنْ يَا فَال
س لَهُ ف َيها فَائ َدة ،الْ َكاف ُر َم ْه َما تَ َع َّذ َ
أَ َّما ل ْل َكافر فَ لَْي َ
ف م ْن ذُنُوبه بَذه الْ ُمصيبَة م ْن َم َرض َوغَ ْيه َوال ِف اآلخ َرة ،أَ َّما
ُيََّف ُ
الْ ُم ْسل ُم َعلَى َح َسب َما يَ ْكثُ ُر بَال ُؤهُ يَ ْعظُ ُم أَ ْج ُرهُ ع ْن َد َّ
اّلل ،أَ َّما الْ ُم ْسل ُم
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ط َعلَى َربّه فَ َه َذا َخس َر الدنْ يَا َواآلخ َرَة .
ب يَ ْس َخ ُ
صابَ ْتهُ َم َ
الَّذى إ َذا أَ َ
صائ ُ

ض النَّاس لَ َّما تَ ْنز ُل ب ْم َءاالم َشدي َدة يَ ْك ُف ُرو َنَ ،ه ُؤالء َخس ُروا الدنْ يَا
بَ ْع ُ
ب ،ال
الء َوالْ َم َ
صائ َ
َواآلخ َرَةِ ،ف الدنْ يَا ُك ْف ُرُه ْم َه َذا ال يَ ْدفَ ُع َع ْن ُه ُم الْبَ َ
الر ُسول بالف م َن
يَ ْدفَ ُع َع ْن ُه ْم َ .ك َمثَل َر ُجل َكا َن ِف الْ َع َرب الْ ُق َد َماء قَ ْب َل َّ
ي َسنَةً ُثَّ َّ
اّللُ تَ َع َال ابْ تَالهُ
اش ِف ال ْسالم أَ ْربَع َ
السن َ
يَ ،كا َن ُم ْسل ًما َع َ
ّ
ب َعلَى
الدهُ َذ َهبُوا ل َّ
لص ْيد فَ نَ َزلَ ْ
ية ،أَ ْو ُ
ت َ
صاع َقة قَ تَ لَْت ُه ْم فَ غَض َ
بُصيبَة َكب َ
َّ
ول
ص َار يَ ُق ُ
اّلل قَ َ
استَ َم َ
ال ال أَ ْعبُ ُدهُ إنَّهُ قَ تَ َل أَبْ نَائىُ ،ثَّ ْ
اد َعلَى ُك ْفره َو َ
َّ
ت أَ َّّيم
ض ْ
ين َيْتُو َن إ َل بَلَده ا ْك ُف ُروا ب َّّلل َوإ َّال قَ تَ ْلتُ ُك ْم َ .ما َم َ
للنَّاس الذ َ
طَويلَة َح َّّت أَ ْر َس َل َّ
اس
اّللُ النَّ َار َعلَى ًَنحيَته فَأَ َكلَت النَّ ُ
ار الَ ْشيَ َ
اء َوالنَّ َ
ك النَّاحيَةُ
ك الْ َوادى ُكلَّ ُه ْم بَا فيه ُه َو ،ت ْل َ
َوالْبَ َهائ َم َم ْن َكا َن ِف َذل َ
ارَ ،ه َذا َخس َر الدنْ يَا َواآلخ َرَةُ ،ك ْف ُرهُ َما
َوالْبَ َهائ ُم َوالَ ْشيَاءُ ُكلى أَ َكلَْت ُه ُم النَّ ُ
الدهُ ُكلَّ ُه ْم
نَ َف َعهَُ ،ما َذا نَ َف َعهَُ ،ه َذا َسبَ بُهُ أَنَّهُ َما َتَ َّم َل َهذه الْ ُمصيبَةَ أَ َّن أَ ْو َ
ض النَّاس إ َّما أَ ْن يَ ْك ُف ُروا ع ْن َد
َماتُوا فَ ْجأَ ًة ب َّ
لصاع َقة فَ َك َف َر ُك ْف ًرا َشن ًيعا  .بَ ْع ُ
الصلَ َوات،
ضوا يَ ْتُُكو َن َّ
ض النَّاس إ َذا َمر ُ
ض ،بَ ْع ُ
الْ ُمصيبَة أَ ْو يَ ْتُُكوا الْ َف َرائ َ
ول لَ َّ
اّللُ تَ َع َال يَ ْب تَلين بَ َذا،
ية َوم ْن ُه ْم َم ْن يَ ْك ُف ُر يَ ُق ُ
َهذه َخ َس َارة َكب َ
ط َعلَى َّ
بن
الر ُج ُل م ْن َعاد م ْن قَ ْوم َعاد يُ َق ُ
يَ ْس َخ ُ
اّلل َ .ه َذا َّ
ال لَهُ حَ ُ
ار ُ
كَ ،ح َّّت
ض الْ َع َرب َكانُوا يُ َسمو َن أَبْ نَائَ ُه ْم ب ح َمار َوَما أَ ْشبَهَ َذل َ
َمالك ،بَ ْع ُ
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اسُ َها َعاصيَة لَ َّما
م َن َّ
اسُهُ حَار ْ .ام َرأَة َكانَت ْ
وج ُد َر ُجل أَبُوهُ ْ
الص َحابَة يُ َ
ب َكانُوا
الر ُس ُ
ت َكاف َرًة أَ ْهلُ َها َسَّ ْو َها َعاصيَةَّ ،
َكانَ ْ
ول َسَّ َ
اها َجيلَة  .الْ َع َر ُ
يُ َسمو َن ب ْل َمار َوا ْْلَ ْحش َوالْ َك ْلبَ ،ه َذا الَّذى َك َف َر َهذه الْ ُك ْفريَّةَ ْ
اسُهُ
بن َمالك .
حَ ُ
ار ُ

ب ا ْل َجا
َعلَْي ُك ْم ِب ْفظ اللّ َسان َو َّ
صائب َّ .ي َ
الص ْب َعلَى الْ َم َ
صاح َ
ك أَطل
اح َف ْظ ل َسانَ َ
َم ْعنَاهُ َّي َعاقل َّي َذا الْ َع ْقل َّي َم ْن لَهُ َع ْقلْ ،
الم
يل الْ َكالم فيه ح ْفظ ل ّ
وت ،الس ُك ُ
الس ُك َ
لدين  .الَّذى يُ ْكث ُر الْ َك َ
وت تَ ْقل ُ
يَ َق ُع ِف َش ْىء ُمَ َّرم أَ ْو ُك ْفر أَ ْو َم ْك ُروه ال بُ َّدَ ،كثي م َن النَّاس يَ َقعُو َن ِف
َّ
س،
الْ ُك ْفر ب َسبَب َكثْ َرة الْ َكالم  .الْ َك ُ
الم فيه َما ُه َو َح َرامَ ،والنَّظَ ُر َوالل ْم ُ
َّ
س َوز َن
الم قَ َ
الر ُس ُ
َّ
ول َعلَْيه َّ
الس ُ
ال «ز َن الْ َع ْي النَّظَ ُر َوز َن الْيَد الل ْم ُ
الر ْجلَ ْي ْ
الم الَّذى يُ َكلّ ُم به الَ ْجنَبيَّةَ
اُْطَى َوز َن اللّ َسان الْ َم ْنط ُق» الْ َك ُ
ّ
ال َعلَْيه
س م َن الْ َكبَائرَ ،وقَ َ
للَّ َّذة َه َذا ز ًن ،ز َن اللّ َسان م َن َّ
الصغَائر لَْي َ
الم « َوز َن الْ َفم الْ ُقبَ ُل» الْ ُق ْب لَةُ ز َن الْ َفم ،لَك ْن ُكل َهذه الَ ْشيَاء م َن
َّ
الس ُ
ك َوز َن النَّ ْفس التَّ َم ّن « َوز َن النَّ ْفس أَ ْن تَ تَ َم َّن َوتَ ْشتَهى»
َّ
الصغَائرَ ،ك َذل َ
ص َّوَر َم َع
الر ُس ُ
َه َك َذا قَ َ
ال َّ
ص َّوَر أَنَّهُ يُ َعان ُق َويَ ْلتَزُم ،تَ َ
ول ،ز َن الْ َق ْلب أَ ْن يَتَ َ
وعا ز َن الْ َع ْي
التَّ لَذذ َه َذا َح َرام َه َذا يُ َس َّمى ز َن النَّ ْفس ،لَك ْن أَ ْكثَ ُرُه ْم ُوقُ ً
338

ال « َوُكل َع ْي َزانيَة» َم ْعنَاهُ أَ ْكثَ ُر الْبَ َشر
الم قَ َ
الر ُس ُ
ك َّ
ول َعلَ ْيه َّ
ل َذل َ
الس ُ
يَ ْنظُُرو َن ب َش ْه َوة فَ يَ ُكو ُن َعلَْيه ْم َم ْعصيَة .
ب بَيَّة َح َسنَة،
الصغَائ ُر ُكل َهاَ ،هذه َوغَ ْيَُها َّ
لَك ْن َهذه َّ
الصغَائ ُر تَ ْذ َه ُ
ال ُس ْب َحا َن َّ
ال ال إلَهَ إ َّال َّ
اّلل
سنَة َوإ َذا قَ َ
إ َذا َواحد قَ َ
اّللُ َذ َهبَ ْ
ت ،بنيَّة َح َ
ال َّ
ال ا ْلَ ْم ُد َّّلل بَ ْع َن َعلَى َو ْجه الش ْكر َّّلل
اّللُ أَ ْك َبُ أَ ْو قَ َ
ت ،إ َذا قَ َ
َذ َهبَ ْ

ب لَ َّما يَتَ َو َّ
بَ ،وإ ْن تَ َو َّ
م ْن أَ ْجل تَ ْعظيم َّ
وءا َش ْرعيا
ضأُ ُو ُ
ض ً
ضأَ تَ ْذ َه ُ
اّلل تَ ْذ َه ُ
يحة تَ َقرًب إ َل َّ
صغَائ ُر الذنُوب الَّّت
اّلل ،لَ َّما يَ ْغس ُل َو ْج َههُ تَ ْنز ُل َ
بنيَّة َ
صح َ
ب َخطَ َاّي يَ َديْه
فَ َعلَ َها ب َفمه َو َع ْينه َم َع الْ َماءَ ،وإ َذا غَ َس َل يَ َديْه َك َذل َ
ك تَ ْذ َه ُ
ب َم َع الْ َماء الَّذى يَ ْنز ُل م َن
َم َع الْ َماء َوإ َذا غَ َس َل ر ْجلَْيه َ .ك َذل َ
ك تَ ْذ َه ُ
الر ْجلَ ،ر ْحَةُ َّ
اّلل َواس َعة .
ّ
صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
ي
أَح َّ
ب الْ َم َساك َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
ي لَهُ النّ ْع َمةُ
ب الْ َعالَم َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ال ال َم ُ
ات َّ
الرحيم َعلَى نَبيّنَا ُمَ َّمد
ب َّ
َوالْ َف ْ
صلَ َو ُ
ض ُل َولَهُ الثَّنَاءُ ا ْلَ َس ُن َ
اّلل الْ َّ
ين .
َو َعلَى َءاله الطَّيّب َ
ي الطَّاهر َ
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ول َّ
ى َرض َى
ال َر ُس ُ
أَ َّما بَ ْع ُد قَ َ
اّلل ﷺ ِف َحديث فيه أَ َّن أَ َب َذ ّر الْغ َفار َّ
ال ل َر ُسول َّ
َّ
ال أَبُو
صاهُ بَا ،قَ َ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
اء أَ ْو َ
اّلل ﷺ بَ ْع َد أَ ْن ذَ َك َر لَهُ أَ ْشيَ َ
ول َّ
ي َو َجال ْس ُه ْم َوال تَ ْنظُْر إ َل
اّلل فَ َق َ
َذ ّر ز ْدن َّي َر ُس َ
ال «أَح َّ
ب الْ َم َساك َ
ية قَ ْوله
ك َوانْظُْر إ َل َم ْن ُه َو ُدونَ َ
َم ْن ُه َو فَ ْوقَ َ
ك» َ .م ْع َن ا ْْلُ ْملَة الَخ َ
ك َوانْظُْر إ َل َم ْن ُه َو
َعلَْيه َّ
الصالةُ َو َّ
الم «ال تَ ْنظُْر إ َل َم ْن ُه َو فَ ْوقَ َ
الس ُ
ك» أَنَّهُ يَ ْن بَغى أَ ْن يَ ْنظَُر إ َل َم ْن ُدونَهُ أَ ْى إ َل َم ْن ُه َو أَقَل م ْنهُ ِف
ُدونَ َ
ك
الرْزق َوقُ َّوة ا ْْل ْسم لَنَّهُ إ َذا َكا َن نَظَ ُرهُ إ َل َم ْن ُه َو ُدونَهُ يَ ُكو ُن َذل َ
ّ
ُم َساع ًدا لَهُ َعلَى ُش ْكر َّ
اّلل تَ َع َال َعلَى َما أَ ْوالهُ م َن النّ َعم َ .ه َذا ِف أُ ُمور
وب م َن الْ ُم ْسلم
الرْزق َوص َّحة ا ْْل ْسم أَ َّما ِف أُ ُمور ّ
الدين فَالْ َمطْلُ ُ
الدنْ يَا ّ
الدين فَ يَ ُكو َن
تقَّى ِف ّ
أَ ْن يَ ْنظَُر إ َل َم ْن ُه َو أَقْ َوى م ْنهُ ِف ّ
الدين َح َّّت يَ ََ
َّ
ع ْن َد َّ
ين َلُ ْم َد َر َجات َعاليَةَ ،وقَ ْد َيُر النْ َسا َن النَّظَ ُر إ َل
اّلل تَ َع َال م َن الذ َ
َم ْن ُه َو فَ ْوقَهُ ِف أُ ُمور الدنْ يَا إ َل أَ ْن يَ ْس َعى ِف تَ ْكثي الْ َمال بطَريق ا ْلََرام
ك النْ َسان الَّذى ُه َو أَ ْكثَ ُر م ْنهُ َم ًاال فَ يَ ْهلك ،يَ ُكو ُن
َح َّّت يَ ْب لُ َغ َم ْرتَ بَةَ َذل َ
اء َّ
اء َّ
وبُ ْم
اّلل ال يُ َعلّ ُقو َن قُلُ َ
ك َسبَ بًا لَالكه َ .و َذل َ
َذل َ
اّلل َوأَ ْوليَ َ
ك لَ َّن أَنْبيَ َ
بلدنْ يَا لَ َّن الَّذى يُ َعلّ ُق قَ ْلبَهُ بلدنْ يَا يَ ْهلك ،يَ ْن َجر إ َل الْ ُم َح َّرَمات إ َل
الْ َكبَائر .
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ن لَهُ َمال َكثي َولَهُ ابْ ُن أَخَ ،ه َذا ابْ ُن
يل َر ُجل غَ ى
َكا َن ِف بَن إ ْس َرائ َ
ف
ب الْ َمال فَ َف َّك َر َك ْي َ
أَخيه ُمتَ َعلّق قَ ْلبُهُ بلْ َمالْ ،
استَ غْ َر َق قَ ْلبُهُ ِف ُح ّ
ض َعهُ َعلَى َبب أُ ًَنس
يَص ُل إ َل َمال َع ّمه َه َذا َح َّّت يَتَ نَ َّع َم به فَ َقتَ لَهُ ُثَّ َو َ

ال َه ُؤالء قَ تَ لُوا َع ّمى  .فَ َه ُؤالء َث ُروا
س َلُ ْم َعالقَة بَذه ا ْْلَريَة َوقَ َ
لَْي َ
ث بَ ْي نَ ُه ُم
ص َار َْي ُد ُ
يةُ َه َذا الَّذى َلْ يَ ْعلَ ُموا ِبَاله أَيْ ً
ضا َث ُروا فَ َ
َو َعش َ
ض ُه ْم فينَا نَب َّ
اّلل ،ال نَتَ َقاتَ ُل بَ ْل نَ ْرج ُع إلَْيه ،فَأَ ْخ َبُوا
ال ُ .ثَّ قَ َ
الْقتَ ُ
ال بَ ْع ُ
صة فَأَ ْو َحى َّ
وسى أَ ْن َيْ ُم َرُه ْم ب َذبْح بَ َق َرة،
الم بلْق َّ
وسى َعلَْيه َّ
الس ُ
اّللُ إ َل ُم َ
ُم َ
يل ببَ ْعض م ْن َها بُ ْزء م ْن َها
قَ َ
ال َلُ ْم تَ ْذ َِبُو َن َهذه الْبَ َق َرَة فَ تَ ْ
ضربُو َن َه َذا الْ َقت َ
فَ َف َعلُوا فَأَ ْح َي َّ
ال قَ تَ لَن ابْ ُن أَخى  .إ َل
ت فَ نَطَ َق قَ َ
يل الْ َميّ َ
اّللُ َه َذا الْ َقت َ
َه َذا ا ْلَ ّد يُوص ُل ُحب الْ َمال ،التَّ َعل ُق بلْ َمال إ َل َه َذا ا ْلَ ّد َوأَ َش َّد م ْن َه َذا

صى بَ ْن يَ ْنظَُر الْ ُم ْسل ُم إ َل َم ْن ُه َو أَ ْس َف َل م ْنهُ ِف أُ ُمور
الر ُس ُ
ك َّ
ل َذل َ
ول أَ ْو َ
الْ َمعي َشةِ ،ف أُ ُمور الدنْ يَا ال يَ ْنظُُر إ َل َم ْن ُه َو فَ ْوقَهُ .
صلَّى َّ
َو ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ َو َسلَّ َم َعلَى َسيّد ًَن
ب الْ َعالَم َ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل َر ّ
ي َو َ
ي .
ُمَ َّمد الَمي َو َءاله َوأَ ْ
ص َحابه الطَّيّب َ
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أَ ْدعيَة
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ادةُ»
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَد ُ
يث «الد َعاءُ ُه َو الْعبَ َ
ال ال َم ُ
الر ْغبَةَ إ َل َّ
اّلل فيه ثَ َواب .
اء أَى َّ
َم ْعنَاهُ أَ َّن الد َع َ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
اد ُه ْم َعن
صل ُح أَ ْح َو َ
َوقَ َ
ي ،ابْت َع ُ
اّللُ يُ ْ
ال الْ ُم ْسلم َ
صلَ ُه ْم إ َل َه َذا اال ْنطَاط .
ّ
الدين ُه َو الَّذى أَ ْو َ
ال َرض َى َّ
صل ْح لَنَا ُدنْ يَ َاًن َودينَ نَا َو َءاخ َرتَ نَا .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ اللَّ ُه َّم أَ ْ
اّللُ َع ْنهُ َوفَ َّق ُك ُم َّ
ال َرض َى َّ
ادا لَ ُك ْم ِف الُ ْخ َرى
َوقَ َ
اّللُ ل َما يَ ُكو ُن َز ً
َوأَ ْلََم ُك ُم َّ
اّللُ ْ
ي ِف ُمْتَ َم َعات ُك ُم الَّّت ف َيها َتْيي ُد َم ْذ َهب أَ ْهل السنَّة
اَْ ْ َ
اعة .
َوا ْْلَ َم َ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
ك م ْن نَ ْشر ا ْلَ ّق َوالْ َفضيلَة .
َوقَ َ
اّللُ ُيَ ّكنُ َ
َّ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
يا م ْن
َوقَ َ
اّللُ َْي َعلُنَا م َن الذ َ
ين يَ ُكو ُن يَ ْوُم ُه ْم َخ ْ ً
تقَّى ِف الْ َك َماالت إ َل َّ
الد َر َجات الْعُال .
أَ ْمسه ْم لنَ ََ
اّللُ َع ْنهُ بَلَغَّ ُك ُم َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ م َن ْ
اَْ ْي َءا َمالَ ُك ْم .
َوقَ َ
اها َّ
ف َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ َوأَبْ َد َلَا
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ِف ُد َعاء ال ْم َرأَة لَطَ َ
اّللُ بَا َعافَ َ
أنسا .
ً
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يا م ْن أَ ْمس ُك ْم ،بَلَّغَ ُك ُم َّ
ال َرض َى َّ
ك
َوقَ َ
اّللُ ت ْل َ
اّللُ َع ْنهُ ليَ ُك ْن غَ ُد ُك ْم َخ ْ ً
الْ َم َق َامات َوقَ َّوى هَ َم ُك ْم َو َع َزائ َم ُك ْم َح َّّت تَ ْب لُغُوا الْ ُم َن .
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
صلَ َحةُ
اجتَه ُدوا ِف ُك ّل َما تَ ْقتَضيه َم ْ
اّللُ َع ْنهُ ُجدوا َو ْ
َّ
يما بَ ْي نَ ُك ْمَ ،وفَّ َق ُك ُم َّ
اّللُ َوبَلَّغَ ُك ْم إ َل
الد ْع َوة َوتَ َع َاونُوا َعلَى َه َذا الَ ْمر ف َ
َّ
الد َر َجات الَّّت يَ ْقص ُد َها الْ َفائ ُزو َن َوقَ َّوى يَقينَ ُك ْم ِف اآلخ َرة الَّّت ه َى َد ُار
الْ َق َرار .
اَْ ْي َوإبْطَال َّ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ يَزي ُد ُك ْم هَّةً ِف َتْييد ْ
الضالل
َوقَ َ
صالح َما فَ َس َد .
َوإ ْ
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم َّي طَالب النَّ َجاة َوالْ َف ْوز ِف اآلخ َرة
َوقَ َ
َو ْارت َقاء َّ
الد َر َجات الْعُال ببَ ْذل ا ْْلُْهد للتَّ َعلم َوالتَّ ْعليمَ ،وفَّ َق ُك ُم َّ
اّللُ
يق .
َو َس َّد َد ُك ْم َوب َّّلل التَّ ْوف ُ
اع ا ْلَ ّق ،أَ َعانَ ُك ُم َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ قَ ووا َع َزائ َم ُك ْم َّي أَتْ بَ َ
اّللُ
اّللُ ،قَ َّوا ُك ُم َّ
ص َرُك ُم َّ
اّللُ .
نَ َ
اّللُ ُْيس ُن َعاقبَ تَ نَاَّ ،
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ ُْييينَا َعلَى السنَّة َوُييتُ نَا
َوقَ َ
َعلَى السنَّة َويَ ْب َعثُنَا َعلَى السنَّة .
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أَذْ َكار َوأَ ْوَراد
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ار َك
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ ّ
الذ ْك ُر الْ َق ْلب ُه َو ْ
ال ال َم ُ
است ْش َع ُ
اّلل أَ ْو بَ َحبَّته أَ ْو بتَ ْعظيمهَ ،م ْن ذَ َك َر َّ
ب َْْْوف م َن َّ
اّللَ ب َق ْلبه أَ ْحيَ ًاًن يَ ْبكى
يَ ْبكى ،الْ ُم ْؤم ُن يَ ْبكى ،م ْن ذ ْكر الْ َق ْلب يَ ْبكى ،يَ ْشعُ ُر بلْ َف َرح ،يَ ْش ُع ُر
بلْ َم َحبَّة َمَبَّة َّ
الذ ْك ُر الْ َق ْلب .
اّلل ،بلْ َف َرح ب َّّلل ،ب َْْْوف م ْنهَُ ،ه َذا ّ
اّللُ َع ْنهُ ذ ْك ُر َّ
ال َرض َى َّ
ور بَ َحبَّته
َوقَ َ
اّلل بلْ َق ْلب أَ ْى َمَبَّ تُهُ الشعُ ُ
َو ْ
اجة َوِف ُك ّل الَ ْح َوال .
اَْْوف م ْنهُ َوتَ ْعظيمه فيه ثَ َواب ِف َحال قَ َ
ضاء ا ْلَ َ

ال َرض َى َّ
الذ ْكر يُ َساع ُد َعلَى َجْع
َوقَ َ
يض الْ َع ْي ع ْن َد ّ
اّللُ َع ْنهُ تَ غْم ُ
ادةُ الْ َم َشايخ .
الْ َق ْلبَ ،علَى تَ َدبر َم ْع َن ّ
الذ ْكرَ ،هذه َع َ
وب أَ ْن يَ ْشغَ َل النْ َسا ُن ل َسانَهُ بذ ْكر َّ
ال َرض َى َّ
اّلل
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َمطْلُ ُ
الذ ْكر .
ك م ْن أَنْ َواع ّ
تَ َع َال بلتَّ ْسبيح َوالتَّ ْقديس َوالتَّ ْحميد َوغَ ْي َذل َ

ال َرض َى َّ
اعة م َن
الم قَ َ
الر ُس ُ
َوقَ َ
ول َعلَْيه َّ
اّللُ َع ْنهُ َّ
الصالةُ َو َّ
ال ْلَ َم َ
الس ُ
النّ َساء « َعلَْي ُك َّن بلتَّ ْسبيح َوالتَّ ْهليل َوالتَّ ْقديس َوا ْعق ْد َن َعلَْي َها بلَ ًَنمل
فَإ َّّنُ َّن ُم ْستَ ْنطََقات» أَ ْى ِف اآلخ َرة َّ
اّللُ َْي َع ُل النطْ َق ِف الَ ًَنمل ،الَ ًَنم ُل
تَ ْش َه ُدَّ ،
اّللُ يُ ْنط ُق َها ،الَّذى أَنْطَ َق اللّ َسا َن ِف الدنْ يَا يُ ْنط ُق الَ ًَنم َل .
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ال َرض َى َّ
ف ُح ْك ُمهُ َعن الْ ُق ْرَءان،
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ّ
الذ ْك ُر َوالد َعاءُ َيْتَل ُ
اعاة الْ َم َخارج َوص َفات ا ْلُُروف ،أَ َّما
الْ ُق ْرَءا ُن أَ ْم ُرهُ أَ ْوَك ُد بلنّ ْسبَة ل ُم َر َ
ال ال إلَهَ إ َّال َّ
اّللُ َم َّد
الد َعاءُ إ َذا َلْ يَتَ غَ َّي الْ َم ْع َن َم ْقبُول لَهُ ثَ َواب ،فَ لَ ْو قَ َ
ضرَّ « ،
«إلَهَ» ال يَ ُ
اّللُ» بَ ّد ع ْن َد الْ َوقْف لَك ْن «إلَهَ» ال ُيَد لَك ْن لَ ْو َم َّدهُ

َذاكر لَهُ ثَ َواب .

ال َرض َى َّ
ادة» الَّذى
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َوَر َد ِف ا ْلَديث «الد َعاءُ ُمخ الْعبَ َ
يَ ْدعُو َّ
ول
ول الْ َو َّهابيَّةُ ،الَّذى يَ ُق ُ
س َك َما تَ ُق ُ
اّللَ َم ْعنَاهُ َه َذا عبَ َ
ادة َكب َ
ية  .لَْي َ
ع ْن َد َها َّي َعلى َّي ُمَ َّم ُد َّي َع ْب َد الْ َقادر ،بَ َذا ا ْلَديث َْيتَجو َن لتَ ْكفي َم ْن
ول َه َذا .
يَ ُق ُ

ادةُ
ا ْلَد ُ
ادة لَهُ َم ْرتَ بَة َعاليَة ،الْعبَ َ
يث َم ْدح للد َعاء بَ ْع َن أَنَّهُ ِف الْعبَ َ
اءةُ الْ ُق ْرَءان  .فَ َم ْع َن ا ْلَديث أَ َّن
ادةَّ ،
ب َّ
الص ْو ُم عبَ َ
الصالةُ عبَ َ
ادةَ ،وق َر َ
َم َرات ُ
ب م َن َّ
اء َّ
س َم ْعنَاهُ َوال
اّلل عبَ َ
ادة َعظ َ
اّلل الطَّلَ َ
ُد َع َ
يمةَ ،ه َذا َم ْعنَاهُ ،لَْي َ
ول َّي ُمَ َّم ُد أَ ْو َّي َج ْيالن أَ ْو َّي َعلى َكافر  .إ َذا
بطَريق ال َش َارة أَ َّن الَّذى يَ ُق ُ
وه ْم .
ص ّدقُ ُ
أَ ْوَر ُدوا َءايَةً أَ ْو َحديثًا لثْ بَات َعقي َدت ْم ال تُ َ
ال َرض َى َّ
شوع بلْ َم َّرة فيه
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ّ
الذ ْك ُر اللّ َسان لَ ْو َكا َن ب ُدون ُخ ُ
ال أَقْ َرأُ التَّ ْهليلَةَ تَ َقرًب إ َل َّ
اّلل تَ َع َال
ثَ َواب لَك ْن ال بُ َّد م ْن نيَّة َ .مثَ ًال لَ ْو قَ َ
شوع يَ ْكفى ،لَهُ ثَ َواب،
ُثَّ َك َّرَر التَّ ْهليلَةَ َع ْش َرَة َءاالف َم َّرة ب ُدون أَ ْد َن ُخ ُ
345

ول ال إلَهَ إ َّال َّ
اء
إ ْن َج َّد َد النّيَّةَ زَّي َدةُ َخ ْي ،أَ َّما الَّذى يَ ُق ُ
اّللُ َوَْيذ ُ
ف ا ْلَ َ
لَْيس لَهُ ثَواب و َعلَْيه َذنْب لَ َّ
َّ
َّ
ْ
س
ي
ل
اء
ل
ب
اّلل
م
اس
 .
اّلل
م
اس
وا
ي
غ
م
ّن
َ
َّ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
بغَ ْي ا ْلَاءَ ،ك َذل َ َّ
وّنَا
ين يَ ُقولُو َن ا ْلَ ْمد ل َّل بَ َد َل ا ْلَ ْم ُد َّّلل أَ ْى يَ ُقولُ َ
ك الذ َ
ض النَّاس
س َلُ ْم ثَ َواب بَ ْل َعلَْيه ْم َم ْعصيَةَ ،ح َّّت َكل َمةُ (إلَهَ) بَ ْع ُ
بال َهاء لَْي َ
يالها إ َّال َّ
اء
ُيَ ّرفُ َ
اّللُ َوبَ ْع ُ
وّنَا ،يَ ُقولُو َن ال إ َ
ض ُه ْم يَزي ُدو َن أَل ًفا ،يُ ْتبعُو َن ا ْلَ َ
أَل ًفا بَ َد َل أَ ْن يَ ُقولُوا إلَهَ بال أَلف يَ ُقولُو َن ال إ َلَا إ َّال َّ
اّللُ َ .ه ُؤالء َيْ َثُو َن
َو ُه ْم يَظُنو َن أَ َّّنُ ْم يَ ْكسبُو َن الَ ْج َر .
ي
التَّ ْحص ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
صبَاح َوَم َساء
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى يَتَ َح َّ
ص ُن ُك َّل َ
ال ال َم ُ
ال يُصيبُهُ ِف َه َذا الْيَ ْوم َواللَّْي لَة س ْحر ع ْن َد َما يَ ْن َسى أَ ْن يَتَ َح َّ
ص َن يُصيبُهُ

بَشيئَة َّ
اّلل .

ول ب ْسم َّ
اسه َش ْىء ِف الَ ْرض
يَ ُق ُ
ضر َم َع ْ
اّلل الَّذى ال يَ ُ
ب َّ
اّللُ ال
الث َم َّرات َويَ ُق ُ
يم ثَ َ
الس َماء َو ُه َو َّ
َّ
السم ُ
يع الْ َعل ُ
ول َح ْس َ
ت َو ُه َو َرب الْ َع ْرش الْ َعظيم َس ْب َع َم َّرات ،إ َذا قَ َرأَ بَ ْع َد
َعلَْيه تَ َوَّك ْل ُ
َّ
يب َيْتى ب َس ْبع
َوبَ ْع َد الْ َمغْرب ال يُصيبُهُ س ْحر إ َّال إ ْن نَس َى َوالذى أُص َ
ض ُع ِف َماء غَ ْسل ال َْميّت]
َوَرقَات س ْدر ُخ ْ
الس ْد ُر ُه َو الَّذى يُو َ
ضر [ َو ّ
َوال ِف
إلَهَ ُه َو
الص ْبح
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ورَة
ي َح ْج َرتَ ْي ُثَّ يُو َ
َويُ َدق بَ ْ َ
ض ُع ِف الْ َماء َويَ ْق َرأُ َعلَْيه َءايَةَ الْ ُك ْرس ّى َو ُس َ
الث ُج ْر َعات
ور ثَ َ
ال ْخالص َوالْ َفلَق َوالنَّاس َم َّرًة َواح َد ًة ُثَّ يَ ْش َر ُ
ب الْ َم ْس ُح ُ
َوالْبَاقى يَغْس ُل به .
ذ ْك ُر َّ
اّلل بلُغَة الْ َع َجم

اّللُ َع ْنهُ النْ َسا ُن إ َذا ذَ َك َر َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللَ بلُغَة الْ َع َجم
قَ َ
ال ال َم ُ
لت َجَة ،أَ َّما
لَهُ ثَ َواب ،الْ ُق ْرَءا ُن فَ َق ْط ال يُ ْق َرأُ إ َّال بللَّ ْفظ الْ َع َر ّب ،ال يُ ْق َرأُ ب َّْ

ح َّ
ذ ْك ُر َّ
لت َجَة .
ح َّ
الر ُسول يُ ْق َرأُ ب َّْ
اّلل َوَم ْد ُ
اّلل َوَم ْد ُ

ات
الْ ُم َع ّو َذ ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ال أَ َم َرن
اّللُ َع ْنهُ َع ْن عُ ْقبَةَ بن َعامر قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
ول َّ
ات
َر ُس ُ
اّلل ﷺ أَ ْن أَقْ َرأَ بلْ ُم َع ّو َذات ُدبُ َر َّ
الصالة َ .رَواهُ أَ ْحَ ُدَ ،والْ ُم َع ّو َذ ُ
﴿قُ ْل ُه َو َّ
ورةَ الْ َفلَق]
ب الْ َفلَق﴾ [ ُس َ
اّللُ أَ َحد﴾ [ ُس َورةَ ال ْخالص] َو﴿قُ ْل أَعُوذُ ب َر ّ
ب النَّاس﴾ [ ُس َورةَ النَّاس] .
َو﴿قُ ْل أَعُوذُ ب َر ّ
ال َرض َى َّ
الصلَ َوات ْ
اَْ ْمس َش ْىء َعظيم .
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ ُم َع ّو َذ َتن بَ ْع َد َّ

ال َرض َى َّ
صالة أَقْ َوى
َوقَ َ
ب ُك ّل َ
اءةُ الْ ُم َع ّو َذتَ ْي َعق َ
اّللُ َع ْنهُ ق َر َ
للتَّ َحصن م ْن لُْبس ا ْل ْرز .
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ُسئ َل َرض َى َّ
ب م ْن َد ْرس إ َل
اّللُ َع ْنهُ ْام َرأَة َكانَ ْ
يَة ا ْلََرَكة َوتَ ْذ َه ُ
ت َكث َ
ضور
َد ْرس لَكن اآل َن ه َى ُمتَ َوقَّفة ُم ْن ُذ َخْ َسة أَ ْش ُهر َعن التَّ ْدريس َو ُح ُ
ت تَ ْق َوى َح َّّت َعلَى الْ َم ْشى
اد ْ
ص َابَا م ْن ث َقل فَ َما َع َ
الد ُروس م ْن ش َّدة َما أَ َ
اج إ َل َم ْن يُعينُ َها فَ َما َذا تَ َرْو َن َلَا .
َو ْح َد َها َتْتَ ُ

اب َرض َى َّ
ب ُك ّل َم ْكتُوبَة .
فَأَ َج َ
اّللُ َع ْنهُ تَ ْق َرأُ الْ ُم َع ّو َذتَ ْي َعق َ

َو ُسئ َل َرض َى َّ
صر .
اّللُ َع ْنهُ أُري ُد وْر ًدا للنَّ ْ

اب َرض َى َّ
الصلَ َوات ْ
اَْ ْمس .
ب َّ
فَأَ َج َ
اءةُ الْ ُم َع ّو َذتَ ْي َعق َ
اّللُ َع ْنهُ ق َر َ

َو ُسئ َل َما َذا أَقْ َرأُ ل ْلح ْفظ َوتَ ْرك التَّ ْقصي .

اب َرض َى َّ
الصلَ َوات ْ
اَْ ْمس .
ب َّ
فَأَ َج َ
اّللُ َع ْنهُ الْ َزم الْ ُم َع ّو َذتَ ْي َعق َ

ال َرض َى َّ
ب الْ َفلَق﴾
َوقَ َ
ات الثَّ ُ
اّللُ َع ْنهُ الْ ُم َع ّو َذ ُ
الث ﴿قُ ْل أَعُوذُ ب َر ّ
ب النَّاس﴾ [ ُس َورةَ النَّاس] ﴿قُ ْل ُه َو َّ
ورةَ
حد﴾ [ ُس َ
[ ُس َورةَ الَْفلَق] ﴿قُ ْل أَعُوذُ ب َر ّ
اّللُ أَ َ
ال ْخالص] َهذه ُرقْ يَات ،ل َّ
لش ْخص نَ ْفسه َتْصي َولغَ ْيه ُرقْ يَة ،لَ ْو قَ َرأْ َتَا
ك َتَصن .
يمة َولَ ْو قَ َرأْ َتَا لنَ ْفس َ
ل َش ْخص ُم َ
صاب ُرقْ يَة َعظ َ
اّللُ َع ْنهُ ب ْسم َّ
ال َرض َى َّ
يك م ْن َش ّر
َوقَ َ
يك م ْن ُك ّل َش ْىء يُ ْؤذ َ
اّلل أَ ْرق َ
ُك ّل نَ ْفس أَ ْو َع ْي َحاسد َّ
يك َ .هذه ُرقْ يَة ل ْل َمريض َول ْل َم ْس ُحور
اّللُ يَ ْشف َ
ضا .
أَيْ ً
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ال َرض َى َّ
ول ﷺ َعن الْ ُم َع ّو َذتَ ْي « َما تَ َع َّو َذ
الر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
َوقَ َ
ال َّ
سن م ْن ُه َما»  .فَ َم ْن َحافَ َ
اح َم َساءَ َولَ ْو َم َّرًة َلْ
ظ َعلَْيه َما َ
صبَ َ
الْ ُمتَ َع ّوذُو َن بَ ْح َ
ورةُ ال ْخالص يَ ُكو ُن
يُص ْبهُ س ْحر َولَ ْو َكا َن قَوّيَ ،وإ ْن أُض َ
يف إلَْي َها ُس َ
أَقْ َوى .
ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ال ْم َرأَة َسأَلَْتهُ َه ْل م ْن ُد َعاء لطَ ْرد الن َعاس الَّذى
َوقَ َ
ي النَّاس .
يَطْ َرأُ ِف َْملس الْع ْلم اقْ َرئى الْ ُم َع ّو َذتَ ْي َه َذا َش ْيطَان يُ َك ّح ُل أَ ْع َُ
الزَم ُه َما َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ ُم َع ّو َذ َتن إ َذا َ
ص َ
صبَ ً
الش ْخ ُ
احا َوَم َساءً
َْي َفظُهُ َّ
ض النَّاس
اّللُ م ْن أَ َذى ا ْْل ّن لَك ْن َم َع تَ ْ
صحيح ا ْلَْرف  .بَ ْع ُ
السر .
يَ ْق َرُؤ َ
وّنَُما بال تَ ْ
صحيح فَال َْي ُ
ص ُل َلُ ُم ّ

ب ﷺ ِف الْ َمنَام
ُرْؤيَةُ النَّ ّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ال َرض َى
ب فَ َق َ
ُسئ َل ال َم ُ
اّللُ َع ْنهُ َع ْن وْرد ل ُرْؤيَة النَّ ّ
َّ
ت قَاعد .
اّللُ َع ْنهُ أَ ْكث ْر م َن َّ
ت َماش َوأَنْ َ
ب َوأَنْ َ
الصالة َعلَى النَّ ّ
اّللُ َع ْنهُ لرْؤيَة النَّب اللَّ
ال َرض َى َّ
ب َوأَ ْزَواجه
َّ
ن
ال
د
م
م
ى
ل
ع
ل
ص
م
ه
َوقَ َ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ّ
ّ
ّ
ك
يم إنَّ َ
صلَّْي َ
أَُّم َهات الْ ُم ْؤمن َ
ي َوذُ ّريَّته َوأَ ْهل بَ ْيته َك َما َ
ت َعلَى َءال إبْ َراه َ
َحيد َميد ،تُ ْق َرأُ بال َع َدد .
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الثَّق ُل ِف اللّ َسان

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ ل ْلح ْفظ م َن الثَّقل ِف اللّ َسان ع ْن َد
قَ َ
ال ال َم ُ
صلو َن الص ْب َح قَ ْب َل طُلُوع َّ
َّ
الش ْمس ِف َوقْت َها
الد ْرس ،الْ ُم َد ّر ُسو َن يُ َ
الصالة ال إلَهَ إ َّال َّ
َويَ ْق َرُؤو َن بَ ْع َد َّ
يك لَهُ ،لَهُ الْ ُم ْل ُ
اّللُ َو ْح َدهُ ال َشر َ
ك َولَهُ
يت َو ُه َو َعلَى ُك ّل َش ْىء
ا ْلَ ْم ُد ُْيي َوُي ُ
َولَ ْو َم َّرًة َم َّرًةَ ،و َءايَةُ الْ ُك ْرس ّىَ ،وع ْن َد َما
سو َن للتَّ ْدريس يَ ْق َرُؤو َن الْ َفاتَةَ .
َْيل ُ

ات
قَديرَ ،ع ْش َر َم َّراتَ ،والْ ُم َع ّو َذ ُ
يَ ْذ َهبُو َن إ َل َم ْرَكز التَّ ْدريس لَ َّما

الرأْس
ُرقْ يَة ل َو َجع َّ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ب النَّاس أَ ْذهب
قَ َ
ورةُ َر َّ
ال ال َم ُ
اّللُ َع ْنهُ الرقْ يَةُ الْ َمأْثُ َ
س ،ا ْشف أَنْت َّ
اء ال يُغَاد ُر َس َق ًما .
اء إ َّال ش َفا ُؤ َك ش َف ً
الشاِف ال ش َف َ
الْبَأْ َ
ول
ض ُع يَ َدهُ َعلَى َم َكان الََل يَ ُق ُ
ضا يَ َ
َم َّرًة أَ ْو أَ ْكثَ َر لنَ ْفسه َولغَ ْيه َو َه َذا أَيْ ً
الث َم َّراتُ ،ثَّ يَ ُرد الْ َك َّ
ول أَعُوذُ بع َّزة َّ
ب ْسم َّ
اّلل
ف َمَ َّل الْ َو َجع َويَ ُق ُ
اّلل ثَ َ
الر ُسول .
َوقُ ْد َرته م ْن َش ّر َما أَج ُد َوأُ َحاذ ُر َس ْب َع َم َّرات َه َذا أَنْ َف ُعَ ،وَر َد َعن َّ
ب ا ْلَ َسنَات َواسع
َب ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ي َوالْ ُم ْؤمنَات
قَ َ
استَ غْ َف َر ل ْل ُم ْؤمن َ
اّللُ َع ْنهُ َمن ْ
ال ال َم ُ
ب َّ
اد َم إ َل يَ ْومنَا َه َذا،
اّللُ لَهُ ب ُك ّل ُم ْؤمن َوُم ْؤمنَة َح َسنَةً  .م ْن أَ َّّيم َء َ
َكتَ َ
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ب ا ْغف ْر ل
ب لَهُ ثَ َواب ،ب ُك ّل َه َذا ع ْن َد َما يَ ُق ُ
ول َر ّ
ب َع َدد ُك ّل ُم ْؤمن يُ ْكتَ ُ
ب ا ْلَ َسنَات َواسع ،ا ْلَ ْم ُد َّّلل .
َول ْل ُم ْؤمن َ
ي َوالْ ُم ْؤمنَاتَ ،ب ُ

ول َّ
اّللُ َع ْنهُ َع ْن َع ْبد َّ
ال َرض َى َّ
اّلل ﷺ
ال َكا َن َر ُس ُ
اّلل بن الزبَ ْي قَ َ
َوقَ َ
ول «ال إلَهَ إ َّال َّ
الصلَ َوات يَ ُق ُ
إ َذا َسلَّ َم ِف ُدبُر َّ
اّللُ َو ْح َدهُ ال َشر َ
يك لَهُ ،لَهُ
ك َولَهُ ا ْلَ ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُك ّل َش ْىء قَدير ال َح ْو َل َوال قُ َّوَة إ َّال ب َّّلل َوال
الْ ُم ْل ُ
ضل َوالثَّنَاء ا ْلَ َسن ال إلَهَ إ َّال َّ
ي
نَ ْعبُ ُد إ َّال إ َّّيهُ ،أَ ْه ُل النّ ْع َمة َوالْ َف ْ
اّللُ ُمْلص َ
ظ لَ ْحَ َد .
ين َولَ ْو َكرَه الْ َكاف ُرو َن» اللَّ ْف ُ
لَهُ ّ
الد َ
ال َرض َى َّ
ك ع ْل ًما ًَنف ًعا َو َع َم ًال ُمتَ َقبَّ ًال
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ اللَّ ُه َّم إ ًَّن نَ ْسأَلُ َ
ي َوا ْخت ْم لَنَا ب َْْ ْي َّي أَ ْر َح َم
َورْزقًا طَيّبًا َوا ْخت ْم لَنَا ب َْْ ْي َّي أَ ْر َح َم َّ
الراح َ
ين
ي َوا ْخت ْم لَنَا ب َْْ ْي َّي أَ ْر َح َم َّ
َّ
الراح َ
الراح َ
ي اللَّ ُه َّم ْ
ين ُم ْهتَد َ
اج َع ْلنَا َهاد َ
ي .
ي َ
ي َوال ُمضلّ َ
ضالّ َ
غَ ْ َ
ال َرض َى َّ
يصةُ إ َذا
ب ﷺ قَ َ
َوقَ َ
يصةَ أَ َّن النَّ َّ
ال لَهُ َّي قَب َ
اّللُ َع ْنهُ َع ْن قَب َ
الث « ُس ْب َحا َن َّ
اّلل الْ َعظيم َوِبَ ْمده تَ َع َاِف م َن الْ َع َمى
ت الص ْب َح فَ ُق ْل ثَ ً
صلَّْي َ
َ
َوا ْْلُ َذام َوالْ َفالج» َرَواهُ أَ ْحَ ُد .
ول َّ
ال َرض َى َّ
اّلل ﷺ أَ َخ َذ بيَده يَ ْوًما ُثَّ
اّللُ َع ْنهُ َع ْن ُم َعاذ أَ َّن َر ُس َ
َوقَ َ
ول َّ
ال َّي ُم َعاذُ َو َّ
اّلل
ت َوأُّمى َّي َر ُس َ
ك فَ َق َ
قَ َ
اّلل إ ّن َلُحب َ
ال لَهُ ُم َعاذ بَب أَنْ َ
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صالة أَ ْن
ك ،قَ َ
ال «أُوص َ
َوأَ ًَن أُحب َ
يك َّي ُم َعاذُ أَ ْن ال تَ َد َع َّن ِف ُدبُر ُك ّل َ
ك» َرَواهُ أَبُو َد ُاو َد .
تَ ُق َ
ادت َ
ول اللَّ ُه َّم أَع ّن َعلَى ذ ْكر َك َو ُش ْكر َك َو ُح ْسن عبَ َ
ال َرض َى َّ
يك
َوقَ َ
ي ف َ
اج َع ْلنَا م ْن َه ُؤالء الْ ُمتَ َحابّ َ
اّللُ َع ْنهُ اللَّ ُه َّم ْ
يك ،اللَّ ُه َّم َربَّنَا أَ ْحينَا
يف َ
يف َ
يف َ
يك الْ ُمتَ َواصل َ
يك الْ ُمتَ نَاصح َ
تاح َ
الْ ُم ََ
َعلَى السنَّة َوأَم ْت نَا َعلَْي َها .
ول َّ
ال َرض َى َّ
ف
ال َكا َن َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ َع ْن ثَ ْوَب َن قَ َ
َوقَ َ
ص َر َ
اّلل ﷺ إ َذا انْ َ
الم
الث َوقَ َ
ك َّ
ت َّ
استَ ْغ َف َر ثَ ً
الم َوم ْن َ
ال «اللَّ ُه َّم أَنْ َ
صالته ْ
الس ُ
الس ُ
م ْن َ
ت َّي َذا ا ْْلَالل َوال ْك َرام» َرَواهُ ُم ْسلم .
تَ بَ َارْك َ
ال َرض َى َّ
ول
يةُ إ َل ُم َعاويَةَ أَ َّن َر ُس َ
اّللُ َع ْنهُ َع ْن َوَّراد قَ َ
َوقَ َ
ال َكتَ َ
ب الْ ُمغ َ
ال «ال إلَهَ إ َّال َّ
َّ
اّللُ َو ْح َدهُ ال
الصالة َو َسلَّ َم قَ َ
غ م َن َّ
اّلل ﷺ َكا َن إ َذا فَ َر َ
ك َولَهُ ا ْلَ ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُك ّل َش ْىء قَدير اللَّ ُه َّم ال َمان َع
يك لَهُ لَهُ الْ ُم ْل ُ
َشر َ
ت َوال يَ ْن َف ُع َذا ا ْْلَ ّد م ْن َ
ت َوال ُم ْعط َى ل َما َمنَ ْع َ
ل َما أَ ْعطَْي َ
ك ا ْْلَد» َرَواهُ
ُم ْسلم .
ول َّ
ال َرض َى َّ
اّلل ﷺ
اّللُ َع ْنهُ َع ْن َس ْهل بن ُم َعاذ َع ْن أَبيه أَ َّن َر ُس َ
َوقَ َ
صالة الص ْبح َح َّّت يُ َسبّ َح
قَ َ
ال « َم ْن قَ َع َد ِف ُم َّ
صر ُ
صالهُ ح َ
ف م ْن َ
ي يَ ْن َ
ت أَ ْكثَ َر م ْن
َرْك َع َّت الض َحى ال يَ ُق ُ
يا غُف َر ْ
ت لَهُ َخطَ َاّيهُ َوإ ْن َكانَ ْ
ول إ َّال َخ ْ ً
َزبَد الْبَ ْحر» َرَواهُ أَ ْحَ ُد َوأَبُو َد ُاو َد .
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ال َرض َى َّ
ك بل ْكثَار م ْن
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َعلَْي ُك ْم ب ْع َداد َّ
الزاد لآلخ َرة َو َذل َ
ذ ْكر َّ
ول
الر ُس َ
اّلل م ْن َتْليل أَ ْو تَ ْسبيح أَ ْو َتْميد أَ ْو تَ ْكبي َ .ش ْخص َسأَ َل َّ
اّلل» ُ .س ْب َحا َن َّ
ك َرطْبًا م ْن ذ ْكر َّ
اّلل َوا ْلَ ْم ُد َّّلل
ال لَهُ «ال يَ َز ُ
فَ َق َ
ال ل َسانُ َ
اّللُ أَ ْك َبُ َوال إلَهَ إ َّال َّ
َو َّ
اّللُ َوال َح ْو َل َوال قُ َّوَة إ َّال ب َّّلل ُكل َه َذا ذ ْكر  .الَّذى

ال ُس ْب َحا َن َّ
يَ ُكو ُن ل َسانُهُ ُم ْستَمرا بذ ْكر َّ
اّلل
يا  .إ ْن قَ َ
يا َكث ً
اّلل يَ ْل َقى َخ ْ ً
س لَهُ ِف ا ْْلَنَّة َش َج َرة َساقُ َها م ْن َذ َهب َّ .
الش َج ُر الَّذى يَ ُكو ُن
َوِبَ ْمده تُغْ َر ُ
الد َوام َّ .
وت ،يَ ْب َقى َعلَى َّ
الش َج َرةُ تُ ْعطيه َثََرًة لَ ْو ُّنَا ال
ِف ا ْْلَنَّة ال َيُ ُ
ال ُس ْب َحا َن َّ
س لَهُ َش َج َرة َساقُ َها م ْن َذ َهب .
س ُدُ ،كلَّ َما قَ َ
اّلل َوِبَ ْمده تُغْ َر ُ
يَ ْف ُ
الذ ْك ُر فيه نَ ْفع َكبي لآلخ َرة  .م ْق َد ُار َس ْوط م ْن أَ ْرض ا ْْلَنَّة َخ ْي م َن الدنْ يَا
ّ
ط َما َذا َيْ ُخ ُذ م َن الَ ْرض إ َذا ُوض َع َعلَى الَ ْرض َك ْم
الس ْو ُ
َوَما ف َيها َّ .
َيْ ُخ ُذ ،قَ ْد ُر َس ْوط م ْن أَ ْرض ا ْْلَنَّة َخ ْي م َن الدنْ يَا َوَما ف َيها .
اّللُ َع ْنهُ َع ْن أَب ُه َريْ َرَة َع ْن َر ُسول َّ
ال َرض َى َّ
اّلل ﷺ « َم ْن َسبَّ َح ِف
َوقَ َ

ب َّ
ي َو َح َد َّ
ي
اّللَ ثَ ً
اّللَ ثَ ً
صالة ثَ ً
الث َوثَالث َ
الث َوثَالث َ
الث َوثَالث َ
ُدبُر ُك ّل َ
ي َوَك ََّ
ك ت ْس َعة َوت ْسعُو َن َوقَ َ
ال ََ َام الْمائَة ال إلَهَ إ َّال َو ْح َدهُ ال َشر َ
فَت ْل َ
يك لَهُ لَهُ
ت
ك َولَهُ ا ْلَ ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُك ّل َش ْىء قَدير غُف َر ْ
ت َخطَ َاّيهُ َوإ ْن َكانَ ْ
الْ ُم ْل ُ
مثْ َل َزبَد الْبَ ْحر» َرَواهُ ُم ْسلم .
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ال َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َم ْن قَ َرأَ الَذْ َك َار م ْن تَ ْسبيح َوَتْميد َو َتْليل
َوقَ َ
ص َح ْرفًا َولَ ْو َلْ َيْت بَ ْح َكام
َوتَ ْكبي م ْن غَ ْي أَ ْن يَزي َد َح ْرفًا أَ ْو يُ ْنق ُ
اءته أَ َّما إ َذا تَ َر َك َح ْرفًا
التَّ ْجويد م َن الْغُنَّة َو َّْ
التقيق َوالتَّ ْفخيم فَ لَهُ ثَ َواب بق َر َ
اءة الْ ُق ْرَءان فَإ ْن
اب لَهُ ب ّ
أَ ْو أَبْ َدلَهُ بغَ ْيه فَال ثَ َو َ
لذ ْكر َوالد َعاءَ ،وأَ َّما بق َر َ
اب لَهُ .
تَ َر َك التَّ ْجوي َد بلْ َم َّرة فَال ثَ َو َ

ض ُل
يح بلَ ًَنمل أَفْ َ
التَّ ْسب ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ض ُل م َن التَّ ْسبيح
قَ َ
يح بلْيَد أَفْ َ
ال ال َم ُ
اّللُ َع ْنهُ التَّ ْسب ُ
الر َج ُ
الر ُس ُ
بلس ْب َحةَّ ،
ال َوالنّ َساءُ
ول َما َسبَّ َح إ َّال بلْيَد ِ .ف الْ َماضى َكا َن ّ
صاب َع يَ ْوَم الْقيَ َامة
صابع أَفْ َ
ض ُل لَ َّن الَ َ
يح بلَ َ
يُ َسبّ ُحو َن بلَ ًَنمل  .التَّ ْسب ُ
َّ
يح
صاحب َها ل َذل َ
اّللُ يَ ْستَ ْنط ُق َها ،يُ ْعط َيها قُ َّوَة النطْق ،تَ ْش َه ُد ل َ
ك التَّ ْسب ُ
اب
صابع أَفْ َ
بلَ َ
ض ُل  .لَك ْن إ َذا َكا َن الْتَ َزَم ب َع َدد يُ َسبّ ُح بلس ْب َحة  .الثَّ َو ُ
اب بلَ ًَنمل .
ص ُل بلس ْب َحة َك َما َْي ُ
َْي ُ
ص ُل الثَّ َو ُ
يح نَ ْو َعان
التَّ ْسب ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
يح نَ ْو َعان تَ ْسبيح بلْ َم َقال
قَ َ
ال ال َم ُ
اّللُ َع ْنهُ التَّ ْسب ُ
َوتَ ْسبيح بل َسان ا ْلَالَّ ،
س تُ َسبّ ُح بل َسان ا ْلَال َوالْ َق َم ُر َوالنَّ ْج ُم
الش ْم ُ
ح
َوالَ ْر ُ
ض أَ َّما النْ َسا ُن بل َسان الْ َم َقالَ ،والَّذى ال يُ َسبّ ُح نُطْ ًقا يُ َسبّ ُ
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ول ُس ْب َحا َن َّ
اّلل
يش ُك َّل عُ ُمره ال يَ ُق ُ
بل َسان ا ْلَالَ ،ه َذا الْ َكاف ُر الَّذى يَع ُ
بل َسان َحاله يُ َسبّ ُح َكأَنَّهُ يَ ْنط ُق نُطْ ًقا .
ص َم ُد
َّي َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ي َم َّرًة
قَ َ
ص َم ُد أَ ْربَع َ
اّللُ َع ْنهُ الَّذى يُ َك ّرُر َّي َ
ال ال َم ُ
صبُ َعلَى ا ْْلُوعَ ،ه َذا م ْن َتْربَة بَ ْعض الْ َم َشايخ .
يَ ْ
اّللُ َّ
َّ
اّللُ َرّب ال أُ ْشر ُك به َش ْي ئًا
اّللُ َّ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َرّب ال أُ ْشر ُك به َش ْي ئًا
قَ َ
ال ال َم ُ
اد أَ ْن يُ َواجهَ ظَال ًما
صوصيَّةَ ،م ْن أَ َر َ
َّاّت ُذوهُ وْر ًدا ل ْل َه ّم َوالْغَ ّم َ .هذه َلَا ُخ ُ
اف َش َّرهُ يَ ُقوُلَا ِف َو ْجهه َم َّرتَ ْي .
َيَ ُ

اّللُ َّ
ول َّ
ال َرض َى َّ
اّللُ َرّب ال أُ ْشر ُك به
اّللُ َع ْنهُ للَ ْجم الْ َكافر يَ ُق ُ
َوقَ َ
ال ليَ ْكفيهُ َّ
اّللُ َش َّرهُ .
ك تُ َق ُ
َش ْي ئًا َ .ول ْل َفاسق َك َذل َ
اّلل َوِبَ ْمده ُس ْب َحا َن َّ
ُس ْب َحا َن َّ
اّلل الْ َعظيم

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
يث « َكل َمتَان َخفي َفتَان َعلَى
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ ا ْلَد ُ
ال ال َم ُ
اللّ َسان ثَقيلَتَان ِف الْم َيزان َحبيبَ تَان إ َل ا َّلر ْحٰن ُس ْب َحا َن َّ
اّلل َوِبَ ْمده
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اّلل الْ َعظيم» ُ .س ْب َحا َن َّ
ُس ْب َحا َن َّ
اّلل الْ َعظيم َهذه َكل َمة َخفي َفة َعلَى اللّ َسان
ال الْعبَاد .
وز ُن به أَ ْع َم ُ
ثَقيلَة ِف الْم َيزانِ ،ف م َيزان يَ ْوم الْقيَ َامة الَّذى يُ َ
ورة ا ْلَ ْشر
َم ْن قَ َرأَ َءاخ َر ُس َ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َوَر َد أَ َّن َم ْن قَ َ
قَ َ
صبَ َح «أَعُوذُ
ال إ َذا أَ ْ
ال ال َم ُ
السميع الْ َعليم م َن َّ
ورة ا ْلَ ْشر
الش ْيطَان َّ
ب َّّلل َّ
الرجيم ثَ ً
الث ُثَّ قَ َرأَ َءاخ َر ُس َ
اّللُ الَّذى ال إلَهَ إ َّال ُه َو َعالُ الْغَْيب َو َّ
َوه َى ﴿ ُه َو َّ
الر ْحَ ُن
ادة ُه َو َّ
الش َه َ
يم ُه َو َّ
الم ال ُْم ْؤم ُن
َّ
وس َّ
اّللُ الَّذى ال إلَهَ إ َّال ُه َو ال َْمل ُ
الس ُ
ك الْ ُقد ُ
الرح ُ
اّلل َع َّما يُ ْشرُكو َن ُه َو َّ
ار ال ُْمتَ َك ّبُ ُس ْب َحا َن َّ
اّللُ ْ
اَْال ُق
ال ُْم َه ْيم ُن ال َْعز ُيز ا ْْلَبَّ ُ
الس َم َوات َوالَ ْرض
ص ّوُر لَهُ الَ ْسَاءُ ا ْلُ ْس َن يُ َسبّ ُح لَهُ َما ِف َّ
الْبَار ُ
ئ ال ُْم َ
ب لَهُ أَ ْج ُر
ات ِف َذل َ
يم﴾ [ ُس َورةَ ا ْلَ ْشر] فَإ ْن َم َ
ك النَّ َهار ُكت َ
َو ُه َو ال َْعز ُيز ا ْلَك ُ
ب لَهُ أَ ْج ُر َشهيد» .
اء َوَم َ
ات لَْي لَتَهُ ُكت َ
َشهيد َوإ ْن قَا َلَا َم َس ً
ب َّ
اّللُ
َح ْس َ
اّللُ َم ْعنَاهُ َّ
ب َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َكافين ُه َو
قَ َ
ال ال َم ُ
اّللُ َع ْنهُ َح ْس َ
يل َم ْعنَاهُ َّ
ض ُل َم ْن يُ ْستَ نَ ُد إلَْيه،
ص ّر ُ
ف َّ
اّللُ أَفْ َ
ُمتَ َولّين َوالْ ُمتَ َ
ِفَ ،ون ْع َم الْ َوك ُ
ض ُل َم ْن يُوَك ُل إلَْيه الَ ْم ُر .
أَفْ َ
356

ب َّ
ال َرض َى َّ
الذ ْكر َس ْب َع َم َّرات
َوقَ َ
اّللُ إ َل َءاخر ّ
اّللُ َع ْنهُ قَ ْو ُل َح ْس َ
َوقَ ْو ُل ب ْسم َّ
ظ
الذ ْكر َْي َف ُ
اسه َش ْىء إ َل َءاخر ّ
ضر َم َع ْ
اّلل الَّذى ال يَ ُ
َّ
الس ْحرَْ ،ي َف ُ
ظ م َن الْ ُك ّل َح َّّت الس ّم إ َذا قَالَهُ
الش ْخ َ
ص م َن ا ْْل ّن َو ّ
ب َعلَى نَ ْفسه الس َّم .
صحيح ا ْلُُروف َْيميه لَك ْن ال َيُ ُ
بتَ ْ
وز لَهُ أَ ْن ُيَ ّر َ

ي َوالْ ُم ْؤمنَات
ب ا ْغف ْر ل ْل ُم ْؤمن َ
َر ّ
ول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
استَ غْ َف َر
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
اّلل ﷺ « َمن ْ
ال ال َم ُ
ب لَهُ ب ُك ّل ُم ْؤمن َوُم ْؤمنَة َح َسنَة» أَ ْى ب َع َدد ُك ّل
ل ْل ُم ْؤمن َ
ي َوالْ ُم ْؤمنَات ُكت َ

ُم ْؤمن َخلَ َقهُ َّ
ي
يما َم َ
ضى َوِف َه َذا الْ َوقْت ،ب َع َدد الْ ُم ْؤمن َ
اّللُ تَ َع َال ف َ
َوالْ ُم ْؤمنَات َّ
يمة َ .م ْن يَ ْعلَ ُم َع َد َد
اّللُ تَ َع َال يُ ْعطيه َح َسنَةًَ ،هذه ن ْع َمة َعظ َ
ي َوالْ ُم ْؤمنَات إ َّال َّ
ول َهذه الْ َكل َمةَ ْ
اَْفي َفةَ َعلَى اللّ َسان
اّللَُ ،م ْن يَ ُق ُ
الْ ُم ْؤمن َ
ي
ب ا ْغف ْر ل ْل ُم ْؤمن َ
ب َح َسنَات ب َع َدد الْ ُم ْؤمن َ
ي َوالْ ُم ْؤمنَات  .قُولُوا َر ّ
يَ ْكس ُ
َوالْ ُم ْؤمنَات .

ار
َم ْن قَ َرأَهُ بََرضه َوَم َ
ات بَ َذا الْ َم َرض ال َيَس َج َس َدهُ النَّ ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َوَر َد ِف ا ْلَديث « َم ْن قَ َرأَ َه َذا
قَ َ
ال ال َم ُ
اّللُ َو َّ
ار ال إلَهَ إ َّال َّ
ّ
الذ ْك َر بََرضه َوَم َ
اّللُ
ات بَ َذا الْ َم َرض ال َيَس َج َس َدهُ النَّ ُ
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يك لَهُ إ َّال َّ
أَ ْك َبُ ال إلَهَ إ َّال َّ
اّلل لَهُ الْ ُم ْل ُ
اّللُ َو ْح َدهُ ال َشر َ
ك َولَهُ ا ْلَ ْم ُد ال إلَهَ
إ َّال َّ
يث َرَواهُ النَّ َسائى .
اّللُ َوال َح ْو َل َوال قُ َّوَة إ َّال ب َّّلل» َه َذا ا ْلَد ُ
الس َفر
ت َّ
ب ِف َّ
اللَّ ُه َّم أَنْ َ
الصاح ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
الس َفر
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َوَر َد ِف ا ْلَديث ِف أَ ْدعيَة َّ
ال ال َم ُ
الس َفر َو ْ
ت
ت َّ
ب ِف َّ
اَْلي َفةُ ِف الَ ْهل َوالْ َمال» أَنْ َ
«اللَّ ُه َّم أَنْ َ
الصاح ُ
الس َفر ،أَ َّما أَ ْن
ت الَّذى َْي َف ُ
َّ
ظ َويَ ْر َعى ِف َّ
ب ِف َّ
الس َفر َم ْعنَاهُ أَنْ َ
الصاح ُ
وزَّ ،
ال َعن َّ
ال فيه
اّللُ تَ َع َال ال يُ َق ُ
يُ َق َ
ب فَك ُ
الهَا ال َيُ ُ
اّلل ا ْلَاض ُر َوالْغَائ ُ
س ج ْس ًما ،ا ْْل ْس ُم إ َّما أَ ْن يَ ُكو َن َحاض ًرا أَ ْو
َحاضر َوال غَائب لَنَّهُ لَْي َ
ال َعن َّ
صاحب ،أَ َّما الَّذى َوَر َد ِف ا ْلَديث
ك ال يُ َق ُ
غَائبًاَ ،وَك َذل َ
اّلل َ
الس َفر» فَ َم ْعنَاهُ َك َما َم َّر .
ت َّ
ب ِف َّ
«أَنْ َ
الصاح ُ
َّ
َّ
ي
ل
ف
ة
ام
ي
ق
ْ
ل
ا
م
و
ي
اّلل
ى
د
ي
ي
ب
ف
ق
ي
د
ب
ع
ْ
ل
ا
ن
ال إ
َوأَ َّما َما يُ َق ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
س َم ْعنَاهُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
أَ َّن َّ
اّللَ يَق ُ
ف ِف َم ْوقف ا ْل َساب يَ ْوَم الْقيَ َامة َوأَ َّن الْ َع ْب َد يَ ُكو ُن قَريبًا م ْنهُ
اسبَة ،يَ ُكو ُن ِف َحال ا ْل َساب لَ َّن َّ
اّللَ يُ ْسم ُع ُك َّل
إ َّّنَا َم ْعنَاهُ ِف َحال الْ ُم َح َ
إنْسان يَ ْوَم الْقيَ َامة َك َ َّ
ي يَ َدى
ص ْوًتَ ،ه َذا َم ْع َن بَ ْ َ
س َح ْرفًا َوال َ
َ
المهُ الذى لَْي َ
س َم ْعنَاهُ أَ َّن النْ َسا َن يَ ُكو ُن قَريبًا م َن الْ َم َكان الَّذى فيه َّ
َّ
اّللُ لَ َّن
اّلل َولَْي َ
ي يَ َدى َّ
َّ
ش
اّللَ َم ْو ُجود بال َم َكان ،بَ ْ َ
اّلل أَ ْى ِف َم ْوقف ا ْل َساب ،الْ َع ْر ُ
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الساب َعةُ بلنّ ْسبَة إ َل َذات َّ
س أَ َح ُد ُهَا
ض َّ
َوالَ ْر ُ
اّلل َعلَى َح ّد َس َواء لَْي َ
س َّ
ب م َن اآل َخر م َن َّ
اّللُ قَريبًا م ْن َش ْىء
اّلل م ْن َح ْي ُ
أَقْ َر َ
ث الْ َم َسافَةُ ،لَْي َ
ي
ب الْ َم َساِف َوالْبُ ْع ُد الْ َم َساِف يَ ُكو ُن بَ ْ َ
بلْ َم َسافَة َوال بَعي ًدا بلْ َم َسافَة ،الْ ُق ْر ُ
َمْلُوق َوَمْلُوق .
َم ْن قَالَهُ أَ ْربَ ًعا أَ ْعتَ َقهُ َّ
اّللُ م َن النَّار

اّللُ َع ْنهُ َوَر َد َع ْن َر ُسول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ال إ َّن
اّلل ﷺ أَنَّهُ قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
ت
« َم ْن قَ َ
ت ( َوِف الْ َم َساء) أَ ْم َس ْي ُ
صبَ ْح ُ
احا َوَم َساءً اللَّ ُه َّم إ ّن أَ ْ
ال َ
صبَ ً
ت َّ
اّللُ ال
ك أَنَّ َ
يع َخ ْلق َ
ك َوَمالئ َكتَ َ
أُ ْشه ُد َك َوأُ ْشه ُد َحَلَةَ َع ْرش َ
ك أَنْ َ
ك َو َج َ
كَ ،م ْن قَا َلَا
ك َوأَ َّن ُمَ َّم ًدا َع ْب ُد َك َوَر ُسولُ َ
يك لَ َ
ت َو ْح َد َك ال َشر َ
إلَهَ إ َّال أَنْ َ
اّللُ ُربْ َعهُ م َن النَّار َوَم ْن قَا َلَا َم َّرتَ ْي أَ ْعتَ َق َّ
َم َّرًة أَ ْعتَ َق َّ
ص َفهُ م َن النَّار
اّللُ ن ْ
الث أَ ْعتَ َق ثَالثَةَ أَ ْرَبعه م َن النَّار َوَم ْن قَا َلَا أَ ْربَ ًعا أَ ْعتَ َقهُ َّ
اّللُ م َن
َوَم ْن قَا َلَا ثَ ً
النَّار» .

ول ع ْن َد الْ َف َزع ِف اللَّْيل
َما نَ ُق ُ

ى أَ َّن َع ْب َد َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّلل
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ فَفى َجامع ّْ
ال ال َم ُ
التمذ ّ
ول َّ
ول ع ْن َد الْ َف َزع ِف اللَّْيل
اّلل أَ ْن نَ ُق َ
ال َعلَّ َمنَا َر ُس ُ
بن َع ْمرو بن الْ َعاص قَ َ
َ

«أَعُوذُ ب َكل َمات َّ
ضبه َوع َقابه َو َش ّر عبَاده َوم ْن َهَ َزات
اّلل التَّ َّامة م ْن غَ َ
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َّ
ض ُرو َن» فَ ُكنَّا نُ َعلّ ُمهُ َم ْن َعق َل م ْن أَبْ نَائنَاَ ،وَم ْن َلْ يَ ْعق ْل
الشيَاطي َوأَ ْن َْي ُ
التمذى َحديث َح َسن َ .و َه َذا
ك َو َعلَّ ْقنَاهُ َعلَى أَ ْعنَاقه ْم  .قَ َ
َكتَ ْب نَا َذل َ
ال ّْ
يق ا ْل ْرز َجائز ال َمان َع م ْنهُ .
َدليل َعلَى أَ َّن تَ ْعل َ
يت ب َّّلل َرب َوبل ْسالم دينًا َوبُ َح َّمد نَبيا
َرض ُ

ول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ي
اّلل ﷺ « َم ْن قَ َ
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
ال ح َ
ال ال َم ُ
يم َآل ُخ َذ َّن
يت ب َّّلل َرب َوبل ْسالم دينًا َوبُ َح َّمد نَبيا فَأَ ًَن َّ
صب ُح َرض ُ
يُ ْ
الزع ُ
َّ
بان م ْن َحديث الْ ُم ْنذر
بيَده يَ ْوَم الْقيَ َامة َح َّّت أُ ْدخلَهُ ا ْْلَنَّةَ» َرَواهُ الط ََ
َرض َى َّ
الم َو ُه َو َحديث َح َسن .
ب َعلَْيه َّ
الصالةُ َو َّ
الس ُ
اّللُ َع ْنهُ َعن النَّ ّ
ك َعلَى َّ
الم َكافل بَ ْن
الر ُس ُ
اد أَ َّن َم ْن قَ َ
الد َوام فَ َّ
ول َعلَْيه َّ
ال َذل َ
َوالْ ُم َر ُ
الس ُ
َيْ ُخ َذهُ بيَده َويُ ْدخلَهُ ا ْْلَنَّةَ .
ك بَ ْي
ا ْخت ْم يَ َقظَتَ َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
الصحيح أَ َّن
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َوَر َد ِف ا ْلَديث َّ
ال ال َم ُ
ك يَ ُق ُ
اد أَ ْن يَ ْ
ضطَج َع يَ ْب تَد ُرهُ َملَك َو َش ْيطَان  .الْ َملَ ُ
النْ َسا َن إ َذا أَ َر َ
ول لَهُ
ك بَ ْي َو َّ
ك ب َش ّر  .فَإ ْن َختَ َم َها
الش ْيطَا ُن يَ ُق ُ
ول لَهُ ا ْخت ْم يَ َقظَتَ َ
ا ْخت ْم يَ َقظَتَ َ
ب
ول اللَّْيلَْ ،ي ُر ُسهُ م ْن أَ َذى ا ْْل ّن َوَْنوه ،لَ ْو قَ َ
ك َْي ُر ُسهُ طُ َ
بَ ْي الْ َملَ ُ
ال َر ّ
اد َك يَ ُكو ُن َختَ َم يَ َقظَتَهُ بَ ْي .
ك يَ ْوَم تَ ْب َع ُ
ب قن َع َذابَ َ
ث عبَ َ
ا ْغف ْر ل أَ ْو َر ّ
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ش َفاء ب ْذن َّ
اّلل

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اد َع ْن
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ ِف كتَاب َذيْل َتريخ بَغْ َد َ
ال ال َم ُ
عُبَ ْيد َّ
ض
ت أَب يَ ُق ُ
اّلل بن ُمَ َّمد بن َح ْفص الْعيش ّى يَ ُق ُ
ول َس ْع ُ
ول لَ َّما قَ بَ َ
وما فَ َفتَ ُحوهُ فَإ َذا فيه َوَرق
َولَ ُد الْ َعبَّاس َخ َزائ َن بَن أَُميَّةَ َو َج ُدوا َس ْفطًا َمْتُ ً
ال فَ َفتَ َح فَإ َذا ُه َو «ب ْسم َّ
َم ْكتُوب َعلَ ْيه ش َفاء ب ْذن َّ
اّلل َوب َّّلل َوال
اّلل قَ َ
اس ُك ْن أَي َها الْ َو َج ُع َس َك ْن َ
ت بلَّذى لَهُ
َح ْو َل َوال قُ َّوَة إ َّال ب َّّلل الْ َعل ّى الْ َعظيم ْ
يم ،ب ْسم َّ
اّلل َوب َّّلل َوال َح ْو َل
َما َس َك َن ِف اللَّْيل َوالنَّ َهار َو ُه َو َّ
السم ُ
يع الْ َعل ُ
اء
ك َّ
اس ُك ْن أَي َها الْ َو َج ُع بلَّذى يُْس ُ
َوال قُ َّوَة إ َّال ب َّّلل الْ َعل ّى الْ َعظيم ْ
الس َم َ
اّللَ بلنَّاس لََرُؤوف َرحيم ،ب ْسم َّ
أَ ْن تَ َق َع َعلَى الَ ْرض إ َّال ب ْذنه إ َّن َّ
اّلل
اس ُك ْن أَي َها الْ َو َج ُع بلَّذى
َوب َّّلل َوال َح ْو َل َوال قُ َّوَة إ َّال ب َّّلل الْ َعل ّى الْ َعظيم ْ
ك َآل َّيت ل ُك ّل
يح فَ يَظْلَ ْل َن َرَواك َد َعلَى ظَ ْهره إ َّن ِف َذل َ
الر َ
إ ْن يَ َشأْ يُ ْسكن ّ
صبَّار َش ُكور ،ب ْسم َّ
اّلل َوب َّّلل َوال َح ْو َل َوال قُ َّوَة إ َّال ب َّّلل الْ َعل ّى الْ َعظيم
َ
ض أَ ْن تَ ُزوال
ك َّ
ت بلَّذى يُْس ُ
اس ُك ْن أَي َها الْ َو َج ُع َس َك ْن َ
الس َم َوات َوالَ ْر َ
ْ
ال
ورا»  .قَ َ
يما غَ ُف ً
س َك ُه َما م ْن أَ َحد م ْن بَ ْعده إنَّهُ َكا َن َحل ً
َولَئ ْن َزالَتَا إ ْن أَ ْم َ
عُبَ ْي ُد َّ
ت بَ ْع َدهُ إ َل عالج َوال َد َواء .
اّلل قَ َ
احتَ ْج ُ
ال ل فَ َما ْ
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م ْن خيَار الَ ْدعيَة
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
احا َوَم َساءً َّي
اّللُ َع ْنهُ يُ َسن أَ ْن يُ َق َ
قَ َ
ال َ
ال ال َم ُ
صبَ ً
صل ْح ل َشأْن ُكلَّهُ َوال تَك ْلن إ َل نَ ْفسى
ك أَ ْستَغ ُ
وم ب َر ْحَت َ
يث أَ ْ
َحى َّي قَ ي ُ
اء م ْن خيَار الَ ْدعيَة .
طَ ْرفَةَ َع ْي ثَ َ
الث َم َّرات  .إ َّن َه َذا الد َع َ
اب بلْبَالء
الْ ُم َ
ص ُ
اب بلْبَالء يَ ْدعُو َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللَ اللَّ ُه َّم
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ الْ ُم َ
ال ال َم ُ
ص ُ
صاب ًرا َعلَى الْبَالءَ ،ولَ ْو أَ ْكثَ َر م ْن قَ ْول إ ًَّن َّّلل َوإ ًَّن إلَْيه َراجعُو َن
ْ
اج َع ْلن َ
يُعينُهُ َعلَى َه َذا الْبَالء .

أَ ْستَ ْودعُ َّ
ك
يم َع َمل َ
ك َوأَ َمانَتَ َ
اّللَ دينَ َ
ك َو َخ َوات َ
اّللُ َع ْنهُ َع ْن َسال بن َع ْبد َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ال
اّلل بن عُ َم َر قَ َ
قَ َ
ال ال َم ُ
َكا َن عُ َم ُر َرض َى َّ
ال لَهُ ا ْد ُن
الس َف َر ،قَ َ
اءهُ َّ
الر ُج ُل َو ُه َو يُري ُد َّ
اّللُ َع ْنهُ إ َذا َج َ

ول «أَ ْستَ ْودعُ َّ
ول َّ
اّلل ﷺ يُ َو ّدعُنَا ،يَ ُق ُ
ك َك َما َكا َن َر ُس ُ
م ّن َح َّّت أَُو ّد َع َ
اّللَ
التمذى
يم َع َمل َ
ك َوأَ َمانَتَ َ
دينَ َ
ام أَ ْحَ ُد َوأَ ْخ َر َجهُ ّْ
ك» أَ ْخ َر َجهُ ال َم ُ
ك َو َخ َوات َ
صحيح .
َوقَ َ
ال َح َسن َ
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ُد َعاء ل ْلح ْفظ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ظ إ َل
اّللُ َع ْنهُ َم ْن قَ َ
قَ َ
احا ُْي َف ُ
ال َه َذا َ
ال ال َم ُ
صبَ ً
الصبَاح إ َّن َرَّب َّ
اّللُ الَّذى ال إلَهَ إ َّال ُه َو
اء ُْي َف ُ
ظ إ َل َّ
الْ َم َساء َوَم ْن قَالَهُ َم َس ً
ت َو ُه َو َرب الْ َع ْرش الْ َعظيمَ ،ما َشاءَ َّ
اّللُ َكا َن َوَما َلْ يَ َشأْ َلْ يَ ُك ْن
َعلَْيه تَ َوَّك ْل ُ

ال َح ْو َل َوال قُ َّوَة إ َّال ب َّّلل الْ َعل ّى الْ َعظيم ،أَ ْش َه ُد أَ َّن َّ
اّللَ َعلَى ُك ّل َش ْىء
قَدير َوأَ َّن َّ
ك
اّللَ قَ ْد أَ َحا َط ب ُك ّل َش ْىء ع ْل ًما ،أَعُوذُ ب َّّلل الَّذى يُْس ُ
اء أَ ْن تَ َق َع َعلَى الَ ْرض إ َّال ب ْذنه م ْن َش ّر ُك ّل َدابَّة َرّب َءاخذ
َّ
الس َم َ
بنَاصيَت َها إ َّن َرّب َعلَى ص َراط ُم ْستَقيم .

ظ َمالُهُ م َن ا ْلََرق َوالتَّ لَف
َم ْن قَالَهُ ُْي َف ُ
اء َّ
اّللُ َع ْنهُ ب ْسم َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
سو ُق
قَ َ
ال ال َم ُ
اّلل َما َش َ
اّلل ال يَ ُ
اّلل ،ب ْسم َّ
وء إ َّال َّ
اء َّ
اّلل ،ب ْسم َّ
ي إ َّال َّ
ْ
اّلل َما
صر ُ
اّلل ال يَ ْ
ف الس َ
اّلل َما َش َ
اَْ ْ َ

اء َّ
اّلل ،ب ْسم َّ
اّلل َما َكا َن م ْن ن ْع َمة فَم َن َّ
اء َّ
اّلل ال َح ْو َل َوال
اّلل َما َش َ
َش َ
ك .
قُ َّوَة إ َّال ب َّّلل ُْ .ي َف ُ
ظ َمالُهُ م َن ا ْلََرق َوالتَّ لَف َوغَ ْي َذل َ
ال ِف الرُكوع َوالس ُجود
مَّا يُ َق ُ

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ك اللَّ ُه َّم َربَّنَا َوِبَ ْمد َك اللَّ ُه َّم
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُس ْب َحانَ َ
ال ال َم ُ
ا ْغف ْر ل .
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ك
ص ّر ْ
ص ّر َ
اعت َ
ف قُلُوبَنَا َعلَى طَ َ
ف الْ ُقلُوب َ
اللَّ ُه َّم ُم َ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َوَر َد ِف َحديث أَب ُه َريْ َرَة «إ َّن
قَ َ
ال ال َم ُ
وب بَن َء َ
صابع ا َّلر ْحٰن َك َق ْلب َواحد» َرَواهُ
يإ ْ
اد َم ُكلَّ َها بَ ْ َ
صبَ َع ْي م ْن أَ َ
قُلُ َ
س َرهُ َعلَى الظَّاهر َج َع َل َّ
يث َم ْن فَ َّ
ُم ْسلم َ .ه َذا ا ْلَد ُ
اّللَ َكالْبَ َشر ،إ َّّنَا َم ْعنَاهُ
َّ
ف
صاب ُع  .يُ َقلّبُ َها َك ْي َ
وب الْعبَاد َك ْي َ
س َم ْعنَاهُ لَهُ أَ َ
ب قُلُ َ
اّللُ يُ َقلّ ُ
ف يَ َشاءُ لَْي َ
يَ َشاءُ َم ْعنَاهُ َعلَى َّ
س َم ْعنَاهُ أَ َّن
اّلل تَ َع َال تَ ْقل ُ
يب قُلُوب الْبَ َشر َس ْهل ،لَْي َ
َّ
صابع الَّّت َْن ُن نَ ْع َه ُد َها م ْن أَنْ ُفسنَا َوالَّّت ه َى
صاب َع َكالَ َ
اّللَ لَهُ َش ْك ُل أَ َ
اّللَّ ،
َج َسد  .ا ْْلَ َس ُد ُم ْستَحيل َعلَى َّ
س َج َس ًدا َوال ج ْرًما َوال
اّللُ تَ َع َال لَْي َ
س َكمثْله َش ْىء﴾ [ ُس َورةَ الش َورى]  .إ َّّنَا َه َذا أُ ْسلُوب م ْن
َج ْو َه ًرا َوال َع َر ً
ضا ﴿لَْي َ
أَ َساليب الْبَالغَة ِف اللغَة الْ َع َربيَّةَّ ،
ب بَذه
اّللُ تَ َع َال أَ ْو َحى إ َل نَبيّه أَ ْن يُ َع َّ
صابع ا َّلر ْحٰن يُ َقلّبُ َها
وب بَن َء َ
يإ ْ
اد َم ُكلَّ َها بَ ْ َ
صبَ َع ْي م ْن أَ َ
الْعبَ َارة «إ َّن قُلُ َ
صرف َّ
اّلل
َك ْي َ
صابع ا َّلر ْحٰن» َتْ َ
يإ ْ
ف يَ َشاءُ» فَ َم ْع َن «بَ ْ َ
ت تَ َ
صبَ َع ْي م ْن أَ َ
اء َّ
اء
اّللُ أَقَ َامهُ َو َج َعلَهُ َعلَى َّ
الص َواب « َوإ ْن َش َ
اء أَقَ َامهُ» أَ ْى إ ْن َش َ
«إ ْن َش َ

اّللُ تَ َع َال أَ َزاغَهُ أَ ْى ُيَ ّرُكهُ إ َل الْبَاطل َو َّ
اء َّ
الضالل ُ .ثَّ
أَ َزاغَهُ» أَ ْى إ ْن َش َ
ضا للُُمور إ َل َّ
اّلل تَ َع َال «اللَّ ُه َّم
قَ َ
ال َعلَْيه َّ
الم زَّي َد ًة ِف الْبَ يَان َوتَ ْفوي ً
الس ُ
ك» َم ْعنَاهُ َّي َّ
ت الَّذى
ص ّر ْ
ص ّر َ
اعت َ
اّللُ أَنْ َ
ف قُلُوبَنَا َعلَى طَ َ
ف الْ ُقلُوب َ
ُم َ
ت تُ َو ّج ُه َها إ َل ْ
اَْ ْي
ص ّر ُ
ت تُ َو ّج ُه َها َك َما تَ َشاءُ ،إ ْن ش ْئ َ
وب ،أَنْ َ
تُ َ
ف الْ ُقلُ َ
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صرفُ َها إ َل َّ
ك» َو ّج ْه
ص ّر ْ
اعت َ
َوإ ْن ش ْئ َ
ف قُلُوبَنَا َعلَى طَ َ
ت تَ ْ
الضالل َ « .
ك .
اعت َ
ت َمال ُ
اعت َ
ك أَ ْى أَنْ َ
ك الَ ْمر ُكلّه فَ َو ّج ْه قُلُوبَنَا إ َل طَ َ
قُلُوبَنَا إ َل طَ َ
ص َرح َّ
الدليل َعلَى أَ َّن َّ
اّللَ تَ َع َال ُه َو َخال ُق أَفْ َعال الْعبَاد َح َّّت
َه َذا م ْن أَ ْ
ك م ْن ُدون َّ
اّلل تَ َع َال قَ ْلبَهُ،
الْ َق ْلبيَّة َ .م ْع َن ا ْلَديث أَ َّن النْ َسا َن ال يَْل ُ

ك
َك ْي َ
ك َج َوار َحهُ َع ْي نَهُ َويَ َدهُ َور ْجلَهُ َول َسانَهُ َو َسْ َعهُ ،الْ َع ْب ُد ال يَْل ُ
ف يَْل ُ
اّلل تَ َع َال َّ .
َش ْي ئًا م ْن ُدون َّ
ص َرهُ
اّللُ تَ َع َال ُه َو ُمتَ َملّك َعلَ ْيه قَ ْلبَهُ َو َسْ َعهُ َوبَ َ

َويَ َدهُ َول َسانَهُ َو َسائ َر َما فيه م َن الَ ْج َزاءُ ،كل أَ ْج َزاء الْ َع ْبد ه َى م ْلك َّّلل
ث فيه م َن الْ َم َعان م ْن
تَ َع َال لَنَّهُ ُه َو أَنْ َشأَ َها م َن الْ َع َدم ُ .ثَّ ُكل َما َْي ُد ُ
ك َّ
ج
نَظَر َوم ْن َسْع َوم ْن َم ْشى َوم ْن بَطْش ُكل َذل َ
اّللُ تَ َع َال ُمتَ َملّ ُكهُ ال َيْ ُر ُ
م ْن م ْلك َّ
اّلل تَ َع َال .
ال َح ْو َل َوال قُ َّوَة إ َّال ب َّّلل

ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ َهذه الْ َكل َمةُ َوَر َد ِف ثَ َوابَا َع ْن
قَ َ
ال ال َم ُ
َر ُسول َّ
الصحيح أَ َّّنَا
اّلل ثَ َواب َونَ ْفع َكبي أَ َّما ثَ َو ُابَا فَ َق ْد َوَر َد ِف ا ْلَديث َّ
ت الْ َع ْرش أَ ْى ذُ ْخر َكبي م َن الثَّ َواب يَ َّدخ ُرهُ َّ
اّللُ تَ َع َال ل ْل ُم ْؤمن
َك ْن ز َتْ َ
ول َهذه الْ َكل َمةَ َّ
الشري َفةَ ،يَ َّدخ ُرَها لَهُ إ َل اآلخ َرة يَ ُكو ُن َْم ُفوظًا
الَّذى يَ ُق ُ
َّ
ت الْ َع ْرش  .فَأَ َّما فَائ َد ُتَا فَه َى أَ
ْ
صاب ب ْلَ ّم
م
ان
س
ن
إ
ا
ذ
إ
،
م
ل
ا
يل
ز
ت
ا
ّن
َ
َ
ْ
َّ
ُ
َتْ َ
َ
َ ُ َ
ُ
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ضا تَ ْن َف ُع ل َمن
ضل َما يَ ْشتَغ ُل به َهذه الْ َكل َمةَُ ،و َهذه الْ َكل َمةُ أَيْ ً
فَم ْن أَفْ َ
اد
ص َار ِف نَ ْفسه َو ْح َشة َوضيق َشديد َح َّّت يَ َك َ
ابْ تُل َى بلْ َو ْس َو َسة َح َّّت َ
اب ب ْْلُنُون َهذه تُفي ُدهُ ب ْذن َّ
ت َعلَْي َها فَال بُ َّد أَ ْن
ب َوثَبَ َ
يُ َ
ص ُ
اّلل ،إ ْن َواظَ َ

ب عُ ْس ُرهُ يُ ْس ًراَّ ،
يا َونَ ْف ًعا
يَ َرى الْ َف َر َج َويَ ْن َقل َ
اّللُ تَ َع َال َج َع َل َلَا سرا َكب ً
ال ا ْلَ ّم م ْن إ ْح َدى فَ َوائد َها ،فَائ َدة م ْن َع َش َرات الْ َف َوائد َ .وأَ َّما
يما فَ َزَو ُ
َعظ ً
يع أَ ْن يَ ْف َع َل ْ
اعةَ إ َّال
ي َوالطَّ َ
َم ْعنَ َ
اها فَ تَ ْوحيد َو ُه َو أَنَّهُ ال أَ َح َد يَ ْستَط ُ
اَْ ْ َ
ص َم م َن َّ
الش ّر إ َّال ِب ْفظ َّ
ب َع ْون َّ
اّلل ،فَ َم ْه َما
يع أَ َحد أَ ْن يُ ْع َ
اّلل َوأَنَّهُ ال يَ ْستَط ُ
ط ُه َو ن ْع َمة م َن َّ
َكا َن النْ َسا ُن نَشيطًا ِف َع َمل ْ
اّلل .
اَْ ْي فَإ َّن َه َذا النَّ َشا َ

اّللُ للْ َخ ْي ،فَ ْليَ ْح َمد َّ
س َرهُ َّ
فَ ْليَ ْح َمد َّ
ب
اّللَ تَ َع َال َم ْن يَ َّ
اّللَ َوال َيْ ُخ ْذهُ الْعُ ْج ُ
بنَ ْفسه بَ ْل يَ ْنظُُر إ َل أَ َّن َّ
اّللَ ُه َو الَّذى قَ َّد َرهُ أَ ْن يَ ْع َم َل َهذه ا ْلَ َسنَات،
فَ لَ ْوال تَ ْقد ُير َّ
ظ أَ َّن َه َذا
الح َ
استَطَ َ
اّلل لَ َما ْ
اع أَ ْن يَ ْف َع َل َهذه ا ْلَ َسنَات فَإ ْن َ
ي الَّذى يَ ْع َملَهُ ُه َو بتَ ْقدير َّ
ْ
الرَّيء َوَكا َن قَريبًا م ْن َحال
اّلل ابْ تَ َع َد َعن ّ
اَْ ْ َ
َّ
صة َّّلل
ل
ا
ن
م
ال
م
ع
ل
م
ع
ي
ى
ذ
ْ
ً
َ
ْ
الْ ُم ْخلص َ
سنَات بنيَّة َخال َ
ي َّّلل تَ َع َال لَ َّن ال َ َ ُ َ َ َ َ
يل ع ْن َد َّ
اّلل ُيَازيه بلْ َكثي .
س ف َيها رَّيء فَالْ َقل ُ
تَ َع َال لَْي َ

ي م ْن أَ ْهل التَّ ْق َوى
مَّا يُ ْق َرأُ ل َرفْع الْبَالء َوقَ َ
ضاء ا ْلَ َ
اجات َول َك ْى يَص َ

َوتَ ْرك الْ َم َعاصى
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اّللُ َع ْنهُ َما َذا يَ ْق َرأُ َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
ص ل َرفْع الْبَالء .
ُسئ َل ال َم ُ
الش ْخ ُ

اب َرض َى َّ
الث
يث يُ َك ّرُر ثَ َ
ك أَ ْستَغ ُ
وم ب َر ْحَت َ
اّللُ َع ْنهُ َّي َحى َّي قَ ي ُ
فَأَ َج َ
َم َّرات .
اجات .
سئ َل يَ ْن َف ُع ل َق َ
ضاء ا ْلَ َ
فَ ُ
اب َرض َى َّ
اّللُ َع ْنهُ نَ َع ْم .
فَأَ َج َ

وج ُد وْرد
ي م ْن أَ ْهل التَّ ْق َوى َوتَ ْرك الْ َم َعاصى َه ْل يُ َ
َو ُسئ َل ل َك ْى يَص َ
يُ َساع ُد .
اب َرض َى َّ
ك
وم ب َر ْحَت َ
اّللُ َع ْنهُ إ َذا أَ ْك َم َل يَ ْش َم ُلَّ ،ي َحى َّي قَ ي ُ
فَأَ َج َ
صل ْح ل َشأْن ُكلَّهُ َوال تَكلْن إ َل نَ ْفسى طَ ْرفَةَ َع ْي ،مثْ ُل َه َذا .
أَ ْستَغ ُ
يث أَ ْ
ال َرض َى َّ
يل
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َ
صالةُ ا ْلَ َ
اجة ُثَّ إ ْح َدى َع َش َر َم َّرًة َّي َجل ُ
يمُ ،ثَّ تَ ْق َرأُ الْ َفاتَةَ َعلَى نيَّة تَ ْيسي الَ ْمر َعلَى أَ ْس َهل
َو َس ْب َع َم َّرات َّي َعظ ُ
َو ْجه .

وم
َّي َحى َّي قَ ي ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
وم َه َذا ل ْل َك ْرب َعظيم،
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َّي َحى َّي قَ ي ُ
ال ال َم ُ
صل ْح ل َشأْن
ك أَ ْستَغ ُ
ك أَ ْستَغ ُ
يثَ ،ولَ ْو َلْ يَ ُق ْل ب َر ْحَت َ
لَ ْو َلْ يَ ُق ْل ب َر ْحَت َ
يث أَ ْ
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ول ﷺ َكا َن يَ ْوَم بَ ْدر يُ ْكث ُر م ْن
الر ُس ُ
ُكلَّهُ َوال تَك ْلن إ َل نَ ْفسى طَ ْرفَةَ َع ْي َّ .
وم إ َل َءاخره زَّي َدةُ َخ ْي .
وم َ .ولَ ْو أَ ْك َم َل َّي َحى َّي قَ ي ُ
قَ ْول َّي َحى َّي قَ ي ُ
ال َرض َى َّ
وم َّي
اّللُ َع ْنهُ إ َذا إنْ َسان َوقَ َع ِف ضيق َوقَ َ
َوقَ َ
ال َّي َحى َّي قَ ي ُ
وم َّ
ف َم َّرة َه َذا سرهُ َعظيم .
ج َع ْنهُ أَ َّما الَّذى يَ ُق ُ
ول أَلْ َ
َحى َّي قَ ي ُ
اّللُ يُ َف ّر ُ
ار
اال ْستغْ َف ُ
ول َّ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
استَ غْ َف َر
ال َر ُس ُ
اّللُ َع ْنهُ قَ َ
قَ َ
اّلل ﷺ « َمن ْ
ال ال َم ُ
ب َّ
اّللُ لَهُ ب ُك ّل ُم ْؤمن َوُم ْؤمنَة َح َسنَةً» أَ ْى ب َع َدد
ل ْل ُم ْؤمن َ
ي َوالْ ُم ْؤمنَات َكتَ َ
ار يَ ُكو ُن بَلْ َفاظ ُمتَ َع ّد َدة،
ُك ّل ُم ْؤمن م َن الَ َّول َ
ين َ .واال ْستغْ َف ُ
ي َواآلخر َ
أَ ْستَ غْف ُر َّ
الر ُسول إ َل
الر ُس ُ
ول قَالَهُ َوالْ ُم ْؤمنُو َن ُم ْن ُذ َع ْهد َّ
صحيحَّ ،
اّللَ لَ ْفظ َ

استغْ َفار َش ْرع ىى َم ْقبُول ع ْن َد َّ
اآل َن يَ ُقولُو َن أَ ْستَ غْف ُر َّ
ك
اّللَ ،ك َذل َ
اّللَ َو ُه َو ْ
ك َما يُ ْعطى َه َذا الْ َم ْع َن .
ك َربَّنَاَ ،ك َذل َ
ك غُ ْف َرانَ َ
ب ا ْغف ْر ل َك َذل َ
َر ّ
َّ
ال َرض َى َّ
ال
ال قَ َ
بانّ قَ َ
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ ُرّوينَا ِف الْ ُم ْع َجم الْ َكبي للط ََ
ب َّ
ول َّ
اّللُ لَهُ ب ُك ّل
َر ُس ُ
استَ غْ َف َر ل ْل ُم ْؤمن َ
اّلل ﷺ « َمن ْ
ي َوالْ ُم ْؤمنَات َكتَ َ
ُم ْؤمن َوُم ْؤمنَة َح َسنَةً» َ .ه َذا َع َمل َعظيم َخفيف َعلَى اللّ َسان َوأَ ْج ُرهُ
َعظيم ال يَ ْعلَ ُم َم ْب لَغَهُ إ َّال َّ
ي َوالْ ُم ْؤمنَات َكثْ َرة ال ُْيصى
اّللُ لَ َّن الْ ُم ْؤمن َ
َع َد َد ُه ْم إ َّال َّ
ي َوالْ ُم ْؤمنَات
اّللُ فَإ َذا قَ َ
ال الْ ُم ْسل ُم َم َّرًة اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر ل ْل ُم ْؤمن َ
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َّ
سنَةً أَ ْى ثَ َو ًاب (أَ ْى َيْ ُم ُر َملَ ًكا
اّللُ يَ ْكتُ ُ
ب لَهُ ب َع َدد ُك ّل ُم ْؤمن َوُم ْؤمنَة َح َ
ب) .
فَ يَ ْكتُ ُ
ول اللَّ ُه َّم ا ْغف ْر
اء يَ ُق ُ
َه َذا فَ ْ
ضل َعظيم َو َس ْهل َعلَى اللّ َسانَ ،م ْن َش َ
ي َوالْ ُم ْؤمنَات
اء يَ ُق ُ
ب ا ْغف ْر ل ْل ُم ْؤمن َ
ل ْل ُم ْؤمن َ
ول َر ّ
ي َوالْ ُم ْؤمنَاتَ ،وَم ْن َش َ
يح ا ْلَْرف .
ب تَ ْ
صح ُ
لَك ْن َي ُ

ار إ ْن َكا َن َّ
ال َرض َى َّ
َوقَ َ
ص ْ
استَ غْ َف َر لنَ ْفسه َوَلْ
الش ْخ ُ
اّللُ َع ْنهُ اال ْستغْ َف ُ
استغْ َفار َش ْرع ىى فيه ثَ َوابَ ،وإ ْن ذَ َك َر َوال َديْه الْ ُم ْسل َم ْي
يهُ فَ ُه َو ْ
َْي َم ْع غَ ْ َ
سنَات
ب ا ْغف ْر ل َول َوال َد َّ
ىَ ،وال َداهُ يُ ْع َر ُ
يَ ُكو ُن أَنْ َف َع َر ّ
ض َعلَْيه َما َح َ
ال ب ْستغْ َفار َولَد ُك َما لَ ُك َما بَ ْع َد ُك َما فَ يَ ْف َر َحان
فَ يَ ُقوالن م ْن أَيْ َن لَنَا َه َذا فَ يُ َق ُ
استغْ َفار .
الصيَغ ْ
فَ يَ ُكو ُن الْ َولَ ُد نَ َف َع نَ ْف َسهُ َونَ َف َع أَبَ َويْهُ ،كل َهذه ّ

ال َرض َى َّ
ب َع َدم ْاهت َمام الَبْ نَاء بال ْستغْ َفار آل َبئه ْم
َوقَ َ
اّللُ َع ْنهُ َسبَ ُ
الدينَ ،وأَ ْه ُل الْ ُقبُور ُيبو َن أَ ْن (يُ ْه َدى) َلُ ْم
َوأَُّم َهات ُم ا ْْلَ ْه ُل بُُمور ّ
استغْ َفار  .الْيَ ْوَم أَ ْكثَ ُر الَ ْوالد َه ُه ُم اال ْستغْ َرا ُق ِف
ص َدقَات لَ ْو َختَ َمات َو ْ
َ
التَّ نَ عم ِف اللَّْيل يَ ْس َه ُرو َن َعلَى التّ ْلف ْزيُون َوال يَ ْستَ ْيقظُو َن إ َّال بَ ْع َد
الش ُروقَ ،ه ُؤالء َم َّت يَ ْستَ غْف ُرو َن لَ ْهله ْم .

369

َم ْن لَزَم اال ْستغْ َف َار َرَزقَهُ َّ
ب
اّللُ م ْن َح ْي ُ
ث ال َْيتَس ُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َحديث « َم ْن لَزَم اال ْستغْ َف َار َرَزقَهُ
ال ال َم ُ
َّ
َّ
بان  .أَ َح ُد ُه ْم تَ َزَّو َج
اّللُ م ْن َح ْي ُ
ث ال َْيتَس ُ
ب َوفَ َّر َج َك ْربَهُ» َرَواهُ الط ََ
َوَم َ
ضى أَ َح َد َع َش َر َع ًاما َوَلْ يُ ْرَز ْق َولَ ًدا فَ لَزَم اال ْستغْ َف َار ُه َو َوَزْو َجتُهُ
ت َزْو َجتُهُ ِف نَ ْفس َّ
ك .
فَ َح َملَ ْ
الش ْهرَ ،و َءا َخ ُر َك َذل َ
َّ
الصالةُ النَّاريَّةُ
ام ا ْلََررى َرض َى َّ
اج إ َل إ ْذن
قَ َ
اّللُ َع ْنهُ َّ
ال ال َم ُ
الصالةُ النَّاريَّةُ ال َتْتَ ُ
ع ْن َد َع َمل َها .
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