


1 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب 

( : ىجيو في شعامو 48 - 10الجرس ) 

.الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ

زاد " >نحغ في دورة ججيجة؛ بعج رمزان ىشاك دورة ججيجة في الجروس، اختخت لكع كتاب ،أييا األخػة الكخام
البغ قيع الجػزؼ؛ ىحا الكتاب فيو ىجؼ الشبي في كل أحػالو، ومغ أنجر الكتب،  "،السعاد في ىجؼ خيخ العباد

 ."ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في شعامو" >كتاب سيخة مع فقو بآن واحج، فاليػم

.، وال يتكمف مقرػدا  ىجيو ملسو هيلع هللا ىلص وسيختو في الصعام أنو ال يخد مػجػدا   كان

بعس األدباء قال> لي صجيق كان مغ أعطع الشاس في عيشي، وكان رأس ما عطسو في عيشي صغخ الجنيا 
ال يجج، وال ال يذتيي ما  -في عيشيو، فكان خارجا  عغ سمصان بصشو فبل يذتيي ما ال يجج، وال يكثخ إذا وجج

فسا قخب إليو شيء مغ الصيبات إال أكمو؛ كان ال يحم  -ىشا ال يخد مػجػدا  وال يتكمف مقرػدا  ذا وجج، يكثخ إ
إندان يجعى إلى شعام، يعصي عذخ مبلحطات، ىحه مالحة  ىشاك الصعام وال يسجحو؛ ما عاب شعاما  قط؛

ال يحم شعاما  قط، فسا قخب إليو شيء  ،زيادة، ىحه ما أحدشت انتقاء ىحا الصعام، فكان عميو الربلة والدبلم
؛ ىشاك ال يحخم؛ التحخيع قزية كبيخة مغ الصيبات إال أكمو، إال أن تعافو نفدو، فيتخكو مغ غيخ تحخيع؛

األصل في إن لع يكغ ىشاك نز فالتحميل والتحخيع لمحؼ فيو نز،  ؛ػن ويحخم ػن يحمم ةمباشخ أشخاص 
لع فبل تذخع عبادة إال بشز، وال يحخم شيء إال بشز؛ مادام  ؛األشياء اإلباحة، واألصل في العبادات الحطخ

خيع، وما عاب إال أن تعافو نفدو، فيتخكو مغ غيخ تح >األصل في األشياء اإلباحة، قالف تحخيع يكغ ىشاك
ا لع يعتجه، ولع يحخمو عمى األمة، بل أكل عمى شعاما  قط، إن اشتياه أكمو، وإال تخكو كسا تخك أكل الزب لسّ 

 .مائجتو وىػ يشطخ
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مخة سيجنا خالج أكل الزب أمامو، فكان تعميق الشبي تعميقا  غخيبا ، ال عبلقة لو بالػاقعة؛ قال> خالج سيف مغ 
 .سيػف هللا

فمسا  أذواقو رفيعة، أؼؼ مغ أبشاء مكة السكخمة، وىحه تعج مغ أرقى السجن في الجديخة، أمكي،  سيجنا خالج
ػلج ييعج نفدو لمجياد، فيحا الزب  ا  عميو الربلة والدبلم أن سيجنا خالجأكل الزب أمام الشبي أدرك الشبي 

لشبي عميو الربلة والدبلم أن أكل فعخف ا - الحيغ يقاتمػن معو - ن يأكمػهأع الشاس عمّ بالرحخاء، فيأكمو ويُ 
 ألمج شػيل. ن يػشغ نفدو عمى الجيادأبل خالج دليل الزب مغ قِ 

 

، والزأن، والججاج، ولحع حسار -الجسل –وأكل لحع الجدور  -وكان يحبيسا -العدل  أكل الحمػػ و
الػحر، واألرنب، وأكل شعام البحخ، وأكل الذػاء، وأكل الخشب والتسخ، وشخب المبغ خالرا  ومذػبا ؛ أؼ 

كان يحب شخبة العدل، والعدل إذا مجد بالساء كان  -العدل بالساء  عيخانا  مع الساء، خالرا  ومذػبا ، وشخب
وأكل القثاء بالخشب، وأكل  -وىي حداء يتخح مغ المبغ والجقيق -، وشخب نقيع التسخ، وأكل الخديخة-أنفع
وأكل الخبد  -وىػ الخبد بالمحع -وأكل التسخ بالخبد، وأكل الخبد بالخل، وأكل الثخيج -لبغ مجفف -اإلقط 
وأكل الجباء  -لحع مجفف -وأكل مغ الكبج السذػية، وأكل القجيج -وىي الػدك، وىػ الذحع السحاب -إلىالةبا

وكان يحبيا، وأكل السدمػقة، وأكل الثخيج بالدسغ، وأكل الجبغ، وأكل الخبد بالديت،  -اليقصيغ -السصبػخ
يبا ، وال يتكمفو؛ بل كان ىجيو أكل ما ولع يكغ يخد ش -وكان يحبو  -وأكل البصيخ بالخشب، وأكل التسخ بالدبج 

 تيدخ، فإن أعػزه صبخ>

 : ال، قاؿ فإني صائع((قالػا ؟ىل عشجكع شيء))
 عغ عائذة[مدمع ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشبي عميو الرالة و الدالـ كاف ال يخد شيبًا و ال يتكمفو :
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مغ يتحسل  -ال يتكمف مقرػدا ، وال يكثخ مغ السػجػد، ويخػ اليبلل واليبلل واليبلل، وال يػقج في بيتو نار
وكان معطع مصعسو يػضع عمى األرض في الدفخة، وىي  ،-مغ دون شبخ جسعة، حػاضخ، أشياء بديصة

يأكل بأصابعو الثبلثة، ويمعقيا إذا فخغ، كان يغدل يجيو قبل وكان  -يأكل عمى األرض  -كانت مائجتو 
الصعام، حتى إذا لعق يجيو كانتا شاىختيغ، ويمعقيا إذا فخغ، وىػ أشخف ما يكػن مغ األكمة، أؼ ألصف أن 
تأكل بثبلثة أصابع؛ أما بالخسدة فيحا دليل جذع؛ بأصبع واحجة دليل الكبخ؛ وبالثبلثة سشة، وبالخسدة جذع؛ 

فإن الستكبخ يأكل بأصبع واحجة، والجذع والحخيز يأكل بالخسدة، ويجفع بالخاحة، وكان عميو الربلة  قال>
والدبلم ال يأكل متكئا ؛ واالتكاء عمى ثبلثة أنػاع؛ أحجىا االتكاء عمى الجشب، الثاني التخبع، والثالث االتكاء 

هللا تعالى عمى أول شعامو، ويحسجه في  عمى إحجػ يجيو وأكمو باألخخػ، وكان عميو الربلة والدبلم يدسي
 آخخه؛ فيقػل عشج انقزائو>

 ربشا(( وال مدتغشى عشو ،مػدع وال ،مكفي غيخ ،الحسج  كثيخًا شيبًا مباركًا فيو))
 عغ أبي أمامة[البخاري ]

 وربسا قال>

الحي الحسج   أبالنا،، وأشعسشا فدقانا، وكل بالء حدغ عميشا فيجانا يصعع، مغّ  الحسج  الحي يصعع وال))
 وبرخ مغ العسى، وفزل عمى، وسقى مغ الذخاب، وكدا مغ العخي، وىجى مغ الزاللة، أشعع مغ الصعاـ

 غ((العالسي ربكثيخ مسغ خمق تفزياًل، الحسج  
 ]الشدائي عغ أبي ىخيخة[

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الشبي الكخيع كاف ال يتكمف مقرػدًا وال يكثخ مغ السػجػد و يدسي هللا و يحسجه :
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غيخ  حتى رأيت في ببلد بعيجة ججَا أن دعاء الصعام وارد عشج كل الذعػب، وىي مغ بقايا األديان حتى

وىحا الجعاء مدتقى مغ أصػل الجيانات؛ الصعام مغ  ،ودعاء بعج الصعام ،السدمسيغ ليع دعاء قبل الصعام
وثسغ الصعام في الحقيقة ىػ ثسغ  ،والسائجة التي نأكل عمييا ىي مائجة هللا عد وجل، خمق هللا عد وجل

 بل يدتصيع، أما ثسغ ىحه الخزخوات والفػاكوفأما اإلندان لػ أراد أن يرشع ىحه الخزخوات والفػاكو  ،خجمتو
خجمة ىحه السدروعات، أما الحؼ صسسيا وأنبتيا وأخخجيا وأعصاىا الغحاء والقػة فيػ هللا والقػت؛ فيػ ثسغ 

 عد وجل، ىحه الحقيقة عّبخ عشيا الشبي بجعاء كخيع كان يجعػه عقب دخػلو إلى الخبلء، يقػل>

 ))الحسج  الحي أذاقشي لحتو، وأبقى في قػتو، وأذىب عشي أذاه((
 ]الجامع الرغيخ عغ ابغ عسخ[

، ولو شعع؛ فأكسل شيء في الصعام أن تحوق -الحخيخات –الصعام لو فزبلت؛ تحىب عغ اإلندان، ولو قػة 
 لحتو، وأن تشتفع بقػتو، وأن يحىب عشظ أذاه> 

 ))الحسج  الحي أذاقشي لحتو، وأبقى في قػتو، وأذىب عشي أذاه((
 ]الجامع الرغيخ عغ ابغ عسخ[

 

 

وكان إذا فخغ مغ شعامو لعق أصابعو، وكان أكثخ شخبو قاعجا ؛ بل زجخ عغ الذخب قائسا ؛ وقج يكذف 
خ شخبو قاعجا ، بل زجخ عغ أن شخب الساء قاعجا  أفزل لرحة الجدع، وكان أكث -وهللا أعمع  -األشباء 

الذخب قائسا ؛ وشخب مخة قائسا ؛ فقيل ىحا ندخ لشييو، وقيل> بل فعمو لبيان جػاز األمخيغ، واألصح مغ ىحا 
أنو شخب قائسا  ماء زمدم في الحج، لذجة االزدحام، لػ أمخ أن يذخب السخء قاعجا  ليمظ الشاس؛ فيشاك حالة 

زدحام شخب قائسا  لئبل ييمظ الشاس حيشسا يجمدػن، ألنيع قج يتأذون في استثشائية لدبب واضح؛ ىػ أنو في اال
 االزدحام الذجيج.

وجػازه لعحر يسشع مغ القعػد : قائعو ىػ عغ الذخب اإلنداف نيي   

أذاه :أكسل شيء في الصعاـ أف يحوؽ اإلنداف لحتو ويشتفع بقػتو ويحىب عشو   
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أنيا واقعُة عيٍغ شخَب الساء فييا بعحر واقفا ، وسياق  -يقػل مؤلف الكتاب  -إذا  والحؼ يطيخ فيسا أعمع 
والرحيح في ىحه السدألة  القرة يجل عمى ذلظ؛ فإنو أتى زمدم وىع يدتقػن مشيا، فأخح الجلػ وشخب قائسا ،

 .-وهللا أعمع  -الشيي عغ الذخب قائسا ، وجػازه لعحر يسشع مغ القعػد، وبيحا تجسع األحاديث في ىحا الباب 

شخب ناول مغ عمى  وكان إذا شخب ناول مغ عمى يسيشو، وإن كان مغ عمى يداره أكبخ مشو، قاعجة> إذا
قجيع الزيافة يحل كل السذكبلت؛ اإلندان يخيج أن يقجر، مغ يسيشو، لحلظ استشبط العمساء أن التيامغ في ت

الكبيخ؟ مغ األوجو؟ مغ األعمع؟ ..قزية تقييع األشخاص قزية تثيخ حداسيات كبيخة ججا ، لحلظ الجخػل مغ 
عمى اليسيغ، وتقجيع الصعام مغ عمى اليسيغ، وانتيى األمخ، ما مغ مذكمة أبجا ؛ حتى أنو في مخة عغ يسيشو 

كان عغ يداره سيجنا الرجيق، فقال يا غبلم أتأذن لي؟ قال وهللا  ال أدع حقي في الذخب بعجك؛ غبلم، و 
 فشاولو اإلناء، وشخب مغ عمى يسيشو.

 وتابع األمخ. -مصمق اليسيغ  -قاعجة> ابجأ باليسيغ 

 

أييا األخػة الكخام، الشبي وحجه معرػم ومذخع؛ فكل أفعالو، وكل أقػالو، وكل إقخاره سشة؛ وهللا عد وجل 
 يقػل>

ُسػُل َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا﴿  ﴾َوَما َآَتاُكُع الخَّ
 [7:الحذخ سػرة]

شبعا  ىحا الكتاب لو نكية خاصة،  -معرػم ال يخصئ؛ ىػ الشبي، فإذا درسشا سيختونحغ بحياتشا إندان واحج 
نجرس ماذا فعل وأفعالو تذخيع، ونختار مشو شبعا  ألن الكتاب عبارة عغ ستة أجداء،  -سيخة وفقو بآن واحج 

يختو ملسو هيلع هللا ىلص؛ نحغ نختار مغ ىحا الكتاب أشياء مسكغ أن تكػن محػرا  لجرس في الفجخ؛ فيحا نػع مغ أنػاع س
 ىجيو في شعامو وشخابو.

كل أفعالو وأقػالو وإقخاره سشة :و الشبي وحجه معرـػ ومذخع   
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أنا سسعت أن ىشاك عربا  بيغ السعجة والقمب، اسسو العرب الحائخ، أو اسسو العرب السبيع، وىشاك تقخيبا  
بتاريخ الصب، أو ببعس الجراسات الصبية، حاالت كثيخة مغ السػت السفاجئ؛ بدبب شخب الساء دفعة واحجة؛ 

 >الدبلمو  عميو الربلةقال 

 ))مرػا الساء مرًا وال تعبػه عبًا فإف الكباد مغ العب((
 شخبتع إذا" رباح أبي بغ عصاء رواية مغ السخاسيل في داود وألبي، األوؿ بالذصخ ذأن حجيث مغ الفخدوس مدشج في الجيمسي مشرػر أبػ أخخجو] 

 [ "مرا فاشخبػا

ن ربسا تشبو ىحا العرب ػ و ثبلث حخارة جدسو سبعدرجة و  ،اإلندان الساء البارد دفعة واحجةيذخب عشجما 
 .والدبلم عميو الربلةىحا أيزا  مغ تػجيو الشبي  تشبيا  قاسيا  فأودػ بحياة اإلندان،

 و قال أيزا >

 (( فأبغ القجح عغ فيظ)) 

 [ سعيج الخجري  يأبعغ  أخخجو أبػ داود والتخمحي]

 شخيق التشفذ.أبعج القجح عغ فسظ؛ ىشاك حاالت مغ العجوػ تأتي عغ 

 

ال يذخب مغ إناء فيو ثمسة، اإلناء الحؼ فيو ثمسة فيو جخاثيع، فكان ال يذخب مغ  والدبلم عميو الربلةوكان 
ىحا اإلناء، وكان يغصي أوعية الصعام والذخاب في الميل لئبل يجخل فييا شيء، وكان يأكل بيسيشو، وكان يأكل 

 الصعام مغ أمامو، أما الفاكية فيتخيخ مشيا، قال تعالى>

 ﴾ َيَتَخيَُّخوفَ َوَفاِكَيٍة ِمسَّا  ﴿

 [01]سػرة الػاقعة: 

 

 عمى السدمع أف يتأدب بآداب الشبي عميو الرالة والدالـ :
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لظ أن تختار مغ الفاكية ما يعجبظ، أما الصعام فتبجأ مغ الحؼ  يميظ، وىحا مغ الدشة، وىشاك أشياء كثيخة في 
، و والدبلم عميو الربلةالدشة لػ أخحنا بيا لكشا في حال أعمى مغ ىحا الحال؛ أؼ السدمع يتأدب بآداب الشبي 

ىحا السػضػع في كل أحػال الشبي؛ في شعامو وشخابو، وزواجو، وتخبية أوالده، في سمسو  إن شاء هللا نتابع
 وحخبو، في إقامتو و سفخه، وىحا يشفعشا في حياتشا إن شاء هللا. 

 و الحسج  رب العالسيغ
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 ( : ىجيو في نػمو وفخاشو 84 - 02الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ، الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ىجي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في نػمو :

أييا األخػة الكخام، درسشا اليػم عغ "ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في نػمو وانتباىو"، فكان عميو الربلة والدبلم يشام عمى 
الفخاش تارة، وعمى الحريخ تارة، وعمى األرض تارة، وعمى الدخيخ تارة بيغ رمالو، وتارة عمى كداء أسػد، قال 

 ملسو هيلع هللا ىلص مدتمقيا  في السدجج، واضعا  إحجػ رجميو عمى األخخػ" عباد بغ تسيع عغ عسو> "رأيت رسػل هللا 
أؼ كان متػاضعا  يشام عمى الحريخ، يشام عمى األرض، يشام عمى الفخاش، يشام عمى الدخيخ، يشام عمى كداء 

 ال> يثشيو ثشيتيغ، ومخة ثشي لو أربع ثشيات، فقال> شغمشي عغ صبلتي، أؼ صار مخيحا ، وربشا عد وجل ق
 ﴿َتَتَجاَفى ُجُشػُبُيْع َعِغ اْلَسَزاِجِع َيْجُعػَف َربَُّيْع َخْػفًا َوَشَسعًا﴾

 [68] سػرة الدججة>

 أؼ االستغخاق في الشػم.

أساسا  اآلن ىشاك بحث عمسي ىػ أن اإلندان إذا نام شػيبل ، وامتج نػمو إلى ساعات شػيمة؛ الجم يسذي بصيئا  
س خسديغ نبزة وىػ نائع، أو ستيغ، إذا  الجم حخكتو بصيئة، و كل ما في الجم مغ في األوعية؛ القمب يختاح فيشب

، و ىحا  -رواسب يتخسب عمى ججران األوعية، فقال كاتب ىحا البحث العمسي   ً الحؼ ال يعخف اإلسبلم إشبلقا 
ات مغ نػمو اإلندان ليتقي ضيق األوعية وتجمط الجم البج مغ أن يدتيقع بعج أربع ساع -البحث بحث متخجع 

ليؤدؼ بعس الحخكات الخياضية، أو ليسذي في الصخيق، فأحج أسباب الػقاية مغ أمخاض القمب واألوعية أن تشام 
أربع ساعات ثع تدتيقع، تجخؼ تساريشا  رياضية، أو تسذي في الصخيق ربع ساعة، أؼ صلِّ الربح حاضخا ؛ أما 

مب يتباشأ، والجم يسذي بصيئا ، وما يػجج بو مغ مػاد عالقة الشػم السجيج فمو مذكمة؛ يربح الجدع مختاحا ، والق
تتخسب عمى ججران األوعية، ىحا شيء معخوف، فالحيغ يرسسػن األنابيب إن لع يكغ ىشاك ميل شجيج يسذي 
الساء بصيئا ، والسػاد العالقة بالساء تتخسب عمى ججران ىحه األنابيب، يأتي وقت تغمق ىحه األنابيب، فمحلظ كل 

 سّشو لشا الشبي عميو الربلة والدبلم ىػ عبادة وصحة في الػقت نفدو، جاء في الحجيث أن> شيء 
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))سيجنا عسخ دخل عميو ورآه نائسًا عمى الحريخ؛ فبكى، قاؿ: ما يبكيظ يا عسخ؟ قاؿ: رسػؿ هللا يشاـ عمى 
ة وليدت ممكًا، وفي الحريخ، وكدخى ممظ الفخس يشاـ عمى الحخيخ؟ قاؿ: أفي شظ أنت يا عسخ؟ إنسا ىي نبػ 
 رواية أخخى: يا عسخ أما تخضى أف تكػف الجنيا ليع واآلخخة لشا؟((

 ]صحيح عغ أنذ بغ مالظ[

 تػاضع الشبي عميو الرالة و الدالـ :

الذيء المصيف أن اإلندان عشجما يعسل يشام بكل أوضاعو؛ مخة عمى الفخاش، ومخة عمى الدخيخ، ومخة عمى 
لسعاشي ال يحتسل، رفاىيتو الدائجة تجعمو ال يحتسل أن يغيخ شيئا  مغ أنساط األرض، و ىشاك شخز وضعو ا
 حياتو، أما السؤمغ فيألف ويؤلف.
أؼ  –أؼ جمج محذػ بالميف، وكان لو مدح يشام عميو أحيانا   -ىحا كان قجيسا   -وكان فخاشو أدما  حذػه ليف 

راحة، قساش أربع ثشيات؛ فشياىع عغ ذلظ وقال> ردوه  يثشيو بثشيتيغ، وثشي لو يػما  أربع ثشيات، صار أكثخ -قساش
 إلى حالو األول فإنو مشعشي صبلتي الميمة.

 والشبي عميو الربلة والدبلم نام عمى الفخاش وتغصى بالمحاف، وقال لشدائو> 
 ))ما أتاني جبخيل وأنا في لحاؼ امخأة مشكغ غيخ عائذة((

 ]أخخجو الشدائي عغ أم سمسة[

ػ نائع عمى فخاش ومغصى بالمحاف عشج عائذة، وكانت وسادتو أدما  محذػة بالميف، ىحه أؼ جاءه جبخيل وى
 وسادتو قجميا لعجؼ بغ حاتع.

سيج الخمق لو وسادة مغ ليف يشام  -قال عجؼ بغ حاتع> دفع إلّي الشبي وسادة محذػة ليفا  وقال> اجمذ عمييا، 
 أنت. قال> فجمدت عمييا، وجمذ ىػ عمى األرض. قال> بل أنت. قال> بل -عمييا، ويقجميا لزيفو أحيانا  
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 السػت و الحياة بيج هللا وحجه :

 وكان إذا آوػ إلى فخاشو لمشػم، قال> 
 ))باْسِسظ المَّيعَّ أحيا وأُمػُت((

 ]البخارؼ عغ ححيفة بغ اليسان[

 أؼ أنا حي مادمت قج سسحت لي أن أحيا، وإذا شئت أمػت.

جالذ مع بعس أخػانو في سيخة يػم سبت، و كان يسمظ روحا  دعابية؛ قال  - رحسو هللا -ىشاك صجيق تػفي 
فدألػه عغ الدبب؟ فقال ليع> أنا  -شبعا  كبلمو غخيب  -ليع> وهللا أنا لغ أمػت إال بعج فتخة شػيمة مغ الدمغ 

كميا أسباب وأكمو قميل، ويسذي، وال يجخغ، والحؼ قالو صحيح؛ فيحه  -ىػ فعبل  رشيق القػام-صحتي جيجة، 
أؼ القزية الشفدية ضعيفة عشجه، ليذ  -السػت، أؼ وزنو معتجل، ويسذي، وأكمو معتجل، وال يجخغ، ورياضي، 

؛ ىحا الكبلم قالو الدبت، والدبت الثاني كان تحت األرض؛ فسا ىحا الكبلم؟ ىحا كبلم فارغ ، -لجيو شجة نفدية 
 قال لو> 

 ))باْسِسظ المَّيعَّ أحيا وأُمػُت((
 ]البخارؼ عغ ححيفة بغ اليسان[

 أنت حي ألن هللا سسح لظ أن تحيا، واإلندان عشجّما يدتيقع يقػل> 

 ))الحسج  الحي عافاني في جدجي َوَردَّ َعَميَّ َروحي ، وأِذَف لي بِحكخِه((
 ]التخمحؼ عغ أبي ىخيخة[

فإذا استيقع أحجنا وجاء إلى السدجج وصمى؛ ىحا ثبلث نعع؛ أول نعسة> سسح هللا لو بيػم ججيج، ثاني نعسة> 
 عافاه مغ أمخاض وبيمة، الثالثة> سسح لو أن يرمي ويذكخ> 

 ))باْسِسظ المَّيعَّ أحيا وأُمػُت((
 ]البخارؼ عغ ححيفة بغ اليسان[
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 نداف مغ أخصار كثيخة :االستعاذة با قبل الشـػ تحسي اإل 

 وكان يجسع كفيو ويشفث فييسا قبل أن يشام ويقخأ> 

َسُج * َلْع َيِمْج َوَلْع ُيػَلْج * َوَلْع َيُكْغ َلُو ُكُفػًا َأَحٌج ﴾ ُ الرَّ ُ َأَحٌج * َّللاَّ  ﴿ُقْل ُىَػ َّللاَّ
 ]سػرة اإلخبلص[

يسدح بيسا ما استصاع مغ جدجه؛ يبجأ بيسا عمى وكان يقخأ> قل أعػذ بخب الفمق، ويقخأ> قل أعػذ بخب الشاس، ثع 
رأسو ووجيو وما أقبل مغ جدجه، يفعل ىحا ثبلث مخات؛ أؼ كأنو استعاذ با مغ الذيصان؛ بالشػم ىشاك كػابيذ، 
و مشامات مدعجة، وأخصار؛ أحيانا  يشدى إغبلق الغاز فيحتخق البيت كمو، أؼ ىشاك كثيخ مغ السذاكل تشذأ في 

 ائع، فإذا اإلندان استعاذ با قبل أن يشام فإن هللا سبحانو وتعالى يحفطو ويحفع ما حػلو.البيت وأنت ن

 عمى اإلنداف أف يشاـ عمى شقو األيسغ مع االتراؿ با عغ شخيق الجعاء :

قالػا> إن األغشياء يشامػن عمى شقيع األيدخ؛ ألن السعجة مستمئة،عذاء دسع؛  –وكان يشام عمى شقو األيسغ 
 -فيختاح عمى شقو األيدخ، والسمػك يشامػن عمى ضيػرىع، والذياشيغ عمى بصػنيع، والسؤمشػن عمى شقيع األيسغ

 قػل> كان يشام عمى شقو األيسغ، ويزع يجه اليسشى تحت خجه األيسغ، وي
 ))المَّيعَّ ِقشي عحابَظ يػـَ تبعُث عبادؾ((

 ] التخمحؼ عغ ححيفة بغ اليسان[

 ويقػل إذا آوػ إلى فخاشو أيزا > 

 )) الحسج  الحي أشعسشا، وسقانا ، وكفانا ، وآوانا((
 ]رواه مدمع عغ أنذ بغ مالظ[

، عال، مشخفس، كبيخ، صغيخ،بحي الحؼ نائع في بيت؛ ىحه نعسة كبيخة؛ عشجه بيت؛ أجخة البأس، ممظ البأس
 راق، بحي متصخف؛ داخل مأوػ؛ آواه هللا بخحستو.

كشا بتعدية مغ يػميغ، البيت مداحتو تقجر بخسدسئة متخ، الحؼ تػفي رجل صالح، مدتقيع، يرمي، وقج اشتخػ 
، ومج القبخ بخمل وضعيع بكيذ -عطام والجه -قبخا  مغ فتخة، قبل أسبػعيغ تفقج القبخ، ندل بالقبخ، جسع العطام 

وقال> ىكحا أكثخ راحة لي. انتقل مغ بيت خسدسئة متخ إلى قبخ؛ ىحا ىػ السثػػ األخيخ؛ بعسمظ الرالح تجعمو 
 جشة.
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 وكان يقػل إذا آوػ إلى فخاشو> 

 )) الحسج  الحي أشعسشا، وسقانا ، وكفانا ، وآوانا ، فكع ِمسَّْغ ال كافَي لو وال ُمؤوي ((
 أنذ بغ مالظ[] رواه مدمع عغ 

 وكان يقػل أيزا  إذا آوػ إلى فخاشو> 
راِة ))المَّيعَّ ربَّ الدساواِت وربَّ األرِض ، وربَّ العْخِش العطيع ، وربَّ ُكلِّ شيء ، فاِلَق الَحبِّ والشََّػى ، ُمْشِدَؿ التَّػ 

َأنت األوُؿ فميذ قبمظ شيء ، وأنت  ، واإِلْنِجيل ، والفخقاف ، َأُعػذ بظ مغ شخِّ ُكلِّ ذي شخ أنَت آِخٌح ِبشاصيتو،
اآلِخُخ فميذ َبعَجؾ شيء ، وأنت الطَّاِىُخ فميذ فْػَقظ شيء ، وأنت الباِشُغ فميذ ُدوَنظ شيء اْقِس عشا الجْيَغ 

 وأْغِششا مغ الفقِخ ((
 ]مدمع عغ أبي ىخيخة [

الجعاء ىػ العبادة، فقبل أن يشام أؼ نع وأنت عمى اترال با؛ الجعاء اترال، الجعاء أعمى درجة مغ االترال، 
دعا هللا عد وجل بيحا الجعاء، شبعا  أنت ادع هللا عد وجل بأؼ دعاء، أؼ ال تشع عمى غفمة، ال تشع وأنت 
ميسػم، واإلندان قج يشام فبل يدتيقع؛ لشا صجيق آوػ إلى فخاشو، وزوجتو إلى جانبو، أمدكت يجه بالميل فػججتيا 

 فإذا ىػ ميت، اإلندان يشام فبل يدتيقع، وكان يجعػ الشبي الكخيع فيقػل>  مثل الثمج؛ فقامت محعػرة؛

 ))الميع إْف َأْمدْكَت َنْفدي فاْرَحْسيا، وإْف أْرَسمَتيا َفاْحَفْطيا ((
 ]البخارؼ ، ومدمع عغ أبي ىخيخة[

 ىشاك حالتان، إما أن تسدكيا فارحسشي يا رب تحت األرض، وإن أرسمتشي فاحفطشي مغ معريتظ.

 ىجي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في انتباىو :

 وكان عميو الربلة والدبلم إذا استيقع مغ مشامو قال> 
))ال إلَو إال أنَت، سبحانظ، الميع إني أسَتغِفخؾ ِلَحنبي، وَأسألظ رحستظ ، المَّيعَّ ِزدني عمسًا ، وال ُتدغ قمبي بعج إذ 

 أنت الػَّىاب((َىَجْيَتشي، َوىب لي مغ َلجنَظ رحسة، ِإنَّظ 
 ] البخارؼ عغ عائذة[
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وكان إذا انتبو مغ  -االنتباه مغ الشػم غيخ االستيقاظ، أحيانا  اإلندان يرحػ وىػ نائع –وكان إذا انتبو مغ نػمو 
 نػمو قال> 

 ))الحسج  الحي أحيانا بعجما أماتشا وإليو الشُّذػر ((
 ] متفق عميو عغ ححيفة بغ اليسان[

 ، والسػت نػم مدتسخ> الشػم مػت مؤقت

ُ َيَتَػفَّى اأْلَْنُفَذ ِحيَغ َمْػِتَيا َوالَِّتي َلْع َتُسْت ِفي َمَشاِمَيا﴾  ﴿َّللاَّ
 [64]سػرة الدمخ>

 فالشػم مػت مرغخ.

 وكان إذا انتبو مغ نػمو قال> 

 ))الحسج  الحي أحيانا بعج ما أماتشا وإليو الشُّذػر((
 ] متفق عميو عغ ححيفة بغ اليسان[

 ثع يتدػك، وربسا قخأ عذخ آيات مغ آخخ آل عسخان>ِ  

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر آَلََياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب * الَِّحيَغ يَ  َ ِقَيامًا ﴿ إفَّ ِفي َخْمِق الدَّ ْحُكُخوَف َّللاَّ
َساَواِت َواأْلَْرِض َربََّشا ما َخَمْقَت َىَحا َباِشاًل ُسْبحَ َوُقُعػدًا َوَعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي خَ  اَنَظ َفِقَشا َعَحاَب ْمِق الدَّ

 ﴾الشَّارِ 
 [ 6;6و1;6] سػرة آل عسخان اآلية >

 مػضػع الجشة والشار ليذ داخاًل في حدابات معطع السدمسيغ :

 وكان إذا انتبو مغ نػمو كان يقػل> 
، ولظ الحسُج أنت قيع الدسػاِت واألرِض ومغ فييغ، )) المَّيعَّ لظ الحسُج،  أْنَت نػر الدسػاِت واألرِض وَمغ ِفييغَّ

، ومحسٌج َحقٌّ  ، والشَّبيُّػَف َحقٌّ ، والشَّاُر َحقٌّ ، والجشَُّة َحقٌّ ، ولقاؤَؾ َحقٌّ ، َوَوْعُجَؾ الحقُّ ، ولظ الحسُج، أنت الحقُّ
 والداعُة َحقٌّ ((

 ] متفق عميو عغ ابغ عباس[
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أشياء ثابتة؛ معشى حق أؼ شيء مدتقخ، ىشاك حقائق ثابتة، أنت حق، وجػدك يا رب حق، وعجك حق، ولقاؤك 
 حق، والجشة حق، والشار حق، والشبيػن حق.

أييا األخػة> أشعخ أن معطع السدمسيغ مػضػع الجشة والشار ليدت داخمة في حداباتيع إشبلقا ، و يتزح ىحا مغ 
، يعتجؼ، يزع شيئا  ال يسمكو، يغترب أمػال يتامى، ويرمي! معشى ذلظ أن يػم سمػكيع؛ يأخح ما ليذ لو

 القيامة، الحداب، الجشة، الشار، ليدت داخمة في حدابو إشبلقا ، ىػ يتػىسيا، وال يقيع بيا، قال لو> 

، ، والداعُة َحقٌّ ، ومحسٌج َحقٌّ ، والشَّبيُّػَف َحقٌّ ، والشَّاُر َحقٌّ الميع لظ أسمسُت، وِبظ آَمشُت، وعميظ  ))....والجشَُّة َحقٌّ
ْخُت ، وما َأعَمشُت ، وما  مُت ، وما أخَّ تػكمُت، وإليظ أنبت، وِبظ َخاَصْسُت، وإليظ حاكست، فاغفخ لي ما َقجَّ

 أسخرُت، أنت إليي ال ِإلَو إال أنت ((
 ] متفق عميو عغ ابغ عباس[

 زخورة تسشعو مغ ذلظ :مغ الدشة أف يأوي اإلنداف إلى فخاشو بعج العذاء إال ل

وكان عميو الربلة والدبلم يشام أول الميل، ويقػم آخخه، نحغ نطام حياتشا غخيب؛ ىحه الكيخباء والديخ لمثانية 
عذخة، لمػاحجة، لمػاحجة والشرف، ال نحوق شعع الشػم السخيح، وال ندتيقع مختاحيغ، أحيانا  اإلندان يدافخ، يشام 

ة، أن تشام باكخا ، والذيخ بجر الجيغ العذاء، يدتيقع عمى قيام الم ًَ يل الداعة الثالثة كالحران تساما ، ىحه الُدَغ
وىحا مغ أعمع عمساء الذام، ما سيخ بعج العذاء إال في حل مذكمة، أو في تعميع عمع،  -رحسو هللا -الحدشي 

ن يشام أول الميل ويقػم آخخه، أبجا .. في حل مذكمة لمسدمسيغ، أو تعميع عمع، وإال فالدشة أن تأوؼ إلى فخاشظ، كا
وربسا سيخ في مرالح السدمسيغ، فأنت اآلن سيخان، إذا كان سيخك في سبيل الجعػة إلى هللا، أو في محاكخة 
عمع، أو في خجمة لحل مذكمة لمتػفيق بيغ زوجيغ؛ فبل يػجج مانع مغ ىحا، أما سيخ ببل معشى، سيخ بكبلم مغ 

 كبلم الشاس، فيحا سيخ فيو معرية.
وكانت تشام عيشاه وال يشام قمبو؛ أحيانا  اإلندان يشام فيخػ نفدو في الكعبة، أو يرمي، أو يقخأ قخآنا ؛ ىحه نعسة 

شبعا  ليذ مؤاخحا  إذا نام يخػ نفدو  -والعياذ با  -كبيخة، أؼ أن اإلندان بعقمو الباشغ مع هللا، و ىشاك إندان 
بة، أنو أنت استقامتظ بالعقل اليقع، أما عقمظ الباشغ فغيخ مدتقيع، في معرية، ال يؤاخح لكغ ىحه إشارة غيخ شي

 في شاعة، وفي ذكخ، وفي قخب مغ هللا عد وجل فيحه بادرة شيبة ججا . -وأنت بالشػم  -أما عشجما تجج نفدظ 
م، وكان إذا نام لع يػقطػه حتى يكػن ىػ الحؼ يدتيقع، وكان نػمو أعجل الشػم؛ وىػ أنفع ما يكػن مغ الشػ 
واألشباء يقػلػن> ىػ ثمث الميل والشيار ثساني ساعات، كثيخَا ما أسسع قررا  ليذ ليا أصل؛ أن أبا حشيفة لع 
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يشع الميل بحياتو، ىحا شيء خبلف الصبيعة البذخية، أنت إن لع تشع ليمة واحجة يختل تػازنظ، تذعخ بشفدظ و 
 بخػ.كأنظ غيخ شبيعي؛ فالشػم أساسي، ضخورؼ، ومغ نعع هللا الك

أنا أعخف شخرا  يجفع كل شيء يسمكو ليشام ليمة واحجة، معو مخض خصيخ؛ ال يدتصيع أن يشام أبجا  ميسا بحل 
مغ جيج؛ فالشػم نعسة، والشػم السعتجل نعسة، والشػم في أول الميل، واإلندان إذا نام يقػم ليصيع هللا عد وجل، أؼ 

 ى هللا، ىحا ىجيو في الشػم عميو الربلة والدبلم.يأخح قدصا  مغ الخاحة ليعاود نذاشو في الجعػة إل

 والحسج  رب العالسيغ
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 ( :  ىجيو في لباسو 48 - 10الجرس ) 

 

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة رب العالسيغ، و الحسج 

 الثياب إليو ملسو هيلع هللا ىلص البياض قال>  في لباسو> كان أحبّ ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 ((وكفِّشػا فييا مػتاكع فالبدػىا، مغ خيخ ثيابكع ))ىي 
  عغ عبج هللا بغ عباس[ التخمحي]

 الحقيقة؛ الثػب األبيس لو وضيفة في الببلد الحارة أنو يعكذ أشعة الذسذ، ويعمع الشطافة العالية.

 >وعغ عائذة رضي هللا عشيا عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

 ))أنو لبذ خاتسا  مغ ذىب ثع رمى بو((
 عغ عائذة[ صحيح]

 تذخيعا .
  ونيى عغ التختع بالحىب،  ثع>

 ولع يشَو عشو(( اتخح خاتسا  مغ فزة))
 ] البخارؼ عغ أنذ بغ مالظ[

 ))وكان يجعل فز خاتسو مسا يمي باشغ كفو((
 ]صحيح عغ عبج هللا بغ عسخ[

 إذا كان أنووذكخ التخمحؼ  عميو كمسات؛ يجعل فز خاتسو مسا يمي باشغ كفو،الخاتع لو سصح، مكتػب 
أؼ مادام في ذكخ  عد وجل يشدع خاتسو قبل دخػل الخبلء ، فسغ يحسل مرحفا   ،خاتسو ندع الخبلء دخل

 مغ باب أولى أال يجخل بو الخبلء.
بت في صحيح مدمع أن الشبي صمى هللا وأما الصيمدان، فمع يشقل عشو أنو لبدو، وال أحج مغ أصحابو؛ بل ث

 عميو و سمع نيى عغ لبذ الصيمدان.
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ليدت شبيعية؛ مثل ىحه الثياب نيى  ىحه الثياب ،الثياب الفاخخة ججا ، الغالية ججا ، التي فييا ألػان صارخة
 عشيا عميو الربلة والدبلم وقال>

 ((مغ تذبََّو بقػم فيػ مشيع))

 [ عغ أنذ أبػ داود] 

 الججال كسا قال عميو الربلة والدبلم>ألن 

 عمييع الصيالدة(( يخخج معو سبعػن ألفا  مغ ييػد أصبيان ))
 ]مدمع عغ أنذ بغ مالظ[

 يدتشبط حكع شخعي أنو مغ تذبو بقػم فيػ مشيع. إذا  

أن فالسدمع مشيي عغ  -أؼ يمبدػنيا ليكػنػا في درجة عالية ججا   -فإذا كان ىشاك ثياب يختز بيا الكفار 
يقمج الكفار في ثيابيع، وكان غالب ما يمبدو وأصحابو ما ندج مغ قصغ، وربسا لبدػا ما ندج مغ الرػف 

 والكتان.

 

شيء آخخ في ثياب الشبي عميو الربلة والدبلم أنو يمبذ ما تيدخ مغ المباس، مغ الرػف تارة، والقصغ 
 قال> -لبذ ثػبا  ججيجا   -تارة، والكتان تارة، وكان إذا استجج ثػبا  

ا ُصشَع سألظ خْيَخه وخْيَخ مأ -عسامة ال، أو الخداءو أقسيز ، ال ىحا -المَّيعَّ لظ الحسُج ، َأنت َكَدػَتشي ىحا ))
 ((، وَشخِّ ما ُصِشع لو لو، وأعػذ بظ مغ َشخِّه

  [سعيج الخجري  يأبود عغ ]التخمحي وأبػ دا

 إذا لبذ ثيابا  ججيجة. ىحا الجعاء كان يجعػ بو

 

 

: الجعاء الحي كاف يجعػ بو الشبي الكخيع إذا لبذ ثيابًا ججيجة  
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  >قالت عشيا هللا رضي عائذة عغو 

 :قاؿ ،فقحفيا الرػؼ ريح وجج فييا عخؽ  فمسا فمبديا سػداء بخدة سمع و عميو هللا صمى لمشبي صشعت ))
 ((الصيبة الخيح تعجبو وكاف :قاؿ وأحدبو

 [عغ عائذة ]أبػ داود 

 .عميو الربلة والدبلمثياب كان يكخىيا  وىشاك ،لتي تستز العخق وا ليا رائحة شيبة،التي ثياب أؼ يحب ال

 وعغ عبج هللا بغ عباس رضي هللا عشو قال>

 ((رأيُت عمى رسػِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحدَغ ما يكػن مغ الُحَمل ))
 عغ ابغ عباس[ أخخجو أبػ داود ]

 وقج ورد عشو أنو قال>

 ((بيغ الشاسحدشػا لباسكع وأصمحػا رحالكع حتى تكػنػا شامة ))
 [ عغ قيذ بغ بذخ ] أحسج

 >رمثة قال يأبوعغ 

 ((أخزخان بخدان وعميو  يخصب ملسو هيلع هللا ىلص الشبيرأيُت ))
 ]التخمحي عغ أبي رمثة[

 ليفا . وكانت مخجتو مغ أدم محذػة، والبخد األخزخ ىػ الحؼ فيو خصػط خزخ، وىػ كالحمة
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> "فالحيغ يستشعػن عسا أباحو هللا مغ السبلبذ والسصاعع -رحسو هللا تعالى-قال> يقػل مؤلف الكتاب ابغ القيع 
والسشاكح تدىجا  وتعبجا ، وبإزائيع شائفة قابمػىع؛ فبل يمبدػن إال أشخف الثياب، وال يأكمػن إال أليغ الصعام، فبل 

الخذغ وال أكمو تكبخا  وتجبخا ، وكبل الصائفتيغ ىجيو مخالف ليجؼ الشبي"؛ الحؼ ال يمبذ إال أفخخ يخون لبذ 
الثياب حرخا ، وال يأكل إال أليغ الصعام، والحؼ يستشع عغ لبذ الثياب وأكل الصعام،؛ ىحا ىجيو مخالف ليجؼ 

يا ، أحيانا  يختجؼ ثيابا  عادية، الشبي، وىحا ىجيو مخالف ليجؼ الشبي؛ كان عميو الربلة و الدبلم شبيع
بسشاسبات معيشة كان لو ثياب خاصة، يختجييا يػم الجسعة وفي األعياد وحيشسا يمقى الػفػد، فاإلندان مصمػب 

أن تكػن لو ثياب جيجة؛ ألن اإلندان يسثل ىحا الجيغ، فإذا كانت ثيابو  -لعقج قخان، لسشاسبة ميسة -مشو
ا يددرونو، وإذا ازدرونو ازدروا معو ديشو، فاإلندان مصالب كسا ورد في الدشة ميجػرة،غيخ مقبػلة؛ أىل الجني

أن يختجؼ ثيابا  جسيمة في مشاسبات معيشة، والذيء الحؼ لفت نطخؼ عشج بعس أىل الجنيا أنيع يختجون الثياب 
ا  فخسة شػال في أعساليع السخيحة؛ في العسل ثياب مخيحة وفي الحفبلت ليع ثياب فخسة، أما أن نختجؼ ثياب

فيحا شيء ليذ مغ الػاقع السقبػل في شيء، وكان أصحاب الشبي عمييع رضػان  -حتى في األعسال -حياتشا
هللا يكخىػن الذيختيغ مغ الثياب العالي والسشخفس؛ أؼ الثياب الغالية ججا  ججا ، والثياب السيتخئة البعيجة عغ 

بلة والدبلم يشيى عشيسا، وعغ ابغ عسخ رضي هللا عشو الحوق العام؛ ىحان نػعان مغ الثياب كان عميو الر
 أن الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قال>

 ((فيو الشار ميبُ تثع  ،مْغ َلِبَذ ثػب ُشْيَخة أْلَبُدو هللا يػم القيامة ثػَب محلَّة))
  ] أبػ داود عغ ابغ عسخ[

ثسغ؛ صار فييا زىػ وكبخ واستعبلء، ىشاك ثياب تمفت الشطخ ججا ؛ ألػانيا فاقعة، ألػانيا محيخة، غالية ال
ىحا الحؼ  -فكبل الثػبيغ مشيي عشو؛ العمساء قالػا> ألنو قرج   -غيخ مقبػلة إشبلقا   -وىشاك ثياب ميجػرة 
االختيال والفخخ؛ فعاقبو هللا بشقيس ذلظ،؛ فأذلو، ثع عاقب مغ أشال ثيابو خيبلء  -يختجؼ ثيابا  غالية ججا  
ك ثياب شػيمة ججا  تسذي عمى األرض، وىشاك تقميج؛ أحيانا  أمتار وراءه ماشية؛ بأن خدف بو األرض، ىشا

 التصخؼ الحي يكخىو اإلسالـ :
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ىحه ليدت ثيابا ؛ صارت مسدحة، فمحلظ نيى الشبي عميو الربلة والدبلم عغ ىحه الثياب، وعغ الثياب 
 >قال عميو الربلة والدبلمأنو الرحيحيغ عغ ابغ عسخ رضي هللا عشو،  وفيالسيجػرة، 

 ((بو ُخيبلِء لع يشطخ هللا إليو يػم القيامة َمّغ جخَّ ثػ ))
 [عغ ابغ عسخ أخخجو الشدائي]

 

 
اإلندان أحيانا   -أما لبذ الجنيء مغ الثياب فيحم في مػضع ويحسج في مػضع؛ فيحم إذا كان شيخة وخيبلء 

فإذا لبذ الثياب الجنيئة خيبلء فقج  -بعس الدىاد يختالػن بثيابيع الجنيئة، أؼ أنو زاىج يختجؼ الثياب الخديدة
 -سج في مػضع، فيحم إذا كان شيخة وخيبلء، ويسجح إذا كان تػاضعا  و استكانة عرى هللا عد وجل، ويح

كان الشبي عميو الربلة والدبلم في ميشة أىمو، أؼ  -اإلندان أحيانا  يختجؼ ثيابا ؛ يدسييا العػام ثياب العخؼ 
وىشاك تػجيو ججيج  مسكغ أن يكػن لئلندان حجيقة فيختجؼ ثيابا  بديصة ججا ، مخيحة؛ فيحا ال يقمل مغ قجره،

في ىحا السػضػع، أن كل حال لو ثياب خاصة؛ أحيانا  يكػن اإلندان بشدىة فمػ ارتجػ أجسل الثياب فبل 
يكػن حكيسا  إشبلقا ، ىشاك ثياب بديصة تختجػ في الشدىة، وىشاك ثياب لمحفبلت، و ثياب لمعسل؛ فالعبخة أن 

 يكػن ىشالظ حكسة وتشاسب بيغ ثيابو وبيغ عسمو. 

سا أن لبذ الجنيء مغ الثياب يحم إذا كان تكبخا  وفخخا  وخيبلء، ويسجح إذا كان تجسبل  و إضيارا  لشعع هللا عد ك
وجل، فا عد وجل إذا أكخم اإلندان كانت ثيابو نطيفة ومختبة، فيحا شيء يجعػ الشاس إلى تقميج السؤمغ؛ 

، وجدء مغ مكانتو االجتساعية؛ حتى بعمع الشفذ والسؤمغ يسثل ىحا الجيغ، والحقيقة مطيخ اإلندان ميع ججا  
االجتساعي يقػلػن> إن اإلندان إن كانت ثيابو جيجة يذعخ بالثقة بشفدو، وإن كان بثػبو خصأ؛ ىشاك بقعة 
مثبل ، أو خصأ بأزراره، فيبقى محخجا  ججا ، فكمسا كانت ثيابو مشزبصة؛ يذعخ بثقة بشفدو، وىشاك أناس كثيخون 

مغ ثيابظ؛ فأنت لدت محسػدا  إن أخح الشاس فكخة سيئة عشظ مغ ثيابظ؛  -أول فكخة  -شظ يأخحون فكخة ع
، البج مغ أن يكػن السطيخ متشاسبا  مع السخبخ، فيحا المبذ الخفيع يكخه إذا كان تكبخا  وأنت إندان عطيع

، ويسجح إذا كان تجسبل  وإضيارا  لشعسة هللا عد وجل.  وفخخا  وخيبلء 

 المبذ الخفيع يكخه إذا كاف تكبخًا وخيالًء ويسجح إذا كاف تجساًل وإضيارًا لشعسة هللا :
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الربلة والدبلم إذا مذى في الصخيق يعخف مغ شيب السدظ، لو رائحة شيبة، وكان يحب الصيب، كان عميو 
 وكان كسا قمت قبل قميل يقػل>

 ((بيغ الشاسحدشػا لباسكع وأصمحػا رحالكع حتى تكػنػا شامة ))
 [ عغ قيذ بغ بذخ ] أحسج

 

 

  و يقػل عميو الربلة والدبلم> 

ال يجخل الجشة مغ كاف بقمبو مثقاؿ حبة  -مغ ِكْبخ  خخدل ال يْجُخُل الجشَة َمّغ كان في قمبو مثقاُل حبَّة))
فاإليساف أحج أسباب دخػؿ  -مغ إيساف ال يجخل الشار أحج في قمبو مثقاؿ حبِة خْخَدؿ و  -خخدؿ مغ كبخ 

،  حب أف يكػف ثػُبو َحَدشاإني أ - رجل-قاؿ : يا رسػؿ هللا  -الجشة، والكبخ أحج أسباب دخػؿ الشار
 ((قاؿ : إف هللا جسيل يحب الجساؿ ، الكِبْخ : بَصُخ الحقِّ ، وغسُط الشاسأفسغ الكبخ ذلظ ؟ حدشة ،  يونعمُ 

 [عغ عبج هللا بغ مدعػد أخخجو مدمع والتخمحؼ ، أبػ داود ] 
بصخ الحق أن تخد الحق، أن تدتشكخ، أن تدتعمي، أن تتأبى؛ ىشاك حكع شخعي ال أخزع لو، كل إندان 
يتأبى أن يخزع لحكع شخعي فيػ متكبخ، والستكبخ يقرسو هللا عد وجل، أؼ أنا أذكخ أنشي دعيت إلى 

دويج ابشتو، ثبلثػن خاشبا  جاءىا رفزيع جسيعا ، وبمغت سشا  متأخخة، اثشان وساشة ألب أن يػافق عمى ت
وثبلثػن عاما ، جاءىا خاشب جيج ججا ، وصالح، ولو دعػة فخفس األب تدويجيا، إن تدوجت يصمق أميا، 
خ وهللا ذىبت بشفدي مغ الداعة الثامشة والشرف إلى الداعة الثانية عذخة، وأنا أعصيو آيات وأحاديث، آخ
شيء في الجمدة قال لي> لػ أتى الشبي لعشجؼ ال أوافق؛ فيحا إندان متكبخ، قمت أنا بعج أن خخجت> لع يسخ 

 قال رسػُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص >عمي إندان بالسميػن كيحا اإلندان؛ تخفس حكسا  شخعيا ؟!

 (( فدوّجػه  كع مغ َتخَضػن ديشو وُخُمَقوجاءِإذا  ))
  عغ أبي ىخيخة[ التخمحؼ] 

 

: إنداف يتأبى أف يخزع لحكع شخعي فيػ متكبخ كلّ   
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 ﴾وال تكخىػا فتياتكع عمى البغاء إن أردن تحرشا  ﴿

 [33]سػرة الشػر>

كخه ابشتو عمى الدنا؟ مدتحيل، ما معشى  اآلية؟ الحي يخفس تدويج ابشتو يقػي ىل يػجج أب في األرض يُ 
 حاجة أساسية عشج الفتاة.الدواج فييا عشرخ االنحخاؼ؛ 

 

 

خػة؛ كل إنداف يخفس حكسًا شخعيًا، ىحا متكبخ، قاؿ لو: أحب أف تكػف ثيابي حدشة، نعمي ييا األفيا أ
بصخ الحق، وغسط الشاس؛ تخفس فحدغ، ىحا مغ الكبخ؟ قاؿ لو: ال، إف هللا جسيل يحب الجساؿ، أما الكبخ 

الحق، تتأبى، أنا فػؽ الحكع، هللا قاؿ: غس برخؾ، ال صعب في ىحا الدماف ، يخفس غس البرخ، هللا 
، قاؿ: الخبا ىحه الزخورة السعاشية لمعرخ، و الحياة ىحه يقػؿ لظ: فأذنػا بحخب مغ هللا ورسػلو،  محـخ

متكبخ؛  إنداف حجيث، ىػ تقتزي ذلظ، واآلية ىحه؟ ال يعبأ بيا، فكل إنداف ال يعبأ بحكع شخعي؛ آية أو
سو هللا عد وجل؛ بصخ الحق وغسط الشاس، أي أنظ ال تعتخؼ بفزل اآلخخيغ، تعتع عمى روالستكبخ يق
إنداف متفػؽ، سابق لظ، تبحث عغ عيػبو فقط،  وتصعغ بو، تشدلو؛ ىحا مػقف غيخ  ىشاؾ الشاس؛ يكػف 
يا زيج؛ ما وصف لي رجل " قاؿ لو: -لخيلوىػ اسسو زيج ا -زيج الخيخ لديجنا  قاؿ الشبي الكخيععمسي، 

أي الشبي صمى هللا عميو و سمع أعمغ إعجابو بديج، قاؿ  -فخأيتو إال رأيتو دوف ما وصف، إال أنت يا زيج، 
 دّرؾ أي رجل  -لو: ال يػجج شخز وصف لي إال عشجما التقيت بو رأيتو دوف ما وصف، إال أنت يا زيج

 "أنت؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكبخ بصخ الحق وغسط الشاس >
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غ كل صاحب لو شجع أصحابو، واعتخؼ، وبيّ  تع عمى أصحابو، بالعكذ ألنو عطيعوعطستو لع يع الشبي
 :فزل

 ))أبػ بكخ وعسخ مشي بسثابة الدسع والبرخ مغ الخأس((
 [عباس ابغ عغ الحمية في نعيع أبػ]

 (( بكخ أبا إال ونطخ وتخدد كبػة عشو كانت إال اإلسبلم إلى أحجا دعػت ما))
 [التسيسي الحريغ هللا عبج بغ الخحسغ عبج بغ دمحم ] البييقي عغ

 ((فاعخفػا لو ذلظ قط يدؤني لع بكخ أبا إف))

 ] الصبخاني عغ سيل[ 

 الخصاب (( بغ عسخَ  لكافَ  نبيّ  بعجي كافَ  لػ ))

 عامخ [ بغ التخمحي عغ عقبة ] أخخجو

 : سيجنا عثساف 
 بعج اليػم(( ما فعلما ضخ عثسان ))

 ] التخمحؼ عغ عبج الخحسغ بغ سسخة[

 أثشى عميو فقاؿ: سيجنا أبػ عبيجة ،سيجنا ابغ عػؼ أثشى عميو ،سيجنا عمي أثشى عميو
 الجخاح (( بغ عبيجة أبػ األمة ىحه )) أميغ

 مالظ [ بغ حباف والحاكع عغ أنذ ]ابغ

 :سيجنا سعج
 (( َوُأّمي َأِبي ِفَجاؾَ  َسْعجٌ  اْرـِ  ))

 الذيخاف عغ عمي بغ أبي شالب [  ] أخخجو

 

 

 

الكخيع إنداف عطيع شجع و بّيغ فزل كل صاحب لو فزل :الشبي   
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يع، ومغ عالمة بالعكذ يطيخ فزم ؛ال يعتع عمى اآلخخيغ أي ال يػجج صحابي إال أثشى عميو، فالعطيع
شخز لو  ،أنظ مشرف، أنا أقػؿ لكع كمسة: جدء مغ ديشظ أف تكػف أحكامظ مشرفة تػاضعظ  عد وجل

بال سبب، فقط تعتيع، استعالء، وتعتيع عمى اآلخخيغ، ىحا الكالـ الحكع  ل، يقػؿ لظ: ال، ال يفيع شيئًا؛فز
 :مشاقس لالستقامة

 ﴾ َثْػا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِدِجيغَ َواَل َتْبَخُدػا الشَّاَس َأْشَياَءُىْع َواَل َتعْ  ﴿
 [183>ذعخاء]سػرة ال 

، ال : ىحه بخسذتقػؿ لو ليخة؟ ف ػىحه الحاجة، سعخىا ثالث ي ذتخ ىل تأنت مشيي إذا قاؿ لظ شخز: 
تبخذ الشاس أشياءىع، فيل  مشيي أف إذاً  ؛ىي جيجة، وسعخىا أغمى بكثيخ، ىحا مشيي عشو تأىل؛تد

صار كافخًا! بيحه البداشة؟! فمحلظ الكبخ بصخ الحق،  تبخذ الشاس إيسانيع؟ ألنو خالفظ الخأي بإمكانظ أف
 وغسط الشاس.
 

 
أييا األخػة؛ ال يشكخ أن ىشاك ثيابا  أصبحت مذيػرة اآلن، أصبحت مألػفة، فيشاك حكع فقيي أيزا ، أنو إذا 

تختجؼ مثبل  ثػبا  شػيبل  في  أنإندان ارتجػ اآلن ثيابا ؛ قج تكػن مخيحة أكثخ، لكشيا غيخ مقبػلة إشبلقا ، 
جامعة، أو في دائخة حكػمية، فيحا اإلندان صاحبو معحور، يجب أن يمبذ كسا يمبذ الشاس؛ فالثػب 
السألػف اآلن ثيابشا التي نمبديا عادة ال يػجج عمييا إشكال، فبل يدتصيع الػاحج أن يمبذ ثيابا  اآلن ميجػرة؛ 

بحفل ديشي؛ أما باألماكغ العامة، أو أماكغ العسل، ليذ مقبػل ارتجاء مثل مسكغ أن تختجييا بسدجج، بجامع، 
ىحه الثياب، فاإلندان يختجؼ ثيابا  مقبػلة؛ فالشبي نيى، لع يقل نػع الثياب؛ نيى عغ الثياب السذيػرة ججا ، و 

مػديبلت عغ الثياب السيجػرة، فالثػب السذيػر مشيي عشو، والسيجػر أيزا  مشيي عشو؛ أحيانا  تطيخ 
البجالت فخضا  شيء يمسع، شيء ال يمسع، لمكع األول شكل ولمكع الثاني شكل آخخ ليدت مألػفة، يمبدػنيا 

 في الحانات مثبل ، ىحه مشيي عشيا أن يمبديا اإلندان.

 و الحسج  رب العالسيغ

 

السذيػرة و السيجػرة :عغ الثياب الكخيع نيي الشبي   
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 ( :  ىجيو في الشكاح  ومعاشختو ألىمو 48 - 14الجرس ) 

 

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة الحسج  رب العالسيغ، و بسم ميحرلا نمحرلا هللا،

 

 أوال > صّح عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص مغ حجيث أنذ رضي هللا عشو أنو قال>

يُب، و  و ،الشداء مغ دنياكعُحبَِّب ِإليَّ ))  ((ُجِعل ُقخَُّة َعْيشي في الربلةالصِّ
 ىحا لفع الحجيث ومغ رواه عمى ىحه الخواية فقج أخصأ، الخواية الغمط:

 حبب إلي مغ دنياكع ثبلث، ألن الربلة ليدت مغ الجنيا، ىحه رواية غيخ صحيحة>

يبُ  مغ دنياكعُحبَِّب ِإليَّ ))  الربلة(( عيشي في وجعمت قخة -وقف  -، والشداء ،الصِّ
 [عغ أنذ الشدائي]

 ألن الربلة ليدت مغ أمػر الجنيا التي تزاف إلييا.

في السبيت واإليػاء والشفقة، أؼ يداوؼ بيشيغ في السبيت واإليػاء وكان يصػف عمى ندائو، وكان يقدع بيشيغ 
 والشفق.

والتعجد مدسػح بو بذخط العجل، ال العجل السصمق بل العجل التام، والعجل السصمق يذسل ميل القمب؛ وىحا ال 
لسبيت. أما يدتصيعو البذخ، بيشسا العجل التام يذسل اإلنفاق، والسبيت، والدكشى؛ أؼ البيت، والسرخوف، وا

 السحبة فكان عميو الربلة والدبلم يقػل>

 ((فبل َتُمسشي فيسا َتسمظ وال َأممظ  الميع ىحا َقْدسي فيسا أممظ ))
 [عائذة عغ والشدائي التخمحؼ]

 

: ىجيو ملسو هيلع هللا ىلص في الشكاح ومعاشختو ألىمو  

 



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  26

 

العجل التام، السصمق لغ تعجلػا، أما التام فزسغ اإلمكان، مغ عشجه أوالد يعجل بيشيع عجال  تاما ، أما قج يسيل 
 إلى واحج دون آخخ لفيسو الدخيع، لبخه الذجيج، الستجابتو الدخيعة، وكحلظ الدوجات.قمبو 

 

 

إندان في أمتو رزقو هللا بالبشات، فاإلندان إن كان وكان عميو الربلة والدبلم أكثخ األمة نداء، أؼ أكثخ 
ىػ كان يتيسا  ففي ىحا اليتع  -عشجه بشات كثيخات ال يشبغي أن يتألع؛ ألن سيج الخمق خّز بيحه الخريرة 

اليتع جبخ لخاشخ الحيغ أنجبػا بشات كثيخات، وقال  ورزق بالبشات الكثيخات، وفي ىحا -جبخ لخاشخ األيتام 
 والدبلم>عميو الربلة 

 ))تدوجػا فإن خيخ ىحه األمة أكثخىا نداء((
 صحيح عغ عبج هللا بغ عباس[]

كل إنداف يخعى بشاتو فالفتاتيغ كافيتاف لجخػؿ أبييسا الجشة، إف سبحاف هللا، إف الفتاة في البيت، أو 
 يجخل بدببيا الجشة.رعاية تامة، حتى لػ واحجة؛ 

ألنيا أكثخ قخبًا ألبييا مغ أي شيء آخخ،  ؛البشت فال تزخب أما أشخاص يزخبػف أبشاءىع تأديبًا، ىشاؾ
  ؛؛ فالبشت ال تزخب؛ يجب أف تعامل أرقى معاممة ألنيا سيجة بيتأي تفيع بكمسة ؛والبشت شبيعتيا حداسة

سيكػف ليا زوج وأوالد وبشات، فكمسا ربيتيا عمى حدغ  ع أسخة، ىحه البشت التي تخبيياعمّ  ع فتاةومغ عمّ 
 .الخمق، وعمى الميغ في السعاممة، انعكذ ىحا عمى بيتيا وأوالدىا

وزوجاتو يشقمغ عشو التذخيع،  و: شمق عميو الرالة والدالـ امخأة قالت لو: أعػذ با مشظ، ىػ مذخع،
 قاؿ: ىحه رآىا ضعيفة التفكيخ؛ كالـ ال يقاؿ إشالقًا، لحلظ
 ((الحقي بأىمظ))

 [عغ عائذة]البخارؼ 

 
 
 

عميو الرالة والدالـ أكثخ األمة نداء : الحكسة مغ أف الشبي  
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ما  - ولع يطاىخ أبجاً  -شيخًا  أدب بعس ندائو بسقاشعتيغ أي -وشمق وراجع وآلى إيالء مؤقتًا بذيخ 
 قالت: -ضاىخ امخأة قط 

خ بصشي، وتفخق أىمي، ثرسػل هللا إن زوجي تدوجشي وأنا شابة ذات أىل ومال، فمسا كبخت سشي، ون يا))
ولو مشي أوالد، إن  تخكتيع  -فبكى الشبي عميو الربلة والدبلم  -أنت عمي كطيخ أمي  >مالي، قالوذىب 

 ((إليو ضاعػا، وإن ضسستيع إلي جاعػا، فدسع هللا شكػاىا مغ فػق سبع سسػات
 عغ عائذة[ أحسج] 

 

 

 بالسشاسبة أخػانشا الكخام هللا عد وجل يدتجيب دعاءيغ استثشاء لذخوط الجعاء؛ الجعاء لو شخوط> 

اِع ِإَذا َدَعاِف َفْمَيْدَتِجيُبػا ِلي َوْلُيْؤِمُشػ ﴿ ي َقِخيٌب ُأِجيُب َدْعَػَة الجَّ ي َلَعمَُّيْع ا بِ َوِإَذا َسَأَلَظ ِعَباِدي َعشِّي َفِإنِّ
 ﴾َيْخُشُجوفَ 

 [081البقخة:سػرة ]

البج مغ أن تؤمغ، والبج مغ أن تدتجيب ألمخ هللا ونييو، والبج مغ أن تخمز حتى تكػن مدتجاب الجعػة؛ 
<  ً  إال في حالتيغ> إذا كشت مزصخا 

 ﴾َأمَّْغ ُيِجيُب اْلُسْزَصخَّ ِإَذا َدَعاهُ ﴿

       [10الشسل:]سػرة 

فأنت مدتثشى مغ شخوط الجعاء، وهللا يجيبظ ال بحدب حالظ بل بحدب رحستو، وإذا كشت فإذا كشت مزصخا  
مطمػما  ولػ كان السطمػم كافخا  يدتجيب لظ مغ فػق سبع سسػات، يدتجيب لظ ال بحدب حالظ؛ ولكغ 
ع بحدب عجلو، فا باسع العجل يدتجيب لمسطمػم ولػ كان كافخا ، وباسع الخحسة يدتجيب لمسزصخ ولػ ل

 يصبق سمػك الجعاء.

 

 شخوط الجعاء :
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 وكانت سيختو مع أزواجو حدغ السعاشخة، وحدغ الخمق؛ والشبي عميو الربلة والدبلم كان يقػل>

 ((أىانيغ إال لئيع الوهللا ما أكخميغ إال كخيع، و ))
 ] ابغ عداكخ عغ عمي[

 وكان يقػل>

 ((آخخه يزاجعيا ثع الشيار أول يزخبيا العبج يزخب كسا امخأتو يزخب أن أحجكع يدتحي أما))
 [عائذة عغ الخزاق عبج]

ىحه شخيكة حياة، السخأة ال تزخب؛ أما الحكع الذخعي في الزخب؛ فيحه حاالت نادرة ججا ، والذخوط 
تعجيدية؛ أؼ لػ فخضشا فتاة ليذ ليا أىل، ليذ ليا مغ يخدعيا، وىي زوجة وانحخفت؛ فمػ أنظ ضخبتيا؛ 

 مكخمة؛ أم أوالد، أو شمقتيا وشخدت، وتفمتت؛ فأييسا أولى؟!.وأبقيتيا عشجك معدزة 

حاالت نادرة ججا ، امخأة شحت وانحخفت، ولع ترغ إلى الشريحة، ولع تدتجب، فإذا ضخبتيا وأبقيتيا عشجك 
أولى ألف مخة مغ أن تجعيا تتفمت، وأن تبتعج عغ زجخىا وردعيا، أما األصل فالسخأة ال تزخب، ويقػل عميو 

 والدبلم>الربلة 

 ...((الشيار أوؿ يزخبيا العبج يزخب كسا امخأتو يزخب أف أحجكع يدتحي أما))

 -أخحىا صغيخة  -وكان عميو الربلة والدبلم يدخب إلى عائذة بشات األنرار ليمعبغ معيا؛ أؼ كان واقعيا  
الفتاة الرغيخة  -صغيخة أنت أخحتيا  -اآلن إذا إندان أخح فتاة صغيخة ولع تكغ متعقمة ججا  مثمو، فبل يحبيا 

ليا عقمية معيشة، فكان عميو الربلة والدبلم واقعيا ، ىي صغيخة، كان يدخب ليا بشات األنرار ليمعبغ معيا، 
إذا كان ىشاك قزية ال تسثل ديشا ؛ وشمبت شيئا ، وأنت  -وكان إذا ىػيت شيئا  ال مححور فيو تابعيا عميو 

 .-تحبو وال مححور مشو تتابعيا عميو  ميدػر، أنت لدت مقتشعا  بو لكغ ألنيا

 

:أزواجو سيخة الشبي صمى هللا عميو و سمع مع   
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وكانت إذا تعخقت  -تحببا  إلييا  -وكانت إذا شخبت مغ اإلناء أخحه ملسو هيلع هللا ىلص  ووضع فسو في مػضع فسيا وشخب 
أيزا  تحببا   -أخحه فػضع فسو مػضع فسيا  -أؼ أكمت لحسا  مع العطع، وىػ العطع الحؼ عميو لحع  -عخقا  
كئ في حجخىا، ويقخأ القخآن ورأسو في حجخىا، ألن الييػد كانت تتػىع أن السخأة الحائزة وكان يت -ليا 
فكان عميو الربلة  -ىحا الذيء غيخ صحيح إشبلقا ، السؤمغ ال يشجذ أبجا ، ولػ أنيا في الحيس  -نجدة 

 -كانت حائزا   وربسا -والدبلم يزع رأسو في حجخىا، ويتكئ في حجخىا، ويقخأ القخآن، و رأسو في حجخىا 
 -ببعس الحاالت  -فتتدر ثع يباشخىا، ىشاك حاالت اإلندان قج ال يدتصيع  -وىي حائس  -وكان يأمخىا 

 أن يبتعج عشيا سبعة أيام فدسح الشبي عميو الربلة والدبلم لمسخأة أن تتدر ثع يباشخىا.

بيغ الدوجيغ شيء يستغ العبلقة  يبجو أن القبمة -وكان يقبميا وىػ صائع، ىحه قبمة مػدة وليذ قبمة شيػة 
 وكان عميو الربلة والدبلم يقبميا وىػ صائع. -بيشيسا 

وكان مغ لصفو وحدغ خمقو مع أىمو أنو كان يسكشيا مغ المعب، ويخييا الحبذة   وىع يمعبػن في مدججه، 
إنو مكشيا مغ أن وىي متكئة عمى مشكبيو تشطخ، وسابقيا في الدفخ عمى األقجام مختيغ؛ مخة سبقتو؛ وقالػا> 

 وفي السخة الثانية، قالت> سبقشي؛ قال> فمسا ركبشي المحع سبقشي. -جبخا  ليا  -تدبقو 

 أؼ ىي ازداد وزنيا، أما ىػ عميو الربلة والدبلم فحافع عمى وزنو، قالت>

 ظ((يا عائذة ىحه بتم :فقاؿ ،سابقتو فدبقشي - ازداد وزنيا - فدابقتو فدبقتو فمسا حسمت المحع)) 

  أبػ داود عغ عائذة []

وتجافعا في خخوجيسا مغ السشدل مخة، أؼ خخجا معا  مغ باب واحج فتجافعا، أؼ ىػ في البيت كػاحج مغ أىل 
 ىحه مغ الدشة. -ال يػجج كيشػت، و ال ىيبة، اإلندان دخل بيتو فيػ واحج مغ أىل البيت  –البيت 

 

 

 لصف الشبي وحدغ خمقو مع أىمو :
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 يأخحىع بالعيج لسكان، يمعب معيع كخة  ىحا مغ الدشة>أنا ججا  أحتخم أبا  يمعب مع أوالده، أحيانا  

 ((مغ كان لو صبي فميتراَب لو ))
 ] مغ الجامع الرغيخ عغ أبي معاوية[

 العبخة أن تخبيو، وأن تأخح بيجه، وأن يتعمق بظ.

 

 

 -يخافػن مشو  -كثيخ مغ العادات ليدت مغ الجيغ في شيء، أؼ إذا دخل األب لمبيت؛ يحىب الجسيع لمشػم 
 بالعكذ يجب أنو إذا دخل لمبيت أن يكػن ىشاك عيج، أؼ مغ الدشة أن تكػن في البيت مخحا >

 ((ضحاكا   ِو َوَسمََّع إذا دخل بيتو بداما  َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَميْ  كان َرُسػلُ ))
 ] ابغ عداكخ عغ عائذة[

 كان يقػل>

 الغاليات((أكخمػا الشداء، فإنيغ السؤندات ))
 [خ]رواه الصبخاني عغ عقبة بغ عام

كان عميو الربلة والدبلم يحىب مع أصحابو مغ شخف السجيشة األول إلى شخفيا الثاني ليدور ابشو إبخاىيع 
 ويذسو، ويخجع.يقبمو، 

 أو الحدغ- الرغيخ حفيجه يقبل وىػ وسمع عميو هللا صمى هللا رسػل رأػ عشجما حابذ بغ األقخع مػقف وىحا
ا أقبل لع الػلج مغ عذخة لي إن> لو فقال -الحديغ  أممظ أو "> وسمع عميو هللا صمى الخسػل فخد. مشيع واحج 
 ."؟ الخحسة قمبظ مغ هللا ندع أن لظ

 

 

 الػد أساس العالقة الدوجية :
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األب إذا دعا أوالده وقبميع وأمزى وقتا  معيع، و ىحا مغ العبادة، أنا أتسشى أن يكػن كل بيت أؼ ال يرغخ 
جشة، ليذ شخشا  أن يكػن البيت كبيخا ، أو فخسا ، أو أكبل  شيبا ، مسكغ بالسػدة والدخور والسحبة أن يربح 

، فأنت مغ أسعج الشاس، البيت جشة، مسكغ أن تأكل أخذغ شعام، وتدكغ في أصغخ بيت، والسػدة مػجػدة
فاإلندان إذا لع يدعج مع زوجتو وأوالده فسذكمتو مذكمة؛ أنا ال أتسشى أن يكػن اإلندان مع الشاس لصيفا ، 
محبػبا ، أما في بيتو فقاس؛ لصفظ كمو لمبيت، السػدة لمبيت؛ مغ أخصاء السدمسيغ أن تمقي الدوجة والدوج كل 

شيسا فيشاك جفاء، و قدػة بالكبلم، و انتقاد مدتسخ، ىحا يزعف العبلقة أخبلقيع العالية لمغخيب، أما فيسا بي
 الصيبة بيغ الدوجيغ، فالػد أساسي بيغ الدوجيغ.

 

 

قال> سابقيا في الدفخ عمى األقجام مختيغ، وتجافعا في خخوجيسا مغ السشدل مخة، وكان إذا أراد سفخا  أقخع بيغ 
 -وفيسكع كفاية  -ندائو، وأنا أقػل لؤلخػة الكخام، أحيانا  اإلندان يدافخ؛ فاألولى أن تكػن معو زوجتو 

 زوجتو>أن تكػن معو  األولى

 َخَخجَ  َفَأيَُّتُيغَّ  ، ِنَداِئوِ  َبْيغَ  َأْقَخعَ  َسَفخ ا َأَرادَ  َذاإ -ىػ مذخع اآلف و  -)) كاف رسػؿ هللا صمى هللا عميو و سمع 
 ((َمَعوُ  ِبَيا َخَخجَ  َسْيُسَيا

 ]البخاري عغ عائذة[ 

 ل> ػ قي وكان

 (( أِلَْىِميَوَأَنا َخْيُخُكْع  َخيُخُكْع َخْيُخُكْع أِلَْىِمِو،)) 

 [َعْغ اْبِغ َعبَّاسٍ ] ابغ ماجو 

 

 رحسة الخسػؿ بأىمو و إحدانو إلييع :
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الحجيث مخة؛ أنو بذيادة القيادة يكمفػنظ أن تخجع عمى شخيق متعخج، وضيق، و بو  -شخحت  -أنا عبخت 
 -عبلمات ببلستيكية، فإذا وقعت عبلمة مغ ىحه العبلمات تخسب؛ ىحا أصعب شيء في القيادة أن تخجع 

إذا نجحت في ىحا تأخح الذيادة، ألن  -وفيو عبلمات يسكغ أن تقع العبلمة والصخيق ضيق، والصخيق ممتػ، 
 عميو الربلة والدبلم يقػل> الباقي كمو سيل، فالشبي

 (( َوَأَنا َخْيُخُكْع أِلَْىِمي َخيُخُكْع َخْيُخُكْع أِلَْىِمِو،)) 

 [َعْغ اْبِغ َعبَّاسٍ ] ابغ ماجو 

الخارج فمظ مكانة، لظ سسعة؛ حخيز عمييا، أحيانا  تكطع  أصعب شيء أن تكػن في البيت جيجا ، أما في
بالخارج، أما بالبيت فبل يػجج رقابة، فإذا كان  غيطظ بالخارج، أحيانا  تعتحر، أحيانا  تحدغ نفدظ، تمسع نفدظ

 اإلندان ببيتو كامبل ، فيحا معشاه أنو في الخارج كامبل  حتسا ، قال عميو الربلة والدبلم>

 (( َوَأَنا َخْيُخُكْع أِلَْىِمي ْيُخُكْع أِلَْىِمِو،َخيُخُكْع خَ )) 

 [َعْغ اْبِغ َعبَّاسٍ ] ابغ ماجو 

 

 
وكان عميو الربلة والدبلم إذا صمى العرخ دار عمى ندائو فجنا مشيغ، واستقخأ أحػاليغ، فإذا جاء الميل 

والجمػس مع السخأة  -انقمب إلى بيت صاحبة الشػبة، أؼ في الشيار يصػف عمى كل ندائو، يتفقج أحػاليغ 
أنا كثيخا  ما أسسع أحيانا  شكاوػ، يخخج قبل الذسذ و يأتي الداعة الػاحجة  أيزا  مغ العبادة؛ مغ ليا غيخك؟

بالميل؛ يجعل البيت فشجقا ؛ يأكل، يشام؛ ىحه أال تخيج إندانا  يتحجث معيا؟ أال تخيج إندانا  يؤانديا؟ فمسا جعميا 
ا، فجدء مغ إيسانظ وديشظ مقفخة عاشفيا ؛ فأؼ إندان حجثيا كبلما  لصيفا  تسيل لو، وىي يجب أن تسيل لدوجي

 وكان عميو الربلة والدبلم إذا صمى العرخ دار عمى ندائو فجنا مشيغ، واستقخأ -أن تجمذ مع زوجتظ 
الميل انقمب إلى بيت صاحبة الشػبة؛ فخريا بالميل، وقالت عائذة> "كان ال يفزل بعزشا أحػاليغ، فإذا جاء 

 ".-يتفقج أحػاليغ -يػم إال كان يصػف عميشا جسيعا  وقل  -العجل -عمى بعس في مكثو عشجىغ في القدع

 جمػس الخجل مع زوجتو جدء مغ ديشو :
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َىْل َلِظ َأْن ُتْخِضي ؛ فقالت لعائذة> ِفي َشْيٍء  - تألع مشيا -َوَجَج َعَمى َصِفيََّة ))مخة عميو الربلة والدبلم 
عائذة إلى جشب  َقَعَجْت ف نعع، ؟ قالت>َلِظ َيْػِميأىب َ و  -تعاونيشي  - َرُسػَل َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّع َعشِّي
ىحا ليذ يػمظ؛ ىػ كان متألسا  مغ  -، َلْيَذ َيْػَمظِ ؛ فإنو ِإَلْيِظ َعشِّي َيا َعاِئَذةُ  >الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، في يػم صفية، فقال

، إليظ عشي، ىحا اليػم يػم صفية >فقال ليا -صفية، األلع غيخ العجل؛ متألع مشيا وىحا اليػم يػم صفية 
ِ ُيْؤِتيِو َمْغ َيَذاءُ فَ   (( َفَخِضَي َعْشَياوأخبختو بالخبخ  ،َقاَلْت َذِلَظ َفْزُل َّللاَّ

 ]أحسج عغ عائذة[

 

 

 -ىكحا سسعت-وكان عميو الربلة والدبلم إذا سافخ وقجم لع يصخق أىمو ليبل ، وكان يشيى عغ ذلظ؛ أحيانا  
ىشاك شخز يدافخ أسبػعا  أو أسبػعيغ يأتي مغ دون اترال ىاتفي؛ فجأة يجخل البيت، اإلندان يتسشى أن 

ضى عمييا بو؛ فمػ شخق ليبل ، أو شخق مغ دون إعبلم، قج تكػن في يخػ زوجتو بعج الدفخ عمى نحػ يخ 
وضع متعب، قج تكػن بييئة غيخ مخضية، قج تكػن تشطف البيت؛ ىحا الذيء ال يخضيو، فكان عميو الربلة 
والدبلم بعج كل سفخ يسكث في ضاىخ السجيشة يػما  مع أصحابو، ليعمع الشداء بقجومو وقجوم أصحابو، فيييئغ 

فكان عميو الربلة والدبلم إذا سافخ أو قجم  -ىحا مغ الدشة-، و يشطفغ البيت، يييئغ األوالد، يتديغ أنفديغ
مغ سفخ لع يصخق أىمو ليبل ، وكان يشيى عغ ذلظ؛ الحقيقة أن نجاح اإلندان بدواجو شيء ميع ججا ، وشيء 

بعس األخػة الكخام أنو قبل  يشعكذ عمى عسمو، نجاحظ بدواجظ يشعكذ عمى عسمظ، وأنا كثيخا  ما أسسع مغ
أن يمتدم، قبل أن يرصمح مع هللا؛ كان زوجا  فطا ، كان قاسيا ، معاممتو خذشة، فمسا عخف هللا صار إندانا  
آخخ، أؼ إذا لع تقل الدوجة برخاحة أنت لع تكغ كحلظ؛ فسعشى ذلظ صمحظ مع هللا غيخ صحيح؛ مغ عبلمة 

قج تغيخ مئة وثسانيغ درجة؛ تغيخ، لع يكغ كحلظ؛ صار لصيفا ،  صمحظ مع هللا أن تقػل أقخب الشاس إليظ>
صار حميسا ، صار رحيسا ، صارت كمساتو مجروسة كميا، ىحا مغ عبلمة اإلندان إذا اصصمح مع هللا؛ 
والحقيقة التذخيع اإلسبلمي فيو تفاصيل كثيخة عغ عبلقة اإلندان بدوجتو، ألن ىحه أقخب عبلقة، وأشػل 

 قة.عبلقة، وأمتغ عبل

: وأمتغ عالقةأقخب وأشػؿ  عالقة اإلنداف بدوجتو  
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سأقػل لكع كمسة> مئة ترخف ذكي، وحكيع، ومخمز، يذج إندانا  إليظ، ترخف واحج أحسق يبعجه عشظ، أؼ 
مغ الديل ججا  أن تخخب عبلقتظ الدوجية؛ ومغ الرعب أن تذجىا لظ بأساليب متشػعة، فالبصػلة أن 

مذكبلت؛ والسذكبلت  اإلندان يقمج الشبي في زواجو، فالشبي كان مغ أسعج الشاس في بيػتو، كان ىشاك
ضخورية ججا ؛ لػال ىحه السذكبلت ما كان قجوة لشا؛ صار ىشاك غيخة بيغ زوجاتو، وأحيانا  شمبات، 
وخرػمات، ىحا جخػ في بيت الشبي فأنا أقػل كمسة> ليدت البصػلة أال تبتمى، ولكغ البصػلة إذا ابتميت أن 

 تقف السػقف الكامل.

 

 

 و>

 ((إنكع لغ تدعػا الشاس بأمػالكع فدعػىع بأخبلقكع))
  [عغ أبي ىخيخة أبػ يعمى والبدار]

بل مسكغ أف تأكل أخذغ الصعاـ مداء، تدكشيا  ،ي ليذ دائسًا الدوجة يخضييا أف يكػف معظ مالييغ، الأ
 وقج فدخ العمساء قػلو تعالى: لكشظ أنت جيج، كالمظ ليغ،ًا في بيتظ، بأصغخ بيت، يكػف كل شيء متػاضع

 ﴾َوَعاِشُخوُىغَّ ِباْلَسْعُخوؼِ ﴿

 [09: الشداء] سػرة 

فقالػا> ليدت السعاشخة أن تستشع عغ إيقاع األذػ بيا، بل أن تحتسل األذػ مشيا، والربخ عمى الدوجة جدء 
بيغ الدوجيغ؛ كيف بيشيسا؟ أؼ ىػ يتقي هللا في مغ العبادة، وقمت مخة> إن عطسة الدواج اإلسبلمي أن هللا 

ويتقخب إلى هللا بخجمتو ليا، والغس عغ مداوئيا، وىي تخذى  -يخذى هللا  -معاممتو لدوجتو فبل يطمسيا 
إلى هللا في خجمتيا لو، والغس عغ مداوئو؛ فإذا صح ىحا بيغ  هللا في أن تطمسو، فبل تطمسو، وتتقخب

ن زواجا  ناجحا  وسعيجا ؛ فاإلندان يجب أن يكػن حكيع نفدو يا أخػان؛ العسخ ال الدوجيغ استسخ الدواج، وكا
يحتسل خرػمات؛ أسسع عغ أزواج أحيانا  يحاربيا شيخا  ، شيخيغ، ثبلثة؛ ىل ستعير مميػن سشة؟ إذا 
خيق نرف وقتظ محارب ليا، ما ىحه الحياة؟! ىحا نػع مغ أنػاع الذيصان، والذيصان أحج أكبخ ميساتو التف

:  بيغ الدوجيغعطسة الدواج اإلسالمي أف هللا  
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بيغ الدوجيغ، أحج أكبخ ميساتو؛ فكل حخكة نحػ الجفاء والبعج بيغ الدوجيغ حخكة مغ الذيصان، وهللا عد 
خمق الدوجيغ؛ الحكخ واألنثى، وجعل بيشيسا مػدة وجل ال يخضيو إال أن تكػنا متفاىسيغ  ألن هللا عد وجل 

فاألصل السػدة، وإن لع تكغ ىحه السػدة والخحسة فيحه حالة مخضية؛ تقتزي السعالجة؛ والسعشى أنظ  ورحسة،
 أنت عمى غيخ سشة هللا في خمقو، إذا لع يكغ ىشاك مػدة ورحسة فأنت عمى غيخ سشة هللا في خمقو.

بو عشاية فائقة، وكل مخة زار أحج أصجقائي شخرا  مخيزا  بسخض عزال، ومذتخيا  لبيت فخع ججا ، ومعتشيا  
ما يسمكو قج وضعو بيحا البيت، والبيت جسيل، وفيو تدييشات جسيمة، وأثاثو فخع، فقال لو> خائف ىحه ابشة 

أىحه حياة  -شيء مؤلع  -الحخام بعج أن أمػت أن تتدوج؛ يأتي أحجىع ليأخح ىحا البيت عمى أىػن سبب 
ندان عشجما يغس برخه عغ محارم هللا، ويكتفي ىحه؟! أىحه حياة بيغ زوجيغ؟! ىحه حياة جحيع، فاإل

بدوجتو؛ ويقرخ شخفو عمييا؛ ويخضى عغ هللا بيا؛ ويخاىا قدستو في الحياة الجنيا، وىجية مغ هللا عد وجل؛ 
فيحبيا ويكخميا عشجئح يخمق هللا السػدة بيشيسا، أؼ ليذ بيجك؛ كثيخا  ما تجج أزواجا  آخحيغ بسدتػػ مغ 

يال، والحياة جحيع بيشيسا؛ فسقػمات نجاح الدواج ليذ الجسال، وليذ السال، وليذ الجسال يفػق حّج الخ
الغشى، وليذ البيت الفخع؛ مقػمات الشجاح اإليسان؛ فإذا كان الدوجان مؤمشيغ؛ هللا عد وجل خمق الػد 

 بيشيسا، فأنت شع هللا فقط، كان يقػل أحج العارفيغ> أعخف مقامي عشج ربي مغ أخبلق زوجتي.

ثػبا  مغ السيابة، ويربح ىشاك ود، وإذا كانت  كانت عبلقتظ مع هللا عبلقة شيبة يمبدظ هللا عد وجل إذا
 عبلقتظ مع هللا غيخ شيبة يجخل الذيصان بيشكسا.

 و الحسج  رب العالسيغ
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 ( : ىجيو في بيعو وشخائو 84 - 00الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.بسم ميحرلا نمحرلا هللا، 

 ىجي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في بيعو وشخائو :

أكثخ مغ بيعو، وكحلظ بعج اليجخة ال  -بعج أن أكخمو هللا تعالى بخسالتو  -باع رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص واشتخػ، وكان شخاؤه 
البيع إال في قزايا يديخة أكثخىا لغيخه، كان شخاؤه أكثخ مغ بيعو، كبيعو القجح والحمذ في مغ  يكاد يحفع عشو

وفي ىحه الديادة تذخيع لشا؛ يجػز أن تبيع بالسدايجة وأن تذتخؼ بالسشاقرة؛ ألن الشبي عميو الربلة والدبلم  ،يديج 
 جاءه أنرارؼ يدألو ماال ؛ فقال> 
وحمذ، قاؿ: ائتشي بيسا؛ فمسا أتاه بيسا، قاؿ ألصحابو الكخاـ: مغ يذتخي ))أعشجؾ شيء؟ قاؿ: عشجي قجح 

ىحيغ؟ فقاـ أحجىسا وقاؿ: أنا أشتخيو بجرىع، فقاؿ: مغ يديج؟ فقاؿ آخخ: أنا أشتخييسا بجرىسيغ، فقاؿ: ائتشي 
وائتشي بو؛ فاشتخى لو  بيسا؛ أعصى درىسًا ليحا األنراري وقاؿ: اشتِخ شعامًا وانبحه ألىمظ، واشتِخ بالثاني قّجوماً 

قّجومًا وأتاه بو، فذج الشبي عميو الرالة والدالـ بيجه الذخيفة عمى القّجـو خذبة، وقاؿ: اذىب واحتصب، وال 
أريّشظ بعج خسدة عذخ يػمًا، جاءه بعج خسدة عذخ يػمًا، وقج وّفخ ثسانية دنانيخ، فقاؿ: ألف يحتصب أحجكع 

 ه((خيخ لو أف يدأؿ الشاس أعصػه أو مشعػ 
 ] صحيح عغ أبي ىخيخة[

استشبط العمساء مغ ىحه القرة أشياء كثيخة؛ استشبصػا أن اإلندان ال يدتصيع أن يعسل إال إذا اشسأن عمى أىمو؛ 
قال لو> اشتِخ شعاما  وانبحه ألىمظ، واشتِخ بالثاني قّجوما ، واستشبصػا أيزا  أن ولي أمخ السدمسيغ يشبغي أن يػفخ 

ذبة بيجه الذخيفة، واستشبصػا أيزا  أن العسل جدء مغ العبادة، فعميو الربلة والدبلم سّغ لشا األعسال؛ شّج عميو خ
 بيحه القرة مػضػع البيع.
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 السزاربة في اإلسالـ :

وأما شخاؤه فكثيخ، وآجخ واستأجخ، واستئجاره أكثخ مغ إيجاره، وإن ما يحفع عشو أنو أجخ نفدو قبل الشبػة في 
رعاية الغشع، وأجخ نفدو مغ خجيجة في سفخه بساليا إلى الذام، كان عميو الربلة والدبلم أول مزارب في 

 بجيجه  اإلسبلم، شخكة السزاربة ىي شخكة مشجوب ليا، إندان بسالو وإندان
فيشاك في الحياة أناس كالرغار والكبار والسػضفيغ ال يدتصيعػن استثسار السال، شفل ورث عغ أبيو ماال ، أو 
رجل مال إلى التقاعج ال يدتصيع استثسار السال، وشاب بالسقابل لجيو خبخة وحيػية ونذاط وليذ معو مال، فإذا 

كة مفيجة ججا ؛ ىحه السزاربة، كان عميو الربلة تعاون صاحب ىحا السال مع صاحب ىحا الجيج كػنػا شخ 
والدبلم أول مزارب في اإلسبلم، أؼ أجخ جيجه لمديجة خجيجة؛ أرسمتو في تجارة ىػ بجيجه وىي بساليا؛ وىحا 
السػضػع ىػ الذيء السذخوع في اإلسبلم باستثسار السال، لكغ ىشاك مغ أساء إليو إساءة بالغة فقػػ جانب 

ا أمػال الشاس ليدتثسخوىا، وأكمػىا؛ خيبػا ضغ السدمسيغ بيحا الصخيق الػحيج السذخوع، بحلظ البشػك الحيغ أخحو 
 مال الشاس إلى البشػك، وىحا اإلثع في صحيفة مغ خيب ضغ الشاس بيحه التجارة.

وإن كان العقج مزاربة فالسزارب أميغ وأجيخ ووكيل وشخيظ؛ فأميغ إذا قبس السال، ووكيل إذا ترخف فيو، 
يخ فيسا يباشخه بشفدو مغ العسل، وشخيظ إذا ضيخ فيو الخبح؛ السزارب أميغ وأجيخ ووكيل وشخيظ، وقج أخخج وأج

 الحاكع في مدتجركو قال> 
 ))آجخ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص نفدو مغ خجيجة بشت خػيمج سفختيغ إلى جخش كل سفخة بقمػص((

 ]الحاكع في مدتجركو مغ حجيث الخبيع[

 الديجة عائذة بعقج مزاربة. أؼ تاجخ مع

 الشبي وحجه ىػ السّذخع وكل فعمو تذخيع وكل تخكو تذخيع :

 وشارك الشبي إندانا  في عسل تجارؼ في مكة، فمسا جاءتو الخسالة> 
 )) قجـ عميو شخيكو؛ فقاؿ: أما تعخفشي؟ قاؿ: أما كشت شخيكي؟ فشعع الذخيظ كشت ال تجاري وال تساري((

 بج هللا بغ الدائب[]رواه الصبخاني عغ ع

 تجارغ باليسدة مغ السجاراة> مجافعة الحق.
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وأىجػ وَقِبل اليجية وأثاب عمييا، ووىب واّتيب، فقال  -وكل وتػكل  -ووكل وتػكل وكان تػكيمو أكثخ مغ تػكمو 
واشتخػ ىبيا لي، فػىبيا لو، واستجان بخىغ وبغيخ رىغ، واستعار  -وقج وقع في سيسو جارية -لدمسة بغ األكػع 

إندان سأل مخة> كيف يجفغ الشبي درعو عشج إندان مغ أىل  -شبعا  ىحا كمو تذخيع  -بالثسغ الحال والسؤجل 
الكتاب، فالجػاب> لػ أن الشبي عميو الربلة والدبلم لع يتعامل مع أىل الكتاب لسا جاز لشا أصبل  التعامل معيع؛ 

 الكتاب، فتعاممو معيع تذخيع لشا.لكغ ألن الشبي مذّخع فبل بج مغ أن يتعامل مع أىل 

يػجج بالعالع اإلسبلمي مبلييغ؛ الشبي وحجه ىػ السّذخع؛ فكل فعمو تذخيع، وكل تخكو تذخيع، وكل أقػالو سّشة، 
وكل أفعالو سّشة، وكل إقخاره سّشة؛ فالشبي أىجػ وقبل اليجية، فاليجية مذخوعة، وأثاب عمييا؛ مغ التذخيع أنظ إذا 

ظ أن تخّد عمييا بيجية مثميا. ووىب وقبل اليبة، واستجان بخىغ وبغيخ رىغ, واستعار، واشتخػ قبمت اليجية عمي
بالثسغ الحال، فجفع ثسغ البزاعة نقجا  حاال ، واشتخػ بالثسغ السؤجل، وضسغ ضسانا  خاصا  عمى أعسال مغ 

، أؼ أنو ضسغ لبعس عسميا كان مزسػنا  لو بالجشة، و ضسغ ضسانا  عاما  لجيػن مغ تػفي مغ السدمسيغ
السدمسيغ ضسانا  خاصا ، وضسغ لبعزيع ضسانا  عاما ، صار الزسان واالستجانة بخىغ وبغيخ رىغ، واستعار، 
واشتخػ نقجا ، واشتخػ بثسغ مؤجل، وأىجػ وقبل اليجية وأثاب عمييا، ووىب وقبل اليبة، ووّكل وتػكل، وتاجخ، 

 وشارك، وضارب، ىحه كميا نذاشات الحياة. 

 الشبي الكخيع في حياتو اليػمية : ىجي

شبعا  كان مغ تػفي ولع يجع شيئا  أو تخك ديشا  يقػل الشبي عميو الربلة و الدبلم> عمّي ديشو، وقالػا ىحا تذخيع 
 لكل أولياء أمػر السدمسيغ؛ السدمع إذا تخك ديشا  فعمى إمام السدمسيغ أن يفي ىحا الجيغ> 

 يشًا فعمي ديشو(())مغ تخؾ شيئًا فألىمو، ومغ تخؾ د
 ]رواه البدار عغ أبي ىخيخة[

وكان عميو الربلة والدبلم يسازح ويقػل في مداحو الحق، ويَػّرؼ، وال يقػل في تػريتو إال الحق؛ مثل أن يخيَج 
 -جية  يقرجىا فيدأل عغ غيخىا كيف شخيقيا؟ وكيف مياىيا ومدمكيا؟ أو نحػ ذلظ، وكان يذيخ ويدتذيخ 

وكان يعػد السخيس، ويذيج الجشازة، ويجيب الجعػة، ويسذي مع األرممة  -الحخكة الحياتية  دّخل االستذارة في
والسدكيغ والزعيف في حػائجيع، وسسع مجيح الذعخ، وأثاب عميو، ولكغ ما قيل فيو مغ السجيح ىػ جدء يديخ 

وما قيل فيو مغ السجيح  - ىحه نقصة دقيقة؛ أن الحؼ مجح فيو الشبي عميو الربلة والدبلم حق -ججا  مغ محامجه 
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إال جدء مغ محامجه ملسو هيلع هللا ىلص، أؼ ىشا مؤلف الكتاب رحسو هللا تعالى أشار> ليذ مسغ يسجح بفػق ما ىػ فيو ويخضى، 
أحيانا  إندان يسجح مجيحا  غيخ معقػل، يشبغي أال تخضى أن تسجح بيحا السجيح، أما مجح غيخه مغ الشاس فأكثخ 

 لحلظ؛ أمخ أن يحثى في وجػه السجاحيغ التخاب، قال عميو الربلة والدبلم> ما يكػن بالكحب، 

 )) إذا رأيتع السجاحيغ فاحثػا في وجػىيع التخاب ((
 ] أخخجو الصبخاني عغ عصاء بغ أبي رباح [

السجيح شخيق إلى الشفاق، بل السجيح الكاذب ىػ الشفاق بعيشو، فالشبي مجح، ولكغ الحؼ مجحو ما مجحو إال في 
 بعس محامجه، أما مجح غيخه فأغمبو كحب ونفاق، لحلظ قال عميو الربلة والدبلم> 

 )) إذا رأيتع السجاحيغ فاحثػا في وجػىيع التخاب ((
 رباح [] أخخجو الصبخاني عغ عصاء بغ أبي 

 

 تذخيع الػقف :

ووقف الشبي عميو الربلة والدبلم أرضا  كانت لو؛ شخع لشا الػقف والػقف شيء مغ أروع ما في التذخيع 
اإلسبلمي، لكغ أسيء استخجامو، أما ىػ في األصل فذيء رائع؛ أؼ يحبذ الخقبة، ويػزع مشفعتيا، فالسدمسػن 

مبة العمع، األوقاف الخيخية أوقاف مشػعة ججا ، و في التاريخ درجػا في ىحا عمى وقف بعس أمبلكيع لمسداجج، لص
اإلسبلمي أنػاع مغ األوقاف تحار ليا العقػل؛ كان ىشاك نفػس شيبة ججا ، أعسال صالحة كثيخة، حتى إن ىشاك 

اك ىش -البيائع، والجواب السخيزة  -وقفا  لمحيػانات، ىشاك أراض تدرع كؤل  مغ أجل أن تحبذ لرالح الحيػانات 
أوقاف لؤلشفال الرغار الحيغ يكدخون األواني، فكل شفل عشجه سيج أو معمع قاس؛ كدخ معو إناء، كان يأتي 

تػقف  -بقصعة مغ ىحا اإلناء؛ ليأخح إناء  ججيجا ؛ ليتقي الصفل مذكمة كبيخة، شبعا  شمبة العمع أكثخ شيء 
فا  خيخية، وىشاك أوقاف ذرية أيزا ، ىشاك مغ ىحه تدسى أوقا -األراضي والجور واألمػال لصمبة العمع الذخعي 

يقف بيتا  أو أرضا  لحريتو مغ بعجه، شبعا  األوقاف الحرية صفيت، أما األوقاف الخيخية فبل تدال باقية إلى اآلن، 
 والػزارات الجيشية في العالع اإلسبلمي اسسيا وزارة األوقاف، جسع وقف، فالشبي وقف بعس األمػال ووزع مشافعيا.
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 الشبي الكخيع لع يزع مكانتو الجيشية في أمخ شخري بل شفع و تذفع :

وتذفع، وشفع إليو، و ردت بخيخة شفاعتو في مخاجعتيا مغيثا ، فمع يغزب عمييا، امخأة لع تحب زوجيا فصمبت 
 الفخاق مشو، فكان يحخص عمى أن يبقى زوجا  ليا، فمع تخَض، فذفع لو الشبي> 

 رسػؿ هللا ؟ فقاؿ : إنسا أنا شافع (( ))فقالت: أتأمخني بو يا
 فمع يغزب عمييا.

 ]البخارؼ عغ ابغ عباس[

ىشا نقصة دقيقة، الشبي لع يزع مكانتو الجيشية في أمخ شخري، كل إندان لو خرػصياتو و لو مػاقفو 
 الذخرية، فالشبي شفع، وبخيخة ردت شفاعتو، فمع يغزب عمييا، ألن القزية شخرية.

استشبصو الرحابة> أن الشبي عميو الربلة والدبلم حيشسا عرػه الخماة في بجر، ومات بعزيع وىشاك مػقف آخخ 
صمى عمييع، فكيف صمى عمييع وقج عرػه؟. فقالػا> إنيع عرػا أمخا  تشطيسيا  ولع يعرػا أمخا  تذخيعيا ؛ فالشبي 

جا ، إلو شّخع؛ فالحؼ عراه في أمخ فّخق بيغ األمخ التشطيسي وبيغ األمخ التذخيعي؛ األمخ التذخيعي شيء كبيخ ج
تشطيسي صمى عميو، والشبي ميد بيغ أن تعري هللا، وأن تعري أمخا  تشطيسيا  فخعيا ، فقال العمساء> "إنو صمى 

 عمييع ألنيع عرػه في أمخ تشطيسي، ولع يعرػه في أمخ تذخيعي".

 هللا سبحانو وتعالى أمخ الشبي بالحمف في ثالثة مػاضع :

 خ مغ ثسانيغ مػضعا ، ىشاك إندان ال يحمف، وهللا قال> وحمف في أكث
 ﴿َواْحَفُطػا َأْيَساَنُكْع﴾

 [;:] سػرة السائجة>

لكغ ىشاك مػاقف فييا حدع؛ إذا ما حمفت الجعػة تدقط، الحق يزيع؛ سألشي مغ يػميغ شخز> أأحمف؟ قمت 
ليسيغ، فإذا تصابق الحمف مع الػاقع ال لو> إن كان األمخ واقعا  فاحمف؛ قزية خصيخة، فجعاه القاضي إلى حمف ا

 يػجج شيء عميظ، فالشبي حمف في أكثخ مغ ثسانيغ مػضعا ، وأمخه هللا سبحانو وتعالى بالحمف في ثبلثة مػاضع> 

 ﴿َوَيْدَتْشِبُئػَنَظ َأَحقٌّ ُىَػ ُقْل ِإي َوَربِّي ِإنَُّو َلَحقٌّ﴾
 [75]سػرة يػنذ>
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 احمف أؼ إؼ وربي > 

اَعُة ُقْل َبَمى َوَربِّي َلَتْأِتَيشَُّكْع ﴾﴿َوَقاَؿ الَّحِ   يَغ َكَفُخوا اَل َتْأِتيَشا الدَّ
 [5]سػرة سبأ>

 وقال تعالى>

 ﴿زعع الحيغ كفخوا أف لغ يبعثػا ُقْل َبَمى َوَربِّي َلُتْبَعُثغَّ ﴾
 [ 9]سػرة التغابغ> 

 فا عد وجل أمخ الشبي أن يحمف. 

أبا بكخ بغ دمحم بغ داود وال يدسيو بالفقيو، فتحاكع إليو يػما  ىػ وخرع  مخة إسساعيل بغ إسحاق القاضي يحاكخ
لو؛ فتػجيت اليسيغ عمى أبي بكخ بغ داود؛ فقال لو القاضي إسساعيل> َأَوَتْحِمُف َوِمْثُمظ َيْحِمُف َيا َأَبا َبْكٍخ؟ قال> 

كتابو، قال أيغ ذلظ؟ فدخدىا لو أبػ  وما يسشعشي مغ الحمف وقج أمخ هللا تعالى نبيو بالحمف في ثبلثة مػاضع مغ
 بكخ؛ فاستحدغ ذلظ مشو ججا ؛ ودعاه بالفقيو مغ ذلظ اليػم.

ىشاك إندان يحمف ببل سبب؛ كثيخ الحمف، وىشاك إندان يخفس الحمف بجعػػ أنو ورع، أما لػ رفزت الحمف 
 تحمف.وضاع حق السدمع؛ فيشاك مذكمة؛ فرار عجم الحمف ىػ اإلثع بعيشو؛ يشبغي أن 

 االستثشاء في اليسيغ :

وكان عميو الربلة والدبلم يدتثشي في يسيشو تارة، و يكفخىا تارة، ويسزي فييا تارة؛ االستثشاء إذا قال> إن شاء 
هللا؛ إندان أقدع با؛ وقال> إن شاء هللا سأفعل ىحا،؛ مادام استثشى ال حشث مع االستثشاء، فكان عميو الربلة 

يسيشو تارة، ويكفخىا تارة، أحيانا  يخػ عميو الربلة والدبلم أن الحشث باليسيغ أفزل مغ والدبلم يدتثشي في 
إجخائيا؛ أيغ الخيخ؟ إندان حمف أال يدور أختو؛ إذا  قصعيا وىي بحاجة لو، بحاجة لتػجييو، ومخة تألع مشيا 

 فحمف أال يدورىا فيشبغي أن يحشث بيسيشو ويدورىا.
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 يسشع عقج اليسيغ، والكفارة تحميا بعج عقجىا، وليحا سساىا هللا تحمة>  العمساء قالػا> االستثشاء

ُ َلُكْع َتِحمََّة َأْيَساِنُكْع﴾  ﴿َقْج َفَخَض َّللاَّ
 [4]سػرة التحخيع>

ىحا ىجؼ الشبي عميو الربلة والدبلم في أكثخ نذاط يفعمو اإلندان وىػ البيع والذخاء؛ الحطتع أييا األخػة كيف 
وآجخ واستأجخ، وشارك مذاركة انجماجية، وعقج عقج مزاربة، ووكل وتػكل، وأىجػ وقبل  أنو باع واشتخػ،

اليجية وأثاب عمييا، ووىب وقبل اليبة، واستجان بخىغ وبغيخ رىغ، واستعار واشتخػ بالثسغ الحالي والسؤجل، 
زاىا تارة، ومازح وأم وضسغ ضسانا  خاصا  وعاما ، وشفع بيغ اثشيغ وحمف اليسيغ، واستثشى وكفخ عغ يسيشو

السدمسيغ عميو الربلة والدبلم، وكان عميو الربلة والدبلم يعػد السخيس ويذيج الجشازة، ويجيب وضسغ ديػن 
 الجعػة، ويسذي مع األرممة والسدكيغ والزعيف في حػائجيع، وسسع مجيح الذعخ، وأثاب عميو.

  .وفي درس آخخ إن شاء هللا نشتقل إلى ىجيو في معاممتو ملسو هيلع هللا ىلص

 والحسج  رب العالسيغ
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 ( >  ىجيو في معامبلتو 94 - 60) الجرس 

 

 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

 

سيج ىحه األمة ونبييا، وسيج األنبياء  أؼ الشبي عميو الربلة و الدبلمملسو هيلع هللا ىلص بشفدو عمى األقجام، هللا سابق رسػل 
فدابق  -اإلندان إذا تكمف أصبح مسقػتا   -ومع ذلظ كان إندانا  شبيعيا   ،والسخسميغ، وخيخة هللا مغ خمقو

> إذا صخعتشي لمشبي الكخيعقال أبػ ركانة، أبػ ركانة كان مرارعا  ، وصارع بأقجامو مذيا   أصحابو بعس
كل صحابي تفػق في أما أصحابو ف –كساالت كميا أوتي ال أؼ -أسمع؛ فرخعو الشبي عميو الربلة والدبلم 

الكساالت، حتى في القػة  ق؛ ىحا في شجاعتو، وىحا في كخمو، لكغ الشبي عميو الربلة والدبلم جسع كلمُ خُ 
 الجدجية كان مرارعا ، ففي حجيث رسػل هللا أنو>

 ))صارع أبػ ركانة صارع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص  فرخعو الشبي ثبلث مخات، عشجىا أسمع((
 [عغ أبي ركانة أخخجو التخمحي وأبػ داود]

ثػبو بيجه، ورقع دلػه بيجه، وحمب  ورقع -و أصمح -، وخرف نعمو بيجه رعابشفدو عمى األقجام، وص دابقف
ورفع  -بشاء السدججفي يحسل المبغ كان  - في بشاء السدجج،شاتو، وخجم أىمو ونفدو، وحسل معيع المبشة 

واحتجع في  - كان ضيفا  وكان مزيفا   أؼ -عمى بصشو الحجخ مغ الجػع تارة، وشبع تارة، وأضاف وأضيف 
، وكػػ ولع يكتػَ  ،بيغ الكتفيغ، وتجاوػ  وما ،، والكاىلخجعيغقجمو، واحتجع في األ عمى ضيخو  ،وسط رأسو

إندان شبيعي يعير مع الشاس، يذاركيع في كل شيء،  السخيس مسا يؤذيو، أؼ، وحسى ورقى ولع يدتخقِ 
لفت ؛ شيء مغ تخفعو مغ بعس األعسال، بل تأتي مكانتو مغ قخبو مغ هللا عد وجل فاإلندان مكانتو تأتي ال

 إلى اليابان ا  وفج ػافأرسم -صشاعة الديارات  -متخمفة عغ اليابان تيعصشاع أنوججوا  الغخبية أن الجول نطخؼ 
 وججوا أن السجيخ ىشاك، ا  ليذ تكشػلػجيو بحث عغ سبب تفػقيع في الرشاعة؛ ففػجئػا أن الدبب اجتساعي، لم

 ىجي الشبي صمى هللا عميو و سمع في معامالتو :
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يعسل ألفة،  اختبلط القسع مع القػاعج السجيخ والعسال، فيحا االختبلط حػاجد بيغ ال يػججيأكل مع العسال، 
 د بيغ السجيخ والعامل، يأكمػن معا  يعسل انجفاعا  وحساسا ، واآلن في بعس السعامل عشجنا ال يػجج حػاج

يع فقػاعج ديششا عطيسة ججا ، ففالعامل يذعخ أن ىحا السعسل معسمو، فيتقغ عسمو؛ إتقان العسل يخوج البزاعة، 
 تػاضع ونصبق الدشة ألسباب تعبجيةشفأما نحغ  ؛حزة، ألسباب تجارية محزةألسباب مادية ميتػاضعػن 
فزائل فمخجوشة بحب السال، أما فزائل السؤمشيغ  ففزائل فزائل إذا كان ىشاكدنيا وآخخة،  ،أرقى بكثيخ
فمو السؤمغ إذا كان كامبل  ؛ بل اليع أن أتقخب  عد وجل، لحلظ السال؛ ليذ اليع أن أربح ةحبممجخدة مغ 

وأن  ،سغ أجل أن يكدب ثقة الشاس، وأن يخبحف ؛وقمج السؤمغ بأخبلقو ،الجنيا واآلخخة، أما الكافخ إذا كان ذكيا  
 يحقق مرالحو، ىحا شيء وىحا شيء آخخ.

 

 

وكان عميو الربلة والدبلم أحدغ الشاس معاممة، وكان إذا استدمف سمفا  قزى خيخا  مشو، وكان إذا استدمف 
 لخجل سمفا  قزاه إياه ودعا لو، ويقػل عادة>

َمِف الحسُج واألداُء بارك هللُا في أىمظ ومالظَ ))  ((، إنسا جداء الدَّ
  عغ عبج هللا بغ أبي ربيعة[ ئيأخخجو الشدا] 

قزاه إياه ودعا  ، فكان إذا استدمف سمفا  مغ أثخ معاممة سيئة با أال يجيغ واحجا  كثيخ مغ األشخاص يقدع 
 >لو، وقال

َمِف الحسُج واألداُء بارك هللُا في أىمظ ومالظَ ))  ((، إنسا جداء الدَّ
  عغ عبج هللا بغ أبي ربيعة[ أخخجو الشدائي]

 

 

 الشبي عميو الرالة و الدالـ أحدغ الشاس معاممة :
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عميو الربلة  فقال ،فأتاه - احتاج ىحه السػاد - ))استدمف مغ رجل أربعيغ صاعا ، فاحتاج األنرارؼ 
> ال تقل إال خيخا  فأنا عميو الربلة والدبلم فقال وأراد أن يتكمع شيء بعج. فقال الخجل مغ ما جاءناوالدبلم> 

 ةأعصاه أربعيغ فزبل  وأربعيغ سمف -أؼ اشسئغ؛ ال تقل إال خيخا ، أنا خيخ مغ استدمف -خيخ مغ تدمف
 (( فأعصاه ثسانيغ

  عغ عبج هللا بغ عباس[رواه البدار ] 

 إلندان أنهللا سسح كيف  -نقصة ميسة ججا ؛ سأوضحيا لكعىشاك  –واقتخض بعيخا ؛ فجاء صاحبو يتقاضاه 
يقاضي الشبي ويغمع لو بالقػل؟! ألن هللا عد وجل لػال أن ىؤالء الحيغ تدمفػا مشو وأغمطػا لو بالقػل، لػ لع 
يفعمػا ما ضيخ كسال الشبي، فا عد وجل أراد أن يطيخ كسال الشبي، فيشاك أشخاص سفياء، وأشخاص 

هللا عد وجل جعل أن ربلة والدبلم، لػ عشجىع غمطة ومصالبتيع قاسية، كل أنػاع البذخ عامميع الشبي عميو ال
لسا ضيخت  ،ب ما بعجه أدب، وىػ قابميع بكسالأصحابا  محبيغ فقط، واحتخام ما بعجه احتخام، وأد حػل الشبي

شالبظ  إندانالقدػة؛ بفزائل ال تطيخ بالكسال، يػجج فزائل ال تطيخ إال  ىشاكلكغ  الفزائل األخخػ،
يقصعو فتمقاه لصيفا ، أما إذا تجاوز حجه معو  ن مادام محتخما  احتخاما  عاليا  اأغمع القػل؛ اإلند إندانبقدػة، 

يقصعظ  معو بكمسةليو مدخور، تجاوزت حجك ؤ تأليو؛ مدخور، ت ىشاكقصعا ، ىكحا شأن األقػياء؛ مادام 
 .قصعا  

 

 

 >  إال حمساىحا سا زاده فأشخاص تجاوزوا الحج معو،  ىشاكسيج الخمق وحبيب الحق الشبي أما 

دعػه،  بو أصحابو فقال> اقتخض بعيخا ، فجاء صاحبو يتقاضاه، فأغمع  لمشبي عميو الربلة والدبلم، فيعّ ))
 ((فإن لراحب الحق مقاال  

 عغ أبي ىخيخة[ خخجو البخارؼ  ومدمع  والتخمحؼ]أ 
 

 حمع الشبي صمى هللا عميو و سمع :
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، عشجه مذكمة، فمو مقاؿ؛ دعػه ليتكمع ليعبخ عغ حاجتو، اإلنداف إذا كاف مطمػمًا، وتكمع  ىحا مبجأ؛ مطمـػ
 حياناً يختاح، ال تسشعو مغ الكالـ، لػ مشعتو يشفجخ، وىحا أساسًا مبجأ بالسعالجة الشفدية يدسػنو البػح؛ أ

حيانًا الػاحج مع أوالده، مع ما فعل شيئًا، فقط أصغى لو، أ لصبيب، يختاح؛ الصبيبا يتكمع معيأتي السخيس 
شخيقة  فيشاؾ، بالكالـ إشالقًا ستشفجخوحجه عالج، إف لع تدسح ليا  ، الكالـ؛ استسعأىمو؛ يتكمسػف 

كأف أبعادىا كميا، فليعخؼ يدسح لمسخيس أف يعبخ عغ مذكمتو  الشفدي بالسعالجة الشفدية؛ أف الصبيب
 وىحا الزغط فخغو، واإلنداف عشجما يعبخ عغ مذكمتو يختاح، فقاؿ : التػتخ انتذخ، ىحا

 ((دعػه فإن لراحب الحق مقاال  ))
 عغ أبي ىخيخة[ والتخمحؼ خخجو البخارؼ  ومدمع ]أ

قمت  و لع نججه، وعشجما جاء صجيق يعسل في الجامعة أستاذا ، فتفقجناه في الجامعة شيخا   ىشاكأنا مخة، 
قال لي>  ؟عشجنا مؤتسخ لخفع مدتػػ اإلدارة. قمت لو> ىحا السؤتسخ ما تػصياتو الشيائيةأيغ أنت؟ قال لي> >لو

دائخة، مدتذفى،  -بيغ الخئيذ ومخؤوسيو  ىشاك حاجدعجيب؛ أقرخ تػصية رأيتيا في حياتي أال يكػن 
 عسخ، قمت لو > عجيب؛ ىحا قػل سيجنا -حاجد بيشيسا ىشاكيكػن  عسال ال مجيخ عام و ،مجرسة، معسل لو

 ".ال تغمق بابظ دونيع فيأكل قػييع ضعيفيع"> قال لو سيجنا عسخ، أوصى أحج الػالة،

ال  -لؤلعمىأن يرل  السطمػم ال يدتصيعحاجد فاإلدارة سيئة ججا  ألن الرغار يطمسػن، و  كان ىشاك إذا 
لسعسل، فالحؼ لو أما إذا أقل إندان يدتصيع أن يرل إلى مجيخ ا - تغمق بابظ دونيع فيأكل قػييع ضعيفيع

ن يقابل مجيخ السعسل، يذتكي عميو، يحدب، يعج لؤللف قبل أ؛ اإلندان السطمػم لو حق عالية بالسعسلوضيفة 
 >يأخح حخيتوف إذا الصخيق لسجيخ معسمو غيخ سالظضف البديط، أما ػ ىحا الس أن يطمع

 ى أرامل بشي عبج السصمب.(())واشتخػ مخة شيئا  وليذ عشجه ثسشو، فأربح فيو فباعو، وترجق بالخبح عم
 [عبج هللا بغ عباسعغ  َأخخجو أبػ داود] 
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 فقال> عميو، فيع بو عسخ بغ الخصاب، معفأغ تقاضاه غخيع لو ديشا  

أي أنت ما أصبت؛ -)مو ياعسخ، كشت أحػج إلى أن تأمخني بالػفاء، وكان أحػج إلى أن تأمخه بالربخ )
 ((-مخني بحدغ األداء، ومخه بالربخ

 ]رواه الصبخاني عغ عبج هللا بغ سالـ[ 

وباعو ييػدؼ بيعا  إلى أجل؛ فجاء قبل األجل يتقاضاه ثسشو، فقال لع يحل األجل، فقال الييػدؼ إنكع لسصل ))
يا بشي عبج السصمب، فيع بو أصحابو فشياىع، فمع يدده ذلظ إال حمسا ، فقال الييػدؼ> كل شيء مشو قج عخفتو 

فأسمع  ،قيت واحجة وىي أنيا ال تديجه شجة الجيل عميو إال حمسا ، فأردت أن أعخفيامغ عبلمات الشبػة؛ وب
 ((الييػدؼ

 عغ عبج هللا بغ سالـ[ صحيح]

قبل شيخ، قاؿ لو: األجل لع يحغ بعج،  ءهشيئًا لذيخ، جاالشبي مشو مف ؛ استدلو حقليذ الييػدي  أي
حابو أف يفعمػا شيئًا، فقاؿ الييػدي: كل شيء فشيى أص -أغمع  -قاؿ لو: إنكع مصل يا بشي عبج السصمب 

جه شجة الجيل عميو إال حمسًا، أردت أف مشو قج عخفتو مغ عالمات الشبػة؛ وبقيت واحجة وىي أنو ال تدي
 أعخفيا فأسمع.

إال حمسا   ىحا القػل، فسا زادهفي وأغمطػا لو  ،أشخاص تيجسػا عميو، وتصاولػا عميو ةثبلث قرز؛ ثبلث
 سبلما .ووداعة و 

 

 

 

 

 

 ىجيو صمى هللا عميو و سمع في وفاء الجيغ :



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  48

 

 

 >وأسكشيا، قال أبػ ىخيخة ،وأحدشيامذية، وكان أسخع الشاس  ،وكان إذا مذى تكفأ تكفؤا  

مغ ما رأيت شيئا  أحدغ مغ رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ كأن الذسذ تجخؼ في وجيو، وما رأيت أحجا  أسخع في مذيتو ))
 ، وإنا لشجيج أنفدشا، وإنو لغيخ مكتخث((كأنسا األرض تصػػ لو رسػل هللا

 [ عغ أبي ىخيخة أخخجو التخمحي ]

 >مذيو فيو عدم وقػة وسخعة، وقال عمي بغ أبي شالب رضي هللا عشوا ، رياضي كان

 ((كان رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ِإذا مذى تكّفأ تَكفُّؤا ، كأنسا َيشَحّط مغ َصَبب  ))
 [ عغ عمي أخخجو َرزيغَ ] 

 قمت -كل حخكة مغ حخكاتو تعشي القػة، وكان إذا مذى تقمع  أؼمغ جبل يتكفأ تكفؤا   نازال   إذا كان اإلندان
تقمع تقمعا ، وىي مذية أولي العدم  -ؼ ليذ شحصا  يذحط رجمو أ بجسمتو، غ األرضم التقمع> االرتفاع و
 ،والتساوت ،والسيانةوحيا لؤلعزاء، وأبعجىا مغ مذية اليػج، أر و  ،ل السذياتجوىي أعوالذجاعة،  واليسة

مذية ذليل،  ىشاكو مذيو مدر،  ، أؼماشيا  كأنو ميتإندانا  وأبعجىا مغ مذية اليػج، والسيانة والتساوت؛ تمقى 
وال تساوت، فإن الساشي إما أن يتساوت في مذيتو،  ،ميانةال  و ،وال ذل ،و مذية ىػج، مذيتو ال مذية ىػج

وإما أن يسذي باندعاج واضصخاب،  ؛ويسذي قصعة واحجة، كأنو خذبة محسػلة، وىي مذية محمػمة قبيحة
مذية الجسل األىػج، وىي مذية محمػمة أيزا ، وىي دالة عمى خفة عقل صاحبيا؛ والسيسا إذا كان يكثخ 

 >وإما أن يسذي ىػنا ، وىي مذية عباد الخحسغ ؛االلتفات، حال مذيو يسيشا  وشساال  

ْحَسِغ الَِّحيَغ َيْسُذػَف َعَمى اأْلَْرِض َىْػناً ﴿  ﴾َوِعَباُد الخَّ

 [10الفخقاف:سػرة  ]

 

: والذجاعة واليسة العـد أولي مذية الخسػؿ الكخيع مذية  
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دكيشة ووقار مغ غيخ تكبخ وال تساوت، وىي بكسا وصفيع هللا في كتابو، قال غيخ واحج مغ الدمف> ىػنا  
تمقى جمدة فييا كبخ،  ؛يشعكذ عمى الجمػس، السذياألدب يشعكذ عمى ! سبحان هللارسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مذية 

؛ يزع صار مائبل   يزصجع عمى آخخ السدشج جمدة فييا قمة أدب، جمذ عمى كشبة، عمى شخفيا يجمذ و
فاإلندان مذيو وجمػسو يعبخ عغ  ؛جمدة فييا أدب ىشاكمشطخ وقح؛ جمدة فييا وقاحة، ؛ رجبل  فػق رجل

أن الساشي معو يجيج وكأنسا األرض تصػػ لو، حتى كصبب،  يشحط مغ فإنو مع ىحه السذية كأنو - إيسانو
ليذ القرج أنو متكبخ؛ لكغ عمى تقجمو بالدغ عميو غيخ مكتخث  -غيخ مكتخث ورسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص نفدو، 

وىحا يجل عمى أمخيغ> أن مذيتو لع تكغ مذية تساوت وال ميانة، بل  في مذيو ا  الربلة والدبلم كان نذيص
 .أعجل السذيات مذيتو

 

 

مذية تساوت، ومذية ىػج، ومذية ىػن؛ التي كان يفعميا الشبي عميو  >أنػاع، ىحه ثبلثة مشيا ةوالسذيات عذخ 
سخع السذي مع ىػ أمل، و الخّ  >، والخامدة> الدعيوتساوت. الخابعةميانة الربلة والدبلم ال مذية ىػج و 

 عسخ>بب. وفي الرحيح مغ حجيث ابغ ويدسى الخ ا، الخملتقارب الخص

 ))أن الشبي ملسو هيلع هللا ىلص خب في شػافو ثبلثا ، ومذى أربعا ((
 [عغ ابغ عسخ البخاري ومدمع ]أخخجو

 أؼ ىخولة خفيفة.الخبب 

 >دبلن، وىػ العجو الخفيف، الحؼ ال يدعج الساشي، وفي بعس السدانيجالشّ  >الدادس

 ملسو هيلع هللا ىلص مغ السذي في حجة الػداع؛ فقال> استعيشػا بالشدبلن(( ))أن السذاة شكػا إلى رسػل هللا
 ] الحاكع عغ ابغ عباس[

 

 أنػاع السذي :
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أؼ مذية ندائية، ىشاك  –تكدخا  وتخشثا  مذية التسايل، وىي مذية يقال فييا> إن فييا  ، وىيالَخْػَزَلى >والدابع
والتاسع> إلى الػراء،  القيقخػ؛ وىي السذية> والثامغ - تسايل ويتكدخ في أعزائوي رجل يسذي ىحه السذية،

وىي  وىي مذية أولي العجب والتكبخ، مذية التبختخ >يثب فييا الساشي وثبا ، والعاشخ وىي مذية الَجَسَدػ 
اليػن والتكفؤ،  و نفدو، وأعجل ىحه السذياتتأعجبالتي خدف هللا سبحانو براحبيا لسا نطخ في عصفيو، ف

مذية  ،التكفؤ فييا قػة، واليػن فييا وقار، إذا  عشجنا مذية اليػج، مذية السيانةفييا قػة وفييا وقار؛  أؼ
أنػاع لمسذي أعجليا؛ اليػن  ةعذخ ، التبختخ؛ ػ القيقخػ، الجسد  ،الَخْػَزَلى لتساوت، الدعي، الخمل، الشدبلن،ا

 >م. أما مذيو مع أصحابووالتكفؤ، التكفؤ فييا قػة، واليػن فييا وقار، وىحه مذية الشبي عميو الربلة والدبل

 ))فكانػا يسذػن بيغ يجيو وىػ خمفيع، ويقػل> دعػا ضيخؼ لمسبلئكة((
 ]رواه أحسج عغ جابخ بغ عبج هللا[ 

 وليحا جاء في الحجيث>

))وكان يدػق أصحابو، وكان يسذي خمفيع، وكان يساشي أصحابو، فخادػ وجساعة،ومذى في بعس غدواتو 
 ((َأنِت إال إْصَبٌع َدميِت وفي سبيل َّللاَّ ما لقيتِ  َىلْ مخة، فجميت أصبعو، فقال>

 ]رواه التخمحي عغ جشجب بغ سفياف البجمي[

 يجعػ ليع((و  يخدفو،؛ يدجي الزعيف و خمفيع)) وكان في الدفخ يدػق أصحابو أمامو، ىػ يديخ 
 [جابخ بغ عبج هللا ود عغذكخه أبػ دا]

أخبلقو صمى هللا ؛ ىحا مغ حاجة أخحىان وجج الزعيف أعانو، إ ؛أصحابوالساشي في الخمف يجب أن يخجم 
 ع.خجمتي، يسذي خمفيع في عفي خجمتيكان عميو وسمع؛ ىػ 

 والحسج  رب العالسيغ
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 ( :  ىجيو في كالمو وسكػتو وضحكو وبكائو وحخكاتو 49 - 17الجرس ) 

 

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و

 

 >في كبلمو وسكػتو وضحكو وبكائو ملسو هيلع هللا ىلص وىجي

 ملسو هيلع هللا ىلص أفرح خمق هللا، أفرح كبلم بعج القخآن الكخيع كبلم رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ أوتي جػامع الكمع وقال>  كان

 بيج أني مغ قخير(( العخب))أنا أفرح 
 [ الخجري  سعيج أبي عغ الصبخاني وأخخج] 

كان أفرح خمق هللا، وأعحبيع كبلما ، وأسخعيع أداء، وأحبلىع مشصقا ، إن كبلمو ليأخح بسجامع القمػب، ويدبي 
األرواح، ويذيج لو أعجاؤه، وكان إذا تكمع تكمع بكبلم مفرل، مبيغ يعجه العاد، ليذ بيحر مدخع ال يحفع، وال 

بيغ أفخاد الكبلم، كبلم مترل، كبلم واضح، كبلم فريح، كبلم مقبػل، ليذ بيحر مشقصع تتخممو الدكتات 
 متقصع، تتقصعو الدكتات، بل ىجيو في الكبلم أكسل ىجؼ، قالت عائذة رضي هللا عشيا>

يحَفُطُو َمْغ َجَمَذ ل ، ما كاف رسػُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدخد كَدْخِدكع ىحا . ولكشو كاف يتكمع بكالـ ُيَبيشو ، َفْر  ))
 ((ِإليو

 ]رواه التخمحي عغ عائذة[

وكان كثيخا  ما يعيج الكبلم ثبلثا  ليعقل عشو؛ فكخة دقيقة ججا ، عسيقة ججا ، خصيخة ججا ، يعيجىا مختيغ أو ثبلثة، 
أؼ  -و وكان إذا سّمع سّمَع ثبلثا ، وكان شػيل الدكػت، ال يتكمع في غيخ حاجة، يفتتح الكبلم ويختسو بأشجاق

يفتتح الكبلم ويختتسو  -الكمسة تسؤل فسو، أحيانا  اإلندان يعمظ الكبلم عمكا ، أحيانا  الكمسة غيخ واضحة 
بأشجاقو، يتكمع بجػامع الكمع؛ فرل ال فزػل وال تقريخ؛ الببلغة ىكحا بيغ اإليجاز السخل واإلششاب السسل 

وكان ال يتكمع فيسا ال يعشيو، وال يتكمع إال فيسا  -ال يػجج كبلم زائج مسل وال كبلم ناقز ليذ واضحا   –

:و سكػتو  ملسو هيلع هللا ىلص في كالمو الشبي ىجي  
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ما كان يعيب  -يخجى ثػابو، وإذا كخه شيئا  عخف في وجيو، ولع يكغ فاحذا  وال متفحذا  وال صخابا  وال عيابا  
وليذ لجيو أؼ مداح فاحر؛ اآلن كثيخ مغ الشاس، أربعة أخساس  -شيئا ، وما كان عشجه صػت عال صخاب 

 .-كبلم ممغػم  -حر كبلميع مداح فا

 

 

كان جّل ضحكو التبدع، بل كمو تبدع، فكانت نياية ضحكو أن تبجو نػاجحه، وكان يزحظ مسا يزحظ مشو 
أصحابو، أحيانا  اإلندان حتى يخكد مكانتو يعدل نفدو عسا حػلو، فيتخفع عغ كل شيء مزحظ؛ أؼ إن 

حظ كسال أما إذا بقي آخحا  وضع الييسشة، وىشاك حجث شخفة ومغ حػلو ضحظ، وىػ ضحظ؛ شارك؛ الز
وىػ لع يزحظ؛ فيحخج الباقيغ، فكان عميو الربلة والدبلم مغ كسالو  -والكل ضحكػا  -شيء مزحظ 

يزحظ مسا يزحظ مشو أصحابو، وكان يتعجب مسا يتعجبػن، ولمزحظ أسباب عجيجة؛ ىحا أحجىا؛ ىشاك 
 شيء يجعػ لمزحظ.

 

 

 ىشاك نقصة دقيقة أن هللا عد وجل قال>

 ﴾َوَأنَُّو ُىَػ َأْضَحَظ َوَأْبَكى﴿

 [40 ]سػرة الشجع:

 

 

 أنػاع الزحظ :

 ىجيو صمى هللا عميو و سمع في ضحكو :
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إذا كان اإلندان جالدا  مع أىمو، وصار ىشاك شخفة و ضحظ، فيحا مغ فزل هللا عد وجل ألن هللا عد وجل 
مادامت  يبكيو، فقج يكػن ىشاك مذكمة، قج تأتي مذكمة ال يسكغ أن تزحظ معيا إشبلقا ، قادر عمى أن

األمػر ميدخة، و هللا عد وجل مدمع لظ صحتظ وأوالدك وأىمظ؛ ال يػجج عشجك مذكمة كبيخة، وضحكت فيحه 
 نعسة مغ نعع هللا عد وجل>

 ﴾َوَأنَُّو ُىَػ َأْضَحَظ َوَأْبَكى﴿

 [40 ]سػرة الشجع: 

 ولمزحظ أسباب عجيجة؛ ىحا أحجىا.

 والثاني> ضحظ الفخح؛ اإلندان أحيانا  يزحظ مغ شجة الفخح، وىػ أن يخػ ما يدخه أو يباشخه.

 والثالث ضحظ الغزب> 

 مخة شجه أعخابي مغ ثػبو حتى أّثخ عمى رقبتو الذخيفة وقال>

 ))أعصشي مغ ماؿ هللا فيحا ليذ مالظ وال ماؿ أبيظ((
 ل>فالشبي تبدع وقا

 ))صجؽ إنو ماؿ هللا((
 عغ أنذ بغ مالظ[ أخخجو البخاري ]

ىحا التبدع دليل القػة؛ بإمكانو أن يقتمو، بإمكانو أن يدحقو، لكغ رثى لحالو، ورحسو، فكان التعبيخ تبدسا ، ىحا 
 تبدع الغزب.

يو، ضحظ الغزب وىػ كثيخا  ما يعتخؼ الغزبان إذا اشتج غزبو، وسببو تعجب الغزبان مسا أورد عم
ىحه بصػلة  -وشعػر نفدو بالقجرة عمى خرسو، وأنو في قبزتو؛ وقج يكػن ضحكو لسمكو نفدو عشج الغزب 

السؤمغ يسمظ نفدو عشج الغزب؛ مديصخ، نفدو شػع يجيو، ىشاك إندان إذا غزب تفمت الدمام مشو،  -
 تبدع، ىحا تبدع التسمظ>يتكمع كبلما  بحيئا ، يدب الجيغ أحيانا ، فكان عميو الربلة والدبلم إذا غزب 
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 ﴾َوِإنََّظ َلَعمى ُخُمٍق َعِطيٍع ﴿

 [4القمع:سػرة ]

 .-أؼ مديصخ  -لع يقل إنظ لحو خمق عطيع، إنظ لعمى 

 

 

وقج يكػن تبدسو عشج الغزب إعخاضو عسغ أغزبو، و عجم اكتخاثو بو، فاإلندان القػؼ الحؼ أكخمو هللا عد 
وجل بالحكسة ال يدسح إلندان أن يديصخ عميو، فإذا استفدك إندان وغزبت وتفمت الدمام مشظ وتكمست 

مالظ لظ، ولدت أنت مالظ لو، فكل إندان لو مفتاح، فإن كان مفتاحظ مع كبلما  سيئا  ججا ؛ فالسعشى أنو ىػ 
تغزب، أما مسكغ  اآلخخيغ فيعشي أنو ليذ لظ شخرية، أما البصػلة أن تدتفد فبل تغزب؛ أن تدتفد فبل

التغاضب أسمػب حدغ؛ أحيانا  بأعساقظ ىادغ ىجوء  شجيجا ، لكغ  -التغاضب غيخ الغزب  -أن تتغاضب 
التخبية أن تتغاضب، قال سيجنا أبػ ذر لديجنا عسخ>" )إن الشاس ىابػا شجتظ، قال لو> وهللا يا أبا تقتزي قػة 

 ذر لػ عمع الشاس ما في قمبي مغ الخحسة ألخحوا عباءتي ىحه، ولكغ ىحا األمخ ال يشاسبو إال كسا تخػ".

ب وال أغزب وأرضي أعجائي قال>" أنا أتغاض -بدسارك  -سسعت عغ أحج الدعساء بأوربا، لو كمسة مذيػرة 
 وال أستخضييع".

اإلرضاء بالفعل واالستخضاء بالكبلم، ال يدتخضييع لكشو يخضييع، ىشاك خرػمة شخيفة أحيانا  تقف مػقفا  
أخبلقيا ، أؼ تدتجيب لصمب مغ خرع، أما ىحا الكبلم الحؼ فيو ميػعة، وفيو تحلل؛ ال يفعمو أبجا ، أنا 

 أستخضي.أتغاضب وال أغزب، أرضي وال 

 

 

 الغزب و التغاضب :
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أما بكاؤه ملسو هيلع هللا ىلص فكان مغ جشذ ضحكو؛ لع يكغ بذييق ورفع صػت، كسا لع يكغ ضحكو بقيقية، ما ضحظ 

ن فيو سػء أدب، برػت مختفع و بسيبلن يسشة ويدخة، قيقية، وال بكى بذييق؛ وهللا ىشاك ضحظ تذعخ أ
 وىشاك ضحظ فيو أدب>

 ))قيل لو ما ىحا األدب؟ قاؿ: أدبشي ربي فأحدغ تأديبي((
 [ابغ مدعػد  الجامع الرغيخ عغ مغ ]

ولكغ كانت تجمع عيشاه حتى تيسبل، ىحا بكاؤه، ويدسع لرجره أزيد، وكان بكاؤه تارة رحسة لمسيت، وتارة خػفا  
عمى أمتو، وشفقة عمييا، وتارة مغ خذية هللا، وتارة عشج سساع القخآن، وىػ بكاء اشتياق ومحبة وإجبلل، 

 مراحب لمخػف والخذية؛ فمسا مات ابشو إبخاىيع دمعت عيشاه وبكى رحسة لو  وقال>

 ((ونػف تجمع العيغ ، وَيْحَدف القمب ، وال نقػؿ ِإال ما يخضي ربشا ، و إنا بظ يا إبخاىيع لسحد  ))
 [ عغ أنذ بغ مالظ أخخجو مدمع] 

وبكى لسا شاىج إحجػ بشاتو ونفديا تفيس، إحجػ بشاتو ماتت بيغ يجيو؛ فبكى، وبكى لسا قخأ عميو عبج هللا بغ 
 مدعػد سػرة الشداء، وانتيى فييا إلى قػلو تعالى>

 ﴾ى َىُؤاَلِء َشِييجاً َفَكْيَف ِإَذا ِجْئَشا ِمْغ ُكلِّ ُأمٍَّة ِبَذِييٍج َوِجْئَشا ِبَظ َعمَ ﴿

 [40 ]سػرة الشداء:

وبكى عشجما مات عثسان بغ مطعػن، وسسع مغ تقػل خمف الدتار> "ىشيئا  أبا الدائب لقج أكخمظ هللا" فقال 
 عميو الربلة والدبلم>

 ))وما أدراؾ أف هللا أكخمو؟ قػلي؛ أرجػ هللا أف يكخمو، وأنا نبي مخسل ال أدري ما يفعل بي((
 عغ عبج هللا بغ عباس[ ]رواه أحسج

 

 ىجيو صمى هللا عميو و سمع في بكائو :
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ىحا مشتيى األدب؛ أما عشجما تحكع عمى هللا عد وجل أن فبلنا  يجخل الجشة؛ أأنت إلو أنت؟! األمخ بيجك؟! 
 معظ عمع قصعي؟! ىحا فيو تأل عمى هللا.

 عشجما كدفت الذسذ وصمى صبلة الكدػف جعل يبكي في صبلتو؛ وجعل يقػل>

َبيع وىع يدتغفخوف ؟ربِّ ، ألع َتِعْجني أف ال ُتَعحِّ ))  ((ندتغفخؾ ونحغ َبيع ، وأنا فييع ؟ ألع َتِعْجني أف ال تعحِّ
 ]رواه الشدائي عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص[

 وبكى لسا جمذ عمى قبخ إحجػ بشاتو، وكان يبكي أحيانا  في صبلة الميل.

 

 

والبكاء أنػاع؛ أحجىا بكاء الخحسة والخقة، والثاني بكاء الخػف والخذية، والثالث بكاء السحبة والذػق، والخابع 
الحدن  -بكاء الفخح والدخور، والخامذ بكاء الجدع مغ ورود السؤلع وعجم احتسالو، والدادس بكاء الحدن 

والفخق بيشو وبيغ بكاء الخػف أن بكاء الحدن يكػن عمى ما  -بة و الخػف والخحسة والجدع و الفخح والسح
مزى مغ حرػل مكخوه، أو فػات محبػب، وبكاء الخػف يكػن لسا يتػقع في السدتقبل مغ ذلظ؛ خذية 

 السدتقبل بكاء خػف، نجم عمى الساضي بكاء حدن.

غ الذػق إلى هللا، والبكاء دليل الخذػع في الربلة؛ بالسشاسبة ىشاك بكاء يفدج الربلة، البكاء أعمى درجة م
إال إذا كان ىشاك بكاء مغ نػع معيغ؛ إذا اإلندان بكى في الربلة فربلتو باشمة، عميو أن يعيجىا؛ إذا بكى 
 ألسا  عمى شيء فاتو مغ الجنيا في الربلة؛ السعشى أنو ال يفيع شيئا  إشبلقا؛  إذا بكى عمى شيء فاتو مغ

 الربلة فربلتو باشمة؛ تفدج. الجنيا في 

 

 

 

 أنػاع البكاء :
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فخحان، ودمعة الحدن حارة والفخق بيغ بكاء الدخور والفخح، وبكاء الحدن؛ أن دمعة الدخور باردة والقمب 
هللا عيشو، ولسا يحدن> ىػ سخيشة عيغ، وأسخغ هللا  ىػ قخة عيغ، وأقخ والقمب حديغ، وليحا يقال لسا يفخح بو>

عيشو؛ بكاء األلع حار، وبكاء الفخح بارد، والدابع بكاء الخػر والزعف، والثامغ بكاء الشفاق؛ قج ُتعجب 
بإندان يبكي! عشجه قجرة عمى البكاء عجيبة، إذا بكى ترجقو، قال> ىحا بكاء الشفاق، وىػ أن تجمع العيغ 

يخ صاحبو الخذػع وىػ مغ أقدى الشاس قمبا ، ىحه قجرة باإلندان، يبكي وىػ قمبو قاس، والقمب قاس، فيط
والتاسع البكاء السدتعار، أو السدتأجخ عميو؛ كبكاء الشائحة باألجخة، فإنيا كسا قال عسخ رضي هللا عشو>" تبيع 

 عبختيا شجػ وتبكي غيخىا". 

ء شجيجا ، حتى يطيخوا   الحدن، ىي مدتأجخة؛ أؼ بكاء قجيسا  كانػا يدتأجخون نائحات يػلػلػن، يبكػن بكا
 باألجخة فقال سيجنا عسخ ىحه الشائحة> "تبيع عبختيا وتبكي شجػ غيخىا".

والعاشخ بكاء السػافقة، وىػ أن يخػ الخجل الشاس يبكػن ألمخ ورد عمييع، فيبكي معيع، وال يجرؼ ألؼ شيء 
، وما كان معو -مقرػر –لظ دمعا  ببل صػت فيػ بكى يبكػن، ولكشو رآىع يبكػن فبكى، وما كان مغ ذ

فالبكاء باأللف واليسدة؛ بكاء معو صػت، وما كان مغ دون صػت فقط دمػع  -مسجود  -صػت فيػ بكاء 
فيػ بكى، وما كان مشو مدتجعى متكمفا  فيػ التباكي؛ التباكي> الترشع، التفعل ىػ الترشع، وىػ نػعان؛ 

يدتجمب لخقة القمب، ولخذية هللا ال لمخياء والدسعة، والسحمػم أن يجتمب لكثخة  محسػد ومحمػم، فالسحسػد أن
الخيخ، لحلظ قال عسخ لمشبي عميو الربلة والدبلم وقج رآه يبكي ىػ وأبػ بكخ في شأن أسارػ بجر فقال>" 

 -السػافقة  أخبخوني، ما يبكيكسا يا رسػل هللا فإن وججت بكاء بكيت معكع وإن لع أجج تباكيت؟"، ىحا بكاء
 أن تجارؼ مغ حػلظ في البكاء> فإن وججت بكاء بكيت، وإن لع أجج تباكيت". -محسػد 

 ولع يشكخ عميو الشبي عميو الربلة والدبلم ذلظ.

 وقال بعس الدمف>" ابكػا مغ خذية هللا فإن لع تبكػا فتباكػا"
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 ىحه أنػاع البكاء وأنػاع الزحظ.

 ي الزحظ والبكاء وفي التكمع وفي الرج.وىجؼ الشبي عميو الربلة والدبلم ف

 

 

وكان عميو الربلة والدبلم يعجبو التيسغ في تشعمو، وفي تخجمو، وشيػره، وأخحه وعصائو، يدتعسل اليج اليسشى 
 ويبجأ باليسيغ، وكانت يسيشو لصعامو وشخابو وشيػره، ويداره لخبلئو و نحػه مغ إزالة األذػ؛ األشياء الصيبة

وكان يحب الدػاك،  -تشطيف نفدو، الصيػر باليدخػ  -باليسشى، واألشياء غيخ الصيبة الجسيمة اإليجابية 
وكان يدتاك مفصخا  و صائسا ، و يدتاك عشج االنتباه مغ الشػم، وعشج الػضػء، وعشج الربلة، وعشج دخػل 

صيب حتى السشدل، وكان يدتاك بعػد األراك، وكان يكثخ التصيب، ويحب الصيب، وذكخ عشو أنو يدتعسل ال
 أنو يعخف بخيح الصيب عميو الربلة والدبلم.

وكان يجمذ عمى األرض؛ أحيانا  يكػن ىشاك كشبات في الغخفة؛ تستمئ الكخاسي؛ فيأتي إندان محتخم، و 
ىشاك كثيخ مغ ؛ يجمذ عمى األرض؛ ىحا تػاضع فيو، ىشاك شخز إذا لع يقعج عمى كخسي يخػ نفدو ميانا  

ح صاحب ار أ ى األرض؛يقعج عمو يأتي شخز محتخم ججا  اق بالزيػف الجمدات يكػن السكان قج ض
 إن لع يكغ ىشاك كخسي أن تقعجؼ إذا عػدنا أنفدشا أ مستمئة؛الكخاسي  وخفف عشو؛ ال يػجج كخاسي و البيت،

 ،يجمذ عمى األرض، وعمى الحريخ عميو الربلة والدبلمفكان  ؛عمى األرض؛ فيحا تػاضع، ىحا أدب عال
 >وقالت امخأة رأتوو البداط، 

 كالستخذع في الجمدة؛ وىػ قاعج القخفراء، فمسا رأيت رسػؿ هللا))أتيت الشبي عميو الرالة والدالـ 
 ت مغ الفخؽ((أرعج

 [عبج هللا بغ حداف العشبخي  عغ أخخجو أبػ داود]

 ىجي الشبي عميو الرالة و الدالـ في حخكاتو :



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  59

 

ؿ اجمذ فألقى إليو وسادة مغ أدـ محذػة ليفًا وقا ؛ دعاه إلى مشدلو،عجي بي حاتعقجـ عميو ولسا ))
يقػؿ  ،قاؿ -وىػ سيج الخمق  -فقاؿ: بل أنت، قاؿ بل أنت، فجمدت عمييا وجمذ عمى األرض  عمييا،

 ((فعخفت أنو ليذ بسمظ :عجي بغ حاتع
 ]أخخجو البخاري عغ عجي[

في خخوجو  عمى يسيشو، وكان إذا احتاج ئعمى الػسادة أحيانا ، وكان يتك ئوكان يدتمقي أحيانا ، وكان يتك
 .كان يتػكأ عمى بعس أصحابولتقجمو بالدغ ، مغ الزعف عمى بعس أصحابوتػكأ 

 والحسج  رب العالسيغ
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 ( :  ىجيو في خصبتو 48 - 18الجرس ) 
 

 

 

 األميغ. بسم ميحرلا نمحرلا هللا ،الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج

 

 ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في خصبتو؛ قبل الحجيث عغ ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في خصبتو، ال بج مغ مقجمة.

خػة؛ األنبياء بساذا جاؤوا؟ جاؤوا بكمسة قالػىا، فغيخوا معالع الحياة، غيخوا وجو األرض، نذخوا العجل، أييا األ
الفزيمة، إال أن كمستيع ليا رصيج، وإندان آخخ يقػل كمسة أخخػ ليذ ليا رصيج، ال تفعل شيئا ، فسع نذخوا 

إال  ما جاؤوافاألنبياء  ، إذا  ال تؤثخ،ليذ ليا رصيجكمسات لكشيا  ىشاكامتجاد الدمغ، وضيػر الشفاق والتفمت؛ 
 رصيج كبيخ، ففعمت فعل الدحخ. ،كيعوفي سمػ  ،وفي إيسانيع ،بالكمسة، لكغ ىحه الكمسة ليا في أخبلقيع

فالشبي خصب وفي العالع اإلسبلمي آالف آالف الخصباء، لكغ الحؼ حرل عشج الشبي لغ يحرل بعجه، الفخق 
ىػ أن كمستو يقابميا كع كبيخ ججا  مغ األخبلق، كع كبيخ ججا  مغ الدمػك، كع كبيخ ججا  مغ الحب، حب، 

عمى األرض، وخصب عمى السشبخ، وخصب عمى البعيخ،  خصب وأخبلق، وسمػك؛ فعميو الربلة والدبلم
  و> وخصب عمى الشاقة،

ْت عيشاه، وعال صػُتو، واشتج غزُبو، حتى كأنو ُمْشِحر جير، يقػؿ: صبَّحكع )) كاف إذا خصب اْحَسخَّ
اكع، أما بعُج، ويقػؿ : بعثُت أنا والداعَة كياتيغ ، ويقْخف بيغ إصبعيو: الدبَّابِة والػسصى، ويقػؿ:  ومدَّ

 ((وشخُّ األمػِر ُمْحَجثاُتيا، وكلُّ بْجعة ضاللة،ملسو هيلع هللا ىلص، فإف خيَخ الحجيث كتاُب هللا، وخيُخ اليْجي ىْجُي دمحم

  [جابخ بغ عبج هللا رضي هللا عشوعغ ]أخخجو مدمع 

 األنبياء جاؤوا بكمسة قالػىا فغيخوا معالع الحياة :
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لسعشى الشطامي لػ أن اإلندان لع يكغ خصيب مدجج، ولع يكغ داعية با الحؼ أريج أن يكػن واضحا  عشجكع
 ،األكاديسي، أما كل واحج مغ السؤمشيغ بإمكانو أن يكػن داعية فإذا كان لجيو رصيج كبيخ مغ األخبلق

 واألمانة، وعجم الشفاق؛ سمػكو وحجه ىػ الخصيج؛ فإذا  ،والرجق

زية سيمة يػقع، يعصيظ إياه؛ ماذا فعل؟ ق ا ،يكتب ثبلثيغ ألف >يقػل لظ تساما  كالذيظ الحؼ لو رصيج، تكمع
لساذا فخحت؟ىحه ورقة، عمييا تػقيع وعمييا  ججا ، مئة ألف يػقع، يعصيظ إياه، مميػن يعصيظ إياه، تفخح أنت،
رصيج، فاإلندان يجيج أن يكػن لو رصيج  ىشاكرقع، لكغ ىحه الػرقة إن ذىبت إلى السرخف تأخح مئة ألف؛ 

آالف الستكمسيغ، آالف الستحجثيغ، فرصيج  يكغ ىشاكان لكبلمو فعل الدحخ، أما إذا لع عشج هللا، إذا تكمع ك
 ىع. غ، آالف السشافقيغ، والسدمسػن ىعآالف الستذجقي

 

 

ن داعية إلى هللا عد وجل؛ تكميف حقيقي، ليذ الذيء الثاني دعػة لكل الشاس، كل مؤمغ مكمف أن يكػ 
 فخض، وهللا عد وجل يقػل> لساذا ترمي؟ ألن الربلةؼ أنت أ، ا  خيالي ا  تكميف

ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ  *َواْلَعْرِخ ﴿ ْبِخ  *ِإفَّ اإلِْ اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ َوَتَػاَصْػا ِبالرَّ  ﴾ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ

 [0-0]سػرة العرخ:

فكخ أن لع ييحجث نفدو بالجياد؛ يسػت عمى ثمسة مغ الشفاق، يعير عسخه بكاممو  اليعير كل عسخه  إندان
 الجعػؼ، ىحا أخصخ جياد؛ وهللا سساه الجياد الكبيخ>ييجؼ أحجا ، والجياد أنػاع> عشجنا الجياد 

 ﴾َوَجاِىْجُىْع ِبِو ِجَيادًا َكِبيخاً ﴿

 [ 20 ]سػرة الفخقاف:

 

: كل مؤمغ مكمف أف يكػف داعية إلى هللا عد وجل  
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فيػ ستاح الأما  -وليذ متاحا  اآلن  - ؼ قبل أن نرل إلى الجياد القتاليأجياد الشفذ واليػػ،  وىشاك
في حجود ما يعمع ومع  ن يكػن داعية إلى هللاأ جياد الشفذ واليػػ، فمحلظ اإلندان مكمفو الجياد الجعػؼ، 
دسع إندانا  تُ  حيانا  أ ؛حج أدنى مغ الجعػة ىشاكو ف، في حجود ما يعمع ومع مغ يعخف، مغ يعمع، مع مغ يعخ 
قج ال تسمظ ىحه  ؛وتأتي بالجليل ،تبيغ، وتعملو تػضح، و تذخح، ألن عشجك إمكانيات  ال يػججشخيصا ؛ أنت 

ا  عاليا  ججا  ناألمخ، وأعخف أناسا  بمغػا شأ ػن بتػزيع شخيط، ويتابع ػن يقػمفاإلمكانات، أما مئات األشخاص 
الجعػؼ مات عمى ثمسة مغ فاإلندان إن لع يحجث نفدو بالجياد جعػة مغ خبلل ىحا الصخيق، ال في
 ، زمبلؤك.جيخانظ، أصجقاؤك ،أىمظ ؛أقخب الشاس لظ، مغ حػلظ.الشفاق

 

 

 خصب قائسا ، وكان إذا صعج السشبخيخصب خصبة إال افتتحيا بحسج هللا، وكان ي وكان عميو الربلة والدبلم ال
 ".وكان أبػ بكخ وعسخ يفعبلن ذلظ" الدبلم عميكع، وقال الذعبي> >ثع قال أقبل بػجيو عمى الشاس،

خا  ما يخصب بالقخآن؛ القخآن فيو محكع، أحيانا  إذا تمػت عمى الشاس آيات وكان يختع خصبتو باالستغفار، وكثي
 يحه خصبة؛ نحغ نتػىع أن القخآن يحتاج إلى تفديخ؛ صحيح؛ في متذابيو، أما>ف كسةمح

ي َضَشْشُت َأنِّي *﴿َفَأمَّا َمْغ ُأوِتَي ِكَتاَبُو ِبَيِسيِشِو َفَيُقػُؿ َىاُؤـُ اْقَخُءوا ِكَتاِبَيْو  َفُيَػ ِفي ِعيَذٍة  *ُماَلٍؽ ِحَداِبَيْو  ِإنِّ
ـِ اْلَخاِلَيِة  *ُقُصػُفَيا َداِنَيٌة  *ِفي َجشٍَّة َعاِلَيٍة  *َراِضَيٍة   ﴾ُكُمػا َواْشَخُبػا َىِشيئًا ِبَسا َأْسَمْفُتْع ِفي اأْلَيَّا

 [ 04-09]سػرة الحاقة:

 

 

 

 ىجي الشبي صمى هللا عميو و سمع في خصبتو :
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 تحتاج إلى تفديخ؟!ىل 

َيا َلْيَتَيا َكاَنِت  *َوَلْع َأْدِر َما ِحَداِبَيْو  *﴿َوَأمَّا َمْغ ُأوِتَي ِكَتاَبُو ِبِذَساِلِو َفَيُقػُؿ َيا َلْيَتِشي َلْع ُأوَت ِكَتاِبَيْو 
 ﴾ْ َىَمَظ َعشِّي ُسْمَصاِنَيو *َما َأْغَشى َعشِّي َماِلَيْو  *اْلَقاِضَيَة 

 [09-02]سػرة الحاقة:

ذاتيا  ججا ، سػر بأكسميا ال تحتاج إلى تفديخ، فإذا قخأتيا، أو قخأتيا عمى الشاس؛ ىي في حجّ آيات كثيخة 
 خصبة.

 

 
 ، قالت>وفي صحيح مدمع عغ أم ىذام بشت الحارثة

 ((م جسعة عمى السشبخ إذا خصب الشاس))ما أخحت"ق والقخآن السجيج" إال عغ رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، يقخؤىا كل يػ 
 ]مدمع عغ أم ىذام بشت الحارثة[

دون أن يتكمع  قخأ أكثخ مغ خسدسئة آية أن الخصيب لفت نطخؼ  -وأنا مدافخ  -أنا سسعت مغ مجة خصبة 
مسة، بأية كخصب لع يجسعا  بحيث أنيا تؤدؼ معشى متكامبل ، مغ عشجه  اآلياتجامع  ولكش مغ عشجه بأية كمسة

القخآن وحجه  لفت نطخؼ  -مغ مكان لسكان يتشقل ىػ يدافخ  أؼ -يبجو أن الخصبة يقػليا في كل مكان 
 .خصبة

 

 

 

 

 

 افتتاح الشبي عميو الرالة و الدالـ خصبو بالعبارات التالية :
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  >وكان عميو الربلة والدبلم إذا تذيج قال

هللا فال ُمِزّل  ه. َمْغ ييج ، وسيئات أعسالشاونعػذ بو مغ شخور أنفدشا ،وندتغفخه، الحسَج . ندتعيشو))
وأشيج أف دمحمًا عبجه ورسػلو، أرسمو  ،. وأشيج أف ال ِإلو ِإال هللافمغ تجج لو وليًا مخشجاً ومغ ُيْزِمْل  ،لو

غ يعريسا فإنو ال يزخُّ إال نفدو، وال يزخُّ هللا ، مغ يصع هللا ورسػلو فقج رشج، ومونحيخاً  بالحق بذيخاً 
 ((.شيئاً 

 [عبج هللا بغ مدعػد عغ  أخخجو أبػ داود والتخمحي والشدائي]

 كان عميو الربلة والدبلم يفتتح خصبتو بيحه العبارات.

 وفي رواية>

 6-انحخف أؼ  –ومغ يعريسا فقج غػػ 

 

 وكان عميو الربلة والدبلم يقػل>

 ((كل ما ىػ آت قخيب))

 ]رواه الصبخاني عغ عبج هللا بغ مدعػد[

ىحه عبارة بميغة ججا ؛ نحغ نشتطخ رمزان؛ جاء رمزان، دخمشا في رمزان، وانتيى رمزان،  والحقيقة
نشتطخ عيج األضحى، عمى األبػاب، يأتي ويحىب، نشتطخ الذتاء، يأتي ويحىب، نشتطخ الريف، يأتي 

بلة والدبلم ويحىب، نشتطخ نياية العام الجراسي، يأتي العام ويحىب العام، وىكحا العسخ كمو، فكان عميو الر
 يقػل>

:عشج الشبي عميو الرالة و الدالـ  التػحيج  
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كل ما ىػ آت قخيب وال بعج لسا ىػ آت، وال يعجل هللا لعجمة أحج، هللا وال يخف ألمخ الشاس ما شاء هللا ))
ال ما شاء الشاس، يخيج هللا شيئًا ويخيج الشاس شيئًا، ما شاء هللا كاف، ولػ كخه الشاس، وال مبعج لسا قخب 

  بإذف هللا((شيء إالهللا، وال مقخب لسا بعج هللا، وال يكػف 

 [عبج هللا بغ مدعػدعغ  رواه الصبخاني]

ليذ بإمكانظ أن تقخبو أنت،  أؼ هللا عد وجل يؤخخ شيئا   -ما شاء هللا كان، وما لع يذأ لع يكغ  ىحا التػحيج؛
ليذ بيجك األمخ، أنت  ؛ولع يػفق إلى أن يػفقو هللا حا الذيخ إلى أن يحيغ األوان، أسذ عسبل  نمقاه خصب ى

لو وقت؛ حتى يعمع صجقظ،  ج لو وقت، أن يفتح هللا عمى قمبظعميظ أن تدعى لكغ التػفيق لو وقت، الدوا
 >فا كل شيء لو عشجه وقت، كبلمظ ال يعجل وال يؤخخ؛ حتى مغ بعس األدعية الذخيفة

 ((ال تأخيخ ما عجمتو  ،حتى ال أحب تعجيل ما أخخت ؛قجرؾبوبارؾ لي  ،قزائظ))الميع رضشي ب

 [ىخيخة يأب عغ رواه الصبخاني]

 .كل شيء لو أوان

 

ملسو هيلع هللا ىلص عمى حسج هللا والثشاء عميو بآالئو، و أوصاف كسالو ومحامجه، وتعميع قػاعج  ة رسػل هللاخصبمجار وكان 
والسعاد، واألمخ بتقػػ هللا، وتبييغ مػارد غزبو ومػاقع رضاه، فعمى ىحا كان  ، وذكخ الجشة والشاراإلسبلم
وصفاتو الفزمى،  ثع التعخيف  ،بو، ىحه أخصخ السػضػعات؛ التعخيف با، وبأسسائو الحدشىمجار خص

ؼ دائسا  خصبة الجسعة ىي أبقػاعج اإلسبلم، ثع بيان السريخ، ذكخ الجشة والشار، ىحا الجيغ كمو أساس، 
اس مػضػعات تعخف الشفخض، وحزػر الخصبة فخض؛ لحلظ الخصيب يجب أن يختار مػضػعات كمية، 

البج مغ أن  بشة في بشاء شامخ؛ال يشاسب، ىحه مثل ل خصبةمػضػع جدئي فقيي ب حيانا  ، أبا عد وجل
تقجم في ىحه الخصبة صػرة لكامل البشاء، البج مغ أن تحبب الشاس بيحا البشاء، البج مغ أن تحسميع عمى 

بل قزية حسل عمى  ية إقشاعليدت قزالجخػل فيو؛ فالخصبة ليا معشى دعػؼ دعائي، وليا معشى تأثيخؼ، 
وبالكبلم السؤثخ يحسل السدتسع عمى أن يأخح  شع بالحجة، لكغ بالعاشفة الجياشةمػاقف، اإلندان أحيانا  يق

صمى هللا عميو و سمع :و أسمػب الشبي الكخيع مغ أسمػب القخآف وسائل التأثيخ ع تعمّ   
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الكخيع  نأخح مػقف؛ الخصيب يخاشب العقل تارة، والعاشفة تارة أخخػ، والقخآ وىشاك ،إقشاع فيشاك مػقفا ،
 قالفغزبا  شجيجا ؛ الشاس غزب  سألو إندان أن يأذن لو بالدناما عشجالشبي عميو الربلة والدبلم و ىكحا؛ 
 >الشبي

 البشتظ؟ أفتحبو:  قاؿ. ألمياتيع يحبػنو الشاس وال :قاؿ.  فجاؾ هللا جعمشي ،وهللا ال:  قاؿ ؟ ألمظ أتحبو))
:  قاؿ ألختظ؟ أتحبو : قاؿ، لبشاتيع يحبػنو الشاس وال:  قاؿ.  فجاؾ هللا جعمشي ،هللا رسػؿ يا وهللا ال:  قاؿ

 ((....فجاؾ هللا جعمشي ،وهللا ال

 عغ أبي أمامة الباىمي[ رواه أحسج والصبخاني]

 وججوا عميو في أنفديع، قال> عشجما مشاقذة عقمية محزة، أما األنرار ،شخح عمسي ىحا

ليدمسػا، ووكمتكع ))يا معذخ األنرار، مقالة بمغتشي عشكع، وججتع عمي في لعاعة مغ الجنيا تألفت بيا قػما  
 إلى إسبلمكع، أما تخضػن أن يحىب الشاس بالذاة والبعيخ، وتخجعػا أنتع بخسػل هللا((

 [العخباض بغ ساريةعغ  أحسج]

مخة خاشب العقل، ومخة خاشب العاشفة، وهللا عد وجل في  شفي؛ فالشبي عميو الربلة والدبلمىحا كبلم عا
 >آية واحجة خاشب العقل والعاشفة معا ، قال

َؾ ِبَخبَِّظ اْلَكِخيِع ﴿ ْنَداُف َما َغخَّ  ﴾الَِّحي َخَمَقَظ َفَدػَّاَؾ َفَعَجَلظَ  *َيا َأيَُّيا اإلِْ

 [7-1]سػرة االنفصار:    

ىحه مخاشبة عاشفية، فأيزا  اإلندان يجب  ؟عجلظ ىحه مشاقذة عقمية، أما ماغخك بخبظ الكخيعو ػاك فدخمقظ 
 أن يتعمع مغ أسمػب القخآن الكخيع، ومغ أسمػب الشبي عميو الربلة والدبلم؛ وسائل التأثيخ.

 

 

 



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  67

 

 

 وكان عميو الربلة والدبلم يقػل في خصبو>

ُدوا وقاِرُبػا -لغ تفعمػا أو  -، إنكع لغ تصيقػا أييا الشاُس )) خوا كلَّ ما ُأِمخُتع بو، ولكغ َسجِّ  ((، وأبذخوا وَيدِّ

 [يالحكع بغ خدف الكمفعغ أخخجو أبػ داود  ]

في خصبة عقج قخان، في  -غيخ الجسعة  -وكان يخصب في كل وقت تقتزيو حاجة السخاشبيغ ومرمحتيع 
 .خصبة حخبية؛ فكل مػقف لو مقال

، ويحكخ فييا نفدو باسسو العمع، ىػ ، ويتذيج فييا بكمستي الذيادةولع يكغ يخصب خصبة إال افتتحيا بحسج هللا
 نفدو سيجنا دمحم يقػل>

 ((دمحمًا عبجه ورسػلووأشيج أف ))

 [عبج هللا بغ مدعػدعغ  أخخجو أبػ داود والتخمحي والشدائي]

            السفخد.ما كان يحكخ اسسو إال بمفع العمع 

 أنو قال> وثبت عشو ملسو هيلع هللا ىلص

 ))كل خصبة ليذ فييا تذيج فيي كاليج الجحماء((

 عغ أبي ىخيخة[ أخخجو أبػ داود والتخمحي]

 السبتػرة. الجحماء>

 

 

في كل وقت تقتزيو حاجة السخاشبيغ ومرمحتيع :كانت  الشبي خصب  
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تقاليج كيشػتية صارت فيسا بعج؛ تقاليج ليدت  ىشاكولع يكغ لو شاوير يخخج بيغ يجيو إذا خخج مغ حجختو؛ 
كيشػتي ما كان عمى عيج الشبي طيخ الرفػف، ىحا م يذق لو إندانأمامو و الخصيب  يمغ اإلسبلم، يسذ
أيكع دمحم؟ ىشاك روايتان، األولى قال لو> أنا، قال>  ،والجليل> دخل أعخابي إلى مجمدو ،عميو الربلة والدبلم

 لثانية قال لو صحابي> ذلظ الػضيء.وا

 .مع أصحابوكان يجمذ دائسا  لو كخسي خاص أبجا ، ليذ 

 
؛ واإلندان ا  عاديكان عميو الربلة و الدبلم  – لباس خاص لمخصابة - ولع يكغ يمبذ لباس الخصباء اليػم

أنا ؛ إذا كان عاديا  يكػن محببا  لمشاس أكثخ، عادؼ مغ دون تكمف، مغ دون ترشع، وكان مشبخه ثبلث درجات
ا أعمى مشبخ بالعالع، يسكغ ال أبالغ؛ قخيب مغ الدقف، بالزبط لمدقف، ىح >ليشاىجت مشبخا  في مرخ؛ ق

ثبلث درجات،  السشبخ لمدقف، سيقعج الشاس ويتصمعػن؛ وهللا اآلن أرػ مداججيرل القمعة  معسشبخ بجاال
يخفع رأسو دائسا  حتى يخػ  شيء مخيح؛ الخصيب مع الشاس، الحجيث والقخب مغ األشخاص أقخب لمتأثيخ، ال

لسؤذن في األذان فقط، ولع يقل ا استػػ عميو واستقبل الشاس، أخح ايب، كان مشبخه ثبلث درجات، فإذالخص
 >ال مؤذن وال غيخه، قال ؛البتة صػتو بذيءبعجه، فإذا أخح بالخصبة لع يخفع أحج  شيئا  قبمو وال

 ))وكاف إذا قاـ يخصب أخح عرا فتػكأ عمييا وىػ عمى السشبخ((

 عغ سعج القخظ[ رواه الصبخاني] 

ىحا لخسػل هللا درجة،  إال أن سيجنا الرجيق ندل درجة، تخك ؛وكان الخمفاء الثبلثة مغ بعجه يفعمػن ذلظ
ما كان هللا ليخاني أن أرػ  "وسيجنا عسخ ندل درجة، قال>  كان عطيسا  فيػ دون رسػل هللا، ميسا أؼأدب؛ 
 لع يشدل خميفة أمػؼ سأل بعج عذخيغ سشة أنو لعَ ف شدل درجة؛لع ي، سيجنا عثسان "مقام أبي بكخفي نفدي 

ىشاك  ، أيزا  قعخ بئخ سػف تريخ فيإن فعميا فأنت  >لو لف الدشة؟ فقيل؟ لساذا خاسيجنا عثسان درجة
 .فديجنا الرجيق فعميا لحكسة بالغة، سيجنا عسخ فعميا وانتيى األمخحكسة؛ 

 تػاضع الشبي صمى هللا عميو و سمع و عجـ تكمفو :



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  69

 

ىحا جيل واضح  ؛ قال>قام بالديف إنسا إلى أن الجيغيع لمديف إشارة مأما ما يفعمو الخصباء اليػم مغ حس
وأن الجيغ قام بالػحي وليذ بالدػط، نو ملسو هيلع هللا ىلص تػكأ عمى عرا السحفػظ أ أصل في الدشة إشبلقا ،ليذ لو 
 وليذ الدػط. الحق ىػ الحؼ انتذخ ؛بالػحي

 

كان  اشتغل بو ثع رجع إلى خصبتو، أؼ إذا عخض لو في خصبتو عارضكان نو ملسو هيلع هللا ىلص أ أما الذيء الغخيب
 ، قال>شبيعيا ، كان إندانا  شبيعيا ، والذيء الصبيعي مؤثخ

صع كالمو؛ فشدؿ فحسميسا، ثع عاد إلى مشبخه، ثع قاؿ صجؽ هللا مخة جاء الحدغ والحديغ يعثخاف فق))
 العطيع:

 ﴾ِإنََّسا َأْمَػاُلُكْع َوَأْواَلُدُكْع ِفْتَشةٌ ﴿ 

 [02]سػرة التغابغ:

 ((يساترأيت ىحيغ يعثخاف في قسيرييسا، فمع أصبخ حتى قصعت  كالمي فحسم))

  [ أبيوعبج هللا بغ بخيجة عغ  عغو الشدائي ابغ خديسة ]رواه 

ركع ركعتيغ وتجػز فييسا، ثع قاؿ: إذا اوىػ يخصب، فجمذ، فقاؿ: قع يا سميظ ف وجاء سميظ الغصفاني))
 وليتجػز فييسا(( جاء أحجكع يـػ الجسعة واإلماـ يخصب فميخكع ركعتيغ،

 [جابخ بغ عبج هللا  ]رواه ابغ خديسة عغ

خصبتو أحيانا ، ويصيميا أحيانا ، بحدب حاجات وكان يقرخ الفقو خبلفية، ولكغ ىكحا يخػ؛  ىحه قزية في
 -شيار، أما اآلن تمقى اإلندان حطو مغ الخصبة ىحه الجسعة و الميل في المع صحابتو يكػن أحيانا   الشاس؛

 >قالػا؟ عغ سيجنا يػسف؛ أتعخفػن القرة ػف أتكمع، قال ليع> سو يتكمع كمستيغ فقط –ال يػجج غيخىا 
  6. قال ليع> ال تأتػا الجسعة الثانيةنعخفيا

ما : ألمخ وندولو الخصبة وسمع عميو هللا صمى صعوق  
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الشبي كان و ع؟ فكل وقت لو تختيب؛ ماذا تعمّ  ،أربع دقائقىشاك خصبة لسغ يحىب في ندىة تقجر بآلن قال> ا
، أقل شيء نرف ن، وال خسذ دقائق أيزا  غيخ واردة إشبلقا  ايصيل أحيانا ، ليذ ثبلث ساعات أو ساعت

 ا ، فكان يصيل ويقرخ أحيانا .عالخصبة يعالج مػضػ و في ىحه  ؛ساعة

 ىحا ىجؼ الشبي في خصبتو وفي دعػتو.

 والحمد هلل رب العالمين
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 ( : هدٌه فً الزكاة 84 - 90رس ) الد

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 األمٌن.بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحمد هلل رب العالمٌن، و الصالة والسالم على سٌدنا دمحم الصادق الوعد 

 هدي النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الزكاة :

هدي النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الزكاة أكمل هدي فً ولتها، وفً لدرها، وفً نصابها، ومن تجب علٌه، ومصرفها، ولد 

، وجعلها هللا سبحانه وتعالى  ًً ً طهرة للمال راعى فٌها ملسو هيلع هللا ىلص مصلحة أرباب األموال، ومصلحة المساكٌن معا

ولصاحبه، ولٌَّد النعمة بها على األغنٌاء، فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته؛ بل ٌحفُظهُ علٌه، و ٌنمٌه 

 له، وٌدفع عنه اآلفات، وٌجعلها سوراً علٌه، وحصناً له، وحارساً له.

 اْْلَْصناُف الّتً تجب فٌَِها الّزكاة :

أربعة أصناف من المال و هً أكثر األموال دوراناً بٌن الخلك، وحاجتهم إلٌها ضرورٌة؛  ثم إنه ملسو هيلع هللا ىلص جعلها فً

بهٌمة األنعام: اإلبل والبمر والغنم، الزروع والثمار، الجوهران اللذان بهما لوام العالم وهما الذهب والفضة، 

 أموال التجارة على اختالف أنواعها.

 أربعة أصناف من المال.

 أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها، الزروع والثمار عند نضجها، واألموال ثم إنه ملسو هيلع هللا ىلص

كل عام، وهذا أعدل ما ٌكون، إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة؛ ٌضر بأرباب األموال، ووجوبها فً العمر مرة 

 ٌضر بالفمراء والمساكٌن، لذلن جعلها كل عام مرة.
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 نِصاُب الّزكاة :

فاوت بٌن ممادٌر الزكاة بحسب سعً أرباب األموال فً تحصٌلها وسهولة ذلن؛  -ولد أوتً الحكمة  -ثم إنه ملسو هيلع هللا ىلص 

ً محصالً من األموال؛ مال جاهز  كنز؛ لمً اإلنسان كنزاً لٌس  -فأوجب الخمس فٌما صادفه اإلنسان مجموعا

الكنز زكاته الخمس ، وهو الركاز، ولم ٌعتبر له حوالً؛ بل أوجب فٌه الخمس  -هنان جهد، وال تعب، وال حفر 

 متى ظفر به.

فٌما كانت مشمة تحصٌله، وتعبه، وكلفته فوق ذلن، وذلن فً الثمار  -وهو العشر  -وأوجب نصف الخمس  

وجل سمً الزروع  إذا تولى هللا عز -وٌتولى هللا سمٌها  -والزروع التً ٌباشر حرث أرضها وسمٌها وبذرها 

ٌتولى هللا سمٌها من عنده بال كلفة من العبد، وال شراء ماء وال إثارة بئر ودوالب،  -أي العشر  –نصف الخمس 

 .-العشر –األرض البعل إنتاج زكاتها نصف الخمس 

وأوجب نصف العشر فٌما ٌتولى  -بدأ بالخمس، نصف الخمس، العشر، نصف العشر -وأوجب نصف العشر 

و أوجب  -اثنان ونصف بالمئة  -سمٌه بالكلفة والدوالً والنواضح وغٌرها، اآلن نصف نصف العشر العبد 

عمل ٌومً،  -أي تجارة  –نصف ذلن وهو ربع العشر فٌما كان النماء فٌه مولوفاً على عمل متصل برب المال 

ن جهد ٌومً؛ ربع وفتح محالت، وشراء بضاعة، وبٌع، وجهد، وتحصٌل دٌون، وشحن البضاعة؛ مادام هنا

من دون جهد إطاللاً، نصف الخمس لألراضً البعلٌة، نصف العشر لألراضً  -الركاز –العشر؛ بدأ بالخمس 

المسمٌة، ربع العشر ألعمال التجارة؛ لذلن من حكمة النبً علٌه الصالة والسالم أن نمو الزرع والثمار أظهر و 

ً  -أكثر من نمو التجارة  خمسة غرامات بذر بندورة ٌأتٌه خمسة أطنان؛ كم ضعف؟  أي اإلنسان ٌزرع أحٌانا

ٌعطون خمسة طن، طبعاً الطن ألف  -نصف دونم  -ملٌون ضعف؛ خمسة غرامات ٌزرعون فً بٌت بالستٌكً

كٌلو غرام، والغرام واحد من ألف من الكٌلو غرام؛ فألف ألف ، فكل غرام ٌعطً طناً تمرٌباً، أي ألف ضعف، 

 ة أظهر كانت زكاة الزروع أعلى.ولما كان نماء الزراع

اآلن هنان بئر، و محرن، و ولود، و  -وظهور النمو فٌما ٌسمى بالسماء، واألنهار أكثر، أما فٌما ٌسمى باآلبار 

مادام هنان مصروف فنصف العشر، ثم إن النبً علٌه الصالة والسالم  -إصالح المحرن، و صٌانة المحرن 

أي دون األربعٌن ألفاً  -ه اآلخرٌن نصاباً؛ لذلن ال زكاة فٌما دون النصاب جعل للمال الذي ٌحتمل أن تواسً ب

والدٌن ٌستغرق المال أحٌاناً، معن مئة ألف  -على تمٌٌم الذهب ودون العشرة آالف على تمٌٌم الفضة ال زكاة فٌه

 علٌن مئتا ألف فالدٌن ٌستغرق المال.
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 تولً هللا عز وجل بنفسه توزٌع أموال الزكاة :

لتضت حكمة النبً علٌه الصالة والسالم أن جعل فً األموال لدراً ٌحتمل المواساة، وال ٌجحف بها، وٌكفً ا

المساكٌن، وال ٌحتاجون معه إلى شًء، ففرض فً أموال األغنٌاء ما ٌكفً الفمراء، فولع الظلم من الطائفتٌن 

الطائفتٌن ضرر عظٌم على المساكٌن، وفالة  الغنً ٌمنع ما وجب علٌه واآلخذ ٌأخذ ما ال ٌستحمه فتولّد من بٌن

شدٌدة؛ لذلن لد ٌلجؤون إلى الحٌل، ولد ٌلجأ الغنً إلى الحٌل فً عدم دفع زكاة ماله؛ لذلن تولى ربنا هلالج لج بنفسه 

تمسٌم الصدلة، وجزأها ثمانٌة أجزاء، ٌجمعها صنفٌن من الناس؛ أحدهما من ٌأخذ لحاجة، فٌأخذ بحسب شدة 

فها، وكثرتها، وللتها، وهم: الفمراء، والمساكٌن، وفً الرلاب وابن السبٌل، والثانً: من ٌأخذ الحاجة، وضع

لمنفعته؛ وهم: العاملون علٌها، والمؤلفة للوبهم، والغارمون إلصالح ذات البٌن، والغزاة فً سبٌل هللا، فإن لم 

أي هللا عز وجل تولى بنفسه توزٌع أموال ٌكن اآلخذ محتاجاً، وال فٌه منفعة للمسلمٌن فال سهم له فً الزكاة؛ 

 الزكاة؛ فجزأها ثمانٌة أجزاء.

 تَفرٌك الّزكاة علَى اْلمستَحمٌَّن من أَْهل اْلبلد :

وكان من هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص إذا علم من الرجل فالة وفمراً؛ أعطاه الزكاة؛ لال: وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم ٌعرف 

 بره أنه ال حظ فٌها لغنً، وال لموي مكتسب: حاله أعطاه بعد أن ٌخ

 ))ال حظ فً الزكاة لغنً وال لذي مرة لوي((

 ]صحٌح عن أبً هرٌرة[

 -وكان ٌأخذها من أهلها، وٌضعها فً حمها، وكان من هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص تفرٌك الزكاة على المستحمٌن الذٌن فً بلد المال 

ففمراء هذه البلدة أولى بزكاة أموال أغنٌائهم من بلدة ثانٌة؛ الغنً ربح من هنا، أي هذا المال جمع فً هذه البلدة، 

 -هذا من هدي النبً علٌه الصالة والسالم  -فالفمٌر اشترى وأربح الغنً؛ فالفمٌر أولى بزكاة المال من بلدة ثانٌة 

ى البوادي، ولم ٌكن ٌبعثهم إلى لذلن كان علٌه الصالة والسالم ٌبعث سعاته إل -وما فضل عنهم حمل إلى بلد آخر

المرى؛ ألن كل لرٌة فٌها فمراء؛ فالمرى تكفً نفسها، أما البوادي فلٌس حولهم أحد، بل أمر معاذ بن جبل رضً 

 هللا عنه أن ٌأخذ الصدلة من أغنٌاء أهل الٌمن، وٌعطٌها فمراءهم ولم ٌأمره بحملها إلٌه.
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لرلٌك، وال البغال، وال الحمٌر، و ال الخضروات، وال المباطخ و ولم ٌكن من هدٌه أخذ الزكاة من الخٌل، و ا

 ، ًً ً المماتً و الفواكه؛ أي أنواع الخضروات التً التكال وال تدخر؛ إال العنب والرطب، العنب ٌصٌر زبٌبا

 والرطب ٌخزن، فإنه كان ٌأخذ الزكاة منه جملة، ولم ٌفرق بٌن ما ٌبس وما لم ٌٌبس.

 ه وسلّم لجابً الّزكاة و النّهً عن اْْلَخذ ِمْن َكرائِِم اْْلَْمَواِل :دعاؤه صلّى ّللّا َعلٌَ

 وكان من هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص إذا جاءه الرجل بالزكاة؛ دعا له فتارة ٌمول: 

 ))اللهم بارن فٌه وفً إبله((

 ]النسائً عن وائل بن حجر[

 وتارة ٌمول: 

 ))اللهم صّلِ علٌه((

 [ ] متفك علٌه عن أبً أوفى

 ٌرٌد هنا الدعاء له.

ولم ٌكن من هدٌه أخذ كرائم األموال فً الزكاة بل وسط المال، ولهذا نهى معاذاً عن أن ٌأخذ كرائم أموالهم؛ أي 

 لال له:  -نالة عادٌة  -هنان نالة جٌدة جداً،هذه دعها لصاحبها، خذ نالة من أوسط النوق 

 ))وإٌان و كرائم أموالهم((

 هللا بن عباس [ ]رواه ابن خزٌمة عبد

 التصرف فً الصدلة :

وكان ملسو هيلع هللا ىلص ٌنهى المتصدق أن ٌشتري صدلته، وكان ٌبٌح للغنً أن ٌأكل من الصدلة؛ أي المتصدق أعطى الزكاة 

لفمٌر، ثم اشتراها منه؛ ٌنشأ هنا خجل، لد ٌشترٌها منه بثمن بخس، نهى الغنً أن ٌشتري صدلته من الفمٌر، لكنه 

نً أن ٌأكل من صدلته، أي إذا الغنً أعطى فمٌراً، وبعد حٌن الغنً زار الفمٌر، وضٌفه، مسموح له أن سمح للغ

إذاً كان ٌبٌح للغنً أن ٌأكل من  -وهو ٌعلم أن هذا المال أصله من عنده لكنه انملب من زكاة إلى ضٌافة  -ٌأكل 

ً لملوب الفمراء إذا أهداها إلٌه الفمٌر، وأكل ع لٌه الصالة والسالم من لحم تصدق به على برٌرة الصدلة تألٌفا

 ولال: 
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 ))هو علٌها صدلة، ولنا منها هدٌة((

 ]أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائً عن أنس بن مالن[

 المال اختلفت صفته.

عبد هللا بن عمر أن ٌأخذ  وكان ملسو هيلع هللا ىلص ٌستدٌن لمصالح المسلمٌن على الصدلة، كما جهز جٌشاً؛ فنفذت اإلبل؛ فأمر

من لالئص الصدلة، وكان إذا عراه أمر استسلف الصدلة من أربابها، كما استسلف من العباس رضً هللا عنه 

صدلة عامٌن، إذاً: ٌجوز أن تدفع الزكاة ممدماً إذا كان لدٌنا حاجة ماسة؛ ٌدفع الواحد مبلغاً على حساب الزكاة، 

 هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص.لعام أو لعامٌن لادمٌن، هذا من 

 هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً زكاة الفطر :

وكان من هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص فً زكاة الفطر أنه فرضها على المسلم، وعلى من ٌمونه من صغٌر و كبٌر، ذكر أو أنثى، 

 حر أو عبد؛ صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعٌر، أو صاعاً من ألط، أو صاعاً من زبٌب.

 وي عنه:ور

 ))أو صاعاً من دلٌك، أو نصف صاع من بر((

 ]أخرجه النسائً عن أبً سعٌد الخدري[

والمعروف أن عمر رضً هللا عنه جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه األشٌاء، وفً الصحٌحٌن: أن 

 معاوٌة هو الذي لوم ذلن.

و فٌه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص آثار مرسلة و مسندة ٌموي بعضها بعضاً؛ أي لوم هذا الشًء، ودفع ماالً ممابله، و إن كان 

العلماء ال ٌزالون ٌؤكدون أن إنفاق المال أفضل من إنفاق ثمنه؛ هنان سبب: أن الفمٌر أحٌاناً علٌه دٌن، تعطٌه 

ه جٌاعاً، أما إذا أعطٌت الفمٌر الطعام؛ فهذا الطعام وصل إلى أفواه أوالده خمسة آالف، ٌسدها دٌناً، فٌبمى أوالد

 حتماً. 

أي  -وكان من هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص تخصٌص صدلة الفطر على المساكٌن فمط، ولم ٌكن ٌمسمها على األصناف الثمانٌة 

 .-اء والمساكٌن زكاة الفطر لٌس لها عاللة بالعاملٌن علٌها، والمؤلفة للوبهم، هذه للفمر
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أن ٌذوق الفمٌر طعم اإلنفاق كل  -ولد جعل هذه الزكاة على كل المسلمٌن حتى الفمراء منهم  -وكان من هدٌه ملسو هيلع هللا ىلص 

 عام مرة.

عِ :  َهْدٌُهُ ملسو هيلع هللا ىلص فًِ َصَدلِة التََّطوُّ

ً أعطاه هلل تعالى، تعطٌه وكان علٌه الصالة والسالم أعظم الناس صدلة مما ملكت ٌده،  وكان ال ٌستكثر شٌئا

زكاته ضخمة؛ ٌرى أن المبلغ  -مبلغاً؛ هذا المبلغ كثٌر علٌه؛ ٌكفٌه نصف المبلغ؛ هنان شخص ال ٌسخو أن ٌدفع 

كان علٌه الصالة والسالم ال ٌستكثر شٌئاً أعطاه هلل تعالى، وال ٌستِملّه  -ضخم جداً، والفمٌر ال ٌستحك هذا المبلغ

ً عنده إال أعطاه؛ للٌالً كان أو كثٌراً، وكان عطاؤه عطاء من ال ٌخاف الفمر، وكان وك ان ال ٌسأله أحد شٌئا

سروره  -العطاء والصدلة أحب شًء إلٌه، وكان سروره وفرحه بما ٌعطٌه أعظم من سرور اآلخذ ما ٌأخذه 

جود الناس بالخٌر؛ ٌمٌنه كالرٌح المرسلة، و كان إذا وكان أ -ملسو هيلع هللا ىلص بما ٌعطً أعظم من سرور اآلخذ بما ٌأخذه 

عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه، وتارة بلباسه، وكان ٌنوع فً أصناف عطائه و صدلته، فتارة 

بالهبة، وتارة بالصدلة، وتارة بالهدٌة؛ وتارة بشراء الشًء، ثم ٌعطً البائع الثمن والسلعة جمٌعاً؛ كما فعل ببعٌر 

ر، وتارة كان ٌمترض الشًء فٌرد أكثر منه، وأفضل، و أكبر، وٌشتري الشًء فٌعطً أكثر من ثمنه؛ أحٌاناً جاب

شخص فمٌر جداً؛ باعن حاجة، أنت أعطٌته ثالثة أضعاف ثمنها؛ أي أحببت أن تجبر خاطره، الشخص ٌنزعج 

ٌبٌع أفضل من أن ٌتسول، و  لٌست لضٌة بٌع وشراء هذه لضٌة جبر خاطر، لضٌة مواساة؛ تجد طفالً صغٌراً 

ٌظل ٌفاصله حتى ال ٌبمً له ربحاً إطاللاً؛ ٌعد ذلن  -أحسن من أن ٌتعلم السرلة، إنه ٌعمل ؛ ال تساومه كثٌراً 

 هذا الطفل أحب أن ٌبٌع؛ ٌجب أن ٌرى كرماً من المشترٌن، ال أن ٌرى شحاً. -شطارة 

 الزكاة تطهر نفس الفمٌر من الحمد والغنً من الشح :

وكان علٌه الصالة والسالم ٌمبل الهدٌة وٌكافئ علٌها بأكثر منها أو بأضعافها؛ تلطفاً وتنوعاً فً دروب الصدلة 

 واإلحسان، وكانت صدلته وإحسانه بما ٌملكه، وبحاله، وبموله: 

 ))إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخاللكم((

 ]رواه أبو ٌعلى عن أبً هرٌرة[
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وٌأمر بالصدلة، وٌحض علٌها، وٌدعو إلٌها بحاله ولوله، فإذا رآه البخٌل الشحٌح دعا حاله إلى فٌخرج ما عنده 

البذل والعطاء، وكان من خالطه وصحبه ورأى هدٌه ال ٌملن نفسه من السماحة والندى، وكان هدٌه صلى هللا 

م أشرح الخلك صدراً، علٌه وسلم ٌدعو إلى اإلحسان والصدلة والمعروف؛ لذلن كان علٌه الصالة والسال

 وأطٌبهم نفساً، وأنعمهم للباً؛ فإن للصدلة وفعل المعروف تأثٌراً عجٌباً فً شرح الصدر.

الحمٌمة إذا أنفك اإلنسان من ماله، وعمل أعماالً صالحة؛ تجد معنوٌاته عالٌة جداً، وللبه ممتلئ ٌمٌناً، و وجهه 

ساً الزكاة من معانٌها النماء، والطهر؛ تطهر نفس الفمٌر من مشرق، هنان تألك، التألك سببه العمل الصالح، وأسا

الحمد، والغنً من الشح، والمال من تعلك حك الغٌر به، وتنمً نفس الفمٌر فٌشعر بأهمٌته فً المجتمع، تنمً 

 نفس الغنً فٌشعر بعمله الطٌب، تنمً المال بطرٌمتٌن: بطرٌمة مألوفة و بطرٌمة العناٌة اإللهٌة.

 رب العالمٌن والحمد هلل
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 باب شخح  الرجر( : ىجيو في أس 48 - 01الجرس ) 
 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

 

 

 أييا األخػة، ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في أسباب شخح الرجر.

يذقى وجدسو كل واحج مشا لو جدع ولو نفذ، و األصل ىي الشفذ؛ لحلظ قج يدعج وجدسو معحب، وقج 
مشعع، وكل واحج مشا شاء أم أبى يبحث عغ راحة نفدو؛ والخاحة الشفدية شيء ثسيغ ججا ؛ ففي كتاب زاد 
السعاد فرل في أسباب شخح الرجر، يقػل> أعطع أسباب شخح الرجر التػحيج، وكمسا ازداد التػحيج ازداد 

 انذخاح الرجر, قال تعالى>

ُ َصْدَرهُ ﴿  ﴾ِلْْلِْسََلِم فَُهَو َعلَى نُوٍر ِمْن َربِّهِ أَفََمْن َشَرَح َّللاه

 [ 00]سػرة الدمخ: 

 وقال تعالى>

ـِ َوَمْغ ُيِخْد َأْف ُيِزمَُّو َيْجَعْل َصْجَرُه َضيِّقًا ﴿ ُ َأْف َييِجَيُو َيْذَخْح َصْجَرُه ِلْْلِْساَل عَُّج ِفي َفَسْغ ُيِخِد َّللاَّ َحَخجًا َكَأنََّسا َيرَّ
َساءِ   ﴾الدَّ

 [002األنعاـ:سػرة ]

 

 

ػ التػحيج : 0  

: أعطع أسباب شخح الرجر  
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 فذخح الرجر شيء نفيذ ججا ، قال تعالى>

 ﴾َأَلْع َنْذَخْح َلَظ َصْجَرؾَ ﴿

 [0االنذخاح: سػرة ]

 

 

الخاحة الجاخمية، الذعػر بالدكيشة، الذعػر بالدعادة، بالصسأنيشة؛ االشسئشان لعجالة هللا، االشسئشان لحكسة هللا، 
 االشسئشان لخحسة هللا، ىحه الحالة الجاخمية وردت بثبلث آيات>

 ﴾َأَلْع َنْذَخْح َلَظ َصْجَرؾَ ﴿

 [0االنذخاح: سػرة  ]

خاشب الشبي عميو الربلة والدبلم؛ حياتو كميا كانت متاعب، لكغ هللا شخح صجره، وقج تجج أناسا  غارقيغ ي
 في الستع، في الغشى، في الذيػات؛ وىع أشقى الشاس.

 قال> "التػحيج مغ أعطع أسباب شخح الرجر".

 قال تعالى>

ِ إِلَهاً آََخَر فَتَُكوَن ِمَن ﴿  ﴾اْلُمعَذهبِينَ فَََل تَْدُع َمَع َّللاه

 [000الذعخاء:سػرة  ] 

بالسقابل شخح الرجر يحتاج إلى تػحيج، والذخك يػرث الذقاء والزبلل؛ و الزبلل مغ أعطع أسباب ضيق 
الرجر وانحخاجو، والشػر الحؼ يقحفو هللا في قمب السؤمغ ىػ نػر اإليسان؛ فإنو يذخح الرجر ويػسعو، ويفخح 

قمب العبج ضاق وحخج، وصار في أضيق سجغ وأصعبو, وقج روػ التخمحؼ  القمب، فإذا فقج ىحا الشػر مغ
 في جامعو عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال>

 شخح الرجر يحتاج إلى تػحيج والذخؾ يػرث الذقاء والزالؿ :
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دار الخمػد،  إلى اإلنابةإذا دخل الشػر القمب انفدخ وانذخح قالػا: فسا عالمة ذلظ يا رسػؿ هللا؟ قاؿ: ))
 والتجافي عغ دار الغخور، واالستعجاد لمسػت قبل ندولو((

 [عبج هللا بغ مدعػدعغ التخمحي ] 

 

 إذا  أول شيء التػحيج، ثاني شيء ىحا الشػر الحؼ يقحفو هللا في قمب العبج السشيب ىحا أحج أسباب شخح صجره.

 

سعو، حتى يكػن أوسع مغ الجنيا، والجيل يػرثو الزيق والحرخ الذيء الثالث> العمع، فإنو يذخح الرجر ويػ 
 -العمع السػروث عغ رسػل هللا  -والحبذ ؛ فكمسا اتدع عمع العبج انذخح صجره واتدع، أما ليذ ىحا لكل عمع 

كع مغ إندان يحسل أعمى شيادة، أعمى دكتػراه، أعمى شيادة في الصب، أعمى شيادة في الفمدفة، يحسل 
و "إف آر إس" مغ بخيصانيا أو بػرد مغ أمخيكا؛ وىػ أشقى الشاس، كل عمع مستع ، ىشاك عمع مستع "أكخجيو" أ
 -أما العمع السقرػد بو ىػ العمع السػروث عغ رسػل هللا  -مغ معو اختراص نادر يأتيو دخل كبيخ -نافع

فكمسا اتدع  جنيا واآلخخة،ىحا العمع مستع كأؼ عمع، و نافع كأؼ اختراص نادر، ومدعج في ال -العمع الذخعي 
عمع العبج انذخح صجره واتدع، و ليذ ىحا لكل عمع، بل لمعمع السػروث عغ رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وىػ العمع الشافع 

 فأىمو أشخح الشاس صجرا ، وأوسعيع قمػبا ، وأحدشيع أخبلقا ، وأشيبيع عيذا .

 التػحيج، الشػر الحؼ يقحف في القمب، العمع.

 

 

 

 

ػ العمع : 0  

ػ الشػر الحي يقحفو هللا في قمب العبج السشيب : 0  
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ومشيا اإلنابة إلى هللا سبحانو وتعالى، ومحبتو، واإلقبال عميو، والتشعع بعبادتو، فبل شيء أشخح لرجر العبج مغ 
أحيانا  إذا شعخ بالدعادة> كأني في الجشة، فيػ إذا  في عير شيب، أؼ هللا عد وجل ذلظ، حتى إن أحجنا ليقػل 

 يحيقو في الجنيا أحػال أىل الجشة، وقال بعس العمساء> "في الجنيا جشة مغ لع يجخميا لع يجخل جشة اآلخخة".

  ا قمشا>مغ عبلمة اإليسان أن تكػن أسعج الشاس في الجنيا مع كل الستاعب التي تعانييا، أؼ إذ

 ﴾َمْن َعِمَل َصاِلحاً ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنههُ َحيَاةً َطيِّبَةً ﴿

 [97الشحل: سػرة ]

ليذ معشى ىحا أنو غشي، وليذ معشى ىحا أنو قػؼ، الحياة الصيبة حياة نفدية، قج تكػن معحبا  أحيانا ، قج تكػن 
غ هللا يتجمى عمى قمبظ تجميا  تشدى كل متاعب الحياة، وقج يحجب عشظ رحستو  فقيخا ، قج تكػن مخيزا ، ولك

وأنت في أعمى درجات الشعيع  فتحوق أنػاع الذقاء، وكمسا كانت السحبة أقػػ وأشج كان الرجر أفدح وأشخح، وال 
بل> مغ أعطع يزيق إال عشج رؤية البصاليغ الفارغيغ مغ ىحا الذأن؛ فخؤيتيع قحػ ومخالصتيع حسق، وبالسقا

أسباب ضيق الرجر اإلعخاض عغ هللا تعالى، وتعمق القمب بغيخه، والغفمة عغ ذكخه، ومحبة سػاه، فإن مغ 
وسجغ قمبو في محبة ذلظ الغيخ، فسا في األرض أشقى مشو، وال أكدف باال ، وال  أحّب شيئا  غيخ هللا عحب بو،

يا، وسخور الشفذ، ولحة القمب، ونعيع الخوح وغحاؤىا بل أنكج عيذا  وال قمبا ؛ ىسا محبتان؛ محبة ىي جشة الجن
حياتيا وقخة عيشيا وىي محبة هللا وحجه، ومحبة ىي عحاب الخوح، وغع الشفذ، وسجغ القمب، وضيق الرجر 
وىي سبب األلع والشكج والعشاء وىي محبة ما سػاه، ىسا محبتان، إن أحببت هللا فأنت أسعج الشاس، وإن أحببت 

أشقى الشاس؛ أول شيء> التػحيج، ثاني شيء> الشػر الحؼ يقحفو هللا في قمب العبج، ثالث شيء>  الجنيا فأنت
 العمع، رابع شيء> اإلنابة.

 

 

ػ اإلنابة إلى هللا سبحانو وتعالى ومحبتو واإلقباؿ عميو : 4  
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خامذ شيء> ومغ أسباب شخح الرجر دوام ذكخه عمى كل حال، وفي كل مػشغ، فممحكخ تأثيخ عجيب في 
انذخاح الرجر ونعيع القمب، ولمغفمة تأثيخ عجيب في ضيقو وحبدو وعحابو، ونفعو بسا يسكشو مغ السال، والجاه، 

ن الكخيع السحدغ أشخح الشاس صجرا ، وأشيبيع نفدا ، وأنعسيع قمبا ، والبخيل والشفع بالبجن، وأنػاع اإلحدان، فإ
الحؼ ليذ فيو إحدان، أضيق الشاس صجرا ، وأنكجىع عيذا ، وأعطسيع ىسا  وغسا ، وقج ضخب الشبي عميو الربلة 

 والدبلم مثبل  في الرحيح لمبخيل والسترجق>

ؽ كسثل رجميغ عمييسا جُ )) اتدعت عميو  برجقةالسترجؽ  ُكمَّسا َىعَّ  شَّتاف مغ حجيجمثَل البخيل والسترجِّ
ولع تتدع  ،كلُّ َحْمقة بسكانيا بالرجقة لدمت البخيل كمسا ىعّ أثَخُه، و  ىعفيو  ،حتى يجخ ثيابو وانبدصت،

 عميو((

 [ىخيخة يأبعغ  صحيح]

 التػحيج، والشػر، واإلنابة واإلقبال عمى هللا عد وجل، و العمع، ودوام الحكخ. 

  

ومغ أسباب انذخاح الرجر> الذجاعة؛ فإن الذجاع مشذخح الرجر، واسع القمب، والجبان أضيق الشاس صجرا ، 
لحائج الكافخ  -وأحرخىع قمبا ، وال فخحة لو وال سخور، وال لحة لو وال نعيع؛ إال مغ جشذ ما لمحيػان البييسي 

وأما سخور الخوح، ولحتيا،  -رل بالجشذ اآلخخ؛ يذعخ بستع، ىحه الستع تعقبيا كآبة لحائج بييسية؛ يأكل، يت
ونعيسيا، وابتياجيا، فسحخم عمى كل جبان كسا ىػ محخم عمى كل بخيل؛ فالبخل والجبغ ال يجتسعان في 
ق مؤمغ، الذجاعة والكخم مغ صفات السؤمغ، والبخل والجبغ ال يجتسعان في مؤمغ، وىسا أحج أسباب ضي
الرجر؛ لحلظ كل معخض عغ هللا عد وجل، غافل عغ ذكخه، جاىل بأسسائو، متعمق القمب بغيخه، ىحا في 

 شقاء، وكل إندان كثيخ الحكخ، مشيب إلى هللا، في قمبو نػر؛ ىحا واسع الرجر.

 

ػ الذجاعة : 1  

عمى كل حاؿ وفي كل مػشغ : هللا ػ دواـ ذكخ 2  
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ومغ أسباب شخح الرجر إخخاج دغل القمب مغ الرفات السحمػمة التي تػجب ضيقو وعحابو، وتحػل بيشو وبيغ 
حرػل البخء؛ فإن اإلندان إذا أتى األسباب التي تذخح صجره، ولع يخخج تمظ األوصاف السحمػمة مغ قمبو، لع 

 أحيانا  ىشاك تعمقات، و أمخاض بالشفذ؛ إذا ما أزاليا فيشاك ضيق بالرجر. يحع مغ انذخاح صجره بصائل، 

 

 

ستساع، والسخالصة، واألكل، والشػم؛ فإن ىحه ومغ أسباب شخح الرجر، قال> تخك فزػل الشطخ، والكبلم، واال
الفزػل تدتحيل آالما  وىسػما ، ىسػما  في القمب، نطخ زائج، استساع زائج، مخالصة زائجة، أكل، نػم، ىحه تحيل 

 اإلندان إلى مجسػعة آالم و ىسػم.

 >الشبي عميو الربلة والدبلم ىػ أكسل الخمق في كل صفة مغ تمظ الرفات هللا عد وجل قال

اَر لَِفي َجِحيٍم  *إِنه اْْلَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم ﴿  ﴾َوإِنه اْلفُجه

 [04- 00:االنفصار]سػرة 

 ىشاك نعيع في الجنيا؛ العسل الرالح يدعج؛ إن كشت أديتو بإخبلص تدعج.

الشبي عميو الربلة والدبلم كان أكسل الخمق في كل صفة يحرل بيا انذخاح الرجر، واتداع القمب، وقخة 
العيغ، وحياة الخوح، فيػ أكسل الخمق في ىحا الذخح والحياة، وقخة العيغ مع ما خز بو مغ الذخح الحدي، 

يشال العبج مغ انذخاح الرجر،  ُمَتابَعتو بَحد ىعموأكسل الخمق متابعة لو، وأكسميع انذخاحا  ولحة وقخة عيغ، و 
هللا ليع، وعرستو إياىع، ودفاعو عشيع، بقجر اتباعظ لمشبي يشذخح صجرك، وىكحا ألتباعو نريب مغ حفع 

أنو كل واحج مشا يدعى إلى  -ىحا مغ أخصخ الجروس  -وإعدازه ليع، ونرخه ليع بحدب نريبيع مغ الستابعة 
راحة الشفذ، إلى شخح الرجر، إلى التألق الجاخمي، والتألق الجاخمي و انذخح الرجر والخاحة الشفدية ىحه كميا 

 لسشى، ومحط الخحال، وغاية اآلمال، وأسبابيا واضحة.ليا أسباب، وىي نياية ا

ػ تخؾ فزػؿ الشطخ والكالـ واالستساع والسخالصة واألكل والشـػ : 8  

ػ إخخاج دغل القمب مغ الرفات السحمػمة التي تػجب ضيقو وعحابو : 7  
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ىحه األسباب دقيقة ججا ؛ التػحيج، الشػر، العمع، اإلنابة، دوام الحكخ، اإلحدان إلى الخمق، الذجاعة، الكخم، تخك 
 فزػل الشطخ، تخك فزػل الكبلم ،االستساع والسخالصة، واألكل والشػم.

 

والشبي كان أكسل الشاس شخحا  لرجره؛ كل مغ تابعو في سشتو لو مغ شخح القمب نريب، وأكبخ شيء يسيد 
دعع لو، ىحه الحالة تجعمو يتحسل كل الستاعب،  السؤمغ ىحه الحالة الشفدية لو؛ و الحالة الشفدية ىي أكبخ

الحالة الشفدية تجعمو يربخ عمى الصاعة، ويربخ عغ الذيػة، ويربخ عمى قزاء هللا وقجره؛ الجعع الجاخمي، 
معشػياتو عالية ججا ، تألقو شجيج؛ وىحا يجعمو يدتقصب مغ حػلو استقصاب محبة، استقصاب تقجيخ، ىحا يجعمو 

 تو عالية ججا ، فإذا وصمشا ليحا االنذخاح في الرجر قال تعالى>قػؼ اإلرادة، عديس

 ﴾َوَرَفْعَشا َلَظ ِذْكَخؾَ  *الَِّحي َأْنَقس َضْيَخَؾ  *َوَوَضْعَشا َعْشَظ ِوْزَرَؾ  *َأَلْع َنْذَخْح َلَظ َصْجَرَؾ ﴿

 [4-0]سػرة االنذخاح:

 والحسج  رب العالسيغ

 

 

 

 

 

 

 

تجعمو يربخ عمى الصاعة و عمى قزاء هللا وقجره : مسؤمغالحالة الشفدية ل  
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 ( :  ىجيو في الحكخ 48 - 00الجرس ) 

 

 الحسج  رب العالسيغ، والربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.، بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 .كان الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أكسل الخمق ذكخا   عد وجل، بل كان كبلمو كمو في ذكخ هللا، كبلمو كمو في ذكخ هللا

 ((ما نديتشي كفختشي ذكختشي شكختشي وإذا إنابغ آدم إنظ ))
 [رواه الصبخاني عغ أبي ىخيخة]

 ﴾ُتَقاِتوِ اتَُّقػا َّللاََّ َحقَّ ﴿

 [ 010سػرة آؿ عسخاف: ]

 .ذكخا  مشو  ةملؤلكان أمخه ونييو وتذخيعو ، فأؼ أن تحكخه فبل تشداه

تبلوة القخآن ذكخ ، الجعاء ذكخ، االستغفار ذكخ،  ؛الحقيقة أوسع نذاط ديشي عمى اإلشبلق ىػ ذكخ هللا
التفكخ في خمق الدساوات واألرض ذكخ، البحث عغ  الحكع الذخعي لتصبقو ذكخ، األمخ بالسعخوف ذكخ، 

؛ ذكخ، بتصبيقو .. بحثت عغ حكع شخعي كي تتقخب إلى هللامشو الحقيقة العطسى ىي هللا، أؼ شيء يقخبظ
حسجت هللا، كبخت هللا، وحجت  ،عغ السشكخ ذكخ، استغفخت، دعػت، سبحتأمخت بالسعخوف ذكخ، نييت 

 أؼ كمسة، أؼ ترخف يقخبظ ىػ ذكخ.؛ هللا

ِفي َدَرَجاِتُكْع ، َوَخْيٍخ َلُكْع ِمْغ ِإْعَصاِء الحََّىِب  َوَأْرَفِعَياِبَخْيِخ َأْعَساِلُكْع ، َوَأْزَكاَىا ِعْشَج َمِميِكُكْع ،  ُأَنبُِّئُكعْ )) َأاَل 
ُكْع ، َفَتْزِخُبػا  َواْلَػِرؽِ  ، َوَيْزِخُبػا َأْعَشاَقُكْع ؟ َقاُلػا : َوَذِلَظ َما ُىَػ َيا  َأْعَشاَقُيعْ ، َوَخْيٍخ َلُكْع ِمْغ َأْف َتْمَقْػا َعُجوَّ

 (( َعدَّ َوَجلَّ  َّللاَِّ ؟ َقاَؿ : ِذْكُخ َّللاَِّ  َرُسػؿَ 

 [ عغ أبي الجرداء السدشج والحاكع في السدتجرؾ في] رواه مالظ والتخمحي وأحسج 
 

 ىجيو ملسو هيلع هللا ىلص في الحكخ :
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وأفعالو،  ،وصفاتو، وأحكامو ،كان أمخه ونييو وتذخيعو لؤلمة ذكخا  مشو ، وإخباره عغ أسساء هللا عد وجل
وتدبيحو ذكخا  مشو لو، وسؤالو ودعاؤه،  ،وحسجه ،وثشاؤه عميو بآالئو، وتسجيجه ،ووعجه ووعيجه؛ ذكخا  مشو 

 ورغبتو ورىبتو؛ ذكخا  مشو لو، وسكػتو وصستو ذكخا  مشو لو>

 ((، ونطخؼ عبخة  وُنْصِقي ِذْكخا  -التفكخ ذكخ  - ِفْكخا َصْستي))أمخت أن يكػن 

 ]رواه القخشبي عغ أبي ىخيخة[

  يجخؼ مع أنفاسو؛ قائسا  وقاعجا  وعمى جشبو> فكان ذاكخا   في كل أحيانو، وعمى جسيع أحػالو، وكان ذكخه

َ ِذْكراً َكثِيراً ﴿  ﴾اْذُكُروا َّللاه

 [       40]سػرة األحداب : 

َساَواِت َواأْلَْرضِ ﴿وي  ﴾َتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ

 [090آؿ عسخاف: سػرة  ]

الربلة خسذ صمػات، الرػم تخك الصعام والذخاب،  ،وإقامتو ،وضعشو ،، وندولوومديخهوركػبو،  ،وفي مذيو
وخارج ، أما الذيء الحؼ يجور معظ في كل وقت، في كل أوقات اليػم؛ في الرباح، و السداء، في البيت

العبادة التي  والصعام والذخاب، في أؼ نذاط مغ نذاشات اإلندان، ،واإلقامة ،والحزخ ،البيت، في الدفخ
 كثخ مغ ذكخ هللا، كان إذا استيقع قال>، وقج بخأ مغ الشفاق مغ أذكخ هللاتبلزمو دائسا  ىي 

 ((الحسج  الحؼ أحيانا بعج ما أماتشا وإليو الشُّذػر  ))
 عغ ححيفة بغ اليساف[ أخخجو البخاري والتخمحي وأبػ داود] 

 

اإلنداف في كل شيء ىي ذكخ هللا عد وجل : العبادة التي تالـز  
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، وقال> ُسبحاَن هللِا وِبَحسِجِه عذخا  ، وقال> سبَحاَن ، وَحِسَج هللَا عذخا  َكبََّخ هللَا َعذخا  وكان إذا ىب مغ الميل؛ ))
نيا، وِضيِق َيْػِم  و ،، وَىمَّل َعْذخا  عذخا   هللا ، واسَتغَفخَ الَسِمظ الُقجُّوس عذخا   قال> المَُّيعَّ إني أعػُذ ِبَظ مغ ِضيِق الجُّ

بلةدت، ثع يَ القياَمِة عذخا     ((ْفِتُح الرَّ
 [عغ شخيق اليػزنيأخخجو أبػ داود ]

 

 >ذكخ بالمدان، و ذكخ بالقمب، و ذكخ يجسع بيشيسا، أكسل ذكخ أن تحكخه بمدانظ، وبقمبظ معا   ىشاكشبعا  

 َبْعجَ  َقْمِبي ُتِدغْ  َوال ، ِعْمس ا ِزْدِني المَُّيعَّ  ، ِبَخْحَسِتظَ  ْسَأُلظَ َوأَ  ، ِلَحْنِبي َأْسَتْغِفُخكَ  ِإنِّي المَُّيعَّ  ُسْبَحاَنظَ  َأْنتَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  ال)) 
 ((اْلَػىَّابُ  َأْنتَ  ِإنَّظَ  َرْحَسة   َلُجْنظَ  ِمغْ  ِلي َوَىْب  ، َىَجْيَتِشي ِإذْ 

 [عائذة أـ السؤمشيغعغ  والبييقي والشدائي داود أبػ]

وحجه ال شخيظ لو، لو السمظ، ولو الحسج، وىػ عمى كل شيء ومخة استيقع مغ الميل فقال>ال إلو إال هللا ))
 ((قجيخ

 [ شيبة أبي بغ بكخ أبي عغ الرحيح في مدمع رواه]

كأنيع فخغػىا  أن ىحه األذكار السدمسػن حيشسا رددوىا، وأكثخوا مشيا، ولع يكػنػا في مدتػاىا؛ مبلحطة ىشاك
ن يفخغ مغ مزسػنو؛ مغ آفات الجيغ أآفات الجيغ؛  مغ معشاىا؛ فرارت كبلما ؛ قج ال يعشي شيئا ؛ وىحه مغ

شعصي ىحه األذكار حجسيا، نعصييا فأن يربح شكبل ؛ كمسات تخدد، حخكات تؤدػ، أما حيشسا نججد الجيغ؛ 
 أبعادىا الرحيحة. مزسػنيا، نعصييا شحشتيا االنفعالية، نعصييا

 

 

 

 

الحكخ :أنػاع   
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 كان مغ عادتو ملسو هيلع هللا ىلص أنو إذا استيقع يتمػ قػلو تعالى>و 

َساَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر آَلََياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب ﴿ َ ِقَيامًا  *ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ الَِّحيَغ َيْحُكُخوَف َّللاَّ
َساَواِت َواأْلَْرِض َربََّشا َما َخَمْقَت َىَحا َباِشاًل ُسبْ  َحاَنَظ َفِقَشا َعَحاَب َوُقُعػدًا َوَعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ

 ﴾الشَّاِر 

 [090- 091آؿ عسخاف: سػرة  ]

 >مغ أذكاره ملسو هيلع هللا ىلص

الميع لظ الحسج، أنت نػر الدساوات واألرض ومغ فييغ، ولظ الحسج أنت قيع الدساوات واألرض ومغ )) 
والشبيػن  ،والشار حق ،والجشة حق ،ولقاؤك الحق ،وقػلظ الحق ،فييغ، ولظ الحسج، أنت الحق، ووعجك الحق

 ،يظ أنبت،وبظ خاصستالميع لظ أسمست، وبظ آمشت، وعميظ تػكمت، وإل .حق، ودمحم حق، والداعة حق
وما أعمشت، أنت إليي، ال إلو إال أنت،  وال  ،وما أسخرت ،وإليظ حاكست؛ فاغفخ لي ما قجمت وما أخخت

 ((حػل وال قػة إال با العمي العطيع
 ]رواه الشدائي عغ عبج هللا بغ عباس[

 تقػل الديجة عائذة رضي هللا عشيا>

سػاِت  ِميكاِئيَل و المَّيعَّ َربَّ ِجبِخيَل و الشػم قال>كان عميو الربلة والدبلم إذا قام مغ ))   ِإسَخاِفيَل، َفاِشَخ الدَّ
خُتِمَف فيو مغ ، اىجني ِلسا افيسا كاُنػا ِفيِو َيْخَتِمفػن  ، َأنَت َتحكع َبيَغ ِعَباِدكَ لَع الَغيِب والذياَدةِ ، َعاواألرضِ 

 ((ٍط ُمدَتقيٍع ، ِإنََّظ َتيجؼ َمغ َتذاُء إلى ِصخاالحقِّ ِبِإذِنظَ 
  [ عغ عائذة والشدائي والتخمحي وأبػ داود أخخجو مدمع ]

 

 

 

 مغ أذكار الشبي صمى هللا عميو و سمع :
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ىػ اختبلف نقز السعمػمات، فالسعمػمات الػاضحة تحدع ىحا  ا  شبيعي ا  ذكخت سابقا  أن ىشاك اختبلف
 الخبلف>

ُ الشَِّبيِّيغَ ﴿  ﴾َكاَف الشَّاُس ُأمًَّة َواِحَجًة َفَبَعَث َّللاَّ

 [ 000]سػرة البقخة:

 ىحا اختبلف شبيعي. ،السعمػمات، يأتي الػحي فيحدسوىحا الخبلف اختبلف شبيعي؛ أساسو نقز 

 العجوان>، و والبغي ،و الغيخة ،لجيشا اختبلف محمػم؛ اختبلف الحدج

 ﴾َوَما اْخَتَمَف الَِّحيَغ ُأوُتػا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْغ َبْعِج َما َجاَءُىُع اْلِعْمُع َبْغيًا َبْيَشُيعْ ﴿

 [09ؿ عسخاف:سػرة آ]

واحج، نبييع واحج، كتابيع واحج، والدشة واحجة؛ متسدقػن، مختمفػن؛ لساذا؟! اختبلف  تجج السدمسيغ إلييع
 مرالح، اختبلف بغي، اختبلف حدج؛ الخبلف الثاني محمػم .

 الخبلف الثالث محسػد، اختبلف التشافذ؛ ىحا الجعاء يقػل عميو الربلة والدبلم>

 ((اىجني ِلسا اخُتِمَف فيو مغ الحقِّ ِبِإذِنظَ ))

  [عغ عائذةوالشدائي  وأبػ داود أخخجو مدمع والتخمحي ]

أم أذىب إلى  ؟أم أنفق مالي ؟أم أتفكخ ؟أم أصمي ؟مغ الحق.. ونحغ في دائخة الحق، يا تخػ أأذكخ هللا
 ىشاكوكل إندان يخػ أن ىحا العسل يقخبو أكثخ؛ فرار ؛ رغبة بالقخب مغ هللا ىشاكالسدجج....ماذا أفعل؟ 
 تشافذ؛ ىحا االختبلف محسػد.اختبلف؛ اختبلف 

 .ىحا في استيقاضو وصبلتو وقيامو الميل

 أنػاع االختالؼ :
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 خخج مغ بيتو>

 ((، أو َأجَيَل أو ُيجَيَل عميَّ أعػذ بظ َأف َأِضلَّ أو ُأَضلَّ، َأو َأِزؿَّ أو ُأَزؿَّ، أو َأضِمَع أْو ُأْضَمع المَّيعَّ إني))

 رواه أبػ داود عغ أـ سمسة[]

 خخج مغ بيتو مخة>

، ؿ لو: َحْدُبظ، ُىِجيَت، وُكِفيَت، ووِقيتَ ، ُيقاال حػَؿ، وال قػة إال باو ، قاؿ : بدع هللا، تػكمت عمى هللا))
 ((وتشحَّى عشو الذيصاُف 

 [أنذ بغ مالظ  عغ أخخجو التخمحي]

ُىِجيَت، وُكِفيَت،  >ال حػل وال قػة إال با، يقال لوو مغ بيتو فقال> بدع هللا، تػكمُت عمى هللا،  ندانخخج اإل ِإذا
  .وُوِقيتَ 

 في حفع هللا. خارج مغ بيتظ أنت اآلن

الفجخ في جساعة، وأذكخ هللا  قيام الميل، وأصلِّ  قال لي> أنا إن لع أصلِّ  التقيت بذخز لو وضيفة مخمػقة،
فأشعخ في  أما إن ذكخت هللا عشجؼ مصب، عشجؼ مذكمة، ؛حتى شمػع الذسذ؛ أخاف أن أخخج مغ بيتي

 في عشاية هللا.و ضل هللا،   فيأنشي نفدي  في ، أشعخنفدي أنشي محرغ

 

 

 

 

: َدخل َأو َبِيِتو ِمغْ  جَ َخخ  إَذا الِحْكخ في وسمع عميو هللا صمى ْجُيوُ ى  
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 يقػل > -كسا أنتع تفعمػن كل يػم  -كان عميو الربلة والدبلم إذا خخج لربلة الفجخ 

، واجعل في برخي نػرًا، واجعل ، واجعل في سسعي نػراً الميع اجعل في قمبي نػرًا، واجعل في لداني نػراً ))
 ((، الميعَّ أعطع لي نػرًا مغ تحتي نػراً ، و اجعل نػراً خمفي نػرًا، ومغ أمامي نػرًا، واجعل مغ فػقي 

 عغ عبج هللا بغ عباس[ البخاري ]

 كان عميو الربلة والدبلم يقػل>و 

إليظ، مسذاي ىحا المَّيعَّ إني أسأُلَظ بحق الدائميغ عميظ، وبحق  ما خخج رجل مغ بيتو إلى الرالة فقاؿ:))
خخجُت اتَِّقاَء سخصظ، وابتغاَء مخضاتظ، َأسألظ أف وإنسا  ،ِرياٌء، وال ُسْسَعةٌ أشخًا، وال ، وال اً َبَصخ  فإني لع أخخج 
َل هللا بو سبعيغ ألف مَ أف تغفخ لي ذنػبي، فإنو ال يغفخ الحنػب إال أنت؛ إال و ، و رُتْشِقَحني مغ الشا َمظ كَّ

 ((صالتو يقزي، وأقبل هللا عميو بػجيو حتى يدتغفخوف لو

  [لخجري سعيج ا يأبعغ ابغ ماجو ]

 دخل مدجج، يقػل>

فإذا قاؿ ذلظ قاؿ الذيصاف :  ،جيو الكخيع، وُسمَصاِنِو القجيع، مغ الذيصاف الخجيعبػ أعػذ با العطيع، و ))
 ((مشي سائَخ اليـػ  ُحفع

 [اْلَعاصِ  ْبغِ  َعْسِخوعغ  داود ػأب]                                                 

 

 

 

 

 أحاديث صحيحة عغ الشبي الكخيع عمى اإلنداف أف يحفطيا :
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 >فقالدخل السدجج مخة؛ 

إذا خخج فميقل: فْلَيُقْل: المَّيعَّ اْفتح لي أبػاب رحستظ، و إذا دَخل أحُجكع السدجج َفْمُيدمِّع عمى الشبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص،  ))
 ((المَّيعَّ إني أسألظ مغ فزمظ 

 [قتادة  يأسيج وأب يأبعغ  أبػ داود أخخجو مدمع  والشدائي ] 

 وكان إذا أصبح الشيار يقػل>

 ((الميعَّ ِبَظ أصبَحشا، وبظ َأمدْيَشا، َوِبَظ َنحَيا، وِبَظ َنُسػُت، وإليَظ الشُُّذػر))

 عغ أبي ىخيخة[ وأبػ داود حي أخخجو التخم]

 وكان يقػل>

وىػ عمى ، السمظ ولو الحسج والحسج ، وال إلو إال هللا وحجه ال شخيظ لو، لو أصَبحشا وأصَبَح الُسْمُظ لِِلِ،))
، وَشخِّ ىحا اليـػ وأعػُذ بَظ مغ َشخِّ ما ِفي وخيخ ما بعجه، ،قجيخ، رب أسألظ خيخ ما في ىحا اليـػكل شيء 
 ((، وعحاٍب في الَقبخفي الشارِ  الِكَبِخ، ربِّ أعػُذ بَظ مغ عحاٍب وسػء  ،رب أعػذ بظ مغ الكدل ،ما َبعَجهُ 

 عغ عبج هللا مدعػد[ والتخمحي مدمع ]رواه 

 وإذا قال>

 وأمدى السمظ (())أمديشا 

 عغ عبج هللا مدعػد[ والتخمحي مدمع ]رواه                          

 تبلحطػن كيف أنو مع هللا دائسا ؛ في كل حخكاتو وسكشاتو.
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 وكان يقػل إذا أصبح>

 ،ال إلو إال أنت وأشيج أن ،رب كل شيء ومميكو ،عالع الغيب والذيادة ،الميع فاشخ الدساوات واألرض))
  ((ه إلى مدمع جخ أو أسػءًا، شخ الذيصاف وشخكو، وأف أقتخؼ عمى نفدي مغ و  ،أعػذ بظ مغ شخ نفدي

 قال ألحج أصحابو>

 ))قميا إذا أصبحت، وإذا أمديت، وإذا أخحت مزجعظ((

 عغ أبي ىخيخة[التخمحي ]  

 وما مغ عبج يقػل في صباح كل يػم ومداء كل يػم>

ساءِ  بدع هللِا الحي ال َيُزخُّ معَ )) سيُع العميع  وىػ اسِسِو شيٌء في األرِض وال في الدَّ ؛ إال ثالَث َمخاتٍ  -الدَّ
 لع يزخه شيء((

 عغ إباف بغ عثساف[ أخخجو التخمحي  وأبػ داود] 

 وقال الشبي الكخيع لبعس بشاتو> 

، ما شاَء هللُا العمي العطيع وال ُقػََّة ِإال باو ال حػؿ  ،حيغ ُتْربحيَغ: سبحاَف هللا وبحسِجهِ يا بشيتي ُقػلي ))
، فإنَُّو ِمغ  قج أحاَط ِبُكلِّ شيٍء ِعمسا، وَأفَّ هللاَ َأفَّ هللا عمى كل شيٍء َقجيخٌ  ، أعمعُ كاَف، وما لع يذْأ لع يكغ
 (( ُحِفَع حتى ُيربحَ  ؛، وَمغ َقالُيغَّ حيغ ُيسديتى ُيسديُحِفَع ح ؛َقاَلُيغَّ حيَغ ُيربحُ 

 عبج الحسيج مػلى بشي ىاشع[عغ أخخجو أبػ داود ]

 فسعشى ذلظ أنو مع هللا. أن يجعػ اإلندانتحكخ ؼ إذا أ

 

 



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  94

 

 
مالي أراك  الحياة كميا ىسػم، وكميا متاعب، وكميا مقمقات؛ فالشبي رأػ رجبل  مغ األنرار كئيبا ، قال لو>

 ديغ. قال لو> كئيبا ؟ قال عميّ 

، مغ العْجِد والَكَدلِ وأعػُذ بظ  ،ني أعػذ بظ مغ الَيعِّ والَحَدفِ : المَّيعَّ إ -إذا أصَبحَت وإذا أمَدْيَت  -قل ))
ْيغِ و وَأعػُذ بظ مغ الُجْبِغ   ((وَقيِخ الخجاؿ  ،البْخِل، وأعػذ بظ مغ َغَمَبِة الجَّ

 عغ أبي سعيج الخجري[ أخخجو أبػ داود] 

 مغ قاليا أذىب هللا ىسو وديشو. 

 قال مخة البشتو فاشسة>

، بظ أستغيث، أصمح لي أف تقػلي إذا أصبحت وإذا أمديت :  يا حي  يسشعظ ذا)) يا بشيتي ما يا قيـػ
 (( ؟، وال تكمشي إلى نفدي شخفة عيغشأني كمو

 [أنذ بغ مالظ  عغ رواه البدار]

 يجعميا ورده الجائع.و حتى يحفطيا غيبا ،  ىحه األدعية أن يقخأاإلندان عمى وهللا أتسشى 

 إذا أصبحت>أتاه رجل يذكػ إليو إصابة فقال لو>  قل  ذكخ الشبي عميو الربلة والدبلم أنو

 ظ شيء((لفإنو ال يحىب  ؛ومالي ))بدع هللا عمى نفدي وأىمي 

 ] كشد العساؿ عغ ابغ عباس[

 

 

 

 ما يقػلو اإلنداف عشج اإلصابة بيعٍّ أو حدف :
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 واإلندان يقػل >

 (( ُمَتَقبَّالً  ، وِرْزقا َشيِّبا َوَعسالً  َناِفعاً  الميع إني أسأُلَظ ِعْمساً ))

 عغ أـ سمسة[ ماجو غاب]

 ىحه جػامع الكمع.

 ومغ قال حيشسا يربح ويسدي>

))حدبي هللا ونعع الػكيل، حدبي هللا ال إلو إال ىػ، عميو تػكمت وىػ رب العخش العطيع؛ كفاه هللا ما 
 أىسو((

 [مخة بغ الخميل شخيق مغ الفخج في الجنيا أبي ابغ]

أعػذ بظ مغ  ،عمى عيجؾ ووعجؾ ما استصعتأنا و  ،وأنا عبجؾ ،الميع أنت ربي ال إلو إال أنت خمقتشي))
؛ مغ قاليا حيغ إنو ال يغفخ الحنػب إال أنتففاغفخ لي  ؛بحنبي لظ بشعستظ عمي، وأبػء أبػء، ما صشعتشخ 

سات مغ يػمو دخل الجشة، ومغ قاليا حيغ يسدي مػقشًا بيا فسات مغ ليمتو دخل فيربح مػقشًا بيا 
 الجشة.((

 [أوس بغ شجاد عغ لبخاري ]ا
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 كل صباح> في ع زيج بغ ثابت، وأمخه أن يتعاىج أىمووفي السدشج أنو ملسو هيلع هللا ىلص عمّ 

أو حمفت  نحغ بظ وإليظ ، الميع ما قمت مغ قػؿ،يَجْيَظ، و  بيغ لبَّْيظ الميعَّ لبَّْيَظ، لبَّْيَظ وَسْعَجْيَظ، والخيخُ ))
مغ حمف، أو نحرت مغ نحر؛ فسذيئتظ بيغ يجي ذلظ كمو، ما شئت كاف، وما لع تذأ لع يكغ،و ال حػؿ وال 
فعمى  ةقػة إال بظ، إنظ عمى كل شيء قجيخ، الميع ما صميت مغ صالة فعمى مغ صميت، وما لعشت مغ لعش

سػاِت َفاِشَخ ايا  المَُّيعَّ  بالرالحيغ،تػفشي مدمسًا وألحقشي مغ لعشت، أنت وليي في الجنيا واآلخخة،  لدَّ
َياَدةِ  وكفى  -إني أعيج إليظ في ىحه الحياة الجنيا، وأشيجؾ  ذا الجالؿ واإلكخاـ،، واألرِض، عاِلَع الَغْيِب والذَّ

وأنت عمى كل شيء  ،لظ السمظ ولظ الحسج ،ال إلو إال أنت وحجؾ ال شخيظ لظ وني أشيج أنبأ - بظ شييجا  
نظ تبعث مغ أو حق، والداعة  ،حقالولقاءؾ  ،حقالوأشيج أف وعجؾ  ،أشيج أف دمحمًا عبجؾ ورسػلظو  ،قجيخ

وأني ال أثق إال  ،وخصيئة ،وذنب ،وعػرة ،تكمشي إلى ضعف ؛ف تكمشي إلى نفديإوأشيج أنظ  ،في القبػر
 ((ب الخحيعوتب عمي إنظ أنت التػا ،إنو ال يغفخ الحنػب إال أنت ؛فاغفخ لي ذنػبي كميا ؛بخحستظ

 رواه الصبخاني عغ زيج بغ ثابت[ ].

برخاحة اإلندان ال يقجر أن يشتقل فجأة مغ عجم الجعاء إلى الجعاء؛ لكغ يجب أن يػشغ نفدو أنو كمسا 
أكسل ولكغ السيع أن تكػن مع هللا؛ إذا خخجت ييع أن تحفطيع؛ إن حفطتيع تحخك يجعػ هللا عد وجل؛ ال 
أن تمغي الجعاء؛ بأؼ  ذ شخشا  إن لع تدتصع أن تحفعرب عميظ تػكمت، لي مغ البيت> يا رب احفطشي، يا

مػقف اختخ دعاء يشاسب ىحا السػقف؛ دخمت إلى الجامع> يا رب افتح لي أبػاب رحستظ، خخجت مشو > افتح 
، َأو َأِزلَّ أو ُأَزلَّ لي أبػاب فزمظ، خخجت مغ البيت>   .أو ُيجَيَل عميَّ ، أو َأجَيَل أعػذ بظ َأن َأِضلَّ أو ُأَضلَّ

 

 

 

 الجعاء شخيق اإلنداف لالتراؿ با عد وجل :
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 وأكسل آية> ؛الجعاء صبلةف

 ﴾الهِذيَن ُهْم َعلَى َصََلتِِهْم َداِئُموَن ﴿

 [00]سػرة السعارج: 

 عمى اترال با دائسا  عغ شخيق الجعاء.فأنت 

 والحسج  رب العالسيغ
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 والتدسية الدالـ في ىجيو( :   48 - 00)  الجرس
 

 
  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.الحسج 

 
 تجعػ إلى التػقف. -يقػل السؤلف-ىشا مدألة 

 كان عميو الربلة والدبلم إذا وضع يجه في الصعام, قال> "بدع هللا, ويأمخ اآلكل بالتدسية(". 
 ويقػل عميو الربلة والدبلم> 

تعالى في أولو, فميقل بدع هللا في أولو  ))إذا أكل أحجكع فميحكخ اسع هللا تعالى, فإف ندي أف يحكخ اسع هللا
 وآخخه((

 ] أبػ داود عغ عائذة[

 ال بج مغ أن يدسي, فإذا ندي فميدع بعج أن يحكخ> "بدع هللا في أولو وآخخه".
 إذا > ىشاك واجب عمى اآلكل أن يدسي قبل أن يأكل. 

ىشا مدألة> أن اآلكميغ إذا كانػا جساعة, فدسى أحجىع, ىل تدول مذاركة الذيصان ليع في شعاميع, بتدسية 
 واحج مشيع أم ال تدول؟ 

 اإلمام الذافعي يقػل> "تدسية الػاحج تجدغ عغ الباقيغ".
 وقال> "تدسية الػاحج كخد الدبلم, إذا قام بو البعس سقط عغ الكل, وكتذسيت العاشذ".

 ُيقال> "ال ُتخفع مذاركة الذيصان لآلكل إال بتدسية كل آكل, وال يكفيو تدسية غيخه". وقج  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ىجي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الدالـ وفي التدسية
 :  
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  و>وليحا جاء في حجيث ححيفة رضي هللا عش
 في يَجىا لَتَزعَ  فحىبت ُتْجَفُع، كأنَّيا جاريةُ  فجاءْت  شعامًا، -وسمع عميو هللا صمى- الشبيِّ  مع َحَزخنا ))إنا
 رسػؿ قاؿو  بيجه، فأخح ُيجَفع، كأنساف أعخابيُّ  جاء ثع بيجىا، -وسمع عميو هللا صمى-الشبي  فأخح الصعاـ،
 الجارية بيحه جاء وإنو عميو، َّللاَّ  اسعُ  ُيْحَكخ أال ,الصعاـَ  َيدَتِحلُّ ل الذيصاف إف :-وسمع عميو هللا صمى- هللا

ؿَّ  ِِ  نفدي والحي بيجه، فأخحتُ  ،الصعاـ بو حلَّ تليد األعخابيِّ  بيحا فجاء بيجىا، فأخحتُ  ،الصعاـ بيا ليدتِح
 ((وأكل َّللاَّ  اسعَ  ذكخ ثع َيِجىا، مع يجي فيل يجه إف بيجه،

 عغ ححيفة بغ اليساف[ داود وأبػ مدمع أخخجو]

 ولػ كانت تدسية الػاحج تكفي لسا وضع الذيصان يجه في ذلظ الصعام, مع أن رسػل هللا بيشيع. 
 يجدغ, ال بج مغ أن يدسي كلُّ آكٍل عمى الصعام.فالخأؼ الثاني> أنو ال 
 

 

 وعغ جابخ رضي هللا عشو عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص> 
 هللا أحج﴾ إذا فخغ(())مغ ندي أف يدسي عمى شعامو, فميقخأ ﴿قل ىػ 

 [أبػ نعيع في الحمية عغ جابخ]

 وكان إذا رفع الصعام بيغ يجيو يقػل> 
ع, وال مدتغشى عشو ربشا((  ))الحسج هللا حسجًا كثيخًا, شيبًا, مباركًا فيو؛ غيخ مكفي وال مػدَّ

 ] البخاري عغ أبي أمامة[

 وكان يقػل أحيانا > 
 ((وجعمشا مدمسيغ))الحسج  الحي أشعسشا, وسقانا, 

 ] أحسج عغ أبي سعيج الخجري[

 وكان يقػل أحيانا > 
 (())الحسج  الحي أشعع وسقى, وسػغو وجعل لو مخخجا

 ]أبػ داود عغ أبي أيػب األنراري[
 
 
 
 
 

َبع واألمغ ىسا أثسغ نعسة يشاليسا اإلنداف  : الذِّ
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 و كان يقػل عميو الربلة والدبلم> 
 ))الحسج  الحي كفانا وآوانا((
 [الباىمي أمامة يأبعغ  والتخمحي داود وأبػ البخاري  أخخجو] 

 هللا عد وجل قال>
 ﴾َخْػؼٍ  ِمغْ  َوَآَمَشُيعْ  ُجػعٍ  ِمغْ  َأْشَعَسُيعْ ﴿

 [4]سػرة قخير اآلية:

َبع واألمغ ىسا أثسغ نعسة يشاليسا اإلندان>   وىاتان الشعستان الذِّ
 ﴾َخْػؼٍ  ِمغْ  َوَآَمَشُيعْ  ُجػعٍ  ِمغْ  َأْشَعَسُيعْ ﴿

 [4]سػرة قخير اآلية:

شبعانا  وخائفا , أو مصسئشا  وَجػعان, لكان في وضع ال يحدج عميو أما شبعان ومصسئغ, لػ اإلندان كان 
 فياتان نعستان كبيختان.
 

 

 لحلظ أييا األخػة> 
 فكػأنسا يػمو، قػت عشجه، جدسو في معافىً  -شبعا  ىحا أمغ اإليسان -سخبو في آمشاً  أحجكػع أصبح إذا ))

 (( بححافيخىا الجنيا لو حيدت
 [ محرغ بغ هللا عبج عغ الرغيخ الجامع مغ ]

 معافى في جدسو, عشجه قػت يػمو.أؼ غيخ مبلحق, مصسئغ إلى رحسة هللا, 
 وذكخ البخارؼ أن الشبي عميو الربلة والدبلم يقػل> 

))مغ أكل شعامًا فقاؿ: الحسج  الحي أشعسشي ىحا, مغ غيخ حػؿ مشي وال قػة, غفخ هللا لو ما تقجـ مغ 
 ذنبو((
 [أنذ بغ معاذعغ  مدتجركو في والحاكع صحيحو في حباف ابغ أخخجو]

 
 
 
 
 
 

 : مع هللا دائساً اإلنداف كػف يالجعاء ذكخ والحكخ أف 
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 وُيحكخ عشو أنو كان ملسو هيلع هللا ىلص إذا ُقخِّب إليو الصعام قال> 
))بدع هللا, فإذا فخغ مغ شعامو, قاؿ: الميع أشعست وسقيت, وأغشيت وأقشيت, وىجيت وأحييت, فمظ الحسج 

 ((عمى ما أعصيت
 [السرخي  جبيخ بغ الخحسغ عبج شخيق مغ لشدائي]ا

 مع هللا دائسا .كسا تخون الجعاء ذكخ, والحكخ أن تكػن 
 (())ابغ ادـ! إنظ إف ذكختشي شكختشي, وإذا ما نديتشي كفختشي

 ] ورد في األثخ[

 وكان عميو الربلة والدبلم يقػل إذا فخغ> 
 ))الحسج  الحي مغَّ عميشا وىجانا, والحي أشبعشا وأروانا, وكل اإلحداف آتانا((

 عغ عبج هللا بغ عسخو[أبػ داود ] 

 وفي الدشة أيزا  أنو> 
))إذا أكل أحجكع شعامًا, فميقل: الميع بارؾ لشا فيو, وأشعسشا خيخًا مشو, ومغ سقاه هللا لبشًا, فميقل: الميع 

 غ الصعاـ والذخاب غيُخ المبغ((مبارؾ لشا فيو, وزدنا مشو, فإنو ليذ شيء يجدىء 
 ابغ عباس[ عغ] أبػ داود و التخمحي 

  أؼ شعام>
 يخًا مشو, إال المبغ وزدنا مشو((ؾ لشا فيو, وأشعسشا خ))الميع بار 

 فيبجو أن المبغ غحاء مثالي.
 وكان عميو الربلة والدبلم إذا شخب في اإلناء تشفذ ثبلثة أنفاس, ويحسج هللا في كل نفذ, ويذكخه في آخخه.

 ي آخخ األنفاس. أؼ الذخب بثبلث وجبات, بيشيسا الحسج , وفي الشياية بيشيسا الحسج , والذكخ ف
 

 
الربلة والدبلم إذا دخل عمى أىمو ربسا يدأليع> ىل عشجكع شعام؟  وما عاب شعاما  قط, بل كان وكان عميو 

 إذا اشتياه أكمو, وإذا كخىو تخكو وسكت, وربسا قال> أججني أعافو, إني ال أشتيي((.
 
 
 
 

 : اـِ الّصع إَلى الّجْعػة َأْحَكاـُ 
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أىمو اإلدام فقالػا> ما عشجنا إال خل, فجعا بو, فجعل يأكل مشو, كقػلو لسا سأل وكان يسجح الصعام أحيانا , 
 ويقػل> نعع اأُلُدُم الخل.

وليذ في ىحا تفزيل لو عمى المبغ, والمحع, والعدل, والسخض, وإنسا ىػ مجح لو في تمظ الحال التي حزخ 
 فييا.

جل لو أثخ كبيخ في تشقية أؼ الخل مادة محيبة, ىكحا سسعت مغ بعس األشباء أن استعسال الخل بذكل معت
 الذخاييغ مسا عمق بيا مغ الكػليدتخول.

 فكان عميو الربلة والدبلم يحب الخل, ويأكمو مغ حيغ آلخخ, ويقػل> 
 (())نعع اإلداـ الخل

 ] أبػ داود عغ جابخ[

 وىحه وصفة شبية, ألن الخل ُيحيب, فسغ استعسل الخل مغ حيغ آلخخ, فقج رشج.
 يبا  لقمب مغ دعاه إلى أدم وخل.بعزيع قال> قال ىحا تصي

 > -عميو الربلة والدبلم-ىشاك صحابي دعاه إلى خبد وخل فقط, فقال 
 ))نعع اإلداـ الخل((

 قال ىحا تصييبا  لقمب ىحا الرحابي.
وكان إذا ُقخِّب إليو شعام وىػ صائع, قال> إني صائع, وأمخ مغ ُقخِّب إليو الصعام وىػ صائع أن يرمي, أن 

 يجعػ لسغ قجمو, وإن كان مفصخا  أن يأكل مشو. 
أنا أذكخ رجبل  دعي إلى شعام في عيج الشبي وكان صائسا , فقال> أجب, فأجابو وبقي صائسا  فيسػا أن 

 اإلجابة لمصعام.
اء ىػ أىع شيء, شبعا  في صيام الشفل لو أن يفصخ؛ لكغ الشقصة الجقيقة تمبية دعػة أخيظ أساسيا أن تمتقي المق

 معو, فرار الصعام شيئا  ثانػيا .
وكان إذا دعي إلى شعام, وتبعو أحج, أعمع بو ربَّ السشدل, وقال> إن ىحا تبعشا, فإن شئت أن تأذن لو, وإن 

 شئت رجع.
ا  شخز ليذ مييئا  نفدو, عشجه ثسانية كخاسي, دعا ثسانية, جاء شخز تاسع, ال يػجج أؼ ىشاك أدب, أحيان
 عشجه كخسي لو مثبل .
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 فكان عميو الربلة والدبلم يقػل> إن ىحا تبعشا, فإن شئت دخل, وإن شئت رجع.
يؤاكمو> سعِّ وكان يتحجث عمى شعامو, كسا تقجم في حجيث الخل, وكسا قال لخبيبو عسخ بغ أبي سمسة وىػ 

 هللا, وكل مسا يميظ.
 

 
حجيث أبي ىخيخة عشج كسا في  وكان يكخر عمى أضيافو عخض األكل عمييع مخارا  كسا يفعمو أىل الكخم,

 البخارؼ في قرة شخب المبغ, وقػلو لو مخارا >
 ي بعثظ بالحق ال أجج لو مدمكا(())اشخب, فسا زاؿ يقػؿ: اشخب, حتى قاؿ: والح

 ] البخاري عغ أبي ىخيخة[

 أيزا  ىحه مغ الدشة.
حتى يجعػ ليع, فجعا وكان عميو الربلة والدبلم يجعػ إلى الصعام بحخارة, وكان إذا أكل عشج قػم لع يخخج 

 في مشدل عبج هللا بغ بدخ, فقال> 
 ))الميع بارؾ ليع فيسا رزقتيع, واغفخ ليع, وارحسيع((

 ] التخمحي عغ عبج هللا بغ بدخ[

 أحيانا  اإلندان> يجعػك, الجعاء يصيب قمبو كثيخا .
 ))الميع بارؾ ليع فيسا رزقتيع, واغفخ ليع, وارزقيع((

 بدخ[ ] التخمحي عغ عبج هللا بغ

 وىشاك دعاء آخخ> 
 (())الميع أشعع مغ أشعسشا, واسق مغ سقانا

 [الكشجي عسخو بغ السقجاد غمدمع ع]

 وىشاك دعاء ثالث> 
 (())أفصخ عشجكع الرائسػف, وأكل شعامكع األبخار, وصمت عميكع السالئكة

 [الدبيخ بغ هللا عبج عغ ماجو ابغ]

 ُدعي إلى شعام(. , ودعاء ثالث, )إذا إنداننىحا دعاء, ودعاء ثا
 
 
 

 : و يثشي عمى مغ يزيف السداكيغ الشبي عميو الرالة والدالـ كاف يجعػ إلى الصعاـ بحخارة



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  114

 

فأكمػا, فمسا فخغػا قال> أثيبػا أخاكع, قالػا> يا  -ىػ وأصحابو-وذكخ أبػ داود عشو ملسو هيلع هللا ىلص أنو لسا دعاه أبػ الييثع 
 رسػل هللا! وما إثابتو؟ قال> إن الخجل إذا ُدخل بيتو, فُأكل شعامو, وُشخب شخابو, فجعػا لو, فحلظ إثابتو.

 إلى شعام يشبغي أن تجعػ لو بإحجػ ىحه األدعية الثبلثة. أؼ إندان دعاك
 وصحَّ عشو ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال> 

 (())الميع أشعع مغ أشعسشي, واسق مغ سقاني
 [األسػد بغ السقجاد عغ]أحسج 

 وأحج الرحابة سقاه لبشا  فقال> 
 ))الميع أمتعو بذبابو((

 [الحسق بغ عسخو عغ عداكخ وابغ نعيع وأبػ مدشجه في شيبة أبي ابغ ]

     فسخت عميو ثسانػن سشة, لع يخ شعخة بيزاء في رأسو.

الجعاء شيء كبيخ ججا ؛ أنت تخاشب أكخم األكخميغ, تخاشب اإللو, الفعال, القػؼ, فإذا كشت صادقا  في 
 خصابظ استجاب هللا لظ.

أال رجل يزيف ىحا رحسو وكان عميو الربلة والدبلم يجعػ لسغ ُيزيف السداكيغ, ويثشي عمييع, فقال مخة> 
  >هللا, فقال لؤلنرارؼ وامخأتو  المحيغ آثخا بقػتيسا, وقػت صبيانيسا ضيفيسا

 قج عجب هللا مغ صشيعكسا بزيفكسا الميمة(())
 ]البخاري عغ أبي ىخيخة[

 أنراريا , وآثخه عمى شعامو وشعام أوالده, فمسا بمغ ذلظ الشبي قال>ىشاك صحابي فقيخ استزاف 
 قج عجب هللا مغ صشيعكسا بزيفكسا الميمة(()) 

 ]البخاري عغ أبي ىخيخة[

 

 
 وكان عميو الربلة والدبلم ال يأنف مغ مؤاكمة أحج؛ صغيخا  كان أو كبيخا , حخا  أو عبجا , أعخابيا  أو مياجخا .
ىشاك شخز إذا لع يكغ الذخز الحؼ يأكل معو مغ مدتػاه يعجىا إىانة؛ يأكل مع مػضف صغيخ؟! يأكل 

 يأكل مع صانع؟! يعجىا إىانة. مع مدتخجم؟! يأكل مع حاجب؟!
 
 
 

 

 > إْندافٍ  َأيّ  مَؤاكمة ِمغ اأْلََنَفة َعجـ
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 كان عميو الربلة والدبلم ال يأنف مغ مؤاكمة أحج؛ صغيخا  كان أو كبيخا , حخا  أو عبجا , أعخابيا  أو مياجخا .
حتى روػ أصحاب الدشغ عشو أنو أخح بيج مخيس, فػضعيا معو في القرعة, فقال> ُكل بدع هللا, ثقة با, 

 وتػكبل  عميو.
 

 
 

 وكان يأمخ باألكل باليسيغ, ويشيى عغ األكل بالذسال, ويقػل>
 )) إف الذيصاف يأكل بذسالو, ويذخب بذسالو((

 ]مدمع عغ ابغ عسخ[

 وكان عميو الربلة والدبلم يقػل> 
 ((فيو بعجىا))كل بيسيشظ, فقاؿ أحجىع: ال أستصيع, فقاؿ: ال استصعت, فسا رفع يجه إلى 

 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[

 شبعا  اإلندان أحيانا  يعري كبخا , أما إذا كان ال يدتصيع فعبل  فميذ ىحا ىػ السقرػد. 
 قال لو>

 ((فقاؿ لو: ال استصعت ,-كبخا   -))ال أستصيع 
 وقال شخَّاح الحجيث> كبخه حسمو عمى تخك امتثال أمخ رسػل هللا.

وأمخ مغ شكػا إليو أنيع ال يذبعػن أمخىع أن يجتسعػا عمى شعاميع فبل يتفخقػا, وأن يحكخوا اسع هللا عميو, 
 يبارك ليع فيو. 
 أنو قال>  -ملسو هيلع هللا ىلص-وصح عشو 

 ((يحسجه عمييافيحسجه عمييا, ويذخب الذخبة ف))إف هللا ليخضى عغ العبج يأكل األكمة 
 [أنذ بغ مالظ]مدمع عغ 

  ل>وُروؼ عشو ملسو هيلع هللا ىلص أنو قا
 ))أذيبػا شعامكع بحكخ هللا, والرالة, وال تشامػا عميو فتقدػ قمػبكع((

 [عائذةعغ  األوسط السعجع في الصبخاني أخخجو]
 

 : ِباْلَيِسيغ لُ اأْلَك
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ىحا حجيث ميع ججا , اآلن اكتذف أن اإلندان يجب أن يأكل خسديغ بالسئة مغ شعام اليػم في الرباح ألنو 
عقب ىحا الصعام جيج شػيل, ثساني ساعات, وأنو عميو أن يأكل خسدا  وثبلثيغ بالسئة مغ شعامو ضيخا , أما 

 شعام السداء فيشبغي أال يديج عغ خسدة عذخ بالسئة. 
 ة والدبلم> يقػل عميو الربل

 (())وال تشامػا عميو, فتقدػ قمػبكع
الصعام وجبة دسسة ججا , يعقبيا نػم, ىحا الصعام سػف يتخسب في ججران الذخاييغ, ألنو ال يػجج حخكة, 
 يحىب لمتخديغ دائسا , أما إذا أكمت وجبة دسسة, ثع كان ىشاك جيج كبيخ, فيحه الػجبة تحخق في الجيج.

  دبلم يقػل>والفالشبي عميو الربلة 
 ))أذيبػا شعامكع بحكخ هللا, وال تشامػا عميو فتقدػ قمػبكع((

 [عائذةعغ  األوسط السعجع في الصبخاني أخخجو]

واإلندان إذا أكل وىػ يحكخ هللا عد وجل ىحا أىػن لميزع, الحالة الشفدية ليا عبلقة باليزع, وىشاك حاالت 
 نفدية كثيخة مغ أمخاض السعجة كالقخحة بدبب شجة نفدية, فالخاحة الشفدية تكػن بحكخ هللا عد وجل، قال> 

 ))أذيبػا شعامكع بحكخ هللا, وال تشامػا عميو فتقدػ قمػبكع((
 [عائذةعغ  األوسط السعجع في الصبخاني خخجوأ]

 والحسج  رب العالسيغ
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 الدالـ في ىجيو( :  48 - 00)  الجرس
 

 
 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و

 

 
 

 ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الدبلم, واالستئحان, وتذسيت العاشذ>
 ثبت في الرحيحيغ> 

 عمى الدالـَ  وَتْقَخأُ  ، الصعاـَ  ُتصِععُ : ' قاؿ خيٌخ؟ اإلسالـِ  أيُّ : قاؿ وسمع، عميو هللا صمى الشبي سأؿ َرُجالً  أف))
 ((َتعِخؼ لع وَمغْ  َعَخْفتَ  َمغْ 

 [العاص بغ عسخو بغ هللا عبج ] متفق عميو عغ

 ولسا خمق هللا آدم عميو الربلة والدبلم قال لو> 
 السالئكة ِمغَ  َنَفخٍ  - ُأوَلِئظَ  عمى َفدمِّعْ  اْذَىبْ :  قاؿ ثع ، ِذَراعا ِستُّػفَ :  َوُشػُلوُ  ، الدالـ عميو آَدـَ  َّللاَُّ  َخَمقَ ))
يَِّتظَ  َوَتحيَّةُ  َتِحيَُّتظَ  َفإنَّيا ، ُيحيُّػَنظَ  ما َفاْسَتسعْ  -  ورحسةُ  عميظَ  الدالـُ :  فقالػا ، عميكع الدالـُ :  فقاؿ ، ُذرِّ

 ((هللاِ  وَرحسةُ :  َفَداُدوهُ  ، هللاِ 
 ] متفق عميو عغ أبي ىخيخة[

 وقج أمخ عميو الربلة والدبلم بإفذاء الدبلم, وقال> 
 الدالـ أفذػا:  قاؿ. هللا رسػؿ يا بمى:  قالػا ؟ عميو تحابػف  ما عمى أدلكع أال ، تحابػا حتى تؤمشػا لغ))

 ((بيشكع
 ] الصبخاني عغ أبي مػسى األشعخي[

             أؼ أحج أسباب السحبة إفذاء الدبلم.

كان أصحاب الشبي إذا كانػا يديخون معا , وفخقت بيشيع شجخة, بعج الذجخة يقػل أحجىع لراحبو> الدبلم 
 عميكع.
 
 

 : الدالـفي  ىجي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
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ىل ىشاك أبمغ مغ ذلظ؟ اثشان يسذيان معا , فخقت بيشيسا شجخة, بعج أن يمتقيا, يقػل أحجىسا لآلخخ> الدبلم 
 عميكع.

  وقال عميو الربلة والدبلم> 
 ))فػ الحي نفذ دمحم بيجه! ال تجخمػف الجشة حتى تؤمشػا, وال تؤمشػف حتى تحابػا((

 [ىخيخة يأبعغ  والتخمحي داود وأبػ مدمع خخجو]أ 

 وإفذاء الدبلم أحج أسباب السحبة.
 

 

 ورد في البخارؼ, قال عسار> 
أؼ أنا ال أبالغ, تدع وتدعػن -اإلنراؼ مغ نفدظ, ..... مغ جسعيغ فقج جسع اإليساف خالؿ ))ثالث

ال يػجج مػضػعية؛ الحؼ يفعمو يسجحو, والحؼ يفعمو غيخه يحمو,  أؼبالسئة مغ الشاس ال يشرفػن أنفديع, 
اإلنراؼ مغ نفدظ, وبحؿ الدالـ لمعالع, واإلنفاؽ مغ  ؛-مقياس مػضػعي ضعيف, إال عشج السؤمغ الخاقي

 اإلقتار((
 [ياسخ بغ عسارعغ  الكبيخ السعجع في الصبخاني خخجو]أ 

تزسشت ىحه الكمسات أصػل الخيخ وفخوعو, فإن اإلنراف > ))وقج -اإلمام ابغ القيع-قال شارح الحجيث 
لغ تشرف نفدظ إال إذا أديت ما عمييا مغ حقػق  عد  -يػجب عميو أداء الحقػق  تعالى كاممة مػفػرة, 

, -وجل, وإال ما أنرفتيا, وأداء حقػق الشاس كحلظ, لغ تكػن مشرفا  لشفدظ, إال إذا أديت حقػق هللا عد وجل
, وال يحسميع فػق -إن شالبت الشاس بسا ليذ لظ لع تشرف نفدظ -س أال يصالبيع بسا ليذ لو, وحقػق الشا
،إذا  ما أنرفتيا؛ -إن حسمت الشاس ما ال يصيقػن فسا أنرفت نفدظ, أؼ جعمتيا في مػقع ضالع -وسعيع 

 أشقيتيا, لع تؤد حق هللا, جعمتيا في مػقع مقرخ.
تشرف الشاس مغ نفدظ, أو أن تشرف نفدظ بتأدية حقػق هللا  اآلن> الجرس كمو عمى ىحا الحجيث؛ أن

كاممة, وتأدية حقػق الشاس كاممة, وأال تصالبيع بسا ليذ لظ, وأال تحسميع فػق وسعيع, وأن تعامميع بسا تحب 
 أن يعاممػك بو, مغ يفعل ىحا؟ 

 

نراؼ َفَزائلُ   : اإلِْ



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  119

 

تحب أن  -يحب أن يعفػه مشو إذا عشجه في البيت زوجة ابغ ىل يعامميا كابشتو تساما ؟, وأن ُيعفييع مسا 
, ويحكع ليع وعمييع بسا يحكع -؟ ارحع ابشة اآلخخيغظيتداىل الشاس؟ معظ تداىل معيع، تحب أن يخحسػا ابشت

 بو لشفدو وعمييا.
شيء كبيخ ججا  أن تقػل إلندان> معظ الحق, أنا مخصىء؛ ىحا مػقف بصػلي, ىحا الخمق, ىحا قّمسا تججه 

 خجػع إلى الحق.عشج الشاس, اسع الخمق ال
دائسا  اإلندان يسيل لمجفاع عغ نفدو, ويبيغ صػاب نفدو وخصأ غيخه, إندان غيخ مشرف, أخصاؤه يعتع 
عمييا, يتعامى عشيا, أخصاء غيخه يكبخىا؛ ما أنرف الشاس, وال أنرف نفدو, يكيل بسكياليغ, يحاسب 

 اآلخخيغ حدابا  شجيجا , ويتداىل بحداب نفدو تداىبل  كبيخا . 
ثبل > مسكغ أن تقيع الشكيخ عمى مغ مّذ مكانتظ بكمسة, أو بشطخة, ويسكغ أن تسذ كخامة كل الشاس وأنت ال م

عجل ساعة أفزل تذعخ؛ مددت كخامتيع, فمسا مدػا كخامتظ بكمسة أقست القيامة ولع تقعجىا, لدت مشرفا , و 
 .عشج هللا مغ أن تعبج هللا ثسانيغ عاما  

 

 

 وأحيانا  العجل في الحكع عمى األشخاص، ىل عشجك إمكان أن تشرف عجوك؟
 ".ما ذمسشاه صيخا   "وهللاالتقى الشبي بريخه في معخكة بجر أسيخا  جاء ليقاتمو, جاء ليقتمو, قال> 

   عشجك الجخأة أن تشرف عجوك مغ نفدظ؟. 

ال تجعل نفدظ محػر العالع؛  -قال> ويجخل في ىحا إنراف نفدو مغ نفدو, فبل يجعي ليا ما ليذ ليا, 
 .-تزخسيا, تسشحيا صفات ليدت فييا, تسشحيا العرسة, أنت لدت كحلظ
إذا بالغ في -ا, وتحقيخىا بسعاصي هللا, قال> فبل يجعي ليا ما ليذ ليا, وال يخبثيا بتجنيدو ليا, وترغيخه إياى

, يشبغي أن -تعطيسيا ما أنرفيا, ىي أقل مغ ذلظ, وإذا بالغ في تجنيديا ما أنرفيا, ىي أرقى مغ ذلظ
يشسييا بصاعة هللا, وتػحيجه, وحبو, وخػفو, ورجائو, والتػكل عميو, واإلنابة إليو, وإيثار مخضاتو وُمحاّبو, عمى 

ىشاك إندان مع الخمق ناجح ججا , مع هللا -وال يكػن بيا مع الخمق, وال مع هللا،  مخاضي الخمق ومحابيع,
غيخ ناجح؛ ما أنرفتو, ما أكخمتو, ضيعت شيئا  ثسيشا , كشت مع الخمق, ولع تكغ مع هللا, وىشاك إندان مع 

 .-هللا؛ لكغ ليذ مع الخمق, ما أنرفيع, حقق صمة با لكغ عمى حداب الخمق

 : كبيخة ججاً إنراؼ الشاس بصػلة 
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اإلندان يحب أو يبغس؛ يحب تأكيجا  لحاتو, ويبغس تأكيجا  لحاتو,  -ال بشفدو في حبو وبغزو, ويكػن با 
 .-ىحا إندان يؤلو نفدو, أما السؤمغ فيحب , ويبغس 

أؼ مدتحيل أن تكخه مؤمشا , فإذا كخىتو فيحه الكخاىية كخاىية حدج، مؤمغ قج يكػن أرقى مشظ, قج يكػن أعمع 
 فيحا البغس دليل حدج, ودليل ضيق أفق, أما إذا أحببتو فجليل إيسان.مشظ, فإذا أبغزتو 

إنراف الشاس بصػلة كبيخة ججا , جدء مغ عمسظ، صػاب أحكامظ عمى الشاس أن يكػن با ال بشفدو؛ في 
أؼ كبلمو وسكػتو, ودخػلو ومخخجو,  -حبو وبغزو, وعصائو ومشعو, وكبلمو وسكػتو, ومجخمو ومخخجو

أؼ أنا  -, وال يخػ ليا مكانة يعسل عمييا, -وحبو وبغزو, يشصمق مغ ىحا كمو؛ مغ محبتو  وعصاؤه ومشعو,
 كحا, إذا  مغ أنت؟ أنت ال شيء, فإذا فعل ىحا, انصبق عميو قػلو تعالى> 

ي َمَكاَنِتُكعْ  َعَمى اْعَسُمػا َقْػـِ  َيا ُقلْ ﴿  ﴾َتْعَمُسػفَ  َفَدْػؼَ  َعاِملٌ  ِإنِّ
 [002:]سػرة األنعاـ اآلية

 ﴾َمَكاَنِتُكعْ  َعَمى اْعَسُمػا﴿
 [002]سػرة األنعاـ اآلية:

أنا فبلن, أنا ابغ فبلن, أنا أحسل الذيادة الفبلنية, أنا لي عسل كحا، كمسة أنا محجػب عغ هللا, نطخت إلى 
 عسمظ, أنت مغ دون فزل هللا ال شيء. 

 

 
وهللا ىشاك آية, دخمت لعشج أحج األخػة األكارم يزع آية في صجر غخفتو, وهللا اقذعخ جمجؼ مشيا, ىي آية 

 قخآنية>
 ًا﴾َعِطيس َعَمْيظَ  َّللاَِّ  َفْزلُ  َوَكافَ  َتْعَمعُ  َتُكغْ  َلعْ  َما َوَعمََّسظَ ﴿

 [000الشداء اآلية:]سػرة 

 ﴾َتْعَمعُ  َتُكغْ  َلعْ  َما َوَعمََّسظَ ﴿
 [000]سػرة الشداء اآلية:

 أنت بفزل هللا تتكمع كمستيغ مقبػلتيغ عشج الشاس, لػ لع يعمسظ هللا ال أحج يدتسع إليظ>

 ﴾َعِطيساً  َعَمْيظَ  َّللاَِّ  َفْزلُ  َوَكافَ  َتْعَمعُ  َتُكغْ  َلعْ  َما َوَعمََّسظَ ﴿
 [000اآلية: ]سػرة الشداء

 

 هللا عد وجل لػ لع ُيعّمع اإلنداف لسا استسع إليو أحج :
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قال> فالعبج السحس الكامل ليذ لو مكانة يعسل عمييا, فإنو يدتحق السشافع واألعسال لديجه, ونفدو ممظ 
 وىحا معشى قػلو تعالى> -سيجه, 

 ﴾اْلَجشَّةَ  َلُيعُ  ِبَأفَّ  َوَأْمَػاَلُيعْ  َأْنُفَدُيعْ  اْلُسْؤِمِشيغَ  ِمغَ  اْشَتَخى  َّللاََّ  ِإفَّ ﴿
 [000اآلية:]سػرة التػبة 

 ، فيػ عامل عمى أن يؤدؼ إلى سيجه كل ما ىػ مدتحق لو عميو, ليذ لو مكانة-باع نفدو وباع أمػالو
ىحا  -أصبل , بل قج كػتب عمى حقػق الخمق, وال يدال الُسكاَتب عبجا  ما بقي عميو شيء مغ الكتابة, 

سيجه عمى أعسال يقػم بيا مجانا  مقابل السرصمح بالعبػدية إذا عبج أراد التحخر كان يكاتب سيجه, يتفق مع 
 .-أن يعتقو مغ العبػدية, فقج يعسل عذخ سشػات ببل مقابل ثسغ حخيتو, فيػ عبج مقابل ىحا الثسغ

ىشا استعار اإلمام ابغ القيع ىحا السرصمح لمسؤمغ؛ أن السؤمغ عبارة عغ إندان كاتب هللا عد وجل, فسا دام 
 .-ما دام عميو قدط فيػ عبج-يؤدؼ كل األقداط, قج كاتب هللا فيػ عبج لو, إال أن 

 

 

مغ -قال> والسقرػد مغ إنرافو لشفدو يػجب عميو معخفة ربو, وحقو عميو, ومعخفة نفدو, وما خمقت لو, 
أجل أن تكػن مشرفا  يجب أن تعخف هللا, وأن تعخف ما لو عميظ مغ حقػق, وأن تعخف نفدظ, وأن تعخف 

فاشخىا, ويجعي ليا السمكة واالستحقاق, وأال يداحع مخاد سيجه, ويجفعو , وأال يداحع بيا مالكيا, و -لساذا خمقت؟
بسخاده ىػ, أو يقجمو ويؤثخه عميو, فميشطخ العبج ال يكػن مغ أىل ىحه القدسة بيغ نفدو وشخكائو وبيغ هللا 
ف مسغ بجيمو وضمسو, و إال ُلبِّذ عميو وىػ ال يذعخ, فإن اإلندان خمق ضمػما  جيػال ؛ فكيف يصمب اإلنرا

 وصفو الطمع والجيل؟ وكيف يشرف الخمق مسغ لع يشرف الخالق!؟.
إذا اإلندان ما أنرف ربو, ما عخف ربو, ما مجح ربو, ما وصفو بالكسال, ما أنرف هللا عد وجل، بعس 

 اآلثار القجسية> 
شظ, وكع ))ابغ آدـ! ما أنرفتشي؛ خيخي إليظ نازؿ, وشخؾ إلي صاعج؛ كع أتحبب إليظ بالشعع وأنا غشي ع

تتبغس إلي بالسعاصي وأنت فقيخ إلي, ما أنرفتشي, إني واإلنذ والجغ في نبأ عطيع؛ أخمق وُيعبج غيخي, 
وأرزؽ ويذكخ سػاي, خيخي إلى العباد نازؿ, وشخىع إلي صاعج, أتحبب إلييع بشعسي, وأنا الغشي عشيع, 

: يعخج إلي مشظ بعسل قبيح, ابغ ويتبغزػف إلي بالسعاصي, وىع أفقخ شيء إلي, وال يداؿ السمظ الكخيع
 ((آدـ! ما أنرفتشي؛ خمقتظ وتعبج غيخي, ورزقتظ وتذكخ سػاي

 [ الجرداء أبي عغ عداكخ وابغ والجيمسي، معاذ عغ والحاكع البييقي رواه] 

 السقرػد مغ إنراؼ العبج لشفدو :
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اإلندان كيف يشرف غيخه ولع يشرف نفدو، وضمسيا أقبح الطمع، وسعى في ضخرىا أعطع الدعي، ومشعيا 
 أعطع لحاتيا؟ 

 الحقيقة إذا اإلندان شخد عغ هللا عد وجل يكػن أكبخ ضالع لشفدو. 
 

 

مغ حق اإلندان أن يدعج با, صخفيا عغ هللا عد وجل؛ أؼ متعيا بالجنيا, متعيا بالصعام والذخاب, متعيا 
بالمباس والسال, يكػن بيحا قج ضمسيا, ىشاك متعة راقية ججا  ما وفخىا ليا, متعو خديدة, زائمة, معيا كآبة, ىحه 

     إلندان مخمػق , فإذا تحخك إلى سػاه فقج ضمع نفدو, ال يميق بظ أن تكػن لغيخ هللا.نقصة ميسة ججا ، ا

حيث  غقال> سعى في ضخرىا؛ ضمسيا أقبح الطمع, وسعى في ضخرىا أعطع الدعي, ومشعيا أعطع لحاتيا, م
عجىا, وجج كل ضغ أنو يعصييا إياىا؛ أتعبيا كل التعب, وأشقاىا كل الذقاء, مغ حيث ضغ أنو يخبحيا ويد

 الجج في حخمانيا حطيا مغ هللا.
أنت لظ حع مغ الجنيا, ولظ حع مغ هللا, إذا بالغت في إعصاء نفدظ حطيا مغ الجنيا عمى حداب حطيا مغ 
هللا فقج ضمستيا أشج الطمع, حطيا مغ هللا عطيع ألن حطيا مغ هللا دنيا وآخخة إلى األبج, أما حطيا مغ الجنيا 

 . فسادامت فييا حياة
اآلن معطع الشاس اغتشى؛ ىسو بيتو, أكمو, شخبو, لبدو, أناقتو, السريف, ذىاب, رجػع, بعج ذلظ يسػت, متع 

أتعبيا كل التعب, وأشقاىا كل الذقاء, مغ حيث ضغ أنو  -نفدو متعة قميمة, وحخم نفدو الدعادة األبجية
 .-يخيحيا ويدعجىا 

كيف يخجى اإلنراف مسغ ىحا إنرافو لشفدو؟ إذا كان ىحا اآلن> حقخىا كل التحقيخ وىػ يطغ أنو يعطسيا, ف
 فعل العبج بشفدو فساذا تخاه باألجانب يفعل؟((.

 الدالـ وبحؿ نفدظ مغ واإلنراؼ اإلقتار مغ اإلنفاؽ..... مغ جسعيغ فقج جسع اإليساف خالؿ ))ثالث
 ((لمعالع

 ] الصبخاني عغ عسار بغ ياسخ[

في بيتو, ال يدتصيع إندان أن يػاجيو فيو, وإذا غيخه ارتكب خصأ يقيع عميو وهللا أحيانا  اإلندان يختكب خصأ 
القيامة, لدت مشرفا , إذا زوجتو تكمست كمسة عمى والجتو, يصمقيا, وىػ مسكغ أن يدخخ مغ والجة زوجتو ليبل  

 رفا .نيارا , ال تدتصيع أن تتكمع, ىػ يدخخ, أما ىي إذا تكمست كمسة فيقيع القيامة عمييا, ليذ مش
 

 : اإلنداف مخمػؽ  فإذا تحخؾ إلى سػاه فقج ضمع نفدو
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 .ةالحقيقة اإلنراف مغ الشفذ مختبة باإليسان عالية السػضػعي
أحيانا  اإلندان يكػن عشجه دابة ال يشرفيا؛ يتعبيا, ويزخبيا, وىي صابخة, قج تكػن الجابة أفزل عشج هللا 

 مشو, ألنو ضالع.
في يػم عصمة, ابشو مػجػد  -ع أقسذةبائ -ارؼ مخة شيجت مذاىجة لكشيا آلستشي ججا > كشت في محل تج

بالسحل ألن اليػم عصمة, وىػ في الرف الثاني تقخيبا , وىشاك صانع عشجه بشفذ الدغ, الذيء الحؼ ال 
يرجق أنو حسَّل الرانع؛ أول ثػب, ثاني ثػب, ثالث ثػب, رابع ثػب, لع يعج يتحسل, قال لو> لع أعج أستصع, 

و ثانية ليشقل األثػاب إلى مكان ثان, فأعصاه فػق شاقتو, جاء ابشو حسل ثػبا  قال لو> ما زلت شابا , حسم
بالسحل, فقال لو> بابا انتبو ضيخك, سبحان هللا!  ابشظ حخيز عمى سبلمتو, وعمى صحتو, وىحا ابغ الشاس لع 

 تيسظ صحتو!.
 أب قال لي> وهللا وضعت البشي مميػني ليخة دروس خاصة, أربع سشػات لع يشجح.

ل إندان يخيج ابشو أن يكػن بجرجة عالية مغ الثقافة, إذا كان عشجه صانع, شمب مشو ساعة إذن ليجاوم في فك
, ابغ يتيع, عمجرسة ليمية, ليأخح الكفاءة, ال يدسح لو, يقػل لظ> إذا تعمع سيخحل عشي, أمػره ميدخة ىكحا؛ يتي

الداعة  -الستعمق بالسجرسة الميمية-ل, فالجوام وخخج مغ السجرسة, ونجم, وال يػجج عشجه شخيقة يأكل إال بالعس
, أشخدك, ابشظ تخيجه شبي  ً ا , تزع لو مميػن ليخة دروس بالخامدة, قال لو> أبجا , ال يسكغ أن تحىب باكخا 

 خاصة, أما ابغ الشاس فيجب أن تبقيو جاىبل ؟! لدت مشرفا , القزية ليدت بالربلة, الربلة فخض.
ا حجثشي عغ إندان قال لي> ىحا صاحب ديغ, قمت لو> ما ىي عبلمة صاحب أنا قمت لذخز البارحة عشجم

رداء أبيس  ؼالجيغ؟ قال> أن يرمي, قمت لو> ليدت عبلمة كافية, أنت تدسي إندانا  شبيبا  إذا كان يختج
ويزع نطارات؟ شخز أمي ألبدشاه ثػبا  أبيس ونطارة وسساعة صار شبيبا ؟ الصبيب درس ثبلثا  وثبلثيغ 

إندان صمى صار ديِّشا ؟ ال, حتى  لتى أصبح شبيبا , كل إندان ارتجػ ثػبا  أبيس أصبح شبيبا ؟ وكسشة ح
 يكػن مشرفا  اإلنراف عبلمة اإليسان.

 
 
 

 

 : اإلنراؼ عالمة اإليساف
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اآلن> القدع الثاني بالحجيث> ))بحل الدبلم لمعالع يتزسغ تػاضعو, وأنو ال يتكبخ عمى أحج, يبحل الدبلم 
لمرغيخ والكبيخ, والذخيف والػضيع, ومغ يعخفو ومغ ال يعخفو, والستكبخ ضج ىحا, فإنو ال يخد الدبلم عمى 

يرجر إال عغ قػة وثقة با عد وجل, وأن هللا كل مغ سمع عميو, كبخا  مشو وتييا , وأما اإلنفاق في اإلقتار فبل 
يخمفو ما أنفقو, وعغ قػة يقيغ, وتػكل, ورحسة, وجج في الجنيا, وسخاء نفذ بيا, ووثػق بػعج هللا, مغ وعجه 

 مغفخة مشو, وفزبل , وتكحيبا  بػعج مغ يعجه الفقخ, ويأمخه بالفحذاء, وهللا السدتعان((. 
 

 

وهللا يا أخػان يحكى عمى السػضػع أشيخ؛ اإلنراف أن تشرف الشاس مغ نفدظ, كل شخز يعتقج أنو ىػ 
محػر العالع؛ ىػ ال يخصىء, غيخه يخصىء, أعسالو كميا مبخرة, أعسال غيخه غيخ مبخرة, ىحا مػقف ضالع، 

رسػل هللا سبعة أيام, قال لو> ))يا ربيعة, سمشي  مت مخة كمسة بالدشة> سيجنا ربيعة, شاب فقيخ ججا , خجقخأ
 فأعصيظ((.

رآىا ديشا  عميو صمى هللا عميو و سمع, لع يخ نفدو أن الشاس يجب أن يخجمػه ألنو رسػل, ىػ سيج الخمق, إذا 
فيػ رسػل هللا, لكشو لع يخ نفدو كحلظ, رأػ خجمة  كان ىشاك إندان باألرض يجب أن يخجم إلى ما ال نياية

 اإلندان الفقيخ ديغ عميو.
  قال لو> 

 ((فأعصيظ سمشي ربيعة يا))
 [كعب بغ ربيعة] الصبخاني عغ 

 .ال أؤثخك عمى فقخاء السدمسيغ" -يا بشيتي-شمبت مشو الديجة فاشسة خادما , ماذا قال ليا؟ قال ليا> "وهللا 
لع يقل> ىحه ابشتي, يجب أن يكػن ليا خادم, يكػن ليا معاممة خاصة, ىحه بشت رسػل هللا, أنت مثمظ مثل 
كل الشاس, اعتبخ السدمسيغ أسخة واحجة, وفييا فقيخ, يعصي ابشتو خادما , وليذ عشج السدمسيغ ما يأكمػن!؟ قال 

 .ال أؤثخك عمى فقخاء السدمسيغ" -يا بشيتي-"وهللا ليا> 
 

 : نفدظاإلنراؼ أف تشرف الشاس مغ 

 : اإلنفاؽ في اإلقتار و بحؿ الدالـ لمعالع
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لو تعبيا بعسل البيت؛ وشحغ الصحيغ, وخبد الخبد, فسا استجاب ليا, لع يقل ليا> وهللا ضمسظ عمي, شكت 
 يأتي لظ بخادم, ال. نيجب أ

فيشاك أشخاص كثخ تججه ُيحّسل صيخه ما ال يصيق؛ نخيج بيتا , نخيج كحا, نخيج أثاثا , نخيج الريغة كحا كحا، 
يت حساك زوجػك, ولع يصالبػك بذيء, بعج أن تسكشت, أنت عشجما كشت في سشو لع يكغ معظ شيء, وب

 وأصبحت ذا قػة, ال تعصي ابشتظ إال بيحه الذخوط! ىحا الذيء أيزا  مجحف. 
أخػانشا الكخام, إذا أنرفت الشاس مغ نفدظ, وأنرفت نفدظ مغ الشاس بتأدية حقػق هللا كاممة, وحقػق الخمق 

 كاممة, وكشت مع هللا, ومع الخمق، فأنت مشرف.
اآلن> أنت مؤمغ, والصخيق إلى هللا سالظ؛ لكغ كغ مشرفا ؛ تججه مع ابشتو ضج كشتو, ليذ مشرفا , مع ابشو 
ضج شخيظ ابشو, أؼ دائسا  يحادؼ مع الحؼ يمػذ بو, ليذ مشرفا . ما قػلظ> أن هللا أمخك أن تكػن مشرفا  مع 

 عجوك!؟
 ﴾ِلمتَّْقَػى  َأْقَخبُ  ُىػَ  اْعِجُلػا َتْعِجُلػا َأالَّ  َعَمى َقْػـٍ  َشَشَآفُ  َيْجِخَمشَُّكعْ  َواَل ﴿

 [8]سػرة السائجة اآلية:

 اعجل مع شخز كافخ تخقى عشج هللا عد وجل. 
 ب العالسيغوالحسج  ر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  116

 

 الدالـ في ىجيو( :   48 - 04)  الجرس

 
 األميغ.الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج 

 

 
 

 ثبت عشو ملسو هيلع هللا ىلص أنو>
 ((عمييع فدمع بربياف مخّ ))

 ]مدمع عغ أنذ[

 عمى عطع قجر الشبي مخ بربيان فدمع عمييع, قال> الدبلم عميكع يا صبيان.
 وثبت في صحيح البخارؼ> 

 ((الرغيخ عمى الكبيخ, والسارِّ عمى القاعج, والخاكب عمى الساشي, والقميل عمى الكثيخ ليدمع))
 ] البخاري عغ أبي ىخيخة[

 ىحا مغ أدب الدبلم عشج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
 وفي جامع التخمحؼ> 

 (())يدمع الساشي عمى القائع
 [ عبيج بغ فزالة عغ ] التخمحي

 وفي مدشج البدار> 
 الخاكب عمى الساشي, والساشي عمى القاعج, والساشياف أييسا بجأ فيػ أفزل(())يدمع 

 [   هللا عبج بغ جابخ ] البدار عغ

 وفي حجيث شخيف> 
 ))إف أولى الشاس با مغ بجأىع بالدالـ((
 [أمامة يأبعغ  والتخمحي داود أبػ خخجو]أ

 
 
 
 

 : أدب الدالـ عشج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
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, والدبلم عشج االنرخاف عشيع في -خمت عمى جساعة -القػم,  وكان مغ ىجيو ملسو هيلع هللا ىلص الدبلم عشج السجيء إلى
 الجخػل والخخوج .
 وثبت عشو ملسو هيلع هللا ىلص أنو>

 ((أحق مغ اآلخخةبميدت األولى ف))إذا قعج أحجكع فميدمع, وإذا قاـ فميدمع, 
 ]أبػ داود و التخمحي عغ أبي ىخيخة[

 أؼ الدبلم في الخخوج كالدبلم في الجخػل تساما .
 وعشو ملسو هيلع هللا ىلص> 
 فميدمع:  لقيو ثع ، حجخ أو ، ججار أو ، شجخة بيشيسا حالت فإف ، عميو فميدمَّع أخاه أحُجكع لقيَ  إذا))

 ((أيزاً  عميو
 ] أبػ داود عغ أبي ىخيخة[

 ىحه أيزا  ذكختيا البارحة.
التقيا ثانية, يدمع أحجىسا عمى اآلخخ, اثشان يسذيان في الصخيق, فّخق بيشيسا حائط, أو شجخة, أو عامػد, فمسا 

 اثشان يسذيان, ركبا سيارة الدبلم عميكع.
وكان أصحاب رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتساشػن, فإذا استقبمتيع شجخة أو أكسة, تفخقػا يسيشا  وشساال , فإذا التقػا مغ ورائيا 

 سّمع بعزيع عمى بعس.
 

 
 ومغ ىجيو ملسو هيلع هللا ىلص أن الجاخل إلى السدجج يبتجػء بخكعتي تحية السدجج.

اآلن> سبلم السدجج, تحيتو> ركعتان, ثع يجيء فيدمع عمى القػم, فتكػن تحية السدجج قبل تحية أىمو, يرمي, 
ع يكغ ىشاك درس عمع, أما إذا كان ىشاك درس عمع فبل سبلم مع درس العمع, ألنو يربح ثع يدمع, ىحا إذا ل
 ىشاك تذػير.
حق هللا تعالى, والدبلم عمى الخمق ىػ حق ليع, وحق هللا تعالى في مثل  -أؼ الخكعتان -قال> ))فإن تمظ 

خق بيشيسا حاجة اآلدمي, وعجم اتداع ىحا أحق مغ التقجيع بخبلف الحقػق السالية, فإن فييا نداعا  معخوفا , والف
 الحق السالي ألداء الحقيغ((.

 
 

 سالـ السدجج :
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أؼ حقػق العباد مبشية عمى السذاححة, وحقػق هللا مبشية عمى السدامحة؛ حق العباد في أمخ السال مقجم عمى 
 حق هللا عد وجل, أما في الدبلم فحق هللا مقجم عمى حق العباد, ترمي ركعتيغ ثع تدمع.

 –, إذ جاء رجل -قال رفاعة> ونحغ معو -ي عميو الربلة والدبلم جالدا  في السدجج يػما , بيشسا كان الشب
 فرمى, فأخفَّ صبلتو, ثع انرخف, فدمع عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص, فقال الشبي ملسو هيلع هللا ىلص>  -كالبجوؼ 

 ((فإنظ لع ترل وذكخ الحجيث ))وعميظ, فارجع فرلِّ 
 [رافع بغ رفاعة ] التخمحي عغ

 أنكخ عميو صبلتو, ولع يشكخ عميو تأخيخ الدبلم عميو إلى ما بعج صبلتو.
 وكان إذا دخل عمى أىمو بالميل يدمع تدميسا  ال ُيػقع الشائع وُيدسع اليقطان.

 انطخ المصف. 
 وكان إذا دخل عمى أىمو لف ثػبو.

 

 
 ومغ ىجيو ملسو هيلع هللا ىلص ال تجع أحجا  إلى شعام حتى يدمع.
 دخل شخز, تفزل, يجب أن يدمع أوال . 

 وعشو ملسو هيلع هللا ىلص الدبلم قبل الدؤال> 
 ))فسغ بجأكع بالدؤاؿ قبل الدالـ, فال تجيبػه((

 [عسخ بغ هللا عبجعغ  األوسط السعجع في الصبخاني خخجو]أ

 وكان عميو الربلة والدبلم ال يأذن لسغ لع يبجأ بالدبلم.    
  وعشو أيزا > 

 ))ال تأذنػا لسغ لع يبجأ بالدالـ((
 [هللا عبج بغ جابخعغ  يعمى أبػ خخجوأ]

 يدمع بعج ذلظ يدتأذن, يدمع يصمب, يدمع يدأل. 
 صفػان بغ أمية بعث بمبغ إلى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص, والشبي ملسو هيلع هللا ىلص بأعمى الػادؼ, فقال> 

عميو الرالة والدالـ: ارجع, فقل: الدالـ عميكع الشبي ))فجخمت عميو ولع أسمع, ولع أستأذف, فقاؿ 
 ؟((أأدخل

 [حشبل بغ كمجة ] التخمحي عغ

 

 : الكالـ قبل لدالـا
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 تدمع وتصمب.تدمع وتدتأذن, تدمع وتدأل, 
ما شخق الباب و وجيو أمام الباب, قج تفتح امخأة,  -وكان إذا أتى باب قػم لع يدتقبل الباب مغ تمقاء وجيو, 

 .-فكان إذا شخق باب أحج أعصى ضيخه لمباب, أدار ضيخه, وقال> فبلن ىشا
يدخ, فيقػل> الدبلم كان إذا أتى باب قػم لع يدتقبل الباب مغ تمقاء وجيو؛ ولكغ مغ ركشو األيسغ أو األ

 عميكع.
 

 
وكان عميو الربلة والدبلم يدمع بشفدو عمى مغ يػاجيو, ويحسل الدبلم لسغ يخيج الدبلم مغ الغائبيغ عشو, 
يقة الشداء الديجة خجيجة,  ويتحسَّل الدبلم لسغ يبمغو إليو, وكان قج تحسل الدبلم مغ هللا عد وجل عمى صجِّ

 جاءه جبخيل, فقال لو> 
 مغ الدالـ عمييا َفاْقَخأْ  أَتْتظَ  ىي فإذا - شخاب أو شعاـ أو - إَداـ فيو إناء ومعيا ، أتت قج خجيجة ىحه))

خىا[  ومشِّي]  ، ربِّيا  ((الجشة في ببيت وَبذِّ

 ] متفق عميو عغ أبي ىخيخة[

ألنيا صابخة معو, مغ دون مبالغة الدوجة الرالحة تتحسل مع زوجيا كل األعباء, شخيكتو حتى في األجخ, 
والديجة خجيجة تحسمت, عاشت مع الشبي الكخيع في أول الجعػة, تحسمت كل أنػاع األذػ, وكانت خيخ معػان 

, فمسا فتح مكة السكخمة أراد وفاء ليا, سئل> أيغ تشام؟ ىػ اآلن بسكة بمجه, والبيػت كميا تتشافذ -لو, وتػفيت
خجيجة, وركد لػاء الشرخ أمام قبخىا إشعارا  بأن ليا فزبل  في  في استقبالو, قال> "انربػا لي خيسة عشج قبخ

 ىحا الشرخ".
 لػال تحسميا, وصبخىا, ومعاونتيا لمشبي عميو الربلة والدبلم لسا كان ىحا الشرخ.     

يقة الثانية بشت الرجيق عائذة>   وتحسل الدبلم أيزا  لمرجِّ
 ((وبخكاتو هللا ورحسة الدالـ وعميظ:  فقمت' .  الدالـ عميظ يقخأ جبخيل ىحا عائذة يا))

 ] الصبخاني عغ عائذة[

 
 
 

 و :وتبميغ الدالـ لتحسّ  أمانة
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أيزا  حسل الدبلم لمديجة عائذة, ىحه قج ندتشبط مشيا شيئا > كل إندان يعاون عمى الحق؛ ىشاك شخز 
عقبة, ىشاك شخز عبء, تججه مذكمة؛ دائسا  يعتخض, دائسا  يذتت الذسل, دائسا  يشتقج, دائسا  يفخق الشاس 

شخز يدعجظ, تججه  عغ االجتساع, فيشاك شخز معاون, السعاون لو أجخ, ولو نريب؛ شخز يخيحظ, و
عبئا , تخيج أن تحل مذكمتظ مع جية ومعو أيزا , محدػب عميظ أيزا , محدػب عميظ, وعبء عميظ. فالحؼ 

 لو أجخ. -السخكبة–يعاون لو أجخ, ىحا الحق مثل مديخة, كل إندان ساىع بجفع السديخة 
 وكان الخجل يسخ عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص فيقػل> 

رسػؿ هللا! فيقػؿ عميو الرالة والدالـ: وعميظ الدالـ, ورحسة هللا, وبخكاتو, ومغفختو,  ))الدالـ عميظ يا
ورضػانو, فقيل: يا رسػؿ هللا! تدمع عمى ىحا سالمًا ما تدمسو عمى أحج مغ أصحابظ! قاؿ: وما يسشعشي 

 ؟((مغ ذلظ
 [أنذ عغ الدشي غ]اب

 

 
 مغ ىجيو ملسو هيلع هللا ىلص أن يدمع ثبلثا , فكان إذا تكمع بكمسة أعادىا ثبلثا , وكان إذا سمع سمع ثبلثا .

 لع يكغ ىشاك تكبيخ صػت, فيدمع أول سبلم, ىشاك أناس لع يدسعػه, الدبلم الثاني, الدبلم الثالث.
 

 
كان عميو الربلة والدبلم يبجأ مغ لقيو بالدبلم, وإذا سمع عميو أحج رّد عميو مثل تحيتو, أو أفزل مشيا عمى 

 الفػر, مغ دون تأخيخ إال لعحر, كسا لػ أنو يرمي.
 عميظ.  أحيانا  شخز يدمع, وأنت ترمي,عشجما يشتيي مغ الربلة يدمع

, وكان ُيدسع -اآلن ىشاك أشخاص كثخ, تدمع عمييع, فقط ييد رأسو, ال يتشازل أن يتكمع-وكان ُيدسع, 
السدمع رده عميو, ولع يكغ يخد بيجه, وال بخأسو, وال إصبعيو,  فكان يخد عمى مغ سمع عميو بقػلو> وعميظ 

 الدبلم ورحسة هللا وبخكاتو.
  فقال مخة> 

 ((إشارة تفيع عشو فميعج صالتو))مغ أشار في صالتو 
 ] أبػ داود عغ أبي ىخيخة[

 

 رّد الدالـ :

 الدالـ ثالثًا :
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, أنت  أؼ ىػ مع الشاس, ليذ مع هللا, ما دام شخز سمع أثشاء الربلة, ىد رأسو, معشى ىحا  أنت لع ترلِّ
 مع الشاس.

 (())مغ أشار في صالتو, إشارة ُتفيع عشو, فميعج صالتو
 الدبلم, يبجأ وعميظ الدبلم.في بعس السحافطات عشجىع سبلم, يقػل لظ> وعميظ 

 شخز يبجو أنو سمع عمى الشبي ىكحا, قال لو> عميظ الدبلم, فقال عميو الربلة والدبلم, قال لو> 
:  قل سمَّست ِإذا ، السػتى تحية الدالـ عميظ فإف ، الدالـ عميظ: تقل ال: قاؿ هللا، رسػؿَ  يا الدالـ عميظ))

 ((عميظ سالـ
 [اليجيسي سميع بغ جابخ ] صحيح عغ

 إندان ممحج سمع عميظ, تخد عميو الدبلم, تقػل لو> والدبلم عمى مغ اتبع اليجػ. 
 ويجدغ عغ الجساعة إذا مخوا أن يدمع أحجىع، ويجدغ عغ الجمػس أن يخد أحجىع.

 والحسج  رب العالسيغ
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 الشبي وصايا مغ( :   49 - 02)  الجرس

 
 الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.الحسج  رب العالسيغ، و 

 
مغ عبلمات آخخ الدمان أن السدمسيغ يقتل بعزيع بعزا , ومغ عبلمات آخخ الدمان أن مػتا  كعقاص الغشع, 

 ال يجرؼ القاتل لَع يقتل؟ وال السقتػل فيَع قتل؟ 
 الشبي عميو الربلة والدبلم حقغ دماء أمتو, قال> 

 ((حخاـ عميكعوأعخاضكع  وأمػالكع دماءكع إف))
ِو[ أحسج رواه] َقاِشيِّ َعْغ َعسِّ  َعْغ َأِبي ُحخََّة الخَّ

ثبلث ركائد في العبلقات بيغ السدمسيغ, أوال > حخمة الجماء> قال سيجنا عسخ رضي هللا عشو> "لػ أن أىل بمجة  
 ائتسخوا عمى قتل واحج لقتمتيع بو جسيعا ">
 ﴾اأْلَْلَباِب  ُأوِلي َيا َحَياةٌ  اْلِقَراصِ  ِفي َوَلُكعْ ﴿

 [079]سػرة البقخة اآلية:

 السدمع> 
 ((حخاًما دًما يدِفظ لع ما ديشو مغ فدحة في السخء يداؿ ال))

 ] البخاري عغ ابغ عسخ[   

 ((بعس عمى بعزكع حخاـ بيشكع وأعخاضكع وأمػالكع دماءكع إف))
 [عسخو بغ نبياف بشت الدخى ]أبػ يعمى و أحسج بغ حشبل عغ 

قيسة العبادات الذعائخية إذا اغتربت األمػال وانتيكت األعخاض وسفكت الجماء؟ والسدمسػن في وقت أؼ ما 
تخمفيع سفكػا دماء بعزيع بعزا , وأكمػا أمػال بعزيع بعزا , وانتيكػا أعخاض بعزيع بعزا , عشجئح> ال 

 قيسة لكل ىحه العبادات الذعائخية التي يفعميا السدمسػن.
 ـ خيخ مغ ثسانيغ حجة بعج حجة اإلسالـ(())تخؾ دانق مغ حخا

 ] ورد في األثخ[
 
 

 

 : عالمات آخخ الدماف
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اإلندان أحيانا  يػىع نفدو أنو عشجما يرمي, ويقػم ببعس العبادات أن هللا راض عشو, مع أن هللا ال يخضى 
عشو إال إذا كان مدتقيسا  في العبلقات السادية, مدتقيسا  في العبلقات االجتساعية, مدتقيسا  في العبلقات 

 األساسية.
 حتى ىحا، بمجكع في ىحا، يػمكع كحخمة بعس، عمى بعزكع حخاـ بيشكع وأعخاضكع وأمػالكع دماءكع إف))
 الميع بمغت؟ ىل الميع: أتبعيا ثع:  قاؿ ،أقراكع أدناكع فميبمغ أال أعسالكع، عغ فيدألكع وجل، عد هللا تمقػا

 ((بمغت؟ ىل
 [عسخو بغ نبياف بشت الدخى ]أبػ يعمى و أحسج بغ حشبل عغ 

أؼ أنت مدمع, عشجما تكػن حخيرا  إلى أقرى درجة عمى الحقػق, أنت مدمع, ال ألنظ ترمي,  كبلم مػجد,
الربلة يفعميا كل الشاس, ال تكمف شيئا ؛ تتػضأ وترمي, قزية سيمة, ىحه الربلة قزية خصيخة ججا ؛ لكغ 

ة ال قيسة ليا, أما إذا إذا اكتفيشا بيا أصبحت ال قيسة ليا, إذا اكتفيشا بالربلة, وفيسشا الجيغ عمى أنو صبل
رأيشاىا تاجا  نتػج بيا استقامتشا, اآلن الربلة شيء خصيخ؛ الربلة شخيق إلى هللا, الربلة نافحة إلى الدساء, 
الربلة عبلقة الدساء باألرض, عبلقة السخمػق الزعيف بالخالق العطيع, عبلقة السخمػق الحادث باإللو 

بلة قػؼ, يدتسج قػتو مغ هللا, اإلندان بالربلة غشي, يدتسج غشاه مغ القجيع, األزلي, األبجؼ؛ اإلندان بالر
هللا, اإلندان بالربلة عالع, يدتسج عمسو مغ هللا, أما إذا ضغ أن الجيغ صبلة فقط, وتحخك حخكة عذػائية, 

 لحلظ ىحه الخصبة عمى إيجازىا, وعمى قرخىا, بميغة> فعشجئح ال قيسة لمربلة.
 ((بعس عمى بعزكع حخاـ بيشكع وأعخاضكع وأمػالكع دماءكع إف))

 السجح والحم. عمعشى أعخاضكع> العخض في المغة مػض
اإلندان عشجما يصمق لدانو في الحجيث عغ اآلخخيغ, يخجىء التيع بخاحة تامة, وال يػجج عمى لدانو رباط كسا 

ػ مختاح, ويقػم بعج ذلظ يقػلػن؛ يتكمع, يصعغ بيحا, بأمانة ىحا, بجيغ ىحا, بإيسان ىحا, يدتخف بيحا, وى
 يرمي, ىحه الغيبة مغ أشج الكبائخ.
 ﴾َفَكِخْىُتُسػهُ  َمْيتاً  َأِخيوِ  َلْحعَ  َيْأُكلَ  َأفْ  َأَحُجُكعْ  َأُيِحبُّ ﴿

 [00]سػرة الحجخات اآلية:
 
 

 

 االستقامة أساس اكتداب رضا هللا عد وجل :
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الذيء السؤلع أن مػضػع الغيبة مػجػد في الحمقات الجيشية كميا, مختاح؛ يتكمع عمى أخيو, يصعغ بإيسان 
 أخيو, يصعغ بشداىة أخيو, ال يػجج مذكمة أبجا , يخالف نرا  قخآنيا  صخيحا .

ىحا فيع سقيع, الجيغ مئة ألف بشج, في حياتظ  ىحه السذكمة أن الحؼ فيع الجيغ أنو خسذ عبادات شعائخية,
, ولدانظ, ظاليػمية, في بيتظ, في صحتظ, في عبلقتظ مع زوجتظ, مع أوالدك, بسػضػع عيشظ, وشسظ, وأنف

كامل, أنت حيشسا تصبق ىحا السشيج الكامل تكػن قج استقست عمى أمخ هللا, أما إن  جويجك, وأذنظ, الجيغ مشي
 , وحجا , انتيى السدمسػن.أصبح الجيغ صبلة, وصػما  

 أنا قمت لكع كسا قال عميو الربلة والدبلم>
 (( ِقمَّةٍ  ِمغْ  ألفا َعَذخَ  اثشا ُيْغَمبَ  ولغ)) 

 عغ عبج هللا بغ عباس[ والتخمحي داود أبػ أخخجو]

الحخم وحجه مميػنا مرل, وىشاك مميػن يرمػن حػل الحخم؛ فثبلثة مبلييغ, مع أن اثشي عذخ ألفا  مغ في 
 ىؤالء لػ كانػا كسا أراد هللا لغ يغمبػا في العالع.

 

 
إذا > عشجنا خمل خصيخ ججا  كيف أن الجيغ ضغط فرار عبادات فقط, والسعامبلت لع يعج ليا قيسة, تجج 
شخرا  يأكل ماال  حخاما , يعتجؼ عمى حقػق اآلخخيغ, كل مجمدو غيبة, ونسيسة, يؤذن, يرمي أول صف, 

 اة, أصبح الجيغ ال قيسة لو.ىحا الفيع الدقيع, فرمشا الجيغ عغ الحي
, يقػل لظ> ىشاك سمصة زمشية, و دع ما  , وما لقيرخ لقيرخىحا أساسا  الحؼ أراده أعجاء اإلسبلم, 

سمصة ديشية, الجيغ شيء, الجيغ في الكشيدة, والجنيا تحكسيا القػانيغ, والعبلقات, والسرالح, مغ ىشا الذيصان 
 في الجامع, والجنيا افعل ما تذاء. غينفح, فرل لظ حياتظ عغ ديشظ, الج

 
 
 
 

 انعجاـ قيسة الجيغ عشجما فرل عغ الحياة :

 

 : كامل جالجيغ مشي
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تجج أصحاب ميغ راقية, محامػن أحيانا , يعمع عمع اليقيغ أن القزية غيخ محقة؛ يتػالىا, ويجافع عشيا, ويأخح 
مبالغ شائمة عمييا, فرل ديشو عغ عسمو؛ أحيانا > يكػن شبيبا , أحيانا > يكػن ميشجسا , معمسا , مجرسا , تاجخا  

محخمة، أحيانا  بعبلقة ربػية, فرل ديشو عغ حياتو, ىحا الفرل ىػ السحق, عشجما ال تفرل  ةببزاعيتعامل 
الجيغ عغ الحياة, تصبق في حياتظ مشيج هللا عد وجل اآلن> أصبح لمربلة معشى, لمرػم معشى, لمحج 

 معشى, كمو أصبح لو معشى.
نػب, ال ُيغفخ إال ما كان بيشظ وبيغ هللا, أما ما وقمت لكع> أكبخ وىع يتػىسو الشاس أنو بالحج ُتغفخ كل الح
 كان بيشظ وبيغ العباد فبل ُيغفخ إال باألداء أو السدامحة.

  فسػشغ الذاىج في ىحه الخصبة> 
 حتى ىحا، بمجكع في ىحا، يػمكع كحخمة بعس، عمى بعزكع حخاـ بيشكع وأعخاضكع وأمػالكع دماءكع إف))
 الميع بمغت؟ ىل الميع: أتبعيا ثع:  قاؿ ،أقراكع أدناكع فميبمغ أال أعسالكع، عغ فيدألكع وجل، عد هللا تمقػا

 ((السجيشة بمغ حيغ فتػفي بمغت؟ ىل

 [عسخو بغ نبياف بشت الدخى ]أبػ يعمى و أحسج بغ حشبل عغ  

 كانت خصبة الػداع.
 

 
 اآلية الكخيسة ذكختيا البارحة>
عْ  َوَمغْ ﴿  ﴾اْلُقُمػِب  َتْقَػى  ِمغْ  َفِإنََّيا َّللاَِّ  َشَعاِئخَ  ُيَعطِّ

 [00]سػرة الحج اآلية:

العمساء فخقػا بيغ أداء الذعيخة وبيغ تعطيع الذعيخة, أكثخ مغ أربعة مبلييغ حجػا, وأدوا الذعيخة؛ لكغ الحيغ 
 عطسػا ىحه الذعيخة قبلئل. 

كسا أداىا الشبي عميو الربلة والدبلم, مغ تعطيع شعائخ هللا أن تؤدػ  ةومغ تعطيع شعائخ هللا أن تؤدػ الذعيخ 
ػق غامخ, مغ تعطيع ىحه الذعائخ أن تؤدييا, وتتسشى أن تعػد ليحه األمكشة ىحه السشاسظ بشفذ شيبة, وش

 مخات, ومخات.
 
 

 : ياأداء الذعيخة وبيغ تعطيس الفخؽ بيغ
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ثبلثة شخوط لتعطيع ىحه الذعائخ, أما مئات ألػف الحجاج يقػلػن> لغ نعيجىا؛ ألن ىشاك ازدحام, أو تأخخ، 
 أو حخ.

ات, والدمبيات ثسغ اإليجابيات, فاإلندان إذا تأفف مغ مشاسظ الحج, الحج أساسو مذقة, و سمبيات, و إيجابي
 وىحه الرمة السحكسة في الحج ثسشيا ىحه السذقة التي تحسمتيا, وكل شيء لو ثسغ .

 في وصالة ،الحخاـ السدجج إال السداجج مغ سػاه فيسا صالة ألف مغ أفزل ىحا مدججي في صالة))
 ((ىحا في صالة مئة مغ أفزل الحخاـ السدجج

 هللا بغ الدبيخ[] أحسج و البدار عغ عبج 

 وىحا الذيء واضح ججا .
 

 
 فمحلظ أييا األخػة عشجما ُأندلت ىحه الدػرة>

 َكافَ  ِإنَّوُ  َواْسَتْغِفْخهُ  َربِّظَ  ِبَحْسجِ  َفَدبِّحْ  * َأْفَػاجاً  َّللاَِّ  ِديغِ  ِفي َيْجُخُمػفَ  الشَّاَس  َوَرَأْيتَ  *َواْلَفْتحُ  َّللاَِّ  َنْرخُ  َجاءَ  ِإَذا﴿
 ﴾ َتػَّاباً 

 [0-0]سػرة الشرخ اآلية:

ىحه نعػة الشبي, ىحه الدػرة القريخة فييا نعػة الشبي, وصل الشبي إلى قسة الشجاح في الجعػة, اإلسبلم وصل 
 إلى كل أنحاء الجديخة, واستقخ, ودخل الشاس في ديغ هللا أفػاجا , قال>

 ﴾َواْلَفْتحُ  َّللاَِّ  َنْرخُ  َجاءَ  ِإَذا﴿
 [0]سػرة الشرخ اآلية:

 بج مغ أن يأتي, ألن إذا تفيج تحقق الػقػع>وال 
 ﴾ َتػَّاباً  َكافَ  ِإنَّوُ  َواْسَتْغِفْخهُ  َربِّظَ  ِبَحْسجِ  َفَدبِّحْ  *َأْفَػاجاً  َّللاَِّ  ِديغِ  ِفي َيْجُخُمػفَ  الشَّاَس  َوَرَأْيتَ ﴿

 [0-0]سػرة الشرخ اآلية: 

أجسل أن تكػن السغادرة داخمة في حداباتشا ليذ مغ باب التذاؤم لكغ مغ باب الػاقع, كمشا سػف نغادر, ما 
اليػمية, داخمة في عبلقاتشا السالية, داخمة في عبلقاتشا االجتساعية, وما أجسل أن ندتعج ليحه السغادرة؛ أن 

 ندتعج ليا بالتػبة الشرػح, بالعسل الرالح, أن ندتعج ليا بخجمة اآلخخيغ.
 يعػد كيػم ولجتو أمو, وأن يفتح مع هللا صفحة ججيجة.ىحه مغ معاني الحج أن اإلندان بعج الحج يجب أن 

 

 : العسل الرالحو  بالتػبة الشرػحعمى اإلنداف أف يدتعج لداعة السغادرة 
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 وكشت أركد في كل خصب الحج في عخفات عمى ما بعج الحج. 
أنا أعمع أن ىؤالء جسيعا  حجػا, وقفػا في عخفات, ودعػا, وصمػا؛ ولكششي ألح عمى سمػك الحاج بعج الحج, يا 

هللا, وهللا أكبخ, الميع  تخػ حيشسا وقف عمى الحجخ األسػد, وصافحو, وفاوض كف الخحسغ, وقال> " بدع
 ".وسمع عميو هللا صمى دمحم نبيظ لدشة واتباعا   ،بعيجك ووفاء ،بكتابظإيسانا  بظ, وترجيقا  
 د وجل> ماذا قال هللا ع

 ﴾َوَما َوَجْجَنا أِلَْكَثِخِىْع ِمْغ َعْيجٍ  ﴿
 [010] سػرة األعخاؼ اآلية:

 أما سيجنا إبخاىيع أثشى هللا عميو فقال>
 ﴾َوفَّى الَِّحي َوِإْبَخاِىيعَ ﴿

 [07]سػرة الشجع اآلية:

 أؼ صجق ما عاىج عميو هللا عد وجل.
 فاإلندان إذا عاىج هللا, إذا تاب تػبة نرػحة, يشبغي أن يكػن عشج ىحه التػبة, وعشج ىحا الحج.

 والحسج  رب العالسيغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : اإلنداف إذا عاىج هللا و تاب تػبة نرػحة عميو أف يكػف عشج ىحه التػبة
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 السمػؾ بعس إلى رسائمو( :   48 - 01)  لجرسا

 
 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

  

 
أييا األخػة الكخام> الشبي عميو الربلة والدبلم بعج أن دانت لو الجديخة العخبية, أرسل كتبا  إلى ممػك األرض, 
يجعػىع فييا إلى اإلسبلم, مغ جسمة ىحه الكتب أنو أرسل كتابا  إلى ممظ ُعسان, وبعثو مع عسخو بغ العاص, 

 ز التالي> في ىحا الكتاب الش
, سبلم عمى مغ اتبع اليجػ, أما الجمشجؼ ابشيوعبٍج ))بسم ميحرلا نمحرلا هللا, مغ دمحم بغ عبج هللا إلى َجيَفخ 

بعج> فإني أدعػكسا بجاعية اإلسبلم, أسِمسا تدَمسا, فإني رسػل هللا إلى الشاس كافة, ﴿ألنحر مغ كان حيا * 
ممكيغ عمى قػميكسا, وإن  -أؼ أبقيتكسا –تسا باإلسبلم, وليتكسا ويحق القػل عمى الكافخيغ﴾, فإنكسا إن أقخر 

أبيتسا أن تقخا باإلسبلم, فإن ممككسا زائل عشكسا, وخيمي تحل بداحتكسا, وتطيخ نبػتي عمى ممككسا, وكتب 
 . -كتب الكتاب إلى أبي بغ كعب, وختع الكتاب بخاتسو ملسو هيلع هللا ىلص –إلى أبي بغ كعب, وختع الكتاب 

ان في عسان ممكان أخػان, قال عسخو> ))فخخجت حتى انتييت إلى عسان, فمسا قجمتيسا, عسجت إلى عبٍج, ك
, وكان أحمع الخجميغ, -األخ الثاني عبج, األول> اسسو جيفخ, والثاني> اسسو عبج-وكان أحمع الخجميغ, 

م عمي بالدغ والسمظ, إليظ وإ -ملسو هيلع هللا ىلص -وأسيميسا خمقا , فقمت> إني رسػل رسػل هللا   –لى أخيظ, فقال> أخي السقجَّ
ترػر  –, وأنا أوصمظ إليو حتى يقخأ كتابظ, ثع قال> وما تجعػ إليو؟ -أؼ أكبخ مشي سشا , وأقػػ مشي ممكا  

, قال لو> وما تجعػ إليو؟ قال> أدعػك -إندانا  خالي الحىغ عغ أؼ شيء متعمق بالجيغ, السشاقذة دقيقة ججا  
جه ال شخيظ لو, وتخمع ما ُعبج مغ دونو, وتذيج أن دمحما  عبجه ورسػلو, قال> يا عسخو, إنظ ابغ سيج إلى هللا وح

, وودت أنو كان أسمع وصجق -ملسو هيلع هللا ىلص-قػمظ, فكيف فعل أبػك, فإن لشا بو قجوة؟ قمت> مات ولع يؤمغ بسحسج 
قال> فستى تبعتو؟ قمت> قخيبا , فدألشي أيغ كان عمى مثل رأيو, حتى ىجاني هللا لئلسبلم,  -أنا–بو, وقج كشت 

قزية ممظ,  –إسبلمظ؟ قمت> عشج الشجاشي, وأخبختو أن الشجاشي قج أسمع, قال> فكيف صشع قػمو بسمكو؟ 
, قال> فكيف صشع قػمو بسمكو؟ فقمت> أقخوه واتبعػه, قال> واألساقفة -األمػر كميا بيجه, عمى رأس قػمو

, قال> انطخ يا عسخو ما تقػل, إنو ليذ مغ خرمة في رجل أفزح لو مغ الكحب, والخىبان تبعػه؟ قمت> نعع
 , ىل أنت متأكج أن الشجاشي أسمع؟ قال لو> -ىشاك خرال, تبقى خافية عمى الشاس, أما الكحب فُيكذف –

 : سافعُ  يممك إلى هللا رسػؿ كتاب زن
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عشجنا –أسمع, وىل تبعو قػمو؟ تبعػه, وماذا فعل األساقفة والخىبان؟ قمت> ما كحبت, وما ندتحمو في ديششا, 
, ثع قال> ما أرػ ىخقل عمع بإسبلم الشجاشي؟ قمت> بمى, قال> بأؼ شيء عمست ذلظ؟ قمت> -الكحب كبيخة

, قال> ال وهللا, لػ سألشي -ملسو هيلع هللا ىلص-, فمسا صجق وأسمع بسحسج -يعصيو ضخيبة-كان الشجاشي ُيخخج لو خخاجا , 
و أخػه> أتجع عبجك ال ُيخخج لظ خخاجا  ويجيغ ديشا  محجثا !؟ درىسا  واحجا  ما أعصيتو, فبمغ ىخقل قػلو, فقال ل

-قال ىخقل> رجل رغب في ديغ, فاختاره لشفدو, ما أصشع بو؟ وهللا لػال أضغ بسمكي, لرشعت كسا صشع 
, قال> انطخ ما تقػل يا عسخو, قمت> وهللا صجقتظ, قال عبج> فأخبخني ما الحؼ يأمخ بو ويشيى -ألسمست

بصاعة هللا عد وجل, ويشيى عغ معريتو, ويأمخ بالبخ وصمة الخحع, ويشيى عغ الطمع عشو؟ قمت> يأمخ 
والعجوان, وعغ الدنا, وعغ الخسخ, وعغ عبادة الحجخ, والػثغ, والرشع, قال> ما أحدغ ىحا الحؼ يجعػ إليو, 

ولكغ أخي  , لخكبشا حتى نؤمغ بسحسج, ونرجق بو؛-األخ األصغخ أليغ وأقخب–لػ كان أخي يتابعشي عميو, 
مغ أن يجعو ويريخ ذنبا , قمت> إنو إن أسمع مّمكو رسػل هللا عمى  –أؼ ال يدمع بيحه البداشة –أضغ بسمكو, 
, فأخح الرجقة مغ غشييع فخدىا عمى فقيخىع, قال> ىحا لخمق حدغ, وما الرجقة؟ فأخبختو -أبقاه ممكا  –قػمو 

األمػال, حتى انتييت إلى اإلبل, قال> يا عسخو,  مغ الرجقات في -عميو الربلة والدبلم-بسا فخض الشبي 
وتؤخح مغ سػائل مػاشيشا التي تخعى الذجخ وتخد السياه؟ قمت> نعع, فقال> وهللا ما أرػ قػمي في بعج دارىع, 

, قال> فسكثت ببابو أياما , وىػ يرل إلى أخيو, فيخبخه كل -ىحه صعبة عمييع–وكثخة عجدىع, يصيعػني بيحا 
صباع ضب كتفي, اال–, فأخح أعػانو بزبعي -دخل عمى الكبيخ-دعاني يػما , فجخمت عميو, خبخؼ, ثع إنو 

, فأخح بزبعي, فقال> دعػه, فُأرسمت, فحىبت ألجمذ, فأبػا أن يجعػني -في الحج أن تبخز كتفظ األيسغ
انتيى إلى أجمذ, فشطخت إليو, فقال> تكمع بحاجتظ, فجفعت إليو الكتاب مختػما , ففس خاتسو وقخأه, حتى 

آخخه, ثع دفعو إلى أخيو, فقخأه مثل قخاءتو, إال أني رأيت أخاه أرق مشو, قال> أال تخبخني عغ قخير كيف 
صشعت؟ فقمت> تبعػه؛ إما راغب في الجيغ, وإما مقيػر بالديف, قال> ومغ معو؟ قمت> الشاس قج رغبػا في 

إياىع, أنيع كانػا في ضبلل, فسا أعمع أحجا  بقي اإلسبلم, واختاروه عمى غيخه, وعخفػا بعقػليع مع ىجػ هللا 
ترػر  –غيخك في ىحه الحخجة, وأنت إن لع تدمع اليػم وتتبعو يػشئظ الخيل, ويبيج خزخاءك, فأسمع تدمع, 
, قال لو> إن لع -أعخابيا , يخاشب ممكا ! كع كان ىحا الرحابي رابط الجأش, يكمسو ببداشة> إذا لع تدمع تشتيي

تتبعو, يػشئظ الخيل, ويبيج خزخاءك, فأسمع تدمع, ويدتعسمظ عمى قػمظ إذا أسمست, وال تجخل تدمع اليػم, و 
عميظ الخيل والخجال, قال> دعشي يػمي ىحا, وارجع إلّي غجا , فخجعت إلى أخيو, فقال> يا عسخو, إني ألرجػ 

رخفت إلى أخيو, فأخبختو أن يدمع, إن لع يزغ بسمكو, حتى إذا كان الغج أتيت إليو, فأبى أن يأذن لي, فان
أني لع أصل إليو, فأوصمشي إليو, فقال> إني فكخت بسا دعػتشي إليو, فإذا أنا أضعف العخب, إن ممكت رجبل  
 ما في يجؼ, وىػ ال تبمغ خيمو ىا ىشا, وإن بمغت خيمو لقيت قتاال  ليذ كقتال مغ القى, قمت> وأنا خارج غجا , 



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  131

 

ال> ما نحغ فيسا قج ضيخ عميو, وكل مغ أرسل إليو قج أجابو, فأرسل إلي, فمسا أيقغ بسخخجي, خبل بو أخػه فق
, وخمَّيا بيشي وبيغ الرجقة, وبيغ الحكع فيسا -ملسو هيلع هللا ىلص -فأجاب إلى اإلسبلم )ىػ وأخػه( جسيعا , وصجقا الشبي 

 بيشيع, وكان لي عػنا  عمى مغ خالفشي((. 
 

 

الشبي عميو الربلة و الدبلم أرسل كتبا  إلى السقػقذ, وإلى كدخػ, وإلى قيرخ, وإلى ممظ عسان, كتابا  مػجدا  
ىشاك رجل يرغخ شأن الخسالة, و رجل يعطع شأن  -رجال؛  -مع ىحه الكتب-واضحا , وأرسل مع ىؤالء 

 . -الخسالة
وبجخأة, وكأنو ال يخذى في هللا لػمة الئع. وكمكع يعمع أن مخاشبة السمػك قزية صعبة  فالخجل تكمع بفراحة,

 فخعػن قال> ججا , السمظ يخػ أنو األوحج،
 ﴾َغْيِخي  ِإَلوٍ  ِمغْ  َلُكعْ  َعِمْستُ  َما﴿

 [08]سػرة القرز اآلية:

أن تخاشب ممكا  شيء يحتاج إلى قػة, وإلى إيسان, وإلى ثبات, وإلى تزحية, ألنو قج يأمخ بقتمظ بكمسة 
 ويشتيي األمخ. 

 فكان عميو الربلة والدبلم قج بمغ ىحه الخسالة إلى ممػك األرض.  
   

 

الذيء الجقيق أن أسمسا تدمسا> وىحا كبلم لكل إندان, أؼ أنت لدت ممكا ؛ لكغ أنت عبج, حيشسا ُتدمع َتدمع 
 في الجنيا واآلخخة, حيشسا تدمع ييجيظ هللا عد وجل سبل الدبلم, ىشاك سبلم مع نفدظ.

 فدية, راحتو في شاعتو , السصيع مختاح, الحؼ عميظ أديتو.اإلندان أحيانا  يبحث عغ الخاحة الش
 قال لو> 

 ((فال َتُمسشي فيسا َتسمظ وال َأممظ ،الميع ىحا َقْدسي فيسا أممظ ))
 [. عائذة أـ السؤمشيغعغ  أخخجو أبػ داود والتخمحي والشدائي] 

 أسمع تدمع كالـ لكل إنداف أراد الدالمة في الجنيا و اآلخخة :

 اج إليساف و ثبات و تزحية :تحت مخاشبة السمػؾ قزية صعبة ججاً 
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أنت عبج , مكمف أن تصيعو, فإذا أشعتو شعخت بخاحة, ىحه الخاحة أساسيا أنظ أنت أديت حق الخبػبية, 
أنت عبج, وهللا عد وجل أنعع عميظ بشعسة اإليجاد, ونعسة اإلمجاد, ونعسة اليجػ والخشاد, فأنت تعخف ىحه 

 الشعسة, وقج أجبتو في شاعتو إلييا. 
 مع, ولكل مؤمغ.فكمسة أسِمسا تدَمسا ىي لكل مد

 قال لو> 
استقع، قاؿ: أريج أخف مغ  ثع با، آَمْشتُ : قل: بعجؾ؟ قاؿ أحجاً  عشو أسأؿُ  قػاًل ال اإلسالـ في لي )) قل

 ذلظ قاؿ: إذًا فاستعج لمبالء ((
 الثقفي [ هللا عبج بغ سفياف مدمع عغ  ] أخخجو

 لمببلء, وىحا ىػ الحق.كبلم واضح؛ إن أردت أقل مغ االستقامة إذا > فاستعج 
 

 
اَلؿُ  ِإالَّ  اْلَحقِّ  َبْعجَ  َفَساَذا﴿  ﴾الزَّ

 [00]سػرة يػنذ اآلية:

 الحق مفخد, والزبلل جسع, قال>
 ﴾الشُّػرِ  ِإَلى الطُُّمَساتِ  ِمغَ  ُيْخِخُجُيعْ ﴿

 [027]سػرة البقخة اآلية:

 الشػر, ألن االنحخاف ضمسات>لع يقل مغ الطمسات إلى األنػار, لع يقل مغ الطمسة إلى 
 ﴾َبْعسٍ  َفْػؽَ  َبْعُزَيا﴿

 [41]سػرة الشػر اآلية:

 أما االستقامة فحقيقة واحجة.
فكمسة أسمسا تدمسا تعشي أن الدبلمة مصمب كل إندان؛ ال يػجج إندان يتسشى السخض, ال يػجج إندان يتسشى 

القيخ, إن أردت أن تكثخ مغ الحل والقيخ, ومغ الفقخ, ال يػجج إندان يتسشى الحل, ال يػجج إندان يتسشى 
مرائب الجنيا الذجيجة التي ال ُتحتسل, أسمع, فإن أسمست, هللا عد وجل ييجيظ سبل الدبلم, يديخك بصخيق 

 الدبلمة؛ سبلمتظ مع نفدظ, سبلمتظ مع ربظ, سبلمتظ مع الشاس.
 
 
 

 مغ أسمع ىجاه هللا سبل الدالـ مع نفدو و ربو و الشاس :
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 اآلن الذخع> أؼ إندان شبق الذخع ليذ لو عبلقة بالسحاكع إشبلقا , وال بالسخافخ.
 شبعا  ىشاك ممػك قتمػا الخسل. 

 ممظ كدخػ قتل الخسػل, ومدق الكتاب, فقال عميو الربلة والدبلم> 
 ))الميع مدؽ ممكو((

 عغ عبج هللا بغ ُححافة[ الصبقات في سعج ابغ واه] ر 

 كاتب, معاصخ, قال> "كل مغ دعا إلى ممظ كدخػ ُيسدق ممكو".
 فحيشسا أراد أن يحيي مجج فارس الػثشي ُمدق ممكو, دعاء مغ الشبي>
 ))الميع مدؽ ممكو((

 عغ عبج هللا بغ ُححافة[ الصبقات في سعج ابغ واه] ر 

 لسا مات, ولسا جاء وفج الشجاشي خجميع الشبي بشفدو.الشجاشي بقي ممكا , والشبي صمى عميو صبلة الغائب 
يتػىع اإلندان أنو عشجما يدمع يخدخ, ال تخدخ, تخبح الجنيا واآلخخة, هللا عد وجل عصاؤه كبيخ, هللا عد وجل 

 خيخك بيغ الجنيا أو اآلخخة؛ إن آثخت اآلخخة أعصاك الجنيا معيا.
قجره, وتبعو األساقفة والخىبان, وأسمسػا معو, ولحلظ> يعج الشجاشي أسمع, بقي ممكا , وتبعو قػمو, وأعمػا 

الشجاشي مغ التابعيغ، أؼ مغ الرحابة الحيغ لع يمقػا الشبي, إذا > األغمب يعج مغ التابعيغ الحيغ آمشػا بخسػل 
 هللا ولع يخوه.

-م رسػل هللا, أنو حيشسا سسع كبل -لع ُتحكخ ىشا-وىحا ممظ عسان أسمع أيزا , ىشاك رواية عغ ىحا السمظ 
, قال> "وهللا ما أمخ بذيء وقال العقل> ليتو لع يأمخ بو, وما نيى عغ -كبلم الشبي, أو كبلم رسػل رسػل هللا

 العقل> ليتو نيى عشو". لشيء وقا
 , وعشجنا فصخة, وعشجنا واقع؛ الفصخة مقياس نفدي.-القخآن والدشة-اإلندان عشجه عقل, وأمامشا نقل 

 
 
 
 
 
 

 مغ أسمع ربح الجنيا و اآلخخة :
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اإلندان أحيانا  عشجما يخصئ يتزايق، اإلندان مجبػل جبمة كاممة, فإذا كان كامبل  اندجع مع فصختو, ارتاحت 
, ىحه مغ نعع هللا الكبخػ أن هللا عد وجل فصخ اإلندان فصخة نفدو, فإذا كحب أو خان يذعخ بانييار داخمي
 سميسة, فإذا خالف فصختو عحبتو نفدو.

لحلظ مخض الكآبة في العالع؛ الزيق الذجيج, الدػداوية, الذعػر بالحنب, تعحيب الزسيخ, مدسيات, أو 
 .أسساء لسدسى واحج ىػ أن الشفذ فصختيا عالية, فإذا خخجت عغ أصل فصختيا تعحبت

ليحا التشاقس هللا أعصاك مقياسا  نفديا  ثابتا ؛ إن أحدشت إلى الخمق سعجت، وكشت أسعج الخمق, إن أسأت 
إلييع, كشت أشقى الخمق, ىحه فصخة, والعقل مقياس أودعو هللا في اإلندان, هللا ىػ الحؼ خمق العقل, مبادػء 

 , أما الحؼ ال يؤمغ با فعشجه خمل في عقمو. العقل تتشاسب مع قػاعج الجيغ, فالعقل يجعػك إلى أن تؤمغ با
 

 

أحيانا  تجج بالكػن إعجاز, كل شيء كامل؛ لكغ ىشاك ضمسا  أحيانا , فإذا أنت آمشت باآلخخة يختل تػازنظ, اآلن 
الكػن يذيج أن كل شيء فيو كسال مصمق؛ في العمع, والحكسة, والخحسة, والمصف, لكغ تجج ىشاك ضمع, ىحا 

فديخه, أما باآلخخة فيفدخ, ىشاك تدػية حدابات؛ كل إندان سيجفع الثسغ, أو الطمع مغ دون آخخة صعب ت
 سيقبس الثسغ. 

فالعقل ال يقبل أن إليا  عطيسا , خمق الكػن, و خمق الشاس بجنيا محجودة, وتشتيي الجنيا, ويشتيي كل شيء, 
قريخ،  أصبح ىشاك تفاوت؛ ىشاك غشي و فقيخ, و قػؼ و ضعيف, و صاحب عسخ مجيج وصاحب عسخ
 فاإلندان عقمو بسبادئو الستػافقة مع الكػن, ومع مشيج هللا عد وجل, وفصختو الستػافقة مع الجيغ أيزا >

يغِ  َوْجَيظَ  َفَأِقعْ ﴿  ﴾َعَمْيَيا الشَّاَس  َفَصخَ  الَِّتي َّللاَِّ  ِفْصَخةَ  َحِشيفاً  ِلمجِّ
 [01]سػرة الخـو اآلية:

 
 
 
 

 : العقل والشقل والفصخةو الػاقع  الحق ىػ تػافق

 : هللا الكبخى أف هللا عد وجل فصخ اإلنداف فصخة سميسةمغ نعع 



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  134

 

الفصخة التي ُفصخت عمييا, أصبح العقل, والشقل, والفصخة, والػاقع, كميا أن تقيع وجيظ لمجيغ حشيفا  ىػ نفدو 
متػافقة, ىحا السؤمغ عشجه اندجام؛ ال يػجج عشجه تشاقس, ال يػجج عشجه ضياع, ال يػجج عشجه خمل, ال يػجج 
 عشجه اضصخاب, مبادػء عقمو متػافقة مع الشقل الحؼ يؤمغ بو, مع الكتاب والدشة, مع أصل فصختو, مع

 مبادػء الػاقع؛ فالػاقع, والعقل, والشقل, والفصخة, كميا متػافقة, وىحا ىػ الحق.
فاإلندان ال تختاح نفدو إال إذا أيقغ بػجػد إلو عطيع, ولو مشيج قػيع, ولو أنبياء ورسل مثل عميا, وىحا أصل 

    الجيغ. 
 والحسج  رب العالسيغ
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 يسيغ عمى حمفت إذا( :  48 - 07)  الجرس
 

 

 
 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

  

 
 يقػل عميو الربلة والدبلم> 

 ))إذا حمفت عمى يسيغ فخأيت غيخىا خيخًا مشيا, فكفخ عغ يسيشظ, ثع ائت الحي ىػ خيخ((
 [سسخة بغ الخحسغ عبجعغ  ومدمع البخاري  خخجو]أ

الجنيا مخمػق لمعسل الرالح, وأن ىحا الحجيث لو دالالت كبيخة, مغ ىحه الجالالت أن اإلندان في الحياة 
العسل الرالح ثسغ الجشة, وأن عمة وجػدك عمى وجو األرض أن تعسل عسبل  صالحا  تمقى هللا بو, وأن العسل 
الرالح ثسغ الجشة, وأن اإلندان إذا جاءه ممظ السػت ال يشجم إال عمى عسل صالح فاتو, وأن كل ما في الجنيا 

 وااله.ال قيسة لو إال ذكخ هللا وما 
لحلظ لػ حمفت با, لػ أقدست با العطيع, لػ ذكخت لفع الجبللة معّطسا , وحمفت عمى يسيغ, ثع رأيت غيخ 

 ىحه اليسيغ خيخا  مشيا يجب أن تكفخ عغ يسيشظ, وأن تفعل الحؼ ىػ خيخ. 
 استشباط دقيق ججا  ىػ أن العسل الرالح ىػ كل شيء في حياتظ ألنو ثسغ الجشة.     

دان إذا جاءه ممظ السػت ال يشجم عمى بشاء لع يتسو, ال يشجم عمى صفقة لع يعقجىا, ال يشجم عمى مذخوع فاإلن
 لع يشجده, يشجم عمى عسل صالح فاتو, والجليل قػل هللا عد وجل>

 ﴾ َصاِلحاً  َأْعَسلُ  َلَعمِّي * اْرِجُعػفِ  َربِّ  ﴿
 [ 011-99: ] سػرة السؤمشػف 

 العسل, والعسل إذا كان لمجنيا فيحا الػقت استيمظ استيبلكا  رخيرا .معشى ذلظ أن الػقت وعاء 
ىشاك أعسال ليذ ليا أثخ بعج السػت, آالف األعسال تحتاج إلى وقت, وإلى جيج جييج, واإلندان إذا مات 
ثخ ىحه األعسال ليذ ليا أثخ إشبلقا , ويػجج عسل إذا فعمتو في الػقت الحؼ ىػ وعاء العسل كان ليحا العسل أ

 بعج السػت.
 

 : العسل الرالح ثسغ الجشةو اإلنداف في الحياة الجنيا مخمػؽ لمعسل الرالح 
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لحلظ أعقل العقبلء ىػ الحؼ يشفق وقتو إنفاقا  استثساريا  ال إنفاقا  استيبلكيا , أؼ الحؼ تفعمو وال عبلقة لو 
باآلخخة ىحا استيبلك, الزخورات ال بج مشيا؛ تأكل, وتذخب, وتشام, وتعسل, وتتدوج؛ لكغ بحل جيج جييج, 

ليذ ليا أثخ بعج السػت, ىحا مغ ضعف عقل اإلندان, وكع مغ إندان بحل جيجا  وقت مجيج, في أعسال 
 جييجا , وفاجأه ممظ السػت مفاجأة, فحىب إلى اآلخخة صفخ اليجيغ.

ىل ىشاك مغ داللة أقػػ عمى قيسة العسل الرالح مغ أنظ لػ حمفت با العطيع, وعقجت األيسان, وغمطت 
, ولكغ الخيخ في فعمو؟ يقػل لظ الشبي الكخيع, وىػ رسػل رب العالسيغ, األيسان, عمى أال تفعل ىحا الذيء

 يقػل لظ الشبي الحؼ ال يشصق عغ اليػػ> 
 ))إذا حمفت عمى يسيغ, فخأيت غيخىا خيخًا مشيا, فكفخ عغ يسيشظ, ثع ائت الحي ىػ خيخ((

 [سسخة بغ الخحسغ عبجعغ  ومدمع البخاري  خخجو]أ

اس, أنا حالف, إذا  ليذ فقييا , حالف أال أزور أختي, أختظ ليذ ليا غيخك, فيشاك تعشت شجيج عشج بعس الش
إذا أنت قصعتيا قصعت الخيخ عشيا, وتحيجت عغ ىجايتيا, ومشعت نفدظ مغ إصبلح البيت, تكمست كمسة 

 قاسية فأنت شعخت أن كخامتظ خجشت, فحمفت يسيشا  معطسا  أال تدورىا ما حييت.
غ, ىشاك قصيعة بيغ أفخاد بعس األسخ؛ عذخون سشة, ثبلثػن سشة, وال كمسة, وال أنا ال أقػل كبلما  مغ فخا 

 حخكة, وال سؤال, وال جػاب, وال اترال ىاتفي.
حمف يسيشا , ألنشي حمفت يسيشا  يا أخي, أنت ال تفقو في الجيغ شيئا , أنت لػ استخجمت اسع هللا العطيع, 

 بلف ىحا اليسيغ, يشبغي أن تكفخ عغ يسيشظ, وأن تفعل الخيخ.وحمفت أعطع األيسان, وأغمع األيسان, والخيخ خ
 

 
ىشاك استشباط ثان يذابو ىحه االستشباط؛ لػ فخضشا معخكة بيغ السدمسيغ وبيغ الكفار, وفي ساعة االمتحان, 
الدبلح األبيس في ساعة القتل كّل ُيذيخ سيفو أمام العجو, ودخل وقت الطيخ, يجب أن نرمي جساعة, 

 عغ صبلة الجساعة في أثشاء الحخب.ويػجج آية في القخآن شػيمة تتحجث 
 
 

 هللا عد وجل أرادنا أف نجتسع و نتعاوف و يرل بعزشا بعزًا :

 خ عغ يسيشو :حمف باسع هللا العطيع و كاف الخيخ خالؼ ىحا اليسيغ يشبغي أف يكفّ  مغ
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يقف الشبي يرمي, يأتي قدع يرمػن خمفو, ويػجج قدع لمحخاسة, فإذا أنيػا ركعة, جاء الحيغ يحخسػن فرمػا 
 وراء الشبي الخكعة الثانية، أؼ وأنت تقابل العجو يجب أن ترمي جساعة, فكيف بالدمع؟

اآلية؛ وأنت تػاجو العجو, وأنت تذتبظ معو بالدبلح إال بيحه  -صبلة الجساعة -ال تعخف عطع ىحه الربلة
األبيس, وىػ عمى مدافة متخ مشظ, يجب أن ترمي الرمػات جساعة وراء اإلمام بصخيقة ذكخىا القخآن 
الكخيع, فإذا كشت في الدمع, وفي بيتظ, وفي بحبػحة؛ ليذ ىشاك حخب, وال اشتباك مع عجو, وال خصخ, وال 

 بلة الجساعة سيحاسب.قتل, فيحا الحؼ يقرخ عغ ص
قج يدال سائل> الربلة صبلة؛ إن صميتيا في البيت وإن صميتيا في السدجج؟ الكبلم صحيح إلى حّج ما, 
لكغ هللا عد وجل أراد أن نجتسع, أراد أن نتعاون, أراد أن نتشاصح, أراد أن يرل بعزشا بعزا , أراد أن 

 كثخ عمسا . يدتفيج الزعيف مغ القػؼ, يدتفيج األقل عمسا  مغ األ
 

 
بالسشاسبة> ىشاك بعس األقػال أسسعيا أحيانا > أن الشبي أمي, أمية الشبي وحجه كساٌل فيو, ألن هللا يعمسو, 

 يعمسو بالػحي.
أنت وازن بيغ أعطع أستاذ في العالع في أؼ اختراص, بجامعة عخيقة, فييا أستاذ, بمغ مغ العمع شأوا  بعيجا , 

 ع شالبا , وىحا الصالب يفتخخ بيحا السعمع, أنا أستاذؼ فبلن.يعمّ 
أنا أستاذؼ فبلن, أنا عمسشي المغة فبلن,  -أكبخ جخاح قمب -واآلن األشباء أحيانا , يقػل لظ> أنا أستاذؼ فبلن

ي مغ فكل شالب عمع يفتخخ بأستاذه، فإذا كان أعمع عمساء األرض يعّمع شالبا , والصالب يفتخخ بأستاذه, الشب
يعمسو؟ هللا جّل جبللو, فالسدافة بيغ أعمى أستاذ وبيغ هللا عد وجل مدافة كبيخة ججا , خالق, انطخ الكػن كمو؛ 
عمع هللا عد وجل, حكستو, رحستو. فالشبي يعمسو هللا لحلظ> وعاء الشبي صاف, ال يػجج فيو غيخ وحي مغ هللا, 

 وىي حكسة ربشا البالغة.
, أؼ قخأ, دخل جامعة, لػ فخضشا جاء في ةل, أو اشبلع عمى الثقافة السعاصخ لػ أن الشبي كان عمى اترا
, فرار كبلمو مختمصا , يا يعميا, أخح عمع نفذ, أخح تاريخا , ثع جاءه الػح ةعرخ فيو جامعات, وأخح شياد

 مغ الػحي أم مغ ثقافتظ؟ دخمشا في متاىة. -يا رسػل هللا-تخػ كبلمظ ىحا 
قى وعاء الشبي نطيفا  مغ كل ثقافة أرضية, وأن الػحي وحجه ىػ الحؼ يعمسو, وىحا أراد هللا عد وجل أن يب

 كبلم شيب.
 

 تػلى تعميسو :أمية الشبي وحجه كساٌؿ فيو ألف هللا 
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اآلن> نحغ ال يػجج عشجنا وحي, فإذا ما تعمسشا مغ بعزشا نبقى جاىميغ, األمية في حقشا نقيرة, وصسة 

 عار, فبلن أمي, أؼ جاىل.
إذا قمشا> الشبي أمي, أؼ ىػ أعمع عمساء األرض, ألن هللا يعمسو، فمحلظ قزية أن اإلندان يرمي جساعة, 

 درس عمع, ال يػجج شخيقة ثانية.يكػن لو 
ىشاك تعبيخ مزحظ, يقػل لظ> فبلن ثقافتو مغ عشجه, أؼ ليذ دارسا  لسشيج معيغ, لع يجرس عمى يج معمع, 
قخأ مقالة, سسع في اإلذاعة في بخنامج ديشي كمسة, مخة حزخ عقج قخان فدسع كمسة ديغ, فجسع فتاتا , نتفا  

رصيشة, غيخ  خدة, جسعيا, كػن ثقافة مزحكة, ثقافة غيخ متكاممة, غينتفا , مبلحطات ىكحا شاردة, غيخ مخك
قػية, أما إذا شمب العمع شمبا  حثيثا ؛ شمب العمع مغ مشبعو, شمب العمع مغ مطشة العمع, شمب العمع مغ رجل 

 يثق بعمسو, فديبشي بشاء دقيقا . 
عس األفكار, ىحا إندان ُيعج عالسا  مثبل > إندان مثقف, عشجه مجمة شبية، يجمذ مع بعس األشباء, يدسع ب
 بالصب؟ إشبلقا , ىحا عشجه ثقافة شبية ال تؤىمو ألن يكػن شبيبا  إشبلقا .

مغ يخيج أن يجرس الصب مثبل , في أول سشة يعصػنو عمػم, رياضيات, وفيدياء, وكيسياء, في الدشة الثانية 
األمخاض, بعج ذلظ عمع األدوية؛ ثع يعسل التجريبات يأخح تذخيحا  وصفيا , بعج ذلظ فيديػلػجيا, بعج ذلظ عمع 

ليأخح شيادة عميا, بعج ذلظ يعسل اختراصا , يعصػنو اختراصا  دقيقا  ججا , يتجرب عمى يج أشباء ميخة في 
مدتذفيات راقية ججا ؛ سشتيغ, ثبلثة, أربعة, ىحا يقال لو> شبيب, ألنو مارس اختراصا , أما كل إندان قخأ 

 مذ مع بعس األشباء, فيل يعقل أن يكػن ىحا شبيبا ؟مجمة شبية, وج
مقالة تقخؤىا, مغ إمام مدجج, قال  غخصبة جسعة تائية, م غفيحه الثقافة التي ُتؤخح صجفة؛ مغ عقج قخان, م

السداجج, لدوم أىل الحق, مغ  دلظ كمستيغ ىحه ال تذكل إيسانا , ال تذكل عمسا ؛ لحلظ صبلة الجساعة, وارتيا
 ن عالسا , أنت ال يػجج وحي يعمسظ. أجل أن تكػ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : اً ل إيسانالثقافة التي ُتؤخح صجفة ال تذكّ 
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 إندان يّجعي أنو تأتيو أوراد مغ هللا, ىحا نػع مغ الججل أحيانا , ألن الشبي ماذا قال>

 ((إنسا العمع بالتعمع ))
 عغ أبي الجرداء [ أخخجو الصبخاني]

ال يػجج عشجكع شخيق إلى التعمع, ال يػجج شيء, نحغ نأخح عغ الخزاق, وتأخح أنت  ن أؼ أنتع أييا السؤمشػ 
 عغ عبج الخزاق, ىحا كبلم فيو دجل, ال يػجج شخيق لمعمع إال التعمع, ويػجج أحيانا  وىع كثيخ, و شصحات.
ندان يّجعي أؼ أنا أغسس عيشي, تأتيشي معمػمات مغ هللا, معشى ىحا أن ىشاك وحيا ، الػحي انقصع, وكل إ

 أن الػحي مدتسخ فقج كفخ, الػحي انقصع بسػت الشبي عميو الربلة والدبلم.
, و إشخاقات, ىحه صحيحة, لكغ بحاالت دقيقة ججا  ُذكخت، مغ عسل بسا عمع أورثو   ً فكمسة أن ىشاك أورادَا

في قمبظ معشى هللا عمع ما لع يعمع، أؼ صار ىشاك شمب عمع, وصجق, وتصبيق, مسكغ أن يمقي هللا عد وجل 
 وال تشدى قػل الشبي عميو الربلة والدبلم> معيشا , يمقي في قمبظ فيسا  معيشا , ىحا بعج أن تصمب العمع، 

 وإنسا الكـخ بالتكـخ (( ،وإنسا الحمع بالتحمع إنسا العمع بالتعمع، ))
 عغ أبي الجرداء [ أخخجو الصبخاني]

وأدق ما في الحجيث كمسة )إنسا(، أؼ العمع ال يأتي إال عغ شخيق التعمع حرخا , لحلظ> اإلندان لػ عاش 
 وحجه يعير بجيل، لحلظ الشبي قال> 

 ))مغ بجا جفا((
 [البخاءعغ  يعمى أبػ أخخجو]

العمع إال مغ حالة أؼ مغ أقام في البادية, صار شبعو جافا , لع يصمب العمع, ألن العمع ييحب, ال تعخف قيسة 
واحجة, الحؼ لو مجمذ عمع؛ مغ سشتيغ, ثبلث, أربع, لػ جمذ مع إندان ما شمب العمع إشبلقا  ساعة يعخف 
قيسة نفدو؛ مغ كبلم فارغ, مغ تعميقات سخيفة, مغ كبلم بحؼء أحيانا , مغ شخف جشدية, تجج ىحا ليذ 

 جل الكسال, إندان استقى الكسال مغ مشبعو.ميحبا , كمسة ميحب عسل عطيع، أؼ إندان شمب مغ هللا عد و 
 
 
 
 
 
 
 

 : العمع ال يأتي إال عغ شخيق التعمع حرخاً 
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 لحلظ ىحا الحجيث لو داللة كبيخة>

 ))إذا حمفت عمى يسيغ, فخأيت غيخىا خيخًا مشيا, فكفخ عغ يسيشظ, ثع ائت الحي ىػ خيخ((
 [سسخة بغ الخحسغ عبجعغ  ومدمع البخاري  خخجو]أ

خيخ, بكل بداشة كفخ عغ يسيشظ, وافعل فخاجع نفدظ, إذا حمفت يسيشا  أال تفعل عسبل  معيشا  والعسل فيو 
 الخيخ, ال تجعل يسيشظ عخضة بيشظ وبيغ الخيخ>

وا َأفْ  أِلَْيَساِنُكعْ  ُعْخَضةً  َّللاََّ  َتْجَعُمػا َواَل ﴿  ﴾َوَتتَُّقػا َتَبخُّ
 [004]سػرة البقخة اآلية:

 

 

 

أنا حالف؟ ال, ىحا اليسيغ ليذ عقبة, كفخ عشو, وائت الحؼ ىػ خيخ, إال في حاالت> ىشاك يسيغ لغػ, ويسيغ 
ان؛ في اليسيغ المغػ مثبل  يكػن اإلندان في أشج حاالت الجػع, يجخل مشعقجة, ويسيغ غسػس, ثبلثة أنػاع لؤليس

إلى بيت و ىع يزعػن الصعام عمى السائجة, يقػلػن لو> تفزل, فيجيب> وهللا لدت جائعا , تقػل> وهللا وأنت 
 تسػت مغ جػعظ؟! ىحا نػع مغ لغػ المدان, وىحا أيزا  عميو مؤاخحة، هللا عد وجل قال>

 ﴾ َأْيَساَنُكعْ  َواْحَفُطػا﴿ 
  [ 98: اآلية  جةسػرة السائ] 

أؼ ال تقل وهللا, شكخا , ال يػجج رغبة لي في األكل, ىحا الكبلم الرحيح, ال يػجج عشجك رغبة في أن تأكل 
عشج فبلن, ال تخيج أن يحدبيا عميظ شعاما , أو لظ إشكال معيغ, أو دخمت إلى عشج مخيس مثبل , وعشجه 

يانا أن نأكل شيئا  عشج مخض معج, قجمػا لظ كأس عريخ, لعل ىشاك مذكمة بالعريخ, مع أن الشبي ن
 السخيس. 
 
 
 

 ػ اليسيغ المغػ : 0

 أنػاع األيساف :

 جعل يسيشو عخضة بيشو وبيغ الخيخ : أال ي عمى اإلنداف
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أوال > لع يبق ىشاك حخج ألن ىشاك أمخاضا  معجية, يا تخػ الكأس صشعػىا باىتسام أم بجون اىتسام؟ يشتقل 
 السخض. فاإلندان ال يخغب أن يذخب مثبل ؛ لكغ ال يقل> وهللا, عشجما قال> وهللا, أصبح ىشاك يسيغ, وهللا

 قال> 
 ﴾َأْيَساَنُكعْ  َواْحَفُطػا﴿

 [89]سػرة السائجة اآلية:

 يجفع ديشارا  ذىبيا  عغ كل يسيغ صادقة حمفيا، ألن هللا قال>  -رحسو هللا تعالى -لحلظ كان أبػ حشيفة الشعسان
 ﴾َأْيَساَنُكعْ  َواْحَفُطػا﴿

 [89]سػرة السائجة اآلية:

    واإلندان كمسا أكثخ مغ اليسيغ اىتدت مكانتو.

كمسة ال, أو نعع, ال تحمف يسيشا , ابق مغ دون يسيغ, أكثخ شيء في البيع و الذخاء؛ تجج  عػد مغ حػلظ عمى
حمف خسديغ يسيشا ؛ بحمتو, بأمانتو, بأوالده, بالكعبة, بالقخآن, رأسساليا أكثخ, ىل يعقل مغ أجل بيع  عالبائ

 قسيز أن تحمف خسدة أياميغ؟ 
 والشبي قال> 

 مسحقة لمبخكة(())اليسيغ الكاذبة مشفقة لمدمعة, 
 [ىخيخة يأبعغ  ومدمع البخاري  خخجو]أ 

 قال> 
 ﴾َأْيَساَنُكعْ  َواْحَفُطػا﴿

 [89]سػرة السائجة اآلية:

 عغ يسيغ المغػ.
 

 

 أما السشعقجة فُيكفخ عشيا, وىشاك تعبيخ فقيي دقيق أن هللا عد وجل قال>
 ﴾َأْيَساِنُكعْ  َتِحمَّةَ  َلُكعْ  َّللاَُّ  َفَخَض  َقجْ ﴿

 [0]سػرة التحخيع اآلية:

 
 
 

 ػ اليسيغ السشعقجة : 0
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 ىشاك تحمة, وىشاك تكفيخ؛ تحمة اليسيغ قبل الحشث بيا, والتكفيخ بعج الحشث بيا. 
إندان حمف أال يدور أختو, فإذا أشعع عذخة مداكيغ ثع زارىا, ىحا تحمل مغ يسيشو, أما إذا زارىا وحشث 

سيشو, أما إذا دفع بيسيشو, فكّفخ عغ يسيشو بإشعام عذخة مداكيغ، إذا دفع السبمغ قبل أن يدورىا ىحا تحمل مغ ي
 السبمغ بعج زيارتيا فيحا كّفخ عغ يسيشو, التكفيخ بعج الحشث والتحمل قبل الحشث.

 

 

, ة, إلى أن تعمغ الذياداليسيغ الغسػس تغسذ صاحبيا في الشار, اليسيغ الغسػس تحتاج إلى أن تججد إسبلمظ
 اليسيغ الغسػس ليذ ليا كفارة ألنيا تخخج صاحبيا مغ الجيغ>

 ((غزباف عميو وىػ وتعالى تبارؾ هللا لقي رجل ماؿ بيا ليقتصع يسيغ عمى حمف مغ))
 ] صحيح عغ معقل بغ يدار[

اليسيغ الحاسسة اآلن إذا وسسيت ىحه اليسيغ يسيشا  غسػسا  ألنيا تغسذ صاحبيا في الشار, والقزاء يدتخجم 
كان ىشاك خبلف عمى مبمغ مغ السال, ال يػجج وثائق, يجعى لحمف اليسيغ, فإذا حمف فيػ عشج القاضي 

 بخؼء, أما عشج هللا فقج يكػن غيخ بخؼء.
والسذكمة اآلن التي ال ترجق أنو إذا دعي الستيع لحمف اليسيغ, يقػل لظ> جاء الفخج, يحمف, وهللا عد وجل 

 وسائل متعجدة في معالجة ىؤالء األشخاص, أحيانا  يقرسيع فػرا .لو 
 والحسج  رب العالسيغ

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػ اليسيغ الغسػس : 0
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 وأدعية أقػاؿ مغ الخصبة بو يبجأ ما( :  48 - 08)  الجرس
 

 
 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

 

 
 أييا األخػة الكخام> كان عميو الربلة والدبلم إذا خصب يبجأ خصبتو بيحه األقػال>
 ))مغ ييج هللا فال مزل لو, ومغ يزمل فال ىادي لو((
 هللا[ عبج بغ جابخعغ  والشدائي مدمع خخجو]أ 

 ىجػ غيخ ىجػ هللا عد وجل>ىجػ هللا, ليذ ىشاك  -كسا ورد في القخآن-أؼ إن اليجػ 
اَلؿُ  ِإالَّ  اْلَحقِّ  َبْعجَ  َفَساَذا﴿  ﴾الزَّ

 [00]سػرة يػنذ اآلية:

 والحق ال يتعجد, والحق واحج, والحق ىػ ما جاء عغ هللا عد وجل.
 والذيء الجقيق أنو عميو الربلة والدبلم أن هللا عد وجل يبيغ لو>

 ﴾ُىَجاُىعْ  َعَمْيظَ  َلْيَذ ﴿
 [070اآلية: ]سػرة البقخة 

 ﴾َيَذاءُ  َمغْ  َيْيِجي َّللاََّ  َوَلِكغَّ  َأْحَبْبتَ  َمغْ  َتْيِجي اَل  ِإنَّظَ ﴿
 [21]سػرة القرز اآلية:

 لدت مدؤوال  عغ ىجايتيع>  أؼ أنت﴾ ُىَجاُىعْ  َعَمْيظَ  َلْيَذ ﴿أما معشى 
 ﴾ُمْدَتِقيعٍ  ِصَخاطٍ  ِإَلى َلَتْيِجي َوِإنَّظَ ﴿

 [20]سػرة الذػرى اآلية:

 حق, ومكمف أن تجعػ, ولدت مدؤوال  عشج عجم استجابتيع, الدبب أن اإلندان مخيخ, والذيء الثاني> دعػتظ
 ﴾َيَذاءُ  َمغْ  َيْيِجي َّللاََّ  َوَلِكغَّ  َأْحَبْبتَ  َمغْ  َتْيِجي اَل  ِإنَّظَ ﴿

 [21]سػرة القرز اآلية:

تي السعجدات, أوتي الػحي, ال فاإلندان ألنو مخيخ؛ سيج الخمق, وحبيب الحق, ومغ أوتي جػامع الكمع, أو 
يدتصيع أن ييجيو, والجليل> أناس عاصخوا الشبي عميو الربلة والدبلم ولع ييتجوا؛ ىل ىشاك أفرح مشو؟ ىل 

 ىشاك ألصف مشو؟ ىل ىشاك أحكع مشو؟
 

 في خصبتو : وأدعية أقػاؿ مغالشبي  بو يبجأ ما
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 فالشقصة الجقيقة اآلن ىشاك آيات>
 ﴾ُمْؤِمِشيغَ  ُكْشُتعْ  ِإفْ  َلُكعْ  آَلََيةً  َذِلظَ  ِفي ِإفَّ ﴿

 [048]سػرة البقخة اآلية:

أن يتخح اإلندان قخارا   أؼ اإليسان قبل أن ييتجؼ إلى هللا عد وجل, السقرػد باإليسان الحؼ ىػ قبل اليجػ
بالبحث عغ الحقيقة, فإذا أرادىا فكل شيء يجلو عمييا, وإذا لع يخدىا لػ عاش مع األنبياء والسخسميغ, ورأػ 

 بعيشو أن البحخ أصبح شخيقا  يبدا , وىكحا رأػ الييػد>
 ﴾َآِلَيةٌ  َلُيعْ  َكَسا ِإَلياً  َلَشا ْجَعلْ ا ُمػَسى َيا َقاُلػا َلُيعْ  َأْصَشاـٍ  َعَمى َيْعُكُفػفَ  َقْػـٍ  َعَمى َفَأَتْػا﴿ٌِ 

 [008]سػرة األعخاؼ اآلية: 

 الذيء السحيخ في القخآن الكخيع أكثخ مغ مئة آية>
 ﴾اْلِكَتابُ  َذِلظَ ﴿

 [0]سػرة البقخة اآلية:

 القخآن>في 
 ﴾ِلْمُستَِّقيغَ  ُىًجى ِفيوِ  َرْيبَ  اَل ﴿

 [0]سػرة البقخة اآلية:

 لػ إندان متق ييتجؼ بيحا القخآن, إذا كان ىشاك شيء قبل القخآن, فقبل القخآن أوتيشا اإليسان, أؼ إيسان> 
 ﴾ُمْؤِمِشيغَ  ُكْشُتعْ  ِإفْ  َلُكعْ  آَلََيةً  َذِلظَ  ِفي ِإفَّ ﴿

 [048]سػرة البقخة اآلية:

ان مؤمشا , فاإلندان إذا أراد الحقيقة إذا  ىحا القخآن يخيج تقػػ سابقة, اآلن> اآليات الكػنية, ىحه اآليات لسغ ك
شمبيا, بحث عشيا, أؼ شيء يجلو عمييا, وإذا لع يخدىا لػ التقى بكل األنبياء, ورأػ بعيشو السعجدات، لغ 

 ييتجؼ.
قػم ثسػد شمبػا أن يشذق الجبل عغ ناقة, انذق الجبل عغ ناقة, فعقخوىا؛ قج تخػ كل السعجدات, وقج تمتقي 

ذلظ ال تؤمغ, وقج ال ترمظ معجدة وال آية, إندان عادؼ ججا  يعير بيغ الشاس ألنو أراد بكل األنبياء, ومع 
 الحقيقة يرل إلييا.

 
 

 كل شيء يجلو عمييا :فاإلنداف أف يتخح قخارًا بالبحث عغ الحقيقة فإذا أرادىا عمى 
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 إذا > كل آية تذيخ إلى أن القخآن ىػ ىجػ لمستقيغ, وأن ىحه اآليات> 

 ﴾ُمْؤِمِشيغَ  ُكْشُتعْ  ِإفْ ﴿
 [048]سػرة البقخة اآلية:

 معشى ذلظ أنظ إذا بحثت عغ الحقيقة, أو اتخحت قخارا  بالبحث عشيا, تججىا.    
كشا صغارا , كان ىشاك آالت ترػيخ عبارة عغ عمبة, عمبة فقط, فييا  ذكخت مغ يػميغ مفارقة حادة نحغ

فتحة, عجسة, ويػضع فيمع, كل فيمع صػرة, قصعة واحجة, كان ثسشيا حػالي خسذ ليخات, اآللة كميا بخسذ 
 ليخات, اآلن> يػجج آالت ثسشيا حػالي ثسانسئة ألف, حاالت معقجة ججا , لمسحتخفيغ, ائت بآلة, ثسشيا ثسانسئة
ألف مغ دون فيمع؛ ميسا لقصت مشاضخ جسيمة, ميسا وجيت إلى أماكغ نادرة, إلى أماكغ تاريخية, كل ىحه 
اآللة, ودقة ىحه اآللة, ال قيسة ليا, اآلن> ائت بأرخز آلة ترػيخ عمى اإلشبلق ضع فييا أرخز فيمع تمتقط 

 أجسل ما تخيج.
 و الرػرة, وإذا ُفقج مغ أغمى آلة, اآللة ليذ ليا قيسة.شمب الحقيقة ىػ الفيمع, فإذا كان بأبدط آلة تشصبع في

فالقرة أن اإلندان يصمب الحقيقة, فإذا شمبيا وججىا؛ وججىا في القخآن, وججىا في أفعال هللا, وججىا في 
 خمق هللا, وججىا في أفعال هللا معو.

 
اآلن اإلندان عشجما يتفتح ذىشو, وتتفتح بريختو, يبلحع ىشا يػجج تػفيق, ىشا يػجج تعتيع, ىشا شخح صجر, 

 ىشا ضيق صجر, ىشا إقبال, ىشا حجاب. 
وأنظ لػ التقيت باألنبياء والحقيقة لغ تكػن مؤمشا  إال إذا فيست عغ هللا, فا عد وجل يخبخنا أنشا مخيخون, 

 جسيعا , أبػ ليب ألع يمتق بالشبي؟ الييػد ماذا قال هللا عشيع؟ قال>
 ﴾َأْبَشاَءُىعْ  َيْعِخُفػفَ  َكَسا َيْعِخُفػَنوُ ﴿

 [041]سػرة البقخة اآلية:

 
 
 
 

 عمييا : كل شيء في الكػف يجلومغ أراد الحقيقة ف

 : ىجى لمستقيغ الكخيعالقخآف 
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أنجبتو انطخ التذبيو, أؼ ىل ىشاك معخفة أقػػ وأبمغ وأثبت وأسخع مغ أن تقػل ىحا ابغ فبلن الحؼ أنت 
 وربيتو صغيخا  وكبخ؟ فأقػػ معخفة, وأسخع معخفة, أن تعخف ابشظ, قال>

 ﴾َأْبَشاَءُىعْ  َيْعِخُفػفَ  َكَسا َيْعِخُفػَنوُ ﴿
 [041]سػرة البقخة اآلية:

 ألنيع لع يبحثػا عغ الحقيقة, أنكخوىا, وكفخوا بيا.
؛ يرل لمشدج, يرل لمدمخ الجمػية, أحيانا  شبيب باحث, يرل إلى حقائق لػ رآىا مؤمغ لحاب مغ خذية هللا

يرل لمدمخ الشديجية, لمسػرثات, لميشجسة الػراثية, يجج شيئا  دقيقا  دقيق في الجدع, ومع ذلظ يذخب الخسخ, 
 وال يرمي, وقج يدني.

 فإن أردت الحقيقة فكل شيء في الكػن يجلظ عمييا, وإن لع تخدىا ال يػجج شيء يجلظ عمييا.
 

 
لحلظ> أناس عاصخوا الشبي, وكفخوا بو, وأرادوا قتمو, وكادوا لو, وىػ قسة في الكسال, ىحا معشى قػل الشبي> 

 يتج, ومغ يزمل نفدو عغ هللا فمغ تجج لو وليا  مخشجا "."مغ ييج هللا فيػ الس
, أما إذا أراد -لغ تجج لو وليا  مخشجا   -ىػ أراد الجنيا, اختار أن يبتعج عغ هللا, اختار الذيػة, اختار الجنيا, 

 الحقيقة فديرميا.
 فمحلظ كان عميو الربلة والدبلم إذا خصب يقػل> 

 يزمل فال ىادي لو(())مغ ييج هللا فال مزل لو, ومغ 
 هللا[ عبج بغ جابخعغ  والشدائي مدمع خخجو]أ

 والدبلم يقػل>  ةوكان عميو الربل
َوُكلُّ َضاَلَلٍة  َوُكلُّ ِبْجَعٍة َضاَلَلٌة، َوُكلُّ ُمْحَجَثٍة ِبْجَعٌة، َوَشخُّ اأْلُُمػِر ُمْحَجَثاُتَيا، َأْحَدَغ اْلَيْجِي َىْجُي ُمَحسٍَّج،))....

 ((...ِفي الشَّاِر 
 ] مدمع والشدائي، والمفع لو عغ جابخ[

 
 
 
 
 
 

 : لو وليًا مخشجاً  يججمغ ييج هللا فيػ السيتج ومغ يزمل نفدو عغ هللا فمغ 
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الذيء الثاني في ىحا الجرس> أنا مسكغ أن أشػر, أغيخ, أبجل, أرقى بالجنيا, أشػر الجنيا, أشػر السداكغ, 
أشػر الصخقات, أشػر وسائل كدب الخزق, أشػر مثبل  الساء, أجعمو بالرشابيخ في البيػت, أشػر السخاكب, 

 يغ فبل يحتسل أية زيادة, الدبب أن الجنيا مغ صشعشا, أما الجيغ فسغ عشج هللا.أشػر وسائل السعيذة, أما الج
نحغ بحدب خبخاتشا نعسل شيئا , ىشاك خمل, ىشاك خصأ, نعج لو, نديج عميو, نححف مشو, وأمامكع الديارات؛ 
والخصأ, كل سشة يػجج مػديل, يػجج شكل, يػجج ميدات, يػجج نػاقز, يػجج زيادات, ألنو حدب الخبخة, 

والرػاب, نعسل ترػيبا ؛ فاالبتجاع, والتصػيخ, والتججيج, والتغييخ, والتحجيث, ىحا مسكغ أن يكػن في الجنيا, 
وال شيء عميو, أما التصػيخ في الجيغ فخصيخ ججا , الجيغ ال ُيزاف عميو, وال ُيشتقز مشو؛ ألنو مغ عشج هللا 

 عد وجل, مع أن الشبي عميو الربلة والدبلم يقػل>
 ((ديشياا ))إف هللا يبعث عمى رأس كل مئة عاـ مغ ُيججد لي

 ] السدتجرؾ عغ أبي ىخيخة[

وقج يفيع اإلندان مغ التججيج شيئا  غخيبا  ججا ، مثبل  بشاء نخيج أن نججده؛ نعسل شابقا  زيادة, نعسل ممحقا , 
ذ مشو فقط, بشاء قجيع, كان حجخه سػرا , نمغي غخفة, أما التججيج في الجيغ فأن ُتديل عشو ما عمق مشو مسا لي

 أبيزا , صار أسػدا , التججيج أن أزيل ىحه الصبقة الدػداء عغ الحجخ, فيعػد كسا كان.
فأؼ محاولة لمتججيج ىي أن نعػد إلى الجيغ؛ إلى أصمو, إلى الكتاب والدشة, إلى يشابيعو, إلى صفائو, إلى 

 سمػك, اترال با. بداشتو, إلى تكاممو, اآلن> الجيغ متكامل؛ معخفة, 
 

 
مغ عبلمات انحخاف السدمسيغ؛ مدمسػن ركدوا عمى السعخفة فقط وأىسمػا االترال با, ىحا أصبح ابتجاعا  

أىسل  -القمب –بالجيغ, أؼ أخح كمية مغ كميات الجيغ, وكبخىا, جعميا الجيغ كمو, مدمع آخخ أخح كمية ثانية 
تشى بالقمب, ىحا ابتجاع بالجيغ, أما يجب أن تتحخك بالكميات الثبلث؛ بالكمية العمع, وأىسل الدمػك, واع

 السعخفية, والكمية الدمػكية, والكمية الجسالية, عشجئح تتفػق.
 
 
 

 فقط و ليذ بالجيغ : التصػيخ والتغييخ والتعجيل والتبجيل واالبتجاع بالجنيا

 التصػيخ في الجيغ خصيخ ججًا ألنو مغ عشج هللا عد وجل :
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اآلن ىشاك ابتجاع آخخ> إندان أخح فخعا  مغ فخوع الجيغ, فخع بديط ججا , لع يأخح أصبل , أخح فخعا , جعمو 
اريث, جيج, جعل الجيغ كمو مػاريث, ىحا أيزا  ابتجاع, السػاريث لبشة البشاء, فسغ اىتسامو أصبل , تعمع مثبل  السػ 

فييا كبخىا حتى جعميا الجيغ, وقاتل مغ أجميا, واستعمى عمى الشاس بيا, وقج غاب عشو أنيا فخع مغ فخوع 
 الجيغ، فمحلظ> 
 ((...َوُكلُّ َضاَلَلٍة ِفي الشَّاِر  َوُكلُّ ِبْجَعٍة َضاَلَلٌة، ِبْجَعٌة،َوُكلُّ ُمْحَجَثٍة  َشخُّ اأْلُُمػِر ُمْحَجَثاُتَيا،))....

 ] مدمع والشدائي والمفع لو عغ جابخ[
 فالتخكيد اليػم عمى أن التصػيخ, والتغييخ, والتعجيل, والتبجيل, واالبتجاع بالجنيا, واالتباع, والتقيج بالعقيجة,

 يديج عمى الجيغ يتيسو, يشتقز مشو يتيسو.والعبادة في شأن الجيغ, فمحلظ كل إندان 
 والحسج  رب العالسيغ
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 السػت ذكخ في ىجيو( :   48 - 09)  الجرس

 
 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

  

      
الكخام> مغ ىجؼ الشبي عميو الربلة والدبلم في ذكخ السػت, وقرخ األمل, والسبادرة بالعسل, أييا األخػة 

 ، أؼ عبلقة اإلندان بالسػت.وفزل شػل العسخ لسغ حدغ عسمو, والشيي عغ تسشي السػت
 بلة والدبلم لو ىجٌؼ في ىحا السػضػع، فعغ عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا قال> الشبي عميو الر

 ((َسبيلٍ  عاِبخُ  أو َغخيٌب، كأنظ الجنيا في ُكغْ  فقاؿ: -أؼ بكتفي - ِبَسْشكبي))أخح الشبي ملسو هيلع هللا ىلص 
 [عسخ ابغعغ  والتخمحي البخاري  خخجو]أ

ىل يتألع؟ ليمة واحجة,  الدتائخ,اآلن> أحجنا إذا ذىب إلى بمج, وندل في فشجق, في غخفة الفشجق وجج خصأ في 
 ىل يذعخ أنيا قزية كبيخة ال يػجج ليا ذوق مثبل ؟ ال, ليمة واحجة, ستسزي كيفسا كان.
 أ مشو كل السذكبلت.شعػر اإلندان أنو غخيب ُتحل بيحا الذعػر كل مذكبلتو, شعػر البقاء والجيسػمة تشذ

فاإلندان أحيانا  يعتشي, يعتشي, يعتشي, وقج ُندجت أكفانو وىػ ال يجرؼ؛ فكع مغ إندان بشى ولع يدكغ؟! 
ل شيادة ولع يشتفع بيا؟! عقج قخانو ولع يجخل؟! فكغ في الجنيا كأنظ غخيب.   حرَّ
 ل لظ> قزية شيخ أو شيخيغ.اإلندان حتى في بيت السريف قج يقشع بأبدط األثاث, بأبدط األدوات, يقػ 
 فالذعػر بالغخبة يقتزي أن يستز كل السذكبلت, والسػت مغ ميداتو>

 (())ما ذكخ في كثيخ إال قممو, وال في قميل إال كثخه
َشوُ  التِّْخِمِحيُّ  َرَواهُ ] َحاهُ  َواْلَحاِكعُ  ِحبَّافَ  َواْبغُ  َوَحدَّ  عغ أبي ىخيخة[ الشََّداِئيّ  َزادَ  َوَصحَّ

مفارقة, الحؼ لو حجع مالي كبيخ, السػت يشييو, السػت يشقمو إلى الرفخ, الحؼ جسَّعو في عسخ مجيج ىشاك 
يخدخه في ثانية واحجة, وما كان يعاني مغ مذكبلت كثيخة في الجنيا السػت يشيي كل ىحه السذكبلت, وإذا 

 كان لو عشج هللا عسبل  شيبا  يفتح لو أبػاب األمل.
 
 
 
 

 : ىجي الشبي عميو الرالة والدالـ في ذكخ السػت
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لحلظ مػضػع السػت ىشاك مغ يتػىع أنو قزية تذاؤم, ال أبجا , السػت أخصخ حجث في حياة اإلندان, وهللا 

 عد وجل قجمو عمى الحياة قال>
 ﴾َواْلَحَياةَ  اْلَسْػتَ  َخَمقَ  الَِّحي﴿

 [2اآلية: ]سػرة السمظ

 ىحا كبلم خالق الكػن, لػ كبلم إندان أقػل> قجم السػت عمى الحياة ىكحا ببل سبب.
اإلندان أحيانا  يقجم كمسة عمى كمسة وال يعشي شيئا , وال يقرج شيئا , قجم كمسة عمى كمسة, أما عشجما اإللو 

 ندان.العطيع بكبلمو الحكيع يقجم السػت عمى الحياة فؤلنو أخصخ حجث في حياة اإل
إلى نار ال  وبالحياة ىشاك آالف الخيارات, أما في السػت فخياران ال ثالث ليسا؛ إما إلى جشة يجوم نعيسيا, أ

 يشفج عحابيا.
ال يتشاقس السػت مع أن تؤسذ عسبل , مع زواج, مع تأسيذ شخكة, مع نيل شيادة, ىحا الذيء مغ إعسار 

الحياة الجنيا أن يكػن معظ شيادة عميا, عسل جيج, تدوجت, أسدت بيتا , ىحا ال يتشاقس  ماألرض, ومغ لػاز 
 مع السػت, أما السعرية فتتشاقس مع السػت, عجم شمب العمع يتشاقس مع السػت. 

 

 
, كأنو أخح -مغ باب السػدة, مغ باب االىتسام -الشبي عميو الربلة والدبلم مغ أساليبو الحكيسة أخح بسشكبي 

 بسشكبي وىدىسا قال> 
 ((َسبيلٍ  عاِبخُ  أو َغخيٌب، كأنظ الجنيا في ُكغْ )).... 

 [عسخ ابغعغ  والتخمحي البخاري  خخجو]أ

في الحياة أال يتفاجأ اإلندان, فالحؼ تػقع السػت, ثع جاء السػت, ال يفاجأ بو, أما الحؼ غفل وأجسل شيء 
 عشو, فيأتي السػت كالراعقة>
 ﴾ُيػَعُجوفَ  الَِّحي َيْػَمُيعُ  ُياَلُقػا َحتَّى َوَيْمَعُبػا َيُخػُضػا َفَحْرُىعْ ﴿

 [38]سػرة الدخخؼ اآلية:

 السػت يأتي كالراعقة تساما . 
 

 مغ غفل عغ السػت يأتيو كالراعقة :

 : في حياة اإلنداف السػت أخصخ حجث
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مغ مئات الجعاوػ ُتذصب لسػت أحج الصخفيغ؛ دعػػ ثساني سشػات, ومحامػن, ونفقات, وتػتخ أكثخ 
 أعراب, يسػت اإلندان, وال يخػ نتيجة ىحه الجعػػ أحيانا , أؼ ىشاك مفاجآت كثيخة في الحياة.

 

 
 وعغ عبج هللا بغ مدعػد رضي هللا عشو عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قال> 

 ((ذلظ مثل والشارُ  نْعِمو ِشخاؾِ  مغ أحجكع إلى أقخبُ  الجشةُ ))
 [مدعػد بغ هللا عبجعغ  البخاري  خخجو]أ

 جشة أو نار. 
قج يشذأ نيي  -مستمئة وأفخغيا-شبيب في الخصبة فحجثشا أن اإلندان إذا أفخغ مثانتو فجأة,  زارنا البارحة
 لحخكة القمب.

كان في سفخ إلى أمخيكا, راكب مغ الخكاب دخل إلى دورة السياه وخخج, وقع في أرض الصائخة, نبزو يكاد 
إدرارا , فالسثانة امتؤلت, دخل وأفخغ يكػن معجوما , صار ىشاك نيي, يبجو أنو شخب مذخوبا , والسذخوب يعسل 

السثانة فجأة صار ىشاك نيي لقمبو، فاإلندان إذا أفخغ مثانتو فجأة, ىشاك مذكمة, إن شخب الساء واقفا  وكان 
في السعجة مادة حارة والساء بارد, ىشاك عرب بيغ القمب والسعجة اسسو العرب الحائخ, وفي حاالت كثيخة 

 نعػة, كان شخرا  صار خبخا . يقف القمب؛ كان شخرا  صار
الفجائي, إذا  اإلندان بمحطة صار في القبخ؛ بمحطة صار عمى مذارف الجشة إذا  تواآلن يكثخ كثيخا  السػ 

 كان مؤمشا , وعمى مذارف الشار إن كان كافخا ، فقال عميو الربلة والدبلم> 
 ((ذلظ مثل والشارُ  نْعِمو، ِشخاؾِ  مغ أحجكع إلى أقخبُ  الجشةُ ))

 [مدعػد بغ هللا عبجعغ  البخاري  خخجو]أ

مغ زاوية عقمية محزة كل جيػد اإلندان مػقػفة عمى فتحة الذخيان, أو عمى نسػ الخبليا, أو عمى سيػلة 
 الجم, أما الحؼ لو عسل شيب في اآلخخة, فسا قامخ أبجا , قال ليع>

 ﴾الشَّْخلِ  ُجُحوعِ  ِفي َوأَلَُصمَِّبشَُّكعْ ﴿
 [17]سػرة شو اآلية:

َعغَّ ﴿  ﴾ِخاَلؼٍ  ِمغْ  َوَأْرُجَمُكعْ  َأْيِجَيُكعْ  َفأَلَُقصِّ
 [17]سػرة شو اآلية:

 
 

 بمحطة يكػف عمى مذارؼ الجشة إذا كاف مؤمشًا وعمى مذارؼ الشار إف كاف كافخًا : اإلنداف
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 فخعػن لدحختو>
َشاتِ  ِمغَ  َجاَءَنا َما َعَمى ُنْؤِثَخؾَ  َلغْ  َقاُلػا *َوَأْبَقى َعَحاباً  َأَشجُّ  َأيَُّشا َوَلَتْعَمُسغَّ  الشَّْخلِ  ُجُحوعِ  ِفي َوأَلَُصمَِّبشَُّكعْ ﴿  اْلَبيِّ

 ﴾َقاضٍ  َأْنتَ  َما َفاْقسِ  َفَصَخَنا َوالَِّحي
 [12-17]سػرة شو اآلية: 

   

 
 كمسة فخعػن اآلن ليذ ليا قيسة كثيخا , أما في عيجه فسخيفة، أؼ اقتمػه, كمسة اقتمػه يكػن قج انتيى> 

ْنَيا اْلَحَياةَ  َىِحهِ  َتْقِزي ِإنََّسا َقاضٍ  َأْنتَ  َما َفاْقسِ ﴿  ِمغَ  َعَمْيوِ  َأْكَخْىَتَشا َوَما َخَصاَياَنا َلَشا ِلَيْغِفخَ  ِبَخبَِّشا َآَمشَّا ِإنَّا *الجُّ
ْحخِ   ﴾َوَأْبَقى َخْيخٌ  َوَّللاَُّ  الدِّ

 [18-12]سػرة شو اآلية: 

 كذفػا الحقيقة؛ األصل األبج, األصل الجشة, الجنيا مؤقتة.
السػت فمحلظ اإلندان عشجما يشقل كل اىتساماتو لآلخخة الجنيا تغجو صغيخة ججا , حتى السػت سيل, ما السػت؟ 

, فتجج الرالحيغ أجسل ساعات حياتيع عشج لقاء هللا ةتحفة السؤمغ, السػت عخس, السػت وقت قبس الجائد 
 عد وجل.

بصػلتظ أن تييىء نفدظ إلى درجة أنو إذا جاء ممظ السػت فأنت أسعج الشاس, أما عشج الشاس جسيعا  فالسػت 
 أكبخ مريبة. 

 -كل وسائل الجسال في البيت ىيأىا, صار معو مخض عزال إندان رتب بيتو, وزيشو, ورتب الجبريغ, و 
زاره قخيب لي فقال لو> اآلن بعج أن أمػت تأتي زوجتي تتدوج إندانا  يأتي إلى  -أؼ صار معو ألع ال يحتسل

البيت؛ و البيت مختب, جاىد, شعخ باإلحباط, وال يػجج شعػر أصعب مغ اإلحباط, أنت تعبت جاء إندان 
أما إذا عسل اإلندان لآلخخة فعشج هللا عد وجل كمو محفػظ؛ أوقاتو كميا محفػضة, إنفاقو  آخخ أخح كل تعبظ,

 كمو محفػظ, جيػده كميا محفػضة, كبلمو كمو محفػظ.
 
 
 
 
   

 : ةوقت قبس الجائد  و السػت تحفة السؤمغ
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لحلظ أعقل إندان الحؼ يدتغل حياتو الجنيا لمعسل الرالح, والجنيا تأتي وتحىب؛ إن أتت ال نحفل بيا, وإن 
 ذىبت ال نأسف عمييا, ألنيا مؤقتة, أؼ ىي أحقخ مغ أن تكػن عصاء مغ قبل هللا وأحقخ مغ أن تكػن عقابا . 

, ألن العصاء مؤقت, والذقاء مؤقت- ))فسغ عخفيا لع يفخح لعصاء, ولع يحدن لذقاء؛الخصبة الشبػية الذخيفة> 
قج جعميا هللا دار بمػػ, وجعل اآلخخة دار عقبى, فجعل ببلء الجنيا لعصاء اآلخخة سببا , وجعل عصاء اآلخخة 

 مغ بمػػ الجنيا عػضا , فيأخح ليعصي, ويبتمي ليجدؼ((. 
 إذا الشبي قال> 

 ((المحات ىادـ ذكخ مغ أكثخوا)) 
 عغ أبي ىخيخة [  والشدائي التخمحي أخخجو]

أكثخوا أؼ اذكخوا؛ كل يػم, وكل وقت, وىيىء نفدظ بالعسل الرالح, بالتػبة, باالستقامة, يقػل شخز> أنا 
 شاب, عسخؼ عذخون عاما , ما لظ والسػت!؟ 

بالثبلثة والعذخيغ, جاءت مشيتو فجأة وهللا أكثخ مغ قرة تدسعيا خبلل شيخ أيزا  شاب باالثشيغ والعذخيغ, 
 بحادث, أو بسخض مفاجىء, أو .....

لشا أقخباء, عشجىع شاب عمى سبع بشات, عسخه اثشان وثبلثػن سشة, متدوج, أؼ آخح جدءا  مغ عقل األب واألم, 
سبع بشات وشاب, مات فجأة بشيي قمبي مغ حػالي أسبػعيغ, أمو صار معيا سخشان مغ شجة األلع عميو, 

  السػت لع يجخل في الحدابات.
 فالسػت قخيب, أمّج هللا عد وجل في عسخنا>

 ((َمْغ َشاَؿ ُعُسُخُه َوَحُدَغ َعَسُمُو : َقاَؿ ؟ ْغ َخْيُخ الشَّاسِ مَ  َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ )) 
ِ ْبِغ ُبْدخٍ ] التخمحي   [َعْغ َعْبِج َّللاَّ

 مانع.لكغ بعج أن تدتقخ مع هللا اشمب العسخ الصػيل ال يػجج 
الجنيا محببة ولمسؤمغ محببة مغ نػع ثان, ألنو كمسا عاش أكثخ كدب عسبل  أكثخ, ال يػجج مانع, تشدجع مع 
فصختظ, الحياة محببة, حتى السؤمغ يحب الحياة؛ ألنو يدداد عسبل  صالحا , يدداد إقباال , يدداد بحال , يدداد 

ن داخمي, ترصمح معو, أمػرك كميا واضحة, اشمب عصاء, ىحا الذيء شيب بعج أن تدتقخ مع هللا ىشاك تػاز 
 العسخ السجيج, أما عسخ مجيج عمى معاص! فالعياذ با.

 
 

 : أعقل إنداف الحي يدتغل حياتو الجنيا لمعسل الرالح
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لحلظ الجعاء الشبػؼ> ))الميع أصمح لشا ديششا الحؼ ىػ عرسة أمخنا, وأصمح لشا دنيانا التي فييا معاششا, 
 كل خيخ, واجعل السػت راحة لشا مغ كل شخ((. وأصمح لشا آخختشا التي إلييا مخدنا, واجعل الحياة زادا  لشا مغ 

   

 
 وعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو, عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قال> 

 ، كاِفخاً  وُيرْبحُ  ُمؤِمشاً  وُيسِدي ،كاِفخاً  وُيْسِدي مؤِمشاً  الخجلُ  ُيربحُ  السطمع، المْيلِ  َكِقَصع ِفتشاً  باألعساؿ بادروا))
ْنيا مغ ِبَعَخضِ  ِديَشوُ  َيبيعُ   قميل(( الجُّ

 [ىخيخة يأبعغ  والتخمحي مدمع خخجو]أ

مغ شجة الفتغ في آخخ الدمان اإلندان قج يكفخ بدبب امخأة, قج يكفخ بدبب شيػة مدتعخة, فالذيػات مدتعخة, 
 يبيع ديشو بعخض مغ الجنيا قميل.

برحغ وتخك الربلة, عسخه خسذ وستػن عاما , جاء  -ىكحا سسعت عشو في السجيشة السشػرة-أعخف رجبل  
في الخامدة والدتيغ انتكذ؛ جاء برحغ وسيخ عميو شػال الميالي, وتخك الربلة, والتفت إلى الجشذ, أيغ 

 ىػ؟ ىحا باع ديشو بعخض مغ الجنيا قميل.
يبجو في آخخ الدمان اإليسان ىر, والذيػات قػية ججا , فاإليسان الزعيف التقميجؼ ال يرسج أمام اإلغخاءات, 

ام الزغػط, ألن ىشاك ضغػشا  شجيجة عمى اإلندان؛ ضغػط السعيذة, ضغػط اإلنفاق, ضغػط كدب وال أم
السال, ضغػط السشافدة؛ ىشاك ضغػط, وىشاك إغخاءات, والجنيا كميا تخقز اآلن, الجنيا خزخة نزخة, أؼ كل 

يمع إلى فيمع, ومغ شيء مستع فييا, مسكغ أن تشدي السػت؛ مغ سيخة إلى سيخة, ومغ نجوة إلى نجوة, ومغ ف
 متابعة إلى متابعة, مسكغ الجنيا أن تشديظ اآلخخة وىحه مغ عبلمات آخخ الدمان.

 ِديَشوُ  َيبيعُ  ،كاِفخاً  وُيرْبحُ  ُمؤِمشاً  وُيسِدي ،كاِفخاً  وُيْسِدي مؤِمشاً  الخجلُ  ُيربحُ  السطمع، المْيلِ  َكِقَصع ِفتغ))
ْنيا مغ ِبَعَخضِ   قميل(( الجُّ

 [ىخيخة يأبعغ  والتخمحي مدمع خخجو]أ
 
 
 
 
 
 
 

 : اإلنداف يبيع ديشو بعخض مغ الجنيا قميلأف مغ شجة الفتغ في آخخ الدماف 
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 الحجيث الحؼ بعجه> 

 ِإمَّا ؛السػتَ  أحُجُكع َيَشسََّشيغَّ  ال ,–ىحه هللا يقرف عسخؼ, ىحا كبلم غيخ شخعي -  السػتَ  أحُجُكع سََّشيغَّ تيَ  ال))
 ((يدْتَعَتبُ  فمعمو مديئاً  وإما َيْدداُد، َفَمعمَّوُ  ُمحِدشاً 

 [ىخيخة يأبعغ  ومدمع البخاري  خخجو]أ

 كغ أديبا  مع هللا عد وجل, ىشاك أشخاص كثخ يجعػن عمى أنفديع, أو عمى أوالدىع, أو عمى أىميع.
 ((يدْتَعَتبُ  فمعمو مديئاً  وإما َيْدداُد، َفَمعمَّوُ  ُمحِدشاً  ِإمَّا ؛السػتَ  أحُجُكع سََّشيغَّ تي ال))

 [ىخيخة يأبوالشدائي عغ  ومدمع البخاري  خخجو]أ

 الػقت يحل مذكمة.أحيانا  
 وىشاك رواية أخخػ> 

 اْلسؤِمغَ  يديجُ  ال وإنو َعَسُمُو، اْنَقَصعَ  ماتَ  إذا إنَّوُ  ؛َيْأِتَيَشوُ  أفْ  َقْبلِ  مغ بوِ  يْجعُ  وال ,السػتَ  أحُجُكعُ  َيَتسشََّيغَّ  الَ ))
 ((َخْيخا إال ُعُسُخهُ 

 [ىخيخة يأبوالشدائي عغ  ومدمع البخاري  خخجو]أ 

إذا اإلندان مات تػقف عسمو, كمسا عاش يػما  كدب أعساال  أكثخ, أدػ الرمػات، الشبي الكخيع مّخ عمى قبخ, 
 وكان مع أصحابو, فقال> 

 )) صاحب ىحا القبخ إلى ركعتيغ مسا تحقخوف مغ تشفمكع خيخ لو مغ كل دنياكع((
 خة [] رواه ابغ السبارؾ عغ أبي ىخي

سعخىا يقجر بدتيغ مميػنا , بيع بيت بسئة وخسديغ مميػنا  في السدة, ىشاك بيػت, ىشاك بيػت في حي السالكي 
أما الشبي  و محبلت بالحسخاء كل متخ بسميػن ليخة؛ ىشاك مذاريع, ومعامل, و مؤسدات أسعارىا ال تقجر,

 عميو الربلة والدبلم فيبيغ أن اآلخخة خيخ مغ الجنيا>

 ((.َخْيًخا ِإالَّ  ُعْسُخهُ  اْلُسْؤِمغَ  َيِديجُ  الَ  َوِإنَّوُ  َسُموُ عَ  اْنَقَصعَ  َأَحُجُكعُ  َماتَ  ِإَذا))
 [ىخيخة يأبوالشدائي عغ  ومدمع البخاري  خخجو]أ

 الحقيقة قال أحجىع>
 ((َمْغ َشاَؿ ُعُسُخُه َوَحُدَغ َعَسُمُو : َقاَؿ ؟ ْغ َخْيُخ الشَّاسِ مَ  َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ )) 

 [ْبِغ ُبْدخٍ َعْغ َعْبِج َّللاَِّ ] التخمحي 

 فاإلندان كمسا شال عسخه يكػن لو عشج هللا رصيجا  كبيخا , وليجع اإلندان بصػل العسخ, وحدغ العسل.
 والحسج  رب العالسيغ

 : وحدغ العسل العاقل مغ يجعػ بصػؿ العسخ 
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 الخػف في ىجيو( >   98 - 26)  الجرس
 

 

 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.
 

        
أوضح مثل> عمع  الخػف مختبط بالعمع؛ وكمسا ازداد عمسظ ازداد خػفظ مغ هللا, وكمسا قّل العمع قّل الخػف.

الصبيب يجفعو إلى أن يخاف مغ الجخاثيع, مبالغتو في تشطيف الفػاكو والخزخوات دليل عمسو بآفات ىحه 
 الجخاثيع, ولغ تجج إندانا  يعخف هللا إال وىػ يخافو, وأشج الشاس خػفا  مغ هللا ىػ رسػل هللا، قال> 

 (())رأس الحكسة مخافة هللا
 بغ مدعػد[] رواه البييقي عغ عبج هللا 

حيشسا تعخف أن هللا عادل  فالعمع والخػف مختبصان, والخػف عبلمة عمسظ, أنت ،وأقميع خػفا  مغ هللا أجيميع
 تخاف مغ بصذو>

 ﴾َلَذِجيجٌ  َربِّظَ  َبْصَر  ِإفَّ ﴿
 [00]سػرة البخوج اآلية:

ال تدتصيع أن تتجاوز وحيشسا تعمع أن كل السخمػقات ىي مخمػقات هللا عد وجل, ىػ ولييا, وسيحاسب عشيا, 
 مع مخمػق, ال مع إندان بل مع مخمػق. كحج

فمحلظ كسا كشت أقػل دائسا > أنت رحيع بقجر ما أنت مؤمغ, وأنت خائف مغ هللا بقجر ما أنت مؤمغ؛ فكمسا 
 ازداد إيسانظ ازداد خػفظ مغ هللا.

 
 
 
 
 
 
 

 :  ىجي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الخػؼ وفزل الخػؼ
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 وعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قال> 
والحجيث معخوف عشجكع إلى  -, ِضمُّو إال ِضلَّ  ال يـػ ِضمِّوِ  في هللا يِطمُّيعُ  َسْبَعة ))سسعت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ:
 ((هللا أخاؼُ  إني: فقاؿ وجساؿ، َمْشِرب ذاتُ  امخأة َدَعْتوُ  ورجل  -أن وصل إلى ....

 [ىخيخة يأب عغ ومدمع البخاري  خخجو]أ

إذا لع تقل إني أخاف هللا في اليػم ألف مخة لدت مؤمشا , قبل أن تقػل كمسة في الغيبة, قبل أن تقػل كمسة في 
الدخخية, قبل أن تقمج إندانا , قبل أن تدتعمي عمى إندان, إن لع تقل> إني أخاف هللا في اليػم مئة مخة لدت 

ا يقتزي أن تعخف ما عشجه مغ عقاب إذا خالفت مؤمشا , وإيسانظ با يقتزي أن تشراع ألمخه, وإيسانظ ب
 أمخه. 

مخة التقيت مع أخ, يػميا  يرمي الفجخ في أحج السداجج, ويدبق الفجخ قيام الميل, أقدع لي أنو إذا فاتتو 
صبلة الفجخ يأخح إجازة مغ عسمو, يخاف إذا فاتتو الربلة وفاتتو ىحه الجمدة مع هللا يخاف أن تشذأ مذكمة 

 ليػم.معو في ا
 أؼ خػفظ مغ هللا دليل إيسانظ, والسؤمغ يعج لمسميػن قبل أن يتجاوز حجه.

 

        
 فقال>

 ((هللا أخاؼُ  إني: فقاؿ وجساؿ، َمْشِرب ذاتُ  امخأة َدَعْتوُ  ورجل)).....
 [ىخيخة يأب عغ ومدمع البخاري  خخجو]أ

 سيجنا يػسف> 
 ﴾َمْثَػايَ  َأْحَدغَ  َربِّي ِإنَّوُ  َّللاَِّ  َمَعاذَ  َقاؿَ ﴿

 [00]سػرة يػسف اآلية:

تحجثػا عغ سيجنا يػسف, وذكخوا أن ىشاك أكثخ مغ اثشتي عذخة حالة ُتعيشو عمى أن يفعل ما ُشمب العمساء 
 مشو مع امخأة العديد.

 
 

  : عخؼ ما عشجه مغ عقاب إذا خالف أمخهيبا يقتزي أف  اإلنداف إيساف 
 

 : يسافاإلمغ هللا دليل  الخػؼ
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شاب في ريعان الذباب؛ جسيل الرػرة, غخيب, والغخيب معو بحبػحة دائسا ، اإلندان قج يدافخ فإذا سافخ ال 
 ا أن تشقل عشو الخبخ.يػجج عميو رقابة, والتي دعتو سيجتو, وليذ مغ صالحي

 العمساء> أحرػا اثشتي عذخة حالة تذجعو عمى أن يفعل الفحذاء؛ ومع ذلظ> 
 ﴾َمْثَػايَ  َأْحَدغَ  َربِّي ِإنَّوُ  َّللاَِّ  َمَعاذَ  َقاؿَ ﴿

 [00]سػرة يػسف اآلية:

 فكان عبجا  في القرخ ألنو خذي هللا عد وجل جعمو هللا عديد مرخ. 
 رأتو جارية تعخفو يػم كان عبجا , فقالت> "سبحان مغ جعل العبيج ممػكا  لصاعتو".مخة كان في مػكبو يسذي, 

وأحيانا  اإلندان يخصئ، وهللا أعخف شخرا  وصل لمغشى, عشجه مكتبان لبلستيخاد, وسيارة, ودخل, وسفخ 
 ألوروبا, أخصأ مع امخأة, فكل ىحه األمبلك ذىبت مشو, واآلن يبيع عمى البدصة في مكان ما.

وجل دليل أنو يعخفو, وأنت مؤمغ بقجر ما تخاف مغ هللا عد وجل, حاسب نفدظ, كل  دحؼ يخاف هللا عفال
جية, أية جية في األرض؛ هللا حديبيا, وهللا ولييا, وهللا وكيميا؛ فيحا الحؼ يبتد أمػال الشاس, ويعتجؼ عمى 

 الشاس, ويشدى أن ليؤالء الشاس ربا  يجافع عشيع, ىػ إندان ضعيف اإليسان.
 

 
 فيحا>

 ﴾َمْثَػايَ  َأْحَدغَ  َربِّي ِإنَّوُ  َّللاَِّ  َمَعاذَ  َقاؿَ ﴿
 [00]سػرة يػسف اآلية:

    سيجنا يػسف, ىحا الذاب, قال لمسخأة> ))إني أخاف هللا رب العالسيغ((.

 كمسة إني أخاف هللا عمى اإلندان أن يتجبخىا يػميا , ساعيا , ولحطيا . 
 يػجج أيزا  حجيث ورد عغ رسػل هللا كثيخا , يقػل عميو الربلة والدبلم> 

 ثع اْشحشػني، ثع َفأْحِخُقػِني، ِمتُّ  َأَنا ِإذا: لبشيو قاؿ, فمسا حزختو الػفاة, َنْفِدوِ  عمى ُيْدِخؼُ  َرُجل َكافَ ))
وني يح في َذرُّ َبشي ,ربِّي عميَّ  َقَجرَ  لِئغ هللا، فػ ,الخِّ  فأمخ ذلظ، بو ُفِعل مات فمسا أحجًا، عحََّبو ما عحاباً  َلُيعحِّ
: قاؿ َصَشْعَت؟ ما عمى َحَسَمظَ  ما: فقاؿ َقاِئع، ىػ فإذا ففعمْت، مشو، ِفيظِ  ما اْجَسعي: فقاؿ األرض، هللا

، يا َخْذَيُتظ  , فغفخ هللا لو((َمَخاَفُتظَ : قاؿ أو ربِّ
 [ىخيخة يأبعغ  ومدمع البخاري  خخجو]أ

 
 

 :غ هللا أمغ الخػؼ م
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 شبعا  ىحه القرة رمدية؛ أن الحؼ خذي هللا عد وجل مع إسخافو غفخ هللا لو.

 سبحان هللا! اإلندان الحؼ يخاف مغ هللا يكػن قجره عشج هللا كبيخا .
وبعجىا ُيخيفظ مغ أحج, مدتحيل إن خفت مشو لغ وأنا أقػل دائسا > مدتحيل أن تخاف هللا فيسا بيشظ وبيشو, 
 يخيفظ مغ أحج, وإن لع تخف مشو أخافظ مغ أحقخ خمقو.

تجج شخرا  محتخما , عشجما يفعل فيسا بيشو وبيغ هللا معرية, وال يدتحي مغ هللا, تجج يزعف مػقفو, شخز 
خاف مغ هللا خافو كل شيء، ومغ ، فسغ دونو بكثيخ؛ دونو بالعمع, دونو بالسشرب, دونو بالسكانة, يخاف مشو

 .لع يخف مغ هللا أخافو هللا مغ كل شيء
 تجج قمب السشحخف ضعيفا , سخيع الذظ, كثيخ الخػف, ىػ حيشسا لع يخف مغ هللا أخافو هللا مغ الشاس.

 

 
 أيزا  يقػل هللا عد وجل> 
 ((َيْعَسَميا حتى عميو تكتبػىا فال سيئة َيْعَسلَ  أفْ  عبجي أراد إذا))

 [ىخيخة يأبعغ  ومدمع البخاري  أخخجو]

وىحا مغ فزل هللا عد وجل, أؼ الخػاشخ, اليػاجذ, األوراد, األفكار, ال ُيحاسب عشيا اإلندان, إال في 
 مػششيغ؛ بيت هللا الحخام لو خرػصية, اإلندان إذا فكخ في إيحائو ولع يفعل شيئا  يحاسب> 

 ﴾َأِليعٍ  َعَحاٍب  ِمغْ  ُنِحْقوُ  ِبُطْمعٍ  ِبِإْلَحادٍ  ِفيوِ  ُيِخدْ  َوَمغْ ﴿
 [02]سػرة الحج اآلية:

يكفي أن تفكخ أن تؤذؼ بيت هللا الحخام, عمى الخاشخ يأتي الحداب, ىحا البيت لو حخمتو؛ ال ُيقصع نباتو, وال 
, ق ُيقتل حيػانو, وال ُيعتجػ عمى أحج, فيو الثأر يتػقف, في الذيخ الحخام, وفي البيت الحخام, ال رفث, وال فدػ 

 أن يكػن آمشا  إلى أعمى مدتػػ؛ ىحه حالة. وال ججال, ىحا بيت هللا, يشبغي
 , الحالة الثانية>-وىحه خصيخة -الحالة الثانية> 

 ﴾َآَمُشػا الَِّحيغَ  ِفي اْلَفاِحَذةُ  َتِذيعَ  َأفْ  ُيِحبُّػفَ  الَِّحيغَ  ِإفَّ ﴿
 [09]سػرة الشػر اآلية:

 
 
 

 السػاشغ التي يحاسب فييا اإلنداف عمى أفكاره و ىػاجدو :
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وال أشار, وال قمج, وال كمع أحجا , إال أنو  لع يفعل شيئا , ولع يتكمع بكمسة, ولع يشصق بكمسة, وال غسد, وال ىسد,
بجاخمو ىػ مؤمغ عشجما أشيعت فاحذة بيغ السؤمشيغ ارتاح, سّخ. اإلندان إذا أصابو ىحا الحال يعج نفدو مع 

 السشافقيغ دون تخدد, ألن هللا عد وجل يقػل>
َئةٌ  ُتِرْبُكعْ  َوِإفْ  َتُدْؤُىعْ  َحَدَشةٌ  َتْسَدْدُكعْ  ِإفْ ﴿  ﴾ِبَيا ُحػاَيْفخَ  َسيِّ

 [001]سػرة آؿ عسخاف اآلية:

لسجخد أن تختاح لذيػع فاحذة بيغ السؤمشيغ, إندان مؤمغ, محتخم, أخصأ, فمسا أخصأ, تكمع الشاس عشو كبلما  
 سيئا , فيحا إذا سخرت بانحخافو, وسقػشو ىحا دليل الشفاق.

فإذا تسشت فيحه ليدت ابشتيا, ىي كسا لػ أنشي قمت> ال يػجج أم عمى وجو األرض تتسشى فزيحة ابشتيا, 
أصبحت بشتا  حخاما , أما أم حقيقية, وىحه ابشتيا, ومغ صمبيا, تتسشى فزيحتيا! مثبل  صجيقظ تدوج، اشتخػ 

أنظ ال  -ال سسح هللا-بيتا ، عّيغ بسشرب الئق, ىحا يجب أن يدعجك؛ عبلمة إيسانظ فخحظ, وعبلمة نفاقظ 
 تفخح, إذا أصابو خيخ.
شأن السشافقيغ, أما أن تغبصو عمى ما أكخمو هللا بو فيحا مغ شأن السؤمشيغ, باستثشاء ىاتيغ  فالتحاسج مغ

 الحالتيغ ال ُتحاسب إال عمى العسل.
 

 
 فمحلظ> 
فعميا -, بسثميا فاكتبػىا ,َعِسَميا فإف قاؿ: ,َيْعَسَميا حتى عميو تكتبػىا فال سيئة، َيْعَسلَ  أفْ  عبجي أراد إذا))

 ((حدشة لو فاكتبػىا ,أجمي مغ َتخَكيا وإف ,-ُتكتب بسثميا
 [ىخيخة يأبعغ  ومدمع البخاري  أخخجو]

لكغ ىشاك استثشاء، أحيانا  اإلندان أراد أن يفعل سػءا  لكشو لع يدتصع, حيل بيشو وبيغ ىحا العسل, ىحا ليذ لو 
 أجخ, األجخ إذا كان شػاعية مغ ذاتظ. 

أنا سسعت عغ قرة قجيسة ججا > شاب يفتح مكتبة بذػرػ, حّج في مقتبل حياتو, أؼ  أتيح لو أن يحج وىػ 
اة فاسقة؛ أغختو, وغسدتو, ولسدتو, فأغمق السحل, ولحقيا, وىػ وراءىا يسذي تحكخ شاب, السكتبة مفتػحة, فت

ىحه القرة ىػ - أنو حج بيت هللا الحخام, فاستحيا مغ هللا, كان وقتيا ىشاك حافبلت كيخبائية فخكب وندل,
 .-يخوييا
 

 أراد أف يفعل سػءًا لكشو لع يدتصع ىحا ليذ لو أجخ األجخ إذا كاف شػاعية مغ ذاتو : مغ
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> ىل أنت متدوج يا بشي؟ في اليػم التالي وقف عمى دكانو أحج أشخاف الحي, وجياء الحي, وسألو بمغة قاسية
قال لو> ال يا سيجؼ, قال لو> عشجؼ ابشة تشاسبظ ابعث أىمظ, بيحه البداشة, ىحا اعتقج أن البشت فييا عمة, 
فييا مذكمة, فبعث والجتو, وإذ وججت أنيا بشت مغ أحدغ ما يكػن, بعج يػميغ قال لو> ماذا حرل؟ قال لو> 

مال, قال لو> ىحا ليذ عسمظ, أحج كبار تجار الديت في الذام, وهللا مستازة يا سيجؼ, لكغ أنا ليذ معي 
يطيخ أن الذاب قج أعجبو فدوجو ابشتو, واشتخػ لو بيتا , وشاركو, وىحا الخجل حي يخزق اآلن, العع مات أما 

 الريخ فحي يخزق.
تزيع حجتو, ما الحؼ حرل معو؟ قال> معاذ هللا, استحى مغ هللا عد وجل, بعج أن ىّع بالديئة وجج نفدو س

 أيغ حجتو؟ فتخاجع.
فاإلندان إذا تخاجع مغ تمقاء نفدو ذاتيا , مغ دون مانع خارجي, تشقمب ىحه الديئة إلى حدشة, إذا خػفو مغ 

 هللا مشعو أن يفعل ما يفعل تشقمب ىحه الديئة إلى حدشة.
 

 
 ويقػل عميو الربلة والدبلم>

ْحَسةِ  مغ هللا عشجَ  ما الكافخُ  َيْعَمعُ  ولػأحج,  ِبَجشَِّتو َشِسعَ  َما, العُقػبةِ  مغ َّللاَِّ  ِعشجَ  ما الُسؤِمغُ  َيعمعُ  لػ))  ما ,الخَّ
 مغ رحستو أحج(( َقِشطَ 

  ة[ ىخيخ  يأبعغ  عومدم البخاري  أخخجو] 

 لحلظ يشبغي أن نعبج هللا خػفا  ورجاء, يجب أن تجسع بيغ الخػف والخجاء معا .
 وفي حجيث آخخ> 
ْنَدافِ  َعَمى َأَتى َىلْ ﴿ :-ملسو هيلع هللا ىلص-))قخأ الشبي  ْىخِ  ِمغَ  ِحيغٌ  اإلِْ ي, ثع قاؿ: -حتى ختسيا-.......﴾ الجَّ  ال ما أرى  إنِّ
ساء أشَّتِ  َتْدَسُعػَف، ال َما َوأْسَسعُ  َتَخْوَف، ساء، أشَّتِ , -مشيا صػت أؼ خخج – الدَّ  ما َتِئطَّ، أفْ  َليا وُحقَّ  الدَّ
 ،َكثيخاً  َوَلَبَكْيُتعْ  َقمياًل، َلزِحكُتعْ  ؛أعَمعُ  َما َتعَمُسػفَ  لػ وهللا ،َساِججاً  لِلَِّ  َجبيتوُ  َواضعٌ  َوَمَمظٌ  ِإال قجـ, َمػِضعُ  فييا
ُعَجاتِ  ِإلى َوَلَخَخْجُتعْ  الُفُخِش، عمى ِبالشِّداءِ  َتَمحَّْذُتع وما ي َلَػِدْدتُ  هللِا، ِإلى َتجأرُوفَ  الرُّ  ((ُتعَزجُ  َشَجَخةٌ  َأنِّ

 [ذر يأبعغ  مدتجركو في الحاكع خخجو]أ

 
 

 عمى اإلنداف أف يجسع بيغ الخػؼ و الخجاء في عبادة هللا :
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ترخفات الشاس, تجج أؼ لػ تعمسػن ما أعمع؛ مريخ الخبلئق, وقػفيع لمحداب, الحداب الجقيق عمى كل 
الشاس مثل الجابة الفمتانة؛ يزحظ, ويأخح ما ليذ لو, ويتعاضع, ويتكبخ, أما السؤمغ فسشزبط, السؤمغ مشزبط 

 انزباشا  شجيجا  لخػفو مغ هللا عد وجل.
 .فيحا ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الخػف, الخػف عبلمة اإليسان, كسا أن الخحسة في القمب عبلمة اإليسان

أنت بقجر ما في قمبظ مغ رحسة بقجر ما أنت مترل با, وبقجر ما في قمبظ مغ خػف بقجر ما أنت تعخف 
> معخفتو تشعكذ -دقق ىاتيغ الكمستيغ-هللا, معخفتو تشعكذ خػفا  مشو, واالترال بو يشعكذ رحسة بخمقو, 

وتخاف مشو ألنظ تعخفو؛ فإذا الخمق ألنظ تترل بو,  خػفا  مشو, واالترال بو يشعكذ رحسة بخمقو؛ تخحع
 عخفتو, واترمت بو, كشت رحيسا  بالخمق, خائفا  مغ معريتو. 

 والحسج  رب العالسيغ
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 الخجاء في ىجيو( :   48 - 00)  الجرس
 

  

 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.
 

 
والخجاء متكامبلن, والخػف وحجه مغ دون رجاء  البارحة في الخػف, والخػف  ؛مغ ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الخجاء

ال ُيججؼ, والخجاء وحجه مغ دون خػف ال يججؼ, واألنبياء الكخام كانػا يعبجون هللا عد وجل خػفا  وشسعا  
 .رغبا  ورىبا  

والحقيقة التصخف سيل, أما التػازن فرعب؛ مغ الديل أن تخاف هللا حتى اليأس, ومغ الدحاجة أن تخجػ 
رحستو مغ دون عسل حتى الدحاجة, أما أن تخافو بقجر ما تخجػه, فيحه محرمة اإليسان الكامل, أن تخجػه 

 دون أن تخافو قزية سيمة فييا سحاجة ججا .
لسعاصي, يقػل لظ> عفا هللا عشا, نحغ عبيج إحدان لدشا عبيج امتحان, ال يدعشا تجج إندانا  مقيسا  عمى كل ا

 إال رحستو وفزمو, شسع في سحاجة.
 وأما أن تخافو إلى درجة أن تيأس مغ رحستو فيحا كفخ.
ما تخجػ رحستو, أن تعبجه رغبا  في جشتو, ورىبا   رلحلظ البصػلة أن تجسع بيغ الخػف والخجاء؛ أن تخافو بقج

 ناره. مغ
)) يا ربي أي عباٍدؾ أحب إليظ حتى أحبو بحبظ؟ قاؿ: أحب عبادي إلّي تقي القمب، نقي اليجيغ، ال يسذي 
إلى أحٍج بدػء، أحبشي، وأحب مغ أحبشي، وحببشي إلى خمقي،     قاؿ: يا ربي إنظ تعمع أني أحبظ وأحب 

 وبالئي((مغ يحبظ، فكيف أحببظ إلى خمقظ؟ قاؿ: ذكخىع بآالئي ونعسائي 
 ] مغ الجر السشثػر عغ ابغ عباس[

اآلالء> اآلالء لمتعطيع, والشعساء> الشعع لمحب, والببلء> لمخػف؛ وال يكتسل إيسان عبج حتى يجتسع في قمبو 
 تعطيع , وخػف مشو, وشسع في رحستو.

لحلظ> أية دعػة إلى هللا تعتسج عمى التخػيف فقط, دعػة عخجاء ال تفمح, وأية دعػة إلى هللا تعتسج عمى الخجاء 
 الداذج, دعػة عخجاء ال تفمح, ال بج مغ أن تخافو بقجر ما تخجػ رحستو. 

 

 : الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الخجاءىجي 
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الحقيقة ربشا عد وجل لو حكع بالغة في خمقو؛ نطام األبػة واألمػمة, ىحا الشطام أن البذخ إندان يحب امخأة, 
بجافع ُأودع في أعساقو ُيشجب مشيا ولجا , ىحا الػلج, عبلقة األب مع ىحا الػلج, واألم مع ىحا الػلج, نحغ 

لذيء إذا اشتج وضػحو ضعف تأثيخه, أما أنت لػ تخػ قمب األم شيء ال يرجق؛ إندان يعير ألفشاىا, وا
إلندان, يتسشى أن يجػع ليذبع ىحا الرغيخ, تتسشى أن تعخػ ليمبذ ىحا الرغيخ, قمب األم فيو رحسة, تشام 

 لتػىا يبكي ابشيا فتدتيقع .
 اآلن> كمكع آباء, الحؼ عشجه أوالد وبشات يعير ألوالده.

ما الحؼ ُيدعج األب؟ أن يخػ ابشو قج كبخ, وتدوج, ولو سسعة شيبة, يجخل عمى قمب األب مغ الدخور, ومغ 
 الخاحة, ومغ الصسأنيشة, ومغ قخة العيغ ما ال يػصف, حدشا  لكغ األب لع يأتو شيء مادؼ إشبلقا .

 عالسيغ؟ نطام األبػة ونطام األمػمة ُيعخفشا با, إذا كانت األم ىكحا, فكيف رب ال
وبعج ىحا االنحخاف والذخود رجع إلى أبيو تائبا   -ال سسح هللا وال قجر -لػ إندان لو ابغ شارد, ابغ مشحخف 

 مشيبا , لعمي أقػل> يجخل عمى قمب األب مغ الدعادة ما ال يػصف.
لػن> "أرحع الخمق فقمب األب قج ُأودعت فيو رحسة ال تداوؼ واحج بالسبلييغ مغ رحسة هللا, والجليل العمساء يقػ 

 بالخمق عمى اإلشبلق رحسة رسػل هللا". أؼ>
 قمياًل(( ولزحكتع كثيخاً  لبكيتع أعمع ما تعمسػف  )) لػ

 الجرداء [ عغ أبي الحاكع ]  أخخجو

الدبب> أكثخنا ما دام معافى, وأوالده أمامو, وزوجتو معو, ومغ حػلو مغ أخػتو وأخػاتو بخيخ, فيػ بخيخ, أما 
مغ الحؼ يحسل ىسػم البذخية كميا؟ األنبياء, ىػ بخيخ, وأصحابو بخيخ؛ لكغ أمتو ليدت كحلظ, إذا  يتألع. 

 فالحقيقة قزية الخحسة ىي محرمة اترال با عد وجل. 
 

 
قمت البارحة> تخحع الخمق بقجر اترالظ بالحق, وتقدػ عمييع بقجر بعجك عشيع, ألنو رحيع فسغ اترل بو كان 

 رحيسا , وإذا كانت رحسة األم ال تػصف فكيف رحسة هللا عد وجل؟
 
 
 

 عشيع : هقدػ عمييع بقجر بعجيبالحق و  وخحع الخمق بقجر اترالي اإلنداف

 : قزية الخحسة ىي محرمة اتراؿ با عد وجل
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 لحلظ> 
يا عبجي، فإذا قاؿ يا رب وىػ ساجج، يقػؿ هللا لو : إذا قاؿ العبج يا رب وىػ راكع، يقػؿ هللا لو : لبيظ  )) 

 لبيظ يا عبجي، فإذا قاؿ يا رب وىػ عاٍص يقػؿ هللا لو : لبيظ، ثع لبيظ، ثع لبيظ ((
 ] ورد في األثخ [

 هللا يشتطخنا.
)) لػ يعمع السعخضػف انتطاري ليع، وشػقي إلى تخؾ معاصييع، لتقصعت أوصاليع مغ حبي، ولساتػا شػقًا 

 تي بالسعخضيغ فكيف بالسقبميغ؟ ((، ىحه إرادإليّ 
 ]ورد في األثخ[

فيحا الكػن ُبشي عمى السحبػبية، أؼ هللا عد وجل ألنو يحب خمقو خمقيع, خمقيع ليدعجىع؛ فالحؼ يخجػ رحستو 
 يعخفو, والحؼ ال يخجػ رحستو ال يعخفو, والقانت كافخ, واليائذ كافخ, والحؼ يقػل> ىمظ السدمسػن, أيغ هللا؟

 هللا مػجػد, اإلسبلم لغ َييِمظ, ىحا ديغ هللا, ال تقمق عمى ديغ هللا أبجا , واألمخ بيج هللا دائسا . 
 

 
 فجرس اليػم> ىجؼ الشبي في الخجاء, كسا كان ىجيو في الخػف, والخػف والخجاء متكامبلن.

السؤمغ أحيانا  يخاف مغ هللا جيج, يحسمو خػفو عمى شاعتو جيج ججا , أما إذا زاد الخػف عغ حّجه السعقػل 
بشا عد وجل يفتح بابا  مغ التجمي عمى قمب السؤمغ فيدعج, انقمب إلى يأس, انقمب إلى سػداوية, عشجئح ر 

 يصسئغ, يشتعر بيحه الشفحة.
أحيانا  تأتي نفحات مغ هللا, ىحه الشفحات ُتصسئغ السؤمغ, تخفع معشػياتو, شعخ أنو قخيب مغ هللا, فارتاح, 

ت وأحجبة, الشفحات مع ربو سمدمة نفحا غقرخ, يأتي الحجاب, يحجبو ليعػد كسا كان مغ قبل؛ فحياة السؤم
 تقخبو, والحجاب يؤدبو.

واإلندان بيغ التأديب والتكخيع؛ يتبحبح يؤدبو, يقبل يكخمو, وكمسا كان اإلقبال أشج كان التكخيع مدتسخا , وكمسا 
 كان التقريخ مػجػدا  كان ىشاك تأديب.

ال يػجج فيو شيء؛ صحتو,  والحقيقة السؤمشػن درجات, ىشاك مؤمغ أشج أنػاع التأديب لو أن يحجبو هللا عشو,
 بيتو, أوالده, مكانتو, كمو درجة أولى, يرمي فيذعخ أن ىشاك حجابا .

 
 

 : اإلنداف بيغ التأديب والتكخيع



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  166

 

وهللا عد وجل يؤدب الجعاة, يؤدب العارفيغ با, يؤدب العمساء الكبار بالصخيقة, ال يػجج شيء ثان, هللا عد 
 وجل حكيع.

قة تدعدع مكانتو؛ ىحا يؤدبو بالحجاب، أؼ مغ غيخ السعقػل أن يتأدب اإلندان وىػ قجوة لمشاس بصخي
فاإلندان؛ كمسا كان افتقاره  شجيجا , والتدامو بالحق شجيجا , وشاعتو  تامة, يخفع الحجاب, تجج الصخيق  

 سالكا , يغسس عيشو يربح لو وجية  عد وجل. 
 

          
فاليػم درسشا عغ الخجاء, أؼ هللا عد وجل يشتطخنا؛ ما أمخنا أن نتػب إال ليتػب عميشا, ما أمخنا أن نجعػه إال 

 ا الجمج>ليدتجيب لشا, ما أمخنا أن نقبل عميو إال ليقبل عميشا، ىشاك بعس األحاديث يقذعخ مشي
ْبُت ِإَلْيِو َباًعا، ))... َب ِإَليَّ ِذَراًعا َتَقخَّ  َأَتاِني َيْسِذي َأَتْيُتُو َىْخَوَلًة (( َوِإفْ ِإْف َتَقخَّ

ُ َعْشُو[ َعغْ متفق عميو ]  َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَّ

هللا لع يخمق أناسا  لمجشة, وأناسا  لمشار, شبخا  ذراعا , ذراعا  باعا , مذيا  ىخولة, ألن هللا يشتطخنا, وكمشا مصمػبػن, 
 ىحا افتخاء عمى هللا, حتى أبعج>

شاً  َقْػالً  َلوُ  َفُقػاَل  *َشَغى ِإنَّوُ  ِفْخَعْػفَ  ِإَلى اْذَىَبا﴿  ﴾ َيْخَذى َأوْ  َيَتَحكَّخُ  َلَعمَّوُ  َليِّ
 [44-40]سػرة شو اآلية:

ىكحا, فكيف  ﴿أنا ربكع األعمى﴾إندان في الدجػن ناجى ربو, قال لو> يا رب! إذا كانت رحستظ بسغ قال> 
–, ﴿ما أرى لكع مغ إلو غيخي﴾وإذا كانت رحستظ بسغ قال>  ﴿سبحاف ربي األعمى﴾,رحستظ بسغ قال> 

 فابذخوا. ﴿ال إلو إال هللا﴾,, فكيف رحستظ بسغ قال> -فخعػن 

عشجما يقبل هللا عد وجل إندانا  صار ممكا ؛ يقبمو, يشفحو بشفحات مشو, يحػشو بخعايتو وعشايتو, وهللا لكل 
 خمقو, ال يػجج تسايد أبجا . 

 

          
عسخ عغ سيجنا سعج بغ أبي وقاص, الحؼ كان الشبي الكخيع يجاعبو, ويقػل لو> أروع كمسة قخأتيا لديجنا 
 "أروني خاال  مثل خالي".

 سيج الخمق, إذا دخل سيجنا سعج يجاعبو فيقػل لو> "أروني خاال  مثل خالي".
 

 ثسغ القخب مغ هللا شاعتو :

 إال ليقبل عميشا : وما أمخنا أف نقبل عمي هللا عد وجل
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 والشبي ما ُأِثخ عشو في كل حياتو أنو فجَّػ إندانا  إال سيجنا سعج, قال لو> 
 (( َوُأّمي َأِبي ِفَجاؾَ  َسْعجٌ  اْرـِ  ))

 الذيخاف عغ عمي بغ أبي شالب [ ] أخخجو

 سيج الخمق يقػل لظ> 
 (( َوُأّمي َأِبي ِفَجاؾَ ))...

 الذيخاف عغ عمي بغ أبي شالب [ ] أخخجو

ومع ذلظ> قال لو سيجنا عسخ> "يا سعج! ال يغخنظ أنو قج قيل> خال رسػل هللا, فالخمق كميع عشج هللا سػاسية, 
 ليذ بيشو وبيشيع قخابة إال شاعتيع لو((. 

ىحه الحقيقة العطسى في الكػن, ثسغ القخب مشو شاعتو, لكغ كغ أؼ إندان؛ مغ أشخاف الجنيا, مغ أعخق 
 يخيجك هللا عد وجل فمدت بفائد.األسخ، إن لع تكغ كسا 

في الحج> اإلندان, انطخ كمسة حاج, أقل كمسة ُتقال ىشاك> حاج؛ غيخ معخوف مغ ىػ, وال مغ أيغ أصمو؟ 
 وال مغ أؼ بمج؟ وال مكانتو؟ إندان يختجؼ مشاشف, قال> ىحا اإلندان إذا أشاع هللا صار قخيبا  مشو>

 ﴾اُكعْ َأْتقَ  َّللاَِّ  ِعْشجَ  َأْكَخَمُكعْ  ِإفَّ ﴿
 [00]سػرة الحجخات اآلية: 

 
الذيء الحؼ ال ُيرجق> ىشاك عطساء بالحياة, ىشاك كبخاء, ىشاك ممػك, بيجىع األمػر كميا؛ لكغ ال يػجج 

أن تقابميع, ال يػجج أمل أن ترمو إلييع, وال تمتقي معيع, وال خسذ دقائق, أما ربشا  صيعتتدشخيق إلييع, ال 
يػن شخيق كميع سالظ؛ إذا اإلندان أتقغ عسمو صار لو شخيق , إذا كان أبا  عد وجل ممظ السمػك فمو مم

مثاليا  ىحا شخيق ثان, أما  مثالية شخيق ثالث, ابشا  مثاليا  شخيق رابع, إذا قخأ القخآن صار شخيقا , صمى شخيق, 
 فاس الخبلئق. غس برخه شخيق, ىػ جعل لظ إليو ألف شخيق وشخيق, بل إن الصخائق إلى الخالق بعجد أن

 الحجيث األول قال هللا عد وجل> 
 , وأنا معو حيث ذكخني((بي عبجي َضغِّ  عشج َأنا))

 [ىخيخة يأب عغ ومدمع البخاري  خخجو]أ

 
 
 
 

 : الصخائق إلى الخالق بعجد أنفاس الخالئق
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 وىشاك حجيث آخخ> 
 ))أنا جميذ مغ ذكخني وحيثسا التسدشي عبجي وججني((
 [جابخ عغ الحكخ في التخغيب في شاىيغ بغ]ا

 ممظ السمػك يشتطخك.
 فا عد وجل ُيفخحو أن تتػب إليو, ممظ السمػك يغفخ لظ الساضي كمو, بكمسة واحجة> 

 ﴾َوَساِرُعػا﴿
 [000]سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 انطخ> 
 ﴾َوَجشَّةٍ  َربُِّكعْ  ِمغْ  َمْغِفَخةٍ  ِإَلى﴿

 [000]سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

 الساضي مغصى بالسغفخة, والسدتقبل مغصى بجشة عخضيا الدسػات واألرض, فسا الحؼ نشتطخ؟ 

 ...((َأنا عشج َضغِّ عبجي بي ))
 البخاري و مدمع عغ أبي ىخيخة [] 

ُشخَّاح الحجيث قالػا> "إذا اإلندان استغفخ هللا عد وجل يجب أن يغمب عمى ضشو أن هللا غفخ لو, وإذا تاب 
 يجب أن يغمب عمى ضشو أن هللا َقِبل تػبتو, وإذا سألو يجب أن يغمب عمى ضشو أن هللا سيدتجيب لو ىحا". 

 

 
 حدغ الطغ با ثسغ الجشة> 

 ...((َأنا عشج َضغِّ عبجي بي ))
 البخاري و مدمع عغ أبي ىخيخة [] 

وهللا حجثشي أخ كان في روسيا قال لي> أريج أن أشتخؼ جخيجة, امخأة كبيخة في الدغ, لسحت في جيبو مرحفا , 
, وكشت رئيدة االتحاد الشدائي في -ممحجة-قالت لو> أنا كشت شيػعية قالت لو> أنت مدمع, قال> نعع, 

االتحاد الدػفييتي, فمسا كبخت سشي, ُأِحمت إلى ىحا العسل, صار معيا ورم خبيث, العسمية بعج يػميغ, قالت 
ػد لو> خاشبتو كسا يمي> "أنا لدت مؤمشة بػجػدك؛ لكغ قالػا> إلو السدمسيغ يذفي السدمسيغ, فإذا أنت مػج

 أؤمغ بظ".  يوشفيتش
 

  ط الـز غيخ كاؼ :الخجاء جدء مغ اإليساف والخػؼ جدء مغ اإليساف وكل مشيسا شخ 
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ىكحا, بيحه البداشة, امخأة عمى وشظ السػت مغ ىحا الػرم الخبيث, بعج يػميغ استيقطت وال شيء في رقبتيا! 
 وفي السدتذفى صار ىشاك مذكمة كبيخة ججا , قبل يػميغ صػروىا! والتدمت بالربلة, وبالرػم.

أحدشت  "إذا شفيتشي, أؤمغ بظفمسيغ, يذفي السدمسيغ, أنا لدت مؤمشة بػجػدك؛ أما قالػا> إلو السدقالت لو> "
 الطغ با عد وجل. 

 ويػجج مغ ىحه القرة ألف قرة, شيء غيخ كل قػانيغ الصب, تتجخل يج هللا مباشخة. 
وىشاك امخأة معخوفة في السغخب, مجرِّسة لغة فخندية, مقيسة في باريذ, صار معيا سخشان, أعمسيا األشباء 

ألنيا ميتة, قالت> أول ما  ػعان فقط, فقالت تسزييع في الكعبة, فحىبت إلى الكعبة, شبعا  أنو بقي ليا أسب
شفت ثسانية عذخ شػشا  بذكل مدتسخ, وشخبت مغ ماء زمدم, ورأيت رسػل هللا في السشام, وضع يجه عمى 

ني مغ رحسة , فذفيت, رجعت إلى فخندا, وقابمت كل األشباء, الحيغ يأسػ -كان الدخشان في رأسيا-رأسي, 
 هللا, وىشاك قرز كثيخة ججا , وألفت كتابا , الكتاب مذيػر. 

هللا لو آيات, ىحا الذفاء الحاتي بحث شػيل عخيس, بجون أؼ سبب, إال أن يج هللا عد وجل الكخيسة تتجخل 
 مباشخة.

اآلخخ, وكل فاإلندان ال ييئذ, الخجاء جدء مغ اإليسان, والخػف جدء مغ اإليسان, وال ُيغشي أحجىسا عغ 
, سحاجة؛ ال بج مغ عسل, وال بج مغ أمل, العسل يشقحك مغ كمشيسا شخط الزم غيخ كاف, ال يكفي رجاؤ 
 الخػف, واألمل يزعظ في رحسة هللا عد وجل. 

 

 
 > -قبل مػتو بثبلثة أيام-الحجيث الثاني> عغ جابخ رضي هللا عشو أنو سسع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػل 

 عد وجل(( با الطغ ُيْحِدغُ  وىػ ِإال ,أحجكع َيُسػَتغّ  ال))
 [هللا عبج بغ جابخعغ  داود وأبػ مدمع أخخجو]

أحيانا  تجج في القػانيغ, يقػل لظ> ىحه مدتحيمة, ال يدتصيع, ىشاك أشياء ال يدتصيع أن يحميا, وزيخ شمب 
مشو أحجىع أن يصػؼ ضخيبة, فيجيبو> ال يػجج مجال, ميسا كان لظ عبلقة شيبة بأعمى إندان ىحا شيء 

 صعب. 
   وردت آية قخآنية يقػل لو سيجنا عيدى>

ْبُيعْ  ِإفْ ﴿  ﴾َتْغِفْخ  َوِإفْ  ِعَباُدؾَ  نَُّيعْ َفإِ  ُتَعحِّ
 [008]سػرة السائجة اآلية: 

 

 : باب التػبة مفتػح عمى مرخاعيو
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 ليدت ىكحا> اآلية ﴿فإنظ أنت الغفػر الخحيع﴾ إندان ال يحفع القخآن أحب أن يكسميا يقػل>
 ﴾اْلَحِكيعُ  اْلَعِديدُ  َأْنتَ  َفِإنَّظَ ﴿

 [008]سػرة السائجة اآلية: 

 ثانية تحاسبو, وهللا عد وجل يعفػ, ويعفػ عغ الحنب الكثيخ.هللا عد وجل إذا أراد أن يعفػ ال يػجج جية 
، لػ بمغْت ُذُنػُبَظ َعَشاَف الدساِء، ثع اسَتْغَفخَتشي َغَفْخُت لظ، وال ُأبالي)) ـَ  ((يا بَغ آد

 ] التخمحي عغ أنذ[ 

 والرمحة بمسحة، وباب التػبة مفتػح عمى مرخاعيو.
 وأنا قج قبمت.وإذا قال> يا رب قج تبت إليظ, يقػل> عبجؼ 

 

 
> أن مغ رحسة هللا عد وجل أنو إذا -عقب مجيئي مغ الحج-يػجج شيء ذكختو في درس مغ دروس األحج 

غفخ لظ ُيمقي في روعظ أنو غفخ لظ, ال يبقيظ مذػشا , يا تخػ قبمشي هللا؟ يسؤل قمبظ رضى, يسؤل قمبظ 
 إذا غفخ لظ ألقى في روعظ أنو غفخ لظ. شسأنيشة, فسغ لػازم كخم هللا عد وجل أنو

 وأنا أرػ أن أعطع إندان في األرض ىػ مغ كان عمى صمة با عد وجل, أؼ عبلقتو با شيبة.      
فالسؤمغ يجب أن تكػن عبلقتو با عبلقة شيبة؛ عبلقة حب, عبلقة إخبلص, عبلقة شػق, عبلقة انرياع, 

 عبلقة عبػدية.
 العالسيغوالحسج  رب 

 
 

 

 

 

 

 نو غفخ لو :أ وألقى في روع إلندافمغ لػاـز كـخ هللا عد وجل أنو إذا غفخ  
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 (: ىجيو في الحجامة 48 - 00الجرس ) 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

 
 مغ ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحجامة، عغ جابخ رضي هللا عشو قال سسعت رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػل>

 ))إن كان في شيء مغ أدويتكع خيخ ففي شخشة محجع أو شخبة مغ عدل أو لحعة بشار وما أحب أن أكتػؼ((
 جابخ[] البخاري ومدمع عغ 

 شبعا  عمى مػضػع الحجامة ىشاك عذخات بل مئات األحاديث؛ إال أن ىحا الحجيث ورد في البخارؼ ومدمع.

 الشبي عميو الربلة والدبلم في تػجيياتو الصبية ال يشصق عغ اليػػ، إن ىػ إال وحي يػحى>

 ﴾ِإْف ُىَػ ِإالَّ َوْحٌي ُيػَحى *َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى  ﴿

 [ 4-0]سػرة الشجع:

سأضع لكع مثاال  يػضح ىحه الحقيقة> الشبي عميو الربلة والدبلم وجيشا إن أردنا أن نحبح شاة أن نحبحيا مغ 
أوداجيا فقط، وأال نقصع رأسيا، ال في عيج الشبي وال في كل السخاكد العمسية في عيجه في أشخاف الجنيا وال بعج 

التػجيو؛ إال أنو أخيخا  تػصل العمساء إلى أن القمب يشبس بأمخ ذاتي مغ  ألف وأربعسئة عام؛ ىشاك ما يفدخ ىحا
مخكد كيخبائي؛ مخكد يعصي مغ واحج إلى ثبلثيغ، ومخكد لمدتيغ، ومخكد لمسئة، فإذا تعصل أحج ىحه السخاكد 

، يتحسل عسل اآلخخ، إال أن ىحه السخاكد كميا سقفيا مئة، اإلندان أحيانا  يخاف، يػاجو عجوا ، يرعج درجا  
جيجا  كبيخا ؛ يأتي أمخ استثشائي مغ الكطخ عغ شخيق الخأس؛ فيختفع الشبس إلى مئة وثسانيغ نبزة، فإذا قصعشا 

إذا قصعشا رأسو تعصل األمخ االستثشائي؛ فبقي  -وميسة القمب بعج الحبح إفخاغ الجم كمو مغ الجابة -رأس الخخوف
ألمخ ال يكفي إلفخاغ الجم، يكفي إلفخاغ ربع دم الجابة؛ الخبع فقط، عمى األمخ الشطامي مغ ثسانيغ إلى مئة؛ ىحا ا

الشبي في تػجيياتو الصبية ال يشصق عغ اليػى إف ىػ إال وحي يػحى :   
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أما حيشسا يبقى الخأس عالقا  فالصخيق االستثشائي سالظ؛ يأتي األمخ مغ الكطخ عغ شخيق الخأس فيختفع الشبس 
التدكية، ىحا إلى مئة وثسانيغ نبزة، عشجئح الجم كمو يخخج مغ الجابة، ويربح لحع الجابة ورديا  شييا ؛ وىحه ىي 

 تػجيو.

 
قبل البارحة في الخصبة ذكخت أن رئيذ أكبخ مخكد فزائي في العالع "قاعجة سيف كيبيجؼ" سئل عغ 
مػضػع الذسػس، فقال> الذسػس بثبلثة ألػان؛ عشجنا شسذ حسخاء المػن، وشسذ بيزاء، وشسذ سػداء، 

يحه الذسذ الحسخاء يدداد حجسيا ازديادا  مخيفا ، ثع فالذسذ الحسخاء في مشترف العسخ، أما البيزاء؛ ف
 تشكسر إلى واحج بالسئة، ويشقمب لػنيا مغ لػن أحسخ إلى لػن أبيس، أما حخارتيا فرارت أضعافا  مزاعفة.

ىشاك مخحمة ثالثة اسسيا مخحمة التكجيذ؛ ىحه الذسذ تخجع إلى حجع ال يرجق؛ لػ أخحنا متخا  مكعبا  مغ 
إلى وزن ذرة واحجة ال تخػ بالعيغ وال بالسجيخ، كحلظ ىشاك شسػس بفعل الزغط الذجيج تغجو الحجيج؛ فانكسر 

سػداء؛ شبعا  الحخ أيزا ، مبلييغ األضعاف بالحخ، ىحه الشجػم التي انكسذت فأصبحت سػداء فييا قػة جحب 
ن نفدو، سسػىا مخيفة، بل ىي مقبخة الشجػم؛ لػ أن األرض اقتخبت مشيا ألصبحت في حجع بيزة مع الػز 

الثقػب الدػداء، سسػىا مقابخ الشجػم، مغ شجة الزغط إلى الجاخل الزػء ال يخخج مشيا؛ تبقى سػداء المػن؛ 
 ىحا الحؼ قالو رئيذ ىحه القاعجة الكبخػ؛ وىػ مغ أعمع عمساء األرض في الفمظ، وفي الفزاء الخارجي.

  يقػل>وججت في كتاب التخمحؼ وابغ ماجة أن الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

ُأوِقَج عمى الشار ألف سشة حتى احسخت ثع أوقج عمييا ألف سشة حتى ابيزت ثع أوقج عمييا ألف سشة حتى ))
 ((-قاؿ عميو الرالة والدالـ وقػدىا الشاس والحجارة -اسػدت فيى سػداء مطمسة كالميل السطمع 

 ]التخمحؼ وابغ ماجة عغ أبي ىخيخة[

 

 

 تػجييات الشبي إنسا ىي تػجييات مغ هللا عد وجل :
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الرحخاء، ال يػجج جامعات، وال مخاصج، وال كسبيػتخ...وال يػجج شيء إشبلقا ؛  فيحا اإلندان الحؼ عاش في
ىحا كبلم عمسي؛ كبلم تػصل إليو العمع؛ الثقػب الدػداء تػصل إلييا العمساء مغ عجة سشػات فقط؛ فيحه 
عميو السػضػعات؛ الثقب األسػد، واالنجحاب، ومقبخة الشجػم، تػصل إلييا العمساء مغ عجة سشػات فقط؛ ف

 الربلة والدبلم ال يشصق عغ اليػػ، إن ىػ إال وحي يػحى.

 
في اإلندان جياز اسسو جياز معامل كخيات الجم الحسخاء؛ ىحه السعامل مغ أخصخ األجيدة في اإلندان؛ لػ 

و لػ تػقفت عغ العسل؛ ألصبحت حياة اإلندان في خصخ، ىحا السخض اسسو" فقخ دم تعصمت عغ العسل، أ
البلمرشع" معامل نقي الجم تكف عغ ترشيع الكخيات، شبعا  ىحا الجم يذبو سخشان الجم، يدسػنو أحيانا  
جم ابيزاض الجم، و إلى اآلن ال أحج يعخف سببو وال عبلجو، وأشخاص كثيخون ماتػا بيحا السخض" فقخ ال

 البلمرشع".

قخأت مخة مقالة متخجسة بسخكد بحػث شبي، أن نقز الجم السشتطع يرػن ىحه السعامل التي ىي أخصخ معامل 
باإلندان، شبعا  يرشع في الثانية الػاحجة اثشان ونرف مميػن كخية؛ ألنو بكل ثانية يسػت اثشان ونرف مميػن 

، فحيشسا تخبط أن ىحا السعسل صيانتو بشقز الجم كخية، ويػلج مغ ىحه السعامل اثشان ونرف مميػن كخية
السشتطع إذا  الشبي عميو الربلة والدبلم حيشسا أمخنا بالحجامة ال يشصق عغ اليػػ، ثع إن الشبي عميو الربلة 

 والدبلم يقػل>

 ))احتجسػا ال يتغيخ بكع الجم فيقتمكع((
 [عبج هللا بغ عباس عغرواه البدار ]

 ارتفاع الزغط..

 

 الحكسة مغ الحجامة :
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بحػث شبية حػل تفديخىا العمسي، أوال > معالجة الرتفاع الزغط، و اإلندان عشجه ما يدسػنو "فيػز" فيشاك 
بالتعبيخ السيكانيكي، آلة غالية ججا ؛ نعسل ليا وصمة ضعيفة ججا ، لػ جاء تيار شجيج فجأة، بجال  مغ أن يتمف 

 اآللة تتمف ىحه الػصمة؛ الػصمة رخيرة.

رقيقة الججار ججا ، لػ ارتفع الزغط فجأة تتسدق األوعية؛ فيربح معو رعاف؛  فاإلندان عشجه أوعية بأنفو
 فيتػازن الزغط.

 يبجو أن الحجامة مغ أجل معالجة الزغط السختفع، قال>

 ((احتجسػا ال يتغيخ بكع الجـ فيقتمكع))

 [عبج هللا بغ عباس عغ رواه البدار]

عمى تجمط الجم، وقالػا> إن الحجامة ليا عبلقة بالذقيقة، وآالم قالػا> ىحا الحجيث عمى التػتخ الذخياني، وقالػا> 
 الخأس السدمشة، عمى كلٍّ الشبي أمخنا بيا؛ وىػ ال يشصق عغ اليػػ، إن ىػ إال وحي يػحى.

 

فيو مئة وخسدػن حجيثا  عغ الحجامة؛ إال أنو مأخػذ مغ كشد   -وبجون مبالغة -أنا وقع تحت يجؼ كتاب
العسال؛ وكشد العسال فيو أحاديث ضعيفة كثيخة ججا ، أما في الحج األدنى ىشاك عذخون حجيثا  صحيحا  في 

 في الحجامة، شبعا  الشداء لدغ بحاجة إلى الحجامة ما دمغ دون سغ اليأس، الحجامة، فيحا ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
ألن الجورة الذيخية تقػم مقام الحجامة في حياتيغ، لكغ بعج سغ اليأس الشداء يحتجغ إلى الحجامة كالخجال 

 تساما >

 

 

 

 

 ىجي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحجامة :



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  175

 

 ((احتجسػا ال يتغيخ بكع الجـ فيقتمكع))

 [باسعبج هللا بغ ع غالبدار عرواه ]

 وما شكا إليو أحج إال قال لو>

 اذىب فاحتجع(())
 [رافع أبي امخأة سمسى عغ] كشد العساؿ 

والشبي احتجع وىػ في الحج، واحتجع وىػ محخم، قج يقػل لظ إندان> ما الفخق بيشيا وبيغ الفرادة؟ أنا أتبخع 
الػاسع شيء، وأخحه مغ الذعخيات بالجم يؤخح الجم مغ الذخيان؛ قال بعس األشباء> أخح الجم مغ الذخيان 

الجقيقة شيء آخخ، واإلندان حيثسا كان ىشاك حخكة بجدسو يكػن ىشاك نذاط لمجورة الجمػية، وحيثسا كان ىشاك 
مشصقة ركػد فالسشصقة تحتاج إلى تشذيط؛ فأوسع مشصقة ركػد بالجدع ىي الطيخ، ألنو عشج السفاصل واألجيدة؛ 

 مػية، أما في أماكغ أخخػ فيحه األماكغ راكجة.فالحخكة تدبب تشذيط الجورة الج

 فيبجو أن الحجامة تتسيد عغ الفرادة بأن الجم يؤخح مغ األوعية الجقيقة ججا ، وكأنيا تجخف الحؼ أماميا.

 ىحا الحؼ جاء عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 
وإياك ثع إياك ثع إياك أن تعتقج أن تػجييات الشبي الرحية اجتياد مشو، أو خبخة، انِف ىحا كمو؛ تػجييات 
فدخ الشبي الرحية مغ عشج هللا؛ مغ عشج خالق الكػن، في قزية الحبح؛ مدتحيل أن تجج في العمع سابقا  ما ي

ىحا التػجيو؛ اآلن في أوربا كميا تعمق الجابة مغ أرجميا، و يقصع رأسيا كميا  فػرا  ويبقى الجم في الجابة؛ ألن 
مغ ثسانيغ تخخج ربع الجماء أما السئة والثسانػن فتخخج  -ثسانػن ضخبة -القمب بقي عمى األمخ الشطامي

 كطخ عغ شخيق الخأس.الجماء كميا عغ شخيق األمخ االستثشائي الحؼ يأتي مغ ال

 

 

 تػجييات الشبي الرحية مغ عشج هللا و ليدت مغ اجتياداتو :
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 ىحا الحجيث ورد في البخارؼ ومدمع؛ يقػل عميو الربلة والدبلم>

))إن كان في شيء مغ أدويتكع خيخ؛ ففي شخشة محجع،أو شخبة مغ عدل، أو لحعة بشار؛ وما أحب أن 
 أكتػؼ((

 [جابخ بغ عبج هللا]البخارؼ ومدمع عغ 

 وهللا عد و جل قال> العدل فيو شفاء لمشاس.
أيزا  آثاره ال ترجق؛ العدل إلى أن يكػن دواء أقخب مشو أن يكػن غحاء؛ العدل صيجلية بكامميا؛ صيجلية في 

 لعقة، أؼ عجد الفيتاميشات والسعادن واألنديسات الستعمقة بالجدع ال تعج وال تحرى. 
 والحسج  رب العالسيغ
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 ( : ىجيو في تمقيو السرائب 48 - 00الجرس ) 

 

 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

         
 مغ ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في تمقيو السرائب، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قال>

وال ىع وال حدف وال غع حتى الذػكة يذاكيا إال كفخ  -مخض -))ما يريب السؤمغ مغ نرب وال وصب
 هللا بيا مغ خصاياه((

 ]رواه البخاري ومدمع عغ أبي سعيج وأبي ىخيخة[ 

 -قاعجة أساسية> كل مرائب السؤمغ تكفيخ لخصاياه؛ وتخفيف مغ ذنػبو، ما يريب السؤمغ مغ نرب
وال ىع وال حدن، حتى الذػكة يذاكيا إال كفخ هللا  -والػصب ىػ السخض -وال وصب  -الشرب ىػ التعب

 بيا مغ خصاياه، وفي رواية أخخػ>

 يريب السؤمغ مغ نرب وال وصب وال سقع  وال حدف حتى اليع ييسو إال كفخ بو مغ سيئاتو(())ما 
 ]رواه البخاري ومدمع عغ أبي سعيج وأبي ىخيخة[

شبعا  ىحا خاص لمسؤمغ؛ مرائب الكافخ عقاب، مرائب الكافخ ردع، مرائب الكافخ قرع، لكغ مرائب 
 السؤمغ دفع، ورفع، وتخقية.

 
 
 
 
 
 

: مغ ىجي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في تمقيو السرائب  
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 لقخآن الكخيع متعمقة بسرائب السؤمشيغ>وىشاك آية با
ِخ الرَّ  الَِّحيَغ ِإَذا  *اِبِخيَغ ﴿َوَلَشْبُمَػنَُّكْع ِبَذْيٍء ِمَغ اْلَخْػِؼ َواْلُجػِع َوَنْقٍز ِمَغ اأْلَْمَػاِؿ َواأْلَْنُفِذ َوالثََّسَخاِت َوَبذِّ

َوُأوَلِئَظ ُىُع ُأوَلِئَظ َعَمْيِيْع َصَمَػاٌت ِمْغ َربِِّيْع َوَرْحَسٌة  *َراِجُعػفَ َأَصاَبْتُيْع ُمِريَبٌة َقاُلػا ِإنَّا لِلَِّ َوِإنَّا ِإَلْيِو 
 ﴾اْلُسْيَتُجوفَ 

 [027-022]سػرة البقخة:

          
 وعغ عائذة رضي هللا عشيا قالت> قال رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص>

ػكِة ُيذاُكيا))  ((َما ِمْغ ُمريبة ُتِريُب السدمع إال كفَّخ هللا عشو بيا، حتى الذَّ

 عغ عائذة[التخمحي، والسػشأ و البخاري، و أخخجو مدمع، ]

 -تفيج استغخاق أفخاد الشػع، إندان يسذي في الصخيق، ىشاك مدسار في الباب بارز؛ خجشت يجهما مغ؛ "مغ" 
 ىحا الخجش داخل في السريبة، ما مغ مريبة؛ "مغ" تفيج استغخاق أفخاد الشػع. -دون أؼ ألع

 وفي رواية لسدمع>

 ))ال يريب السؤمغ شػكة فسا فػقيا؛ إال نقز هللا بيا مغ خصيئتو((

 ائذة[]مدمع عغ ع

 وفي رواية ثالثة>

 ))إال رفعو هللا بيا درجة، وحط هللا عشو بيا خصيئة((

 ]مدمع عغ عائذة[ 

 

إما أف يعسل فيخقى وإما أف يربخ فيخقى : اإلنسان  
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يبجو أن السؤمغ لو عشج هللا مختبة؛ إما أن يشاليا بعسمو الرالح، وإما أن يشاليا بربخه، فإذا عسمو قميل يشاليا 
عشى ذلظ أمامكع خيار؛ العسل الرالح يؤدؼ بربخه؛ إما أن يشاليا بعسمو الرالح، وإما أن يشاليا بربخه؛ م

السيسة نفديا؛ لحلظ أنت اختخ بيغ العسل الرالح وبيغ أن تربخ فتخقى، إما أن تعسل فتخقى، وإما أن تربخ 
 فتخقى.

، أنت يفتخض بظ أن تكػن لظ سخعة معيشة إلى هللا ىحه الدخعة إن لع ومغ قرخ بالعسل ابتبله هللا باليع
 تكػن بالربخ. تكغ بالعسل الرالح

         
 ىشاك حجيث آخخ>

: ما ُيْزِحُككع؟ قالػا : َخخَّ  توىع َيْزَحُكػف ، فقال -وىي ِبسشى-دخل شاب مغ قخير عمى عائذة  ))
فكاَدْت  -الصشب> الحبل، والفدصاط> الخيسة، يبجو تعثخ عمى ششب فدصاط -فالف عمى شُشِب ُفدصاطِ 

أو عيشو أف تحىَب، فقالت: ال تزحكػا، فإني سسعُت رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: َما ِمْغ ُمدمع ُيذاُؾ شػكة ،ُعُشُقوُ 
 ((ب لو بيا درجة، وُمِحَيْت عشو بيا خصيئة فسا فػقيا إال ُكت

 عغ عائذة[السػشأ و التخمحي و أخخجو مدمع والبخاري ]

يجب أن ندتبذخ، أقل الستاعب، أقل اليسػم، أقل األحدان، أقل السرائب، نقز في األمػال، نقز في 
السرائب كل ىحه  -ىحه مريبة -األنفذ، خػف، مخض، نقز في السحاصيل، آفة أشاحت بالسػسع

 لمسؤمغ تكفيخ لحنػبو، ورفع لجرجاتو.

 

 

 

 السرائب لمسؤمغ تكفيخ لحنػبو ورفع لجرجاتو :
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عصاء بغ أبي رباح قاؿ : قاؿ لي ابُغ عباس: أال ُأِريَظ امخأة مغ أىل الجشة؟ قمُت : بمى، قاؿ: ىحه ))عغ 
ف ؛السخأُة الدػداءُ  كذَّ َِ هللا لي، قاؿ: إف  فاْدع -تقع بالداعة -َأتِت الشبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، فقالْت: ِإني ُأْصَخُع، وِإني َأَت

ُف فاْدع فقالت: أصبُخ، فأف يعافيِظ،  -دعػُت هللا-شئِت صبخِت، ولِظ الجشُة، وإف شئِت  قالت: فإني أتكذَّ
ف، فجعا  ((ليا   هللا هللا أف ال أتكذَّ

  [عصاء بغ أبي رباحعغ  البخاري ومدمع هروا] 

 شيء آخخ، قال عميو الربلة والدبلم>

 كتب لو مثل ما كاف يعسل مقيسًا صحيحًا(( ))إذا مخض العبج أو سافخ

 عغ أبي مػسى األشعخي[ البخاري  هروا]

ىحا مغ كخم هللا عد وجل، واإلندان بالسخض كل أعسالو التي كان يعسميا وىػ صحيح تكتب لو؛ إندان 
 سافخ؛ كل أعسالو التي كان يعسميا وىػ مقيع تكتب لو.

 وعغ ابغ مدعػد رضي هللا عشو قال>

قاؿ : ف -مثل الشار يجه -فقمُت : يا رسػؿ هللا، إنظ ُتػَعظ َوْعكا شجيجاً ى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص، فسددتو؛ ))دخمت عم
أجل ، إني ُأوَعظ كسا ُيػَعُظ رجالف مشكع، قمُت: ذلظ بأف لظ أْجخيغ؟ قاؿ: ' أجل، ما ِمْغ مدمع ُيريبو 

 ((إال َحطَّ هللا بو َسيِّئاتو كسا َتُحطُّ الذجخُة ورَقيا  - مغ َمَخض فسا سػاه  -أذى

 عغ ابغ مدعػد[ أخخجو البخاري ومدمع ] 

ىحا كبلم مخيح، مرائب السؤمشيغ تكفيخ لمحنػب، وفي رواية أقػليا لكع دائسا > لسا رأػ الشبي الكخيع ابشتو 
هللا قال> ال تمعشييا؛ فػ الحؼ نفذ دمحم بيجه، فاشسة تذكػ مغ الحسى، قال> "مالظ يا بشيتي؟ قالت> حسى لعشيا 

 ال تجع السؤمغ وعميو مغ ذنب".

 ال تجع شيئا .
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 و ىشاك حجيث آخخ>

ّـِ الدائب أف رسػَؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص)) قالت: الُحسَّى، ال   -تختجف مغ الحسى -ُتَدْفِدفيغ؟  ظلَ فقاؿ: ما ،دخل عمى أ
 ((ُيْحِىُب الِكيُخ َخَبَث الحجيج  كسا ي الُحسَّى، فإنيا ُتْحِىُب خصايا بشي آدـ،بارؾ هللا فييا، فقاؿ: ال َتُدبِّ 

 عغ جابخ[ أخخجو مدمع]

 وجاء في الحجيث القجسي>

)) وعدتي وجاللي ال أقبس عبجي السؤمغ وأنا أحب أف أرحسو، إال ابتميتو بكل سيئة كاف عسميا سقسًا في 
في مالو أو ولجه، حتى أبمغ مشو مثل الحر، فإذا بقي عميو شيء جدجه، أو اقتارًا في رزقو، أو مريبة 

 شجدت عميو سكخات السػت حتى يمقاني كيـػ ولجتو أمو((

 ] ورد في األثخ [

 وعغ أنذ رضي هللا عشو قال سسعت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػل>

 يسا الجشة((؛ عػضتو مش-بعيشيو -))إف هللا عد وجل قاؿ: إذا ابتميت عبجي بحبيبتيو فربخ

 عغ أنذ[ أخخجو البخاري ]

 
 بقي حجيثان األول>

شكخ، فكاف خيخًا  سخاءَعَجبا ألمخ السؤمغ! إفَّ أْمَخه ُكمَّو لو خيخ، وليذ ذلظ ألحج إال لمسؤمغ، إف أصابْتُو ))
 ، وليذ ذلظ لغيخ السؤمغ((لو، وإف أصابْتُو ضخَّاُء َصَبخ، فكاف خيخًا لو

  [صييبعغ أخخجو مدمع ] 

 

 السؤمغ يتسيد عغ غيخ السؤمغ بأنو شاكخ صابخ :
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شكخ فكان خيخا  لو، وإن  خيخأصابُو  إفىحه معاممة خاصة لمسؤمغ عمى الخيخ يخقى، وعمى السرائب يخقى، 
 .أصابْتُو ضخَّاُء َصَبخ فكان خيخا  لو

تشتيي الخيح يبقى كسا كان؛ أما  -يشحشي -آخخ مثل، السؤمغ شبيو الشبي بالشبات الميغ؛ تأتي الخيح فتفيئو
تي الخيح فتقمعيا مخة واحجة؛ مريبة الكافخ مريبة قرع؛ ضخبة واحجة، يكػن ذا الكافخ فسثل الدشجيانة؛ تأ

صحة، قػة، مال، عد، شأن، إلى أن يأخح مجاه؛ تأتيو ضخبة قاصسة، أما السؤمغ فيحاسب كثيخا ؛ فيشاك 
 مخونة؛ تأتي الخيح فتفيئو ثع يعػد، تفيئو ثع يعػد، فقج قال عميو الربلة والدبلم>

رِع، ُتِفيئيا الخيُح، َترَخُعَيا مخًة، وَتْعِجُليا ُأخخى، حتى َتييَج مثل السؤمغ ك)) حتى  -((سثِل الَخاَمِة ِمَغ الدَّ
 ((حّتى يأِتَيُو َأجُمُو  ))>روايةوفي  -تعتجل

 عغ كعب بغ مالظ[مدمع  َأخخجو البخاري و]

  السؤمغ وتكفخ مغ سيئاتو.ىحه كميا أحاديث في البخارؼ ومدمع عغ السريبة، وكيف أنيا تخفف مغ ذنػب 

 والحسج  رب العالسيغ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  183

 

 :  ىجيو في قزاء حػائج السؤمشيغ ( 48 - 04الجرس ) 

 

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و

 
هللا  إن شاء ونذخحيا ،قزاء حػائج السدمسيغ؛ قبل أن نقخأ األحاديثأييا األخػة الكخام ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في 

 تعالى البج مغ مقجمة.

 ولساذا خمقت الحياة ؟وجػده؛ عخف حقيقة الكػن؛ لساذا خمق الكػن  ؼ عخف سخّ أاإلندان إذا صحت عقيجتو؛ 
الجنيا؟ ولساذا خمق اإلندان؟ إذا عخف أنو السخمػق األول؛ والسكمف، والسكخم، وأنو مخمػق لمجشة، وأن الجنيا 

ىحه الحقائق؛  حياة دنيا تسييج لمحياة العميا؛ وأن ثسغ الجشة تدكية الشفذ أوال ، والعسل الرالح ثانيا ، إذا فيع
مغ إستخاتيجية؛ أؼ ىشاك فمدفة، ىػ يعير لعسل صالح يرمح لمعخض عمى هللا،  -بالتعبيخ الحجيث -انصمق

يعير ليدكي نفدو، لتدعج في جشة ربيا إلى أبج اآلبجيغ، ىحه الحقيقة في ذىشو كل دقيقة؛ لحلظ يبشي حياتو 
ذكل مذخوع، بذكل غيخ مذخوع؛ بذكل واضح، ب -بأؼ شخيق -عمى العصاء، الكافخ بشى حياتو عمى األخح

 بذكل احتيالي، بذكل قدخؼ، باإلمكانات، باستخجام قػتو، أو باستخجام ذكائو ليأخح، السؤمغ ليعصي. 

 -ىشاك بػن شاسع بيغ السؤمغ والكافخ؛ ىحا يشصمق مغ إستخاتيجية، وىحا يشصمق مغ إستخاتيجية؛ ىحا يشصمق
ق مغ األخح؛ لحلظ األنبياء أعصػا ولع يأخحوا، والصغاة أخحوا ولع يعصػا، مغ العصاء، واآلخخ يشصم -السؤمغ

أخحوا كل شيء، و لع يعصػا شيئا ، أما األنبياء فأعصػا كل شيء ولع يأخحوا شيئا ؛ السؤمغ تابع لؤلنبياء، وأىل 
ولػ  -كبخ قجر مغ السالالجنيا يتبعػن األقػياء، أىل الجنيا يأخحون؛ أؼ يعج نفدو ذكيا  ججا  إذا قجر أن يجسع أ

إذا قجر عمى أن يخفو نفدو إلى أعمى درجة، إذا قجر عمى أن يدكغ بأفخخ بيت،  -مغ شخيق غيخ مذخوع
يخكب أجسل سيارة، يقتخن بأجسل امخأة، أن يكػن لو أعمى مشرب، أن يرل ألعمى درجة مغ التخف والبحخ؛ 

العكذ بقجر ما يعصي يعج نفدو  ذكيا ، بقجر ما يخفف يعج نفدو ذكيا  وشاشخا ، وىػ الفييع الػحيج، السؤمغ ب

: هللامغ صحت عقيجتو يعير لعسل صالح يرمح لمعخض عمى   
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عغ الشاس آالميا، بقجر ما يذيع الفزيمة واليجػ والحق؛ يعج نفدو ذكيا ؛ قزية رؤية، مثبل  ىشاك شخز 
بشى حياتو عمى اإلنفاق، و شخز بشى حياتو عمى االستثسار، يجسع ليذتخؼ بيتا ، يقػل لظ> سيختفع ثسشو 

خؼ دكانا ، يقػل لظ> سيختفع ثسشيا فيسا بعج؛ باني حياتو عمى التجارة، شخز باني حياتو فيسا بعج، يجسع ليذت
 عمى إنفاق السال بذكل غيخ صحيح؛ ىحا مشصمق مغ فكخة وىحا مغ فكخة.

 
الحقيقة العقيجة الرحيحة تزعظ في مكانظ الرحيح؛ العقيجة الرحيحة تجعل حياتظ ُمْججية؛ فتجج السؤمغ 
الرادق ليذ لو ىّع إال ىسا  واحجا ؛ يعصي؛ يعصي مغ عمسو، يعصي مغ خبختو، يعصي مغ مالو؛ يخفف آالم 

 وجل>  يع عمى هللا عداآلخخيغ، يربخ الشاس، يقشعيع، يجل

 ﴾ُقْل ِإفَّ َصاَلِتي َوُنُدِكي َوَمْحَياَي َوَمَساِتي لِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِسيَغ  ﴿

 [010]سػرة األنعاـ:

أييا األخػة إذا اإلندان قخأىا، وعخف أبعادىا؛ يقذعخ جمجه؛ هللا عد وجل خاشب سيجنا  آية ىشاكوهللا 
 مػسى؛ فقال لو>

 ﴾ِلَشْفِديَواْصَصَشْعُتَظ ﴿

 [40]سػرة شو:

أؼ أنت مرسع خريرا  لخجمة الخمق، الشاس يقمقػن عمى الجيغ؛ يقػل لظ> الجيغ في خصخ، أعجاء الجيغ 
 كثخ، أعجاء الجيغ أقػياء، أعجاء الجيغ خبثاء، يتآمخون عمى الجيغ، أىل األرض كميع إىبلكيع كإىبلك واحج>

 ﴾ِإَذا ُىْع َخاِمُجوَف ِإْف َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَجًة فَ ﴿

 [09سػرة يذ:]

 

: العقيجة الرحيحة تزع اإلنداف في مكانو الرحيح  
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الجيغ ديغ هللا عد وجل، هللا عد وجل قادر عمى أن يشرخ ىحا الجيغ بأعجائو، والجليل> كل شيء إعبلمي بيج 

يسخغػن بالػحل أكبخ دولة  -مئتا ألف -أعجاء الجيغ أحيانا  هللا عد وجل يخمق ضخفا  استثشائيا ، ىكحا قمة قميمة
تتشاقل، اإلذاعات تحيع األخبار كميا؛ صار ىشاك دعاية لئلسبلم بذيء ال يرجق؛ أنا سسعت بالعالع، األخبار 

أربعػن  -اتيع بو الشبي اتيامات ششيعة ججا ، وأىل بيت الشبي -مغ يػميغ أن سميسان رشجؼ الحؼ أّلف كتابا  
رشجؼ"  حا "سميسانألف بخيصاني أسمسػا عغ شخيق ىحا الكتاب، كيف؟ كتاب صارت لو ضجة كبيخة ججا ، وى

صجرت فتػػ مغ اإلمام الخسيشي بقتمو؛ لفت الشطخ، صار الشاس يخيجون أن يقخؤوا الكتاب؛ يججون أن 
الكتاب غيخ معقػل؛ فيو اتيامات خصيخة ججا ؛ يبحثػن عغ أصل الجيغ فيججون أن الجيغ شيء عطيع 

 -رشجؼ"؛ فا عد وجل يدخخ أعجاءه فيدمسػن؛ أربعػن ألف إندان أسمسػا ببخيصانيا مغ خبلل كتاب"سميسان
لمجفاع عغ ديشو وىع ال يذعخون أساسا ، فأنا أىع كمسة أقػليا لكع> ال تقمق عمى ىحا الجيغ إنو  -أعجاءه األلجاء
 ديغ هللا.

الجيغ اإلسبلمي واجو مؤامخات لػ واجيتيا جبال الجنيا كميا النيارت؛ وىػ صامج كالصػد، كع مؤامخة مخت 
، أيغ أصحابيا؟ وأيغ لالسدمسيغ؟ القخامصة والذعػبيػن، تجج آالف الصػائف كميا اآلن في الػحػ  عميو بتاريخ

 مؤامخاتيع؟ كمو انتيى،واإلسبلم شامخ>

يِغ ُكمِّوِ  ﴿  ﴾ ِلُيْطِيَخُه َعَمى الجِّ

 [00] سػرة التػبة:

 

 

 

 الجيغ ديغ هللا عد وجل وىػ قادر عمى أف يشرخه بأعجائو :
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لكغ أنا أقمق أن هللا ىل سسح لي أن أنرخ ديشو؟ سسح لي أن أقجم شيئا ؟ سسح لي إذا وقفت بيغ يجيو يػم 
القيامة يا رب! أنا عسمت ما بػسعي، عسمت جيجؼ في أن أنذخ ديشظ، أن أنرخه، اقمق فقط عغ إذا سسح 

 هللا لظ أو لع يدسح؛ ألنو>

 ﴾َتَتَػلَّْػا َيْدَتْبِجْؿ َقْػمًا َغْيَخُكْع ُثعَّ اَل َيُكػُنػا َأْمَثاَلُكعْ  َوِإفْ ﴿

 [08 ]سورة دمحم:

حياة السؤمغ مبشية عمى العصاء؛ يعصي وقتو، يعصي مالو، يعصي خبختو؛ تجج السؤمغ إن كان لجيو مرمحة 
عشجه وىع أنو إذا عمع تقل رزقتو، بكل  أو حخفة؛ يعمسيا ورزقو عمى هللا، أما الثاني فيسشعيا، ال يعمع أحجا ؛

 -السجاالت إذا وازنت بيغ السؤمغ والكافخ فيشاك مئة وثسانػن درجة بيشيسا بكل شيء؛ في بيتو, في زواجو
ىحا يختار حخفة تشفع الشاس،  -السؤمغ يختار الدوجة الرالحة، ذلظ يختار الدوجة الجسيمة فقط ال ييسو ديشيا

اآلن ىشاك ضائقة اقترادية عامة بالعالع كمو، ىشاك كداد, أما  -لػ كان مميىو  -ذاك يختار حخفة مخبحة
قال لي> وهللا أرباح -اشتغل بسقرف يقجم خسػرا  و يقجم رقرا   -الفدق والفجػر فخائج ججا ؛ قال لي أحجىع

شيء  ىحا السقرف ثسانية مبلييغ بخسدة وأربعيغ يػما  بيحه الزائقة الذجيجة، بيحا الػضع الرعب؛ كل
واقف، الخذيمة رائجة؛ فييا أرباح شائمة، فالشاس يخيجون أن يخبحػا؛ سػاء أكان مميى، أو محل أشخشة فيجيػ، 

بشى حياتو عمى  تأجيخ بسػاد محخمة؛ يخيج أن يخبح؛ استخاتيجية السؤمغ؛ السؤمغ بشى حياتو عمى العصاء،
ج هللا، ىػ يبحث عغ سعادة أبجية؛ والشاس يبحثػن خجمة الشاس؛ ألنو ىػ الخابح، حيشسا يمقى هللا يخػ مقامو عش
تجج عسخه خسدة وخسديغ عاما ، ستيغ عاما ؛  -عغ سعادة مؤقتة، وأنا قمت لكع سابقا > كل مكتدبات الشاس 

كل آمالو مشػشة باتداع شخيان قمبو التاجي، كل آمالو مشػشة بشسػ خبلياه؛  -مات مػتا  حتى وصل إلى ىشا
 ؛ انتيى.إذا اضصخبت الخبليا

 

 

 حياة السؤمغ مبشية عمى البحؿ و العصاء :
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كان لي شالب لو خال كان صاحب سيشسا، يأتي بأفبلم مشحصة؛ حتى يقبل ىؤالء الذباب ويخبح ىػ، قال 
فرار يبكي، ىػ ابغ أخيو كان شالبي، فقال ىحا الخال البغ  -باألربعيشات -لي> أصابو مخض سخشان بالجم

رػر خسدة مبلييغ بالدتيشات، كان ت -ىحه قرة بالدتيشات -أخيو> أنا جسعت حػالي خسدة أو ستة مبلييغ
الجوالر بثبلث ليخات، كان البيت ثسشو عذخة آالف ليخة، جسعت خسدة مبلييغ أو ستة حتى أرفو نفدي فمع 
أتسكغ مغ ذلظ، كل شيء أنت تجسعو مشػط بيحا الذخيان التاجي، مشػط بشسػ الخبليا، مشػط بديػلة الجم، 

مب، اآلخخة ليذ فييا سخشان، اآلخخة ليذ فييا أمخاض، اآلخخة فييا أما اآلخخة فسزسػنة؛ اآلخخة ليذ فييا ق
نعيع مقيع؛ فالسؤمغ أعقل؛ آثخ اآلخخة وبحل في الجنيا، فانصبلقا  مغ ىحه الشطخة إلى العصاء في الجنيا؛ قال 

 الشبي ملسو هيلع هللا ىلص>

 ((حاَجِتوِ  كان هللُا في َجِة أخيوِ ، وال ُيْدِمُسُو، َمغ كاَن في حاَيطمُسوُ ، ال السدمُع أخػ السدمع ))

 ] البخارؼ و مدمع عغ عبج هللا بغ عسخ[

 .-أؼ باني حياتو عمى خجمة الخمق -في حاَجِة أخيوِ َمغ كاَن 

 

بالسشاسبة إما أن تعصي، وإما أن تذغل بشفدظ؛ لظ عشج هللا مقام إما أن ترل إليو بالعسل الرالح، أو 
 بالربخ عمى السرائب، فإما أن تعصي، وإما أن تبتمى، أييسا أريح؟ أن تعصي>

َوَمْغ َفخََّج عغ ُمدِمع ُكْخَبة َفخََّج هللُا عشو ِبَيا ُكْخَبة مغ وَمغ كاَن في حاَجِة أخيِو كان هللُا في حاَجِتِو ، ))....
 ((ُكَخِب يػِم القيامِة ، َوَمغ َسَتَخ ُمدِمسا  َسَتَخُه هللُا يػم القيامِة 

 ] البخارؼ و مدمع عغ عبج هللا بغ عسخ[

 

 

بالعسل الرالح أو بالربخ عمى السرائب :إليو  لْلنداف مقاـ عشج هللا يرل  
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 ىحا حال السؤمغ>

 مدججؼ ىحا(())ألن أمذي مع أخ في حاجتو خيخ لي مغ صيام شيخ واعتكافو في 
  [عسخعبج هللا بغ  عغ رواه الصبخاني]

وهللا في حػائجيع؛ كل إندان يخخج مغ ذاتو لخجمة الخمق هللا يتػلى أمػره الذخرية،  ىع في مداججىع
 أمػره محمػلة، ميدخة، مخيحة.

 ((كخبةومغ فخج عغ مدمع  ))

 ] البخارؼ و مدمع عغ عبج هللا بغ عسخ[

 ميسػم أقخضو، خائف شسأنو، في حيخة دّلو عمى هللا> 

 ((َسَتَخ ُمدِمسا  َسَتَخُه هللاُ  َوَمْغ َفخََّج عغ ُمدِمع ُكْخَبة َفخََّج هللُا عشو ِبَيا ُكْخَبة مغ ُكَخِب يػِم القيامِة، َوَمغ))

ق و كأنو إذاعة، ىشاك إندان فزاح؛ يخيج قرة يجنجن بيا، عشجما يرل إلى سسعو مػضػع يشذخه بيغ الخم
 وىشاك إندان ستيخ يدتخ، قال لظ قرة ىحه بيشظ وبيشو، أمخ وأغمق، ىحا السؤمغ>

 ((َوَمغ َسَتَخ ُمدِمسًا َسَتَخُه هللُا يـػ القيامةِ ))

 وعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو، عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قال>

َمغ َنفََّذ عغ مؤمغ ُكْخبة مغ ُكَخب الجنيا َنفََّذ هللُا عشو ُكخبة مغ ُكَخب يـػ القيامة،  ))مغ نفذ عغ مدمع
َخ عمى ُمْعِدخ  َخ هللُا عميو في الجنيا واآلِخَخِة، َوَمغ َسَتَخ في الجنياومغ َيدَّ َسَتَخ هللُا  في الجنيا ُمدِمععمى ، َيدَّ
نيا واآلِخَخِة، وهللُا في َعػفِ عميو   ((العبِج ما كاَف العبُج في َعػِف َأخيوِ  في الجُّ

 عغ أبي ىخيخة[ داود ػأخخجو مدمع  والتخمحؼ  وأب] 
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ىحه األحاديث لػ شبقت لكان السدمسػن في حال غيخ ىحا الحال، ىحه األحاديث كميا تعاون، تجج كل واحج 
يبحل جيجه لخجمة أخػانو، وهللا عد وجل يحبشا عشجئح جسيعا ، يريخ يعصي الجسيع؛ تجج مذكبلت كبيخة ججا ؛ 

ججا  عغ الجعارة؛ تدعػن بالسئة مغ الشداء يسارسغ الجعارة عغ فقخ شجيج، قال لي شخز كبلما  مؤلسا  
 -وعذخة بالسئة عغ فداد، أما امخأة ليا زوج وليا أوالد؛ تبيع شخفيا وعخضيا خمدة مغ أجل أن تأخح السال

اك امخأة ؟! وأغشياء السدمسيغ غافمػن، لػ كان ىشاك أغشياء مؤمشػن كانػا ال يشامػن الميل؛ ىش-عغ فقخ شجيج
عسمت دراسة لمدجػن، والسرحات، ودور إصبلح األحجاث؛ وججت أكثخ السػمدات عغ حاجة، و قدع قميل 
عغ فداد، أيغ األغشياء؟! امخأة تبيع جدجىا مغ أجل لقيسات! السدمسػن يأثسػن جسيعا ؛ إذا مسكغ أن تدقط 

ىحه الحاجة، وتشتقل مغ امخأة شخيفة  السخأة مغ أجل السال، شبعا  ىي جاىمة وفي حاجة ماسة لمسال، تدتغل
 إلى امخأة ساقصة، فمحلظ السؤمغ عشجما يعير لآلخخيغ تحل مذاكل السدمسيغ كميا.

 

 أن الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قال> ،األشعخؼ رضي هللا عشوسى وعغ أبي مػ 

ؽُ )) قاؿ: أرأيَت إْف لع  ،عمى ُكلِّ مدمٍع صجقٌة، قيل: أرأيت إْف لع َيِجْج؟ قاؿ: َيْعَتِسُل ِبَيجْيو، فيشفُع نفَدُو ويترجَّ
؟ قاؿ: يأُمُخ بالسعخوؼ، أو يدَتِصْع؟ قاؿ: ُيعيُغ ذا الحاجة السْمُيػَؼ، قاؿ : قيل لو: أرأيَت إف لع يدتصع 

، فإنَّيا صجقة خِّ  ((الخيخ، قاؿ: أرأيت إْف لع يْفَعل؟ قاؿ: ' ُيسِدُظ عغ الذَّ

 [األشعخؼ عغ أبي مػسى  أخخجو البخارؼ ومدمع ]

كيفسا تحخك ىشاك صجقة؛ الحج األدنى األدنى األدنى أن يسدظ أذاه عغ الشاس، ترجق عغ نفدو أنو كف 
أو أنفق، أو عسل عسبل  شيبا ؛ ونفع أىمو وأوالده، أو خجم أو قجم مالو، في اإلسبلم ال  عغ الشاس، أو تكمع،

 يػجج إندان ساكغ ىشاك إندان حخكي؛ الحخكة فييا بخكة.

والدعادة أساسيا أف يخخج اإلنداف مغ ذاتو لخجمة الخمق : العصاء ثسغ الجشة  

التعاوف بيغ السدمسيغ : عمىالدابقة أحاديث تحث  ثاألحادي  
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محػر الجرس أن اإلندان إذا عخف هللا، وعخف سّخ وجػده في ىحا الكػن، وعخف حقيقتو، وعخف حقيقة 
ء، العصاء ثسغ الجشة، وأبمغ شيء اإلندان عشج السػت يشجم عمى عسل الجنيا؛ يشصمق مغ إستخاتيجية العصا

 صالح فاتو>

 ﴾َلَعمِّي أَْعَسُل َصاِلحا  ِفيَسا َتَخْكتُ  *َربِّ اْرِجُعػِن ﴿

 [111-99سػرة السؤمشػن>]

 إذا  الشاس كميع ورشة عسل لمعسل الرالح، فاإلندان إذا خخج مغ ذاتو لخجمة الخمق سعج، والدعادة أساسيا
 أن تخخج مغ ذاتظ لخجمة الخمق.

 والحسج  رب العالسيغ
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 ( : ىجيو في العسل الجؤوب 48 - 02الجرس ) 

 

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و

 
خصخ في بالي ىحا السثل تسييجا  ليحه األحاديث؛ ماكيشة خياشة قجيسة، الخيط الحؼ يسذي في مكان معيغ، 
عمى معجن مغ أقدى السعادن، استصاع خبلل ثبلثيغ عاما  أن يحفخ مجخػ لو، استصاع أن يحفخ ىحا الخيط 

 ثبلثيغ عاما  مغ ىحا السعجن القاسي ما يديج عغ واحج مميستخ نحػ األسفل. خبلل

السشدل في السخجة، تجج الخخام مسدػح أكثخ مغ أربعة إلى  -الشفػس قجيسا   -في بعس الجوائخ الحكػمية
 سشتستخات؛ صار الجرج واضحا  ججا ، وىشاك أمثمة كثيخة  أن العسل الجؤوب يؤثخ في األحجار، شيء خسدة

 خفيف، أحيانا  نقصة ماء مدتسخة تثقب صخخا .

 ىشاك مجسػعة أحاديث تبيغ ىجؼ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في العسل، فعغ عائذة رضي هللا عشيا قالت>

ُخُه بالمَّيل))كاف لمشبي ملسو هيلع هللا ىلص حريخ  ....(( يوعم فُيرمي ؛، وكاف ُيَحجِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [عائذة عغ ]الشدائي 

في ىحا السرمى إذا  -قزية نفدية  -ما يرمي عمى مرمى حرخ نفدو عشجيتخحه حجخة؛ اإلندان  أؼ
يرمي  أحيانا  وىحا مغ الدشة، اإلندان  -حرخ نفدو في ىحه العبلمة  -عبلمة أمامو -وضع أمامو ستخة

حة؛ فاإلندان حيشسا يحرخ نفدو في مكان؛ وراء عزاضة؛ فيختاح، لػ صمى بسشترف السدجج؛ قزية مفتػ 
فكان عميو الربلة والدبلم لو حريخ فكان يحجخه  –ىحا السكان يعيشو عمى أن يجسع قمبو عمى هللا عد وجل 

 >فيرمي عميو -يجعمو كالحجخة-بالميل 

: ىجي الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في العسل  
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ُيَرمُّػَف برالتو، حتَّى ف، الشَّيار، َفَيْجِمذ عميو، فجعل الشَّاُس َيُثػُبػَف إلى الشَّبي ملسو هيلع هللا ىلصفي وَيْبُدُصُو ... ))
قاؿ: يا أيُّيا الشَّاُس، ُخُحوا مغ األعساؿ ما تصيقػف، فإفَّ هللا ال َيَسلُّ حتَّى َتسمُّػا، وإفَّ عمييع و َكُثُخوا، فأقَبَل 

 ((وإف قلَّ  ومياَ دَ أ ؛أَحبَّ األعساؿ إلى هللا

 [عائذة عغ ]الشدائي

 
أَحبَّ األعسال إلى هللا  - أحدغ مغ مئة ركعة بالدشة مخة أؼ ركعتان كل يػم ضحى -أحب األعسال إلى هللا 

يرمي أن عمييا، لدم  فميثبت في السدجج ، إندان لدم ىحا الجرس يثبت عميو، لدم صبلة الفجخوإن قلَّ  وميادأ
عمييسا، أما عسمية الصفخة والفػرة ثع اليسػد؛ فيحه عسمية محبصة؛ ييسظ األثخ الشفدي؛ غ يثبت يقيام الميل ركعت

العسل الجؤوب يعسل ثقة بالشفذ، يعسل تخاكسا ، يعسل ثقة وتخاكسا ، أما العسل غيخ الجؤوب فيعسل إحباشا ، 
داعة تألق دفع ألف ؼ بأيزعف أثخه، فمحلظ الشبي عميو الربلة والدبلم ىحا تػجييو في مجسػعة أحاديث؛ 

، صار معو إحباط، صار عشج هللا بخيبل ، عسل ونجم؛ أما خسدػن ليخة كل لع يكخر ذلظليخة صجقة، فيسا بعج 
نبات،  تعسل أثخا  متشاميا  في نفدو، تعسل لو ثقة بالشفذ، و تعسل لو قػة تأثيخ، الثباتفأسبػع؛ صجقة دائسة؛ 
يعسل ردة فعل معاكدة في الشفذ، يعسل إحباشا ، فإذا  سخارالستسخار لو أثخ، مغ دون استكل شيء مع ا
أن يثبت عمى شيء فيحا  - بعباداتو، بإنفاقو، برمػاتو، بريامو، حتى في كل عبلقاتو -اإلندان تسكغ 

 .الذيء يشسػ شيئا  فذيئا ، وىحا الذيء يعصيو ثقة بالشفذ، وىحا الذيء يعصي تأثيخا  

أثخ شيء ضعيف، صارخ، لكغ ىحا الذيء الزعيف بذكل مدتسخ، أنا ال أذكخ أيغ ذىبت إلى مكان وججت 
ذكخت اآلن> خيط بالساكيشة؛ كيف أنو قج حفخ خسدة مميستخات، بأقدى أنػاع السعادن، خيط بديط لكشو يسذي 
في مكان مدتسخ، تحكخت وقع األقجام عمى درج رخام، مغ أقدى أنػاع الخخام؛ خبلل أربعيغ عاما ، أخح مغ 

دافات كبيخة ججا ؛ صار الجرج مسدػحا ، وىشاك أمثمة كثيخة عمى ىحا، إال أن الشبي عميو الربلة الخخام م
 والدبلم يقػل>

 ((وإف قلَّ  ومياَ دَ أ ؛وإفَّ أَحبَّ األعساؿ إلى هللا))

  مشيج متػازف ال يشتج عشو أخصار :مشيج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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 [عائذة عغ ]الشدائي

 

 

إلى.... وفيسا بعج فجأة كثيخا  ما يسخ عمى السداجج شباب؛ يفػر فػر كبيخة؛ مغ قيام الميل إلنفاق إلى صجقة 
تزعف ثقتو بشفدو، يطغ  -يدسػنيا نكدة، يدسػنيا إحباشا   -يتبلشى ىحا الحال، ويعػد إلى ما كان عميو

نفدو مشافقا ؛ ألنو لع يسِر باعتجال، البارحة التقيت مع شخز، قال لي> أنا ما لدمت مدججا ، وما تعمست 
فييا شصحات كبيخة ججا ، فييا  -وحجه، وكتب مسشػع قخاءتيابجأ يقخأىا  -عمى يج رجل، إال أن بعس الكتب 

ألغام، قخأىا وحجه وصار معو فػرة غيخ متػازنة؛ ىحه الفػرة أدت بو إلى مخض نفدي، ىحا السخض كان لو 
أخصار، آثار كبيخة ججا ، فأنا قمت لو> لػ شبقت مشيج رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىحا مشيج متػازن ال يسكغ أن يشتج عشو 

 هللا عد وجل قال>

اِدِقيغَ ﴿ َ َوُكػُنػا َمَع الرَّ  ﴾َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ َآَمُشػا اتَُّقػا َّللاَّ

 [009>سػرة  التػبة]

 وقال>

ُتِخيُج ِزيَشَة اْلَحَياِة  َعْشُيعْ َواْصِبْخ َنْفَدَظ َمَع الَِّحيَغ َيْجُعػَف َربَُّيْع ِباْلَغَجاِة َواْلَعِذيِّ ُيِخيُجوَف َوْجَيُو َواَل َتْعُج َعْيَشاَؾ ﴿
ْنَيا َواَل ُتِصْع َمْغ َأْغَفْمَشا َقْمَبُو َعْغ ِذْكِخَنا َواتََّبَع َىَػاُه َوَكاَف َأْمُخُه ُفُخشاً   ﴾الجُّ

 [08 سػرة الكيف:]                                   

 
، لظ ثقة بو؛ أنت ابحث عغ ديشي ن تمدم الجساعة؛ مغ مشيج الشبي ان يكػن لظ مخجعأمغ مشيج الشبي 

إندان تثق بو، واجعمو مخجعا  لظ في الجيغ، مغ مشيج الشبي عميو الربلة والدبلم االستذارة و االستخارة، 
اإلندان ال بسشيج وال بسخجع، وتحخك حخكة وحجه مغ دون تػجيو؛ قج يراب بسزاعفات خصيخة لع يعبأ فإذا 

 مغ مشيج الشبي أف تمـد الجساعة و يكػف لظ مخجع ديشي :
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بذكل  ة والدبلم أن نمدم الجساعةة، مغ مشيج الشبي عميو الربلخػ كان في غشى عشيا؛ فمحلظ أييا األ ججا ،
و تفػقػا ، معيع شيادات ئاإلندان يشجفع فييسل دراستو، ثع تحىب ىحه الفػرة؛ يخػ كل أصجقاأحيانا  متػازن، 

صار ييسل عسمو؛ فجأة يفاجأ؛  حيانا  أ -أنت لع تكغ متػازنا   -عميا وىػ في أسفل الدمع، فيشقع عمى الجيغ 
، أىسل عسمو؛ اختل تػازنو، أىسل دراستو؛ اختل تػازنو، ما خصط لمدواج إشبلقا ؛ كان في فػرة، ىحه ا  فقيخ 

عشجه إمكانية، ىحا الحؼ  ال يػجج، مال الذيػة خامجة، فمسا ذىبت ىحه الفػرة سيصخت ىحه الذيػة؛ ليذ معو
خػانو بشاء أ و لع يبغِ دان إلى هللا، اإلندعا يسذي بذكل غيخ متػازن، ال يخصط تخصيصا  سميسا ، أو إذا 

ؼ فيػ إندان ال خيخ فيو، أصحيح، بشاء متػازن، بشاء يجسع بيغ الحاجة والقيسة، بيغ الجنيا وبيغ اآلخخة، 
واعسل واكدب السال،  > تدوجأعطع ما في اإلسبلم أنو مشيج متػازن؛ اعتخف بشػازعظ األرضية؛ قال لظ

فية عشج بعس الذباب؛ تججه ييسل دراستو، ييسل عسمو، ييسل كل شيء، ىحه تشذأ فػرة انفعالية عاش حيانا  فأ
 .ما تشتيي يجج نفدو تخمفعشجالفػرة 

 
عميو  بل أن يأخح مغ سيجنا عسخ كل مالو، أخح نرف مالو لمجعػة، أؼلحلظ الشبي عميو الربلة والدبلم ما ق

ألىل بمج لكفاىع،  مدتثشى فقط؛ ىػ سيجنا الرجيق، الحؼ عشجه إيسان لػ وزع عمى ىشاك إندانواجبات، 
 تػازن، التػازن يقزي أن تفعل عسبل  مدتسخا > فيشاكالباقي فقط بتاريخ السدمسيغ، أما  إندان

 ))أحب األعساؿ إلى هللا أدوميا وإف قل((

حتى بالعبادة، إذا اإلندان فار فػرة ثع ىسج؛ فيحه فييا نكدة، افعل ما تصيق، ال تكمف نفدظ ما ال تصيق، 
وشعخ حالو مشافقا ، وشعخ حالو فاإلندان إذا حسل نفدو فػق ما يصيق ثع تخاجع؛ تزعزعت ثقتو بشفدو، 
 كاذبا ، أما إذا عسل عسبل  مدتسخا ؛ فالعسل يتشامى،  والثبات نبات، قال>

ـَ وإف قلَّ ))  ((ُخُحوا مغ األعساؿ ما تصيقػف، فإفَّ هللا ال َيَسلُّ حتَّى َتسمُّػا، وإفَّ أَحبَّ األعساؿ إلى هللا ما َدا

وأنا بحياتي أشخاص كثيخون سمكػا شخيق الفػرة والتألق الدخيع ثع اختفػا، وانتكدػا ويا ليتيع لع يتألقػا ىحا  
 التألق، ولع يشتكدػا ىحا التشكذ.

: عساًل مدتسخاً اإلنداف فعل يالتػازف يقزي أف   
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 > أخخػ أن الشبي عميو الربلة والدبلم سئل روايةوفي 

 ((ؿ أحبُّ إلى هللا ؟ قاؿ: أْدَوُمُو وإْف َقلَّ اَعسَ أيُّ األ))

 [د عغ عائذة]رواه أبػ داو 

 >أخخػ أن الشبي عميو الربلة والدبلم قال روايةوفي 

ُدوا وقارُبػا، واعمسػا أنَُّو َلْغ ُيْجِخَل أَحَجُكع َعَسُمُو الَجشََّة، وأفَّ أحبَّ األعساؿ إلى هللا أْدَوُميا وإْف قلَّ ))  (( َسجِّ

 [رواه البخاري ومدمع عغ عائذة]

 .وإن قلَّ  اُ ِل إلى هللا أدوُمياعسوإنَّ أحبَّ األ

كتاب معيغ، فإذا لدم ىحا الجرس حقق عمسا  متكامبل ، ىشاك  أحيانا  اإلندان يمدم الجرس؛ الجرس مشيج متكامل؛
شخز يأتي الجروس كميا وفيسا بعج يغيب نيائيا ، فأنت الدم درسا  أو درسيغ، اثبت واصعج درجة درجة، 
حتى في التجارة، حتى في األعسال؛ الصفخات السفاجئة ىحه تعقبيا نكدات خصيخة، عػد نفدظ عمى الثبات، 

 ضع قجمظ عمى صخخ وال تشدع قجمظ إال إلى صخخ، تعر سالسا  وآمشا . أؼ خصػة خصػة،

 لمبخارؼ> روايةوفي 

 ((كاف أحبُّ األعساؿ إلى هللا الَّحي يجوـُ عميو صاحُبوُ ))

 ] البخاري عغ عائذة[

 لسدمع  >في رواية و 

: وإف قلَّ  اُ ِؿ إلى هللا أدوُمياعسأحبَّ األ  
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 ((َلِدَمْتوُ كاف أحبُّ األعساؿ إلى هللا أدوَميا وإف قلَّ. وكانت عائذة إذا َعِسمِت العسل ))

 ]مدمع عغ عائذة[

ؼ أنا أقػل لظ الحج األدنى؛ خسذ أاإلندان أن يقخأ في اليػم جدأيغ! أقخأ خسذ صفحات في اليػم؛ لدم إذا 
الخسذ اليػمية، قخاءة الرفحات  صفحات؛ يحتاجػن لعذخ دقائق، عذخ دقائق ال يغيخون مشيجظ، أما ىحه

جع القخاءة تجج نفدظ خبلل فتخة معيشة ختست ختسة، أما إما أن نقخأ جدأيغ في اليػم، أو فمتأنية مع تجبخ، 
ذيصا ، ومعظ وقت، ومختاح وعشجما تكػن نوضع لشفدظ خسذ صفحات،  ،كميا ؛ كبل؛ خصأ، أنت اقخأ
شخفس واعسل حجا  أقرى، صفحات، اقخأ خسذ عذخة صفحة، اعسل حجا  أدنى ال ي ومدخور؛ اقخأ عذخ

مئة مخة الإلو إال هللا،  راد لصيفة؛ مئة مخة أستغفخ هللا،أو  ىشاكاعسل وردا  بديصا ، ، حج أدنىك ل خسذفاعس
أحاديث  غفخت، ووحجت، وصميت عمى الشبي، ىحه كميا وارد فيياتعمى سيجنا دمحم، إذا  اس مئة مخة الميع صلِّ 

لعطيع؛ نذيصا  أكثخ؛ ال حػل ال قػة إال سبحان هللا وبحسجه، سبحان هللا ا >قل صحيحة، وججت نفدظ نذيصا  
 با، حدبي هللا ونعع الػكيل، سبحان هللا والحسج  وال إلو إال هللا وهللا أكبخ.

قال لي> أنا ألدمت نفدي أن أقخأ "يذ"  كل يػم، شػال حياتي،  -واآلن وهللا متألق تألقا  كبيخا   -حجثشي أخ 
فكمسا قخأتيا شعخت نفدي أني قجمت شيئا ، الدم أن تقخأ سػرة معيشة أو  فكأن ىحه الدػرة تعصيشي زخسا  روحيا ،

خسذ صفحات مغ القخآن، أو أن تحكخ هللا عد وجل، صلِّ ركعتي ضحى، وليذ ثسان، ابجأ باثشتيغ، اركع 
، ركعتي قيام الميل، فقط ركعتيغ قبل الفجخ؛ أنت صميت قيام الميل، فقط داوم عمييا، يقػم ليمة ثساني ركعات

 اثشتي عذخة ركعة، عذخيغ ركعة، و ال يعيجىا بعج ذلظ فأنت ابجأ بعبادة معتجلة، عبادة ثابتة.

 
بالسشاسبة أخصخ شيء بالجيغ تخك الفخائس، ىحه مقجمة عمى كل الشػافل، فإن هللا ال يقبل نافمة ما لع تؤد 

 الفخيزة.

 

 

: درء السفاسج مقجـ عمى جمب السشافع  
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فبالجيغ ىشاك شيء خصيخ ججا ؛ ان تجع السحخمات كميا، والسخالفات كميا؛ مادمت قج تخكت السخالفات 
فالصخيق سالظ إلى هللا، أحج الذيػخ لو كمسة لصيفة، كان لو مخيج يأتي إلى الجامع والسعاصي والسحخمات 

مثل الكاز الحؼ مدتػدعو مآلن، والفتيمة مقرػصة، والجخس  -كان ليحا الذيخ كاز قجيع -فيقػل لو> 
ا إذا إندان مجمذ، والبمػرة مسدػحة؛ يحتاج فقط إلى عػد ثقاب؛ يتألق مادام مدتقيسا ؛ فالتألق سيل ججا ، أم

لو مخالفات، وجاء إلى السدجج؛ فبيشسا يعبئ السدتػدع، ويقز الفتيمة السحخوقة، ويجمذ الجخس، ويسدح 
 البمػرة؛ انتيى الجرس، ألن ىحه السخالفات تعسل رانا  عمى القمب>

 ﴾﴿َكالَّ َبْل َراَف َعَمى ُقُمػِبِيْع َما َكاُنػا َيْكِدُبػفَ 
 [04: ]سػرة السصففيغ

بالسشاسبة درء السفاسج مقجم عمى جمب السشافع؛ اإلندان عشجما يرمي قيام الميل، ولو جمدة مختمصة مع 
الشداء المػاتي ال يحممغ لو؛ لع يعج يقػم لقيام الميل ألنو ارتكب  معرية، السعرية حجبتو عغ هللا عد وجل؛ 

افل يجب أن يؤدؼ الفخائس، قبل أن يبجأ ىحه نػافل العبادات لع يعج ليا شعع، فاإلندان قبل أن يبجأ بالشػ 
بالشػافل يجب أن يجع السحخمات كميا ؛ إذا تخك السحخمات صار الصخيق سالكا  إلى هللا؛ أية حخكة، أؼ 
ركعتيغ، أؼ غس برخ، أؼ تبلوة قخآن، يرل إلى هللا، وصل ألن الصخيق سالظ، ومسيج، الصخيق يسيج 

خيق، أما إذا كان الصخيق مدجودا  بالسخالفات فالشػافل لع يعج ليا باالستقامة، بالشػافل تسذي عمى ىحا الص
 معشى.

 
خط ساخغ بيشو وبيغ هللا، قال لي  ىشاكصار  عشجما يدتقيعاإلندان فأشياء باإلسبلم خصيخة ججا ؛  ىشاك
أؼ عسل؛ أقػم ب، وال و ال أصػم ، ال أصّميغ سشة يثبلثو خسذ مغ أنا  >- األسانيمغ  -بالياتف  إندان
صار أكثخ شيء أتسشاه أن أدخل  -أحببت عبارتو  -استقامة تامة فتح خط بيشي وبيغ هللا  استقست وعشجما

لمبيت ألصمي، عشجما استقام صارت الربلة محببة لو ججا ، فاإلندان حكيع نفدو، يجب أن تعخف لساذا أنت 

و ال يخفعشا إال شاعتشا لو : كمشا عشج هللا واحج  
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قخآنا  تتزايق؟ معشى  غيخ قادر أن ترمي؟ لساذا إن وقفت بيغ يجؼ هللا ال يػجج اترال با؟ لساذا إذا قخأت
ذلظ أنظ محجػب، محجػب بالسخالفات، ال تغمب نفدظ، أزل السخالفات أوال ، فتجج أن الصخيق صار سالكا ، 
هللا لشا كمشا، ال ترجق أن هللا لجية دون جية، لػاحج دون واحج، الحؼ أعصى أخاك يعصيظ، والحؼ أعصى 

خق التعامل معو واضحة، وكمشا عباده، وال أحج أحدغ مغ الرحابة يعصيكع؛ هللا مػجػد، وقػانيشو ثابتة، وش
 أحج.

> اصجق أكثخ مشي تدبقشي، ىحه -كان عسخؼ خسدة عذخ عاما   -مخة التقيت مع رجل عالع قال لي كمسة 
الكمسة شيخت لي عقمي، ما ىحه السػضػعية؟ ال يػجج كيشػت؛ قال لي> اصجق أكثخ تدبق؛ كمشا عشج هللا 

 واحج>

ؿَ ﴿َوَلْػ َتقَ  َعْشُو  ِمْغ َأَحجٍ  ِمْشُكع َفَسا*َلَقَصْعَشا ِمْشُو اْلَػِتيغَ  ُثعَّ *أَلََخْحَنا ِمْشُو ِباْلَيِسيغِ *َعَمْيَشا َبْعَس اأْلََقاِويلِ  ػَّ
 ﴾َحاِجِديغَ 

 [47-44الحاقة:سػرة ]

 )) ال أمثل بيع فيسثل هللا بي ولػ كشت نبيًا ((

فتتألق، وال شيء يخفع السدمع إال شاعتو ، عشجما تؤمغ ال  لظ أية ميدة إال الصاعةأنو ليذ تذعخ نفدظ 
شيء يخفعظ عشج هللا؛ ال ندبظ، وال مكانتظ، وال ذكاؤك، وال باعظ الصػيل إال شاعتظ لو؛ ىحه وحجىا تخفعظ، 

 تعامل معو بالصاعة، واعخج في مجارج الكسال.

 والحسج  رب العالسيغ
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 في العدلة لسغ ال يأمغ عمى نفدو مغ االختالط( : ىجيو  84 - 22الجرس ) 

 .بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ

 العبادة أول شيء في الحياة >

وألرق شيء في أييا األخػة الكخام، في حياة اإلندان أولػيات، أول شيء في حياتو أن يعبج هللا عد وجل، 
حياتو بمجه، ومدقط رأسو، ومكان والدتو، وأىمو، وعذيختو الحيغ نذأ بيشيع، إذا حالت ىحه البيئة التي نذأ 
فييا، حالت بيشو وبيغ أن يعبج هللا؛ القخآن الكخيع يأمخه أن يياجخ، ومغ لع يياجخ يدتحق دخػل الشار، ألن 

يغ أن تعبج هللا البج مغ أن تتحػل إلى بمج آخخ؛ إذا  أول سّخ وجػدك أن تعبج هللا؛ فأؼ مكان حال بيشظ وب
  :شيء في الحياة، العبادة

اأْلَْرِض َقاُلػا َأَلْع َتُكْغ ﴿ِإفَّ الَِّحيَغ َتَػفَّاُىُع اْلَساَلِئَكُة َضاِلِسي َأْنُفِدِيْع َقاُلػا ِفيَع ُكْشُتْع َقاُلػا ُكشَّا ُمْدَتْزَعِفيَغ ِفي 
 َعًة َفُتَياِجُخوا ِفيَيا ﴾َأْرُض َّللاَِّ َواِس 

  ]9;سػرة الشداء>[
 .لى آخخ اآليةإ

 : ىجؼ الشبي عميو الربلة والدبلم في العدلة لسغ ال يأمغ عمى نفدو عشج االختبلط

اآلن؛ الحياة االجتساعية أساسية؛ الحياة االجتساعية ضخورية، أما إذا أدػ االنجماج في ىحه الحياة إلى 
أن تعتدل ىحا السجتسع، ىحا كبلم دقيق، والحؼ أورد السدمسيغ مػارد اليبلك ىحا معرية هللا؛ فبلبج مغ 

التداىل في ىاتيغ الشقصتيغ، مغ خبلل االنجماج في السجتسع، ومع األقارب، ومع األىل،؛ صار ىشاك 
غ معاص و حجاب عغ هللا عد وجل، فاليػم الجرس؛ ىجؼ الشبي عميو الربلة والدبلم في العدلة لسغ ال يأم

 .عمى نفدو عشج االختبلط
صمة الخحع مغ أساسيات الجيغ؛ إذا أدت ىحه الرمة إلى معرية فجعيا، دع خيخا  عميو الذخ يخبػ، درء 

  :السفاسج مقجم عمى جمب السشافع، يقػل الشبي عميو الربلة والدبلم
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قاؿ: أعػذ با مغ كاف سعج بغ أبي وقاص رضي هللا عشو في إبمو، فجاءه ابشو عسخ، فمسا رآه سعج ((
سيجنا  - شخ ىحا الخاكب، فشدؿ، فقاؿ لو: أَنَدلَت في ِإبمظ وغشسظ وتخكت الشاس يتشازعػف السمَظ بيشيع؟

فزخب سعج في صجره، وقاؿ اسكت، سسعُت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقػؿ: إف هللا يحب العبج التَّقيَّ  -سعج اعتدؿ
 )) الغشيَّ الخفيَّ 

 ]عغ عامخ بغ سعجأخخجو مدمع [
الحؼ إذا غاب لع يفتقج، وإذا وجج لع  -، الغشيَّ عسا سػػ هللا، الخفيَّ - السدتقيع -إن هللا يحب العبج التَّقيَّ 

؛ أؼ ليذ شخشا  أن تكػن تحت األضػاء، أن تكػن ميسا ، وإذا دخمت -يعخف، وىػ عشج هللا في أعمى عمييغ 
ال، قج تكػن إندانا  مغسػرا  ال أحج يعخفظ لكشظ عشج هللا عطيع، لكشظ فالشاس يقفػن، وأن تبلحقظ العجسات، 

  :عشج هللا كسا قال هللا عد وجل

 ﴿َوِإْبَخاِىيَع الَِّحي َوفَّى﴾
 ] 59سػرة الشجع> [

وفيت عيج هللا عد وجل؛ ألنو اآلن الحياة االجتساعية واالنجماج فييا فيو معاص كثيخة ججا ، نداء متفمتات، 
امج، أمديات، سيخات، مقاصف، نجوات، فشادق، ىحا كمو يبعج عغ هللا عد وجل؛ ففي زمان الفداد، أفبلم، بخ 

زمان التفمت؛ آِو إلى الكيف؛ الكيف مدججك وبيتظ؛ فاإلندان دخل إلى بيتو، أغمق الباب، يرمي ببيتو، يقخأ 
أؼ فداد، عغ أؼ اختبلط، فأحيانا   القخآن، يقعج مع أوالده، يعبج هللا بعيجا  عغ أية فتشة، عغ أية ضبللة، عغ

تذتج الفتغ، وتدتعخ؛ في مثل ىحه األزمشة يربح الخجل مؤمشا  ويسدي كافخا ، ويسدي مؤمشا  و يربح كافخا ؛ 
  :أفزل شيء أن تمػذ ببيت مغ بيػت هللا، وببيتظ الحؼ ىػ كيفظ تؤوؼ إليو، فمحلظ

 ))إف هللا يحب العبج التَّقيَّ الغشيَّ الخفيَّ ((
 ]أخخجو مدمع عغ عامخ بغ سعج[

  .سيجنا سعج صار ىشاك فتشة فاندحب
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 : االعتدال في البيت أو السدجج إذا اختمصت األمػر و تجاخمت األوراق

  :عغ أبي سعيج الخجرؼ رضي هللا عشو، قال
غ؟ قاؿ رجل: يا رسػؿ هللا، أي الشاس أفزل؟ قاؿ: مؤمغ يجاىج بشفدو ومالو في سبيل هللا، قاؿ ثع م((

 ))ويجع الشاس مغ شخه -وفي رواية: يتقي هللا  -قاؿ: رجل معتدؿ في شعب مغ الذعاب، يعبج ربو 
 ]أخخجو البخارؼ ومدمع والتخمحؼ أبي سعيج الخجرؼ [

األمػر إذا اختمصت، واألوراق تجاخمت، والسزممػن مع عامة السدمسيغ، ضبلالت تصخح نطخيات، تصخح كتبا  
  :ن، تحتقخ الدشة أحيانا ، و تقػل> نكتفي بالقخآن، وىحه اآليات التي تقػلما أندل هللا بيا مغ سمصا

ُسػُؿ َفُخُحوُه َوَما َنَياُكْع َعْشُو َفاْنَتُيػا﴾  ﴿َوَما َآَتاُكُع الخَّ
 ] 9سػرة الحذخ> [

  :ماذا نفعل بيا؟ وقػلو تعالى
 ﴿ َلَقْج َكاَف َلُكْع ِفي َرُسِػؿ َّللاَِّ ُأْسَػٌة َحَدَشة﴾

 ] 46سػرة األحداب> اآلية [
 ماذا نفعل بيحه اآلية؟

ومغ أيغ نأتي بتفاصيل الرمػات؟ و تفاصيل الدكاة؟ وتفاصيل األحكام الذخعية؟ وأحكام البيػع؟ وكيف أن 
هللا سبحانو وتعالى وَكل الشبي عميو الربلة والدبلم أن يبيغ لمشاس ما ندل إلييع، فكيف نقػل نكتفي بالقخآن!؟ 

ىات، واتيامات، عمى مدتػػ الكتب والتآليف و السكتبات واألفكار والشجوات؛ قج تعقج نجوة ضبلالت، وتخ 
لتعصيل أحكام هللا عد وجل؛ قبل أسابيع جاء شخز مغ مرخ أجخيت معو نجوة قال> ال داعي ألن نقصع 

 :اليج، و قػلو تعالى

اِرَقُة َفاْقَصُعػا َأْيِجَيُيَسا﴾ اِرُؽ َوالدَّ  ﴿و الدَّ
 ]:5سائجة> سػرة ال[
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أمخنا بيحا، تقػل> ال داعي ليحا؟! ىشاك أساليب لمخدع غيخ قصعية، يدتخف بالقخآن  –خالق الكػن  -إلو 
 .وبأحكام القخآن، و شبعا  ىػ لو مطيخ ديشي أيزا ، بدؼ ديشي، وىػ داعية، و ضبلالت، وخدعببلت، وتخىات

 : اتباع مشيج الشبي في الجعػة إلى هللا عد وجل

الفتغ لح بجامعظ، لح ببيتظ، قخآنظ معظ، كتاب الدشة معظ، أخػانظ حػلظ، اكتف بإخػانظ، اكتف في زمغ 
 .بالسؤمشيغ، اكتف بسدجج يحكخ هللا فيو

سػف أقػل لكع الحقيقة> الجعػة إلى هللا البج مغ أن تتبع مشيج الشبي في الجعػة، أما أن تأتي بإندان ممحج 
مسميشة في العالع آراءك؛ اعسل اتجاىا  معاكدا ، والشاس يفخحػن بيحه تفزل اصعج؛ أسسع مبلييغ  :وتقػل لو

السحصة؛ يا أخي كميا نجوات جيجة، صاحب ىحه السحصة ييػدؼ؛ نحغ في ضبلل؛ أن ُأمّكغ إندانا  يتكمع عغ 
ة كل ضبلالتو، يحتقخ الجيغ، يحتقخ السدمسيغ، يحتقخ كبلم هللا عد وجل، أأمكشو؟! أأسسع السبلييغ السسميش

؟! أىحه شخيق الجعػة!؟ ىحا شخيق لع -الحؼ يسثل الجيغ أضعف  -أفكاره، وأجعل الصخف الثاني أضعف مشو 
يفعمو الشبي إشبلقا ، والجعاة يجب أن يمتدمػا بسشيج الشبي في الجعػة، مشيج الشبي أن تمقي عمى الشاس الحق، 

تبث في الفزاء، وتدسعيا الخسذ قارات،  إندان سألظ تجيبو عمى انفخاد، أما أن تعسل ىحه الخرػمات التي
وتأتي بالصخف الرح ضعيفا ، حجتو ضعيفة، ال يػجج عشجه إمكانيات أن يجافع عغ الجيغ، يطيخ أمام الشاس 
أن اإلسبلم ضعيف، ليذ فيو حجة، اإلسبلم أسمػب تقميجؼ، أما ذلظ فستحزخ، فكخه نيخ، واقعي، قػؼ 

 ؟الحجة، جخؼء، أتعصي الكفخ ىحا الجور!

 : في الدمغ الرعب عميظ بخاصة نفدظ ودع عشظ أمخ العامة

اآلن الشاس بساذا انذغمػا؟ بيحه الشجوات، كل يػم يقػل لظ> فبلن ضيخ، فبلن تكمع، ىحا الفكخ الزال يدخؼ 
في ىحه القشػات، قشػات السجارؼ يدخؼ بيا، ويؤذؼ الشاس، الحؼ أتسشاه عمى هللا عد وجل أن كل داعية 

بع الشبي في شخيقة الجعػة، أما أن ُتسّكغ إندانا  ضاال  مزبل  أن يتكمع ما يذاء، ويدسعو السبلييغ يشبغي أن يت
السسميشة؛ فيحا شيء لع يفعمو الشبي؛ ىل ورد أن الشبي عسل مشاضخة أمام أصحابو مع إندان كافخ مع أن 

اسأل ألجيبظ! ما ورد ىحا، الحجة معو؟ ما فعل الشبي ذلظ إشبلقا ، ما التقى مع كافخ وعسل مشاضخة، و 
والسذكمة أن الباشل أحيانا  يتسكغ مغ ضعاف الشفػس؛ فتجج أن اإلندان الزعيف إيسانو، أو شيػتو غالبة 
 .عميو، إن سسع فكخة تؤيجه يتعمق بيا، لع يعج ييسو الخد عمييا، ىسو أن يفيسيا ىحه أعجبتو
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، أو غصى السعرية بذيء، بتعميل، بتغصية معيشة؛ اآلن ىشاك أشياء كثيخة؛ كتاب مثبل  إذا أباح السعرية
كع  -ىحه عمقت  -تجج الشاس يتعمقػن بو تعمقا  شجيجا ، اآلن آالف مؤلفة يقػلػن لظ> قج أفتػا بالخبا في مرخ

حجيث ديشي ضيخ في العالع لع يعمق أما اإلفتاء بالخبا فعمق؟ فأحيانا  الخصأ يتسكغ مغ اإلندان، فميذ مغ 
ضحي بالسجتسع بأكسمو عغ شخيق قشاة فزائية، أسسع الشاس الكفخ، واإللحاد، والصعغ بالجيغ، السعقػل أن أ

وأجعل الصخف اآلخخ ضعيفا ، فمحلظ نحغ بحاجة اآلن أن نحافع عمى صفائشا، نحغ اجتساعيػن إلى أقرى 
تساعي تدل قجمي، درجة؛ اجتساعيػن إذا كان الػضع شبيعيا ، اجتساعيػن فيسا بيششا، أما بحكع أنشي أنا اج

اجتساعي أقع بسعرية، اجتساعي أشتيي السشكخ، فيحه مذكمة كبيخة؛ لحلظ في الدمغ الرعب؛ في زمغ 
القابس فيو عمى ديشو كالقابس عمى الجسخ، في زمغ األوراق تجاخمت، في زمغ الزبلل شخح مع اليجػ، 

  :في زمغ اإلندان شعخ بغخبة؛ قال> في مثل ىحا الدمان
بخاصة نفدظ ودع عشظ أمخ العامة، الـد بيتظ وأمدظ لدانظ، وخح ما تعخؼ، ودع ما تشكخ، عميظ ((

 ))وعميظ بخاصة نفدظ، ودع عشظ أمخ العامة
 ]صحيح عغ عبج هللا بغ عسخو بغ العاص[

 : الخيخ كمو في السؤاثخة

، أؼ مدتحيل أن أؤثخ لجيشا قاعجة عامة ميسة ججا > أن الخيخ كمو في السؤاثخة؛ ولكغ ال مؤاثخة في الخيخ
اآلن أنت وقعت  !إندانا  عمى شاعة هللا؛ أنا ىجفي أىجيو؛ سأجمذ معو، مع زوجتو، بشاتو؛ وأتكمع عغ هللا

بالفخ ولع تعخف، وقعت بالفخ وانتييت، أنا ال أؤثخ إندانا  عمى شاعة هللا؛ كثيخا  ما تجج أشخاصا  يجتيجون 
ى؛ مسشػع أن تختمي معيا، فأنت تشصمق مغ ىجايتيا فإذا أنت في أنو مغ السسكغ أن أىجؼ ىحه؛ لكغ ىحه أنث

معرية كبيخة، فيشاك مدالق كثيخة ججا ، تخىات كثيخة، شبعا  سبب اختيارؼ ىحه األحاديث أنشي كثيخا  ما أسسع 
 .عغ إندان عمى أثخ قميل مغ االنفتاح عمى السجتسع خدخ ديشو

 : قج أنقح ديشومغ اختار مرمحة بعيجة عغ فتغ السجتسع يكػن 
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  :والحجيث الدادس قال عميو الربلة والدبلم
 ))ُيػِشُظ أف يكػف خيَخ ماؿ السدمع؛ َغَشع َيْتَبُع بيا َشَعَف الجباؿ، ومػاقع الَقْصِخ، َيِفخُّ بجيشو مغ الفتغ((

 ] أخخجو البخارؼ والسػشأ وأبػ داود والشدائي عغ أبي سعيج الخجرؼ [
أو بالسشصقة الرشاعية؛ يػجج سيارات معصمة،  -ترميح سيارات  -زقاق الجغ اآلن في دمذق؛ محل في 

شحع، زيت، أصػات، ومحل بالحسخاء يبيع مثبل  ألبدة ندائية؛ العصخ، واألناقة، والشعػمة، واألغاني، أييسا 
؛ أقخب لآلخخة ولمجشة؟! الحؼ في السشصقة الرشاعية، ىشاك ال يػجج معرية، ال يػجج محبلت فييا قشز

وهللا غمصت، كل الدبائغ نداء متفمتات لجرجة غيخ  :الشداء كاسيات عاريات؛ أخ كخيع فتح محبل  قال لي
معقػلة، قال لي> أنا محرغ بالدواج، عشجؼ شباب بالسحل، عشجؼ مػضفػن؛ أول امخأة، وثاني امخأة، وثالث 

تخت مرمحة بعيجة عغ إغخاءات امخأة؛ ىشاك مذكمة؛ فكمسا استصعت أن تبتعج عغ مػاشغ الفتشة، كمسا اخ
  :الشداء؛ كمسا اختخت مرمحة بعيجة عغ فتغ السجتسع؛ تكػن أنت قج أنقحت ديشظ، لحلظ قال

، ومػاقع الَقْصخِ  -عالىا ورؤوسيا أي أ -ُيػِشُظ أف يكػف خيَخ ماؿ السدمع َغَشع َيْتَبُع بيا َشَعَف الجباؿ  ((
 )) َيِفخُّ بجيشو مغ الفتغ

 ]والسػشأ وأبػ داود والشدائي عغ أبي سعيج الخجرؼ  أخخجو البخارؼ [

 : اإليساف القػي يرسج أماـ إغخاءات الجنيا

  : وعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو أن رسػَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
َىْيعة، مْغ َخْيِخ َمَعاير الشاس ليع: َرُجل ُمسِدظ بِعشاف فخسو في سبيل هللا، َيِصيُخ عمى َمْتشو، كمسا سسع ((

عاؼ،  أو َفْدعة، شار عميو يبتغي القتل، أو السػت َمطانَّو، أو رجل في ُغَشيسة في رأس َشَعفة مغ ىحه الذِّ
أو بصغ واد مغ ىحه األودية، ُيقيع الرالة، وُيؤتي الدكاَة، ويعُبج ربَّو حتى يأتَيو اليقيغ، ليذ مغ الشاس إال 

 ))في خيخ
 ]أخخجو مدمع عغ أبي ىخيخة[

 

 



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  215

 

يسكغ أن تكػن في بيت متػاضع، مع أخ مؤمغ جمدت معو، قخأت قخآنا  شعخت برفاء، بخاحة، و يسكغ أؼ 
أن تذخب فشجان قيػة بفشجق خسذ نجػم، جالذ؛ تخػ آالف الشداء شبو عخايا، أول مخة غززت برخك ثع 

ن يرمي؛ صارت ىل ىحا شاب أم بشت؟ تخيج أن تتأكج؛ فخأيتيا؛ ىحا ما يحرل معشا، يشطخ فمع يعج يخيج أ
الربلة صعبة عميو؛ يخيج أن يخػ السشاضخ، فبيغ أن تجمذ بغخفة مغ الجرجة العاشخة، مع أخ مؤمغ، تقخأ 
قخآنا ، وبيغ أن تذخب فشجان قيػة في فشجق ما! اختمف الػضع اختبلفا  كميا ؛ أنا أنبو ألنشي ال أتكمع مغ ىخاء، 

إلى بيت مغ بيػت هللا، بذكل أو بآخخ تججه فمت؛ فمت مغ  أحيانا  اإلندان يكػن مدتقيسا ، مشزبصا ، يؤوؼ 
 .إغخاء بديط، ونحغ نخيج إيسانا  قػيا  يرسج أمام اإلغخاء

  :إذا  ىشاك أربعة أحاديث

 ))إف هللا يحب العبج التَّقيَّ الغشيَّ الخفيَّ ((
 ]أخخجو مدمع عغ عامخ بغ سعج[

 ))الى ويجع الشاس مغ شخهرجل معتدؿ في شعب مغ الذعاب يتقي ربو تبارؾ وتع((
 ]أخخجو البخارؼ ومدمع والتخمحؼ أبي سعيج الخجرؼ [

  :و

 ))ُيػِشُظ أف يكػف خيَخ ماؿ السدمع َغَشع َيْتَبُع بيا َشَعَف الجباؿ، ومػاقع الَقْصِخ، َيِفخُّ بجيشو مغ الفتغ((
 ] أخخجو البخارؼ والسػشأ وأبػ داود والشدائي عغ أبي سعيج الخجرؼ  [

عف، أو بصغ واد مغ ىحه األودية؛ ُيقيع الرالَة، ويؤتي رجل  (( في غشيسة في رأس ِشعفة مغ ىحه الذِّ
 )) الدكاَة، ويعبج ربو حتى يأتيو اليقيغ

 ]رواه الشدائي عغ عبج هللا بغ عباس[

 : أثسغ شيء في زمغ الفتغ أخ في هللا

تبثو حبظ ويبثظ حبو، تخكغ إليو، تدكغ  بالسشاسبة أثسغ شيء في زمغ الفتغ أخ في هللا، تأنذ بو ويأنذ بظ،
إليو، تعيشو ويعيشظ، تأخح بيجه ويأخح بيجك؛ فسغ لو أخ مؤمغ فميعس عميو بالشػاجح، يحخص عميو، يمجأ لو، 
يكثخ جمدات معو؛ يريخ ىشاك أنذ، اإلندان ليذ كل لحطة بالجامع، و ليذ كل لحطة مع الذيخ، وليذ 

مغ بيغ السؤمشيغ مؤمشيغ يجمذ معيع دائسا ، يكػن معيع؛ أحيانا  كل لحطة مع مغ يحب، يجب أن يختار 
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يكػن ىشاك يػم عصمة، تجمذ مع أخيظ فتختاح، فبلبج مغ أن ترصفي أخػيغ، أو ثبلثة، ىؤالء يؤندػنظ، 
 .ويحفطػنظ، وىع حرغ لظ

سقياس أنو مغ درس اليػم؛ إذا كان ىشاك فتغ فالعدلة أولى، أما إن لع يكغ ىشاك فتغ فاالختبلط أولى، ال
خالط الشاس فربخ عمى أذاىع، واستصاع أن يأخح بيجىع إلى هللا؛ أفزل مغ أن يعتدليع، أما إذا كانػا أقػػ 
مشظ، وليع قػة جحب أكبخ؛ فػ هللا تخكيع أولى، ىحا ىػ األصل، نياية السصاف> الػحجة خيخ مغ الجميذ 

تسع راقيا ، وهللا ىحا السجتسع أرقى مغ الػحجة الدػء، لكغ الجميذ الرالح خيخ مغ الػحجة، إذا كان السج
بكثيخ، أما إذا السجتسع كمو متفمت فالعدلة أولى، اآلن> إذا اإلندان ذىب ليدور خالتو؛ خخج لو بشات خالتو 

اختمف  -الثبلث بثياب متفمتة بالريف> أىبل !! أيغ إذا  صمة الخحع ىحه؟ كميغ أجشبيات عشو، وىغ متفمتات 
ىحا الحؼ ألح عميو، حافع عمى استقامتظ، وعمى صفائظ،  -رمة رحع صخنا بثبلث معاص كشا ب -األمخ 

 .وحافع عمى إخػانظ السؤمشيغ، اجمذ معيع، وال تدتبجل بيع غيخ السؤمشيغ
 والحسج  رب العالسيغ
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 ويجه لدانو مغ السؤمشػف  سمع مغ( :  48 - 07)  الجرس

 

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة الحسج  رب العالسيغ، وبسم ميحرلا نمحرلا هللا، 

 
 

 عغ أبي مػسى رضي هللا عشو قال> قمت> 
 ))يا رسػؿ هللا! أي السدمسيغ أفزل؟ فقاؿ عميو الرالة والدالـ: مغ سمع السدمسػف مغ لدانو ويجه((

 [األشعخي  مػسى يأبعغ  والشدائي والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

الطاىخؼ ليحا الحجيث أن السدمع الحؼ ال يؤذؼ السدمسيغ, ال بمدانو, وال بيجه, قج يتبادر إلى الحىغ السعشى 
ىػ أفزل السدمسيغ عشج هللا, إال أنو قج يشذأ معشى آخخ, سساه العمساء> )السعشى السخالف(, أو )السعشى 

بمدانو أو السعاكذ(, بسعشى أن غيخ السدمسيغ ال يدمسػن مغ لدانو ويجه, مسشػع أن يؤذؼ السدمسيغ وحجىع 
 بيجه, وال يتجو السشع إلى غيخ السدمسيغ.

ىحا السعشى ما أراده الشبي عميو الربلة والدبلم, لعل السعشى الحؼ أراده الشبي أن سسعة السدمسيغ ال ُتخجش 
مغ خبلل ترخفات ىحا اإلندان, فمػ أساء لغيخ السدمسيغ ُيتيع اإلسبلم كمو, لػ أكل السدمع ماال  حخاما  عمى 

 لسدمع التيع ىحا الحؼ ىػ غيخ مدمع السدمسيغ. غيخ ا
ً  إذا أساء إليظ مدمع, تشطخ إليو وحجه, أما إذا أساء مدمع إلى غيخ مدمع, غيخ السدمع ال يشطخ  ودائسا  وأبجا 
إلى أنو شخز أساء, يشطخ إلى أنو ديغ قج أساء؛ فقبل أن تؤذؼ غيخ السدمع, وقبل أن تحتال عميو, وقبل أن 

 قبل أن تخجشو, عج لمسبلييغ, ألنو سيتيع اإلسبلم كمو.تأكل مالو, و 
؛ يشبغي أن يدمع السدمسػن مغ لدان السدمع ويجه, ويشبغي أن يدمع الشاس جسيعا  مغ لدان السدمع  عمى كلٍّ
ويجه, إن كان إسبلمو صحيحا , وإن كان حخيرا  عمى سسعة السدمسيغ, وإن كان حخيرا  عمى أن يبقى اسسيع 

 و أن يدتقيع مع الشاس جسيعا .متألقا , فعمي
 
 
 
 

 السعشى الحي أراده الشبي عميو الرالة والدالـ مغ الحجيث التالي :
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 يؤكج ىحا السعشى قػل الشبي عميو الربلة والدبلم>
 ))مغ غر فميذ مشا((
 [ليمى أبي بغ الخحسغ عبجعغ  مدشجه في مدخىج بغ مدجد أخخجو]

 مغ غر؛ أؼ إندان كائشا  مغ كان.
 

 

  
اإلندان لػ  الحالة األولى ىي التطمع> أما أذػ المدان فيشاك ست حاالت استثشاىا العمساء مغ أحكام الغيبة>

لى الدمصان, أن فبلنا  فعل معي كحا وكحا, فيل ىحا مغ الغيبة؟ الجػاب> ال, وإال إرفع أمخه إلى القاضي, و
 التغى العجل.
سدمع أن يخفع أمخه إلى القاضي, وأن يقػل لو> يا سيجؼ, فبلن فعل معي كحا وكحا, فبلن اغترب يسكغ لم

مالي, فبلن نير عخضي, ىحا ال يعج غيبة, إذا تطمست إلى الدمصان, وذكخت الفعل الذشيع الحؼ فعمو أخػك 
 معظ, ىحه حالة. 

 

 

لػ أن ىشاك محبل , أو بيتا  يبيع خسخ سخا , وأنت ذىبت  الحالة الثانية> أن تدتعيغ بإندان عمى إزالة مشكخ>
إلى إندان قػؼ بإمكانو أن يسشع ىحا السشكخ, وذكخت لو أن فبلنا  الفبلني يبيع الخسخ سخا  مغ ىحا البيت, فأنت 

أن تحجثو بسا فعل ىحا اإلندان, وليذ ىحا مغ الغيبة  لظإذا استعشت بإندان قػؼ عمى أن تديل ىحا السشكخ, 
 يزا , ىحه الحالة الثانية.أ
 

 

 

 

 

: ػ أف تدتعيغ بإنداف عمى إزالة مشكخ 0  
 

طمع :تػ ال 0  

استثشاىا العمساء مغ أحكاـ الغيبة ىي : الحاالت التي  
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أؼ فبلن فعل معي كحا وكحا, ما الحكع الذخعي؟ أفعل معو الحالة الثالثة> أن تدتفتي السفتي في مػضػع> 
 كحا أم أسامحو أم ماذا أفعل؟

 أخ كخيع سألشي قبل يػميغ, قال لي> بيشسا أنا نائع في غخفة الشػم أنا وزوجتي, دخل لز إلى البيت, شبعا  
ألقي القبس عميو, وأودع في الدجغ, قال لي> بإمكاني أن أعفػ عشو, وأخفف عشو, وبإمكاني أن أضاعف لو 
السجة, فساذا أفعل؟ قمت لو> الحكع الذخعي إذا كان عفػك عشو يقخبو إلى هللا فيشبغي أن تعفػ عشو, وإذا كان 

 ئج إلى اجتيادك, والجليل قػل هللا عد وجل>عفػك عشو يديجه انحخافا  فيشبغي أن تدجخه, وىحا عائج إليظ, وعا
َئةٍ  َوَجَداءُ ﴿ َئةٌ  َسيِّ  ﴾َوَأْصَمحَ  َعَفا َفَسغْ  ِمْثُمَيا َسيِّ

 [41]سػرة الذػرى اآلية:

 أؼ مغ ابتغى اإلصبلح بعفػه, إذا غمب عمى ضشظ أن عفػك عشو يرمحو قال>
 ﴾َّللاَِّ  َعَمى َفَأْجُخهُ ﴿

 [41]سػرة الذػرى اآلية:

 أما>

 ﴾َيْشَتِرُخوفَ  ُىعْ  اْلَبْغيُ  َأَصاَبُيعُ  ِإَذا َوالَِّحيغَ ﴿
 [09]سػرة الذػرى اآلية: 

األصل أن تشترخ, أما إذا غمب عمى ضشظ أن عفػك عشو يقخبو إلى هللا فيشبغي أن تعفػ عشو, وعشجئح أجخك 
 عمى هللا.

 

 

يػجج رأؼ آخخ ىشا فخعي> إذا اإلندان استفتى مفتيا  في مػضػع, وقال> يػجج رجل فعل معي كحا وكحا, ال 
فبلن فعل معي كحا وكحا, وفي  يػجج داع أن يثشي, وال يعيغ, أما في مػضػع التطمع فيجب أن يعيغ, فبلن بغ

مػضػع االستعانة بذخز قػؼ عمى إزالة مشكخ, يشبغي أن يقػل> فبلن يبيع الخسخ في بيتو سخا , وفي ىحا 
 البيت دعارة, وفي ىحا البيت كحا و كحا.

 

  االستفتاء فسسكغ أال تعيغ:يجػز التعييغ في التطمع وفي االستعانة عمى إزالة مشكخ أما في 

 

:  ػ أف تدتفتي السفتي في مػضػع 0  
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كحا  يجػز التعييغ في التطمع, وفي االستعانة عمى إزالة مشكخ, أما في االستفتاء فسسكغ أال تعيغ, فبلن فعل
 وكحا, ماذا أفعل أنا؟ أو عفػا > رجل فعل مع رجل ىكحا.

وأنا أرتاح كثيخا  لبعس األخػة الحيغ يدتفتػن دون أن يعيشػا األشخاص, وىشاك إندان يدتحي, ويخجل أن 
 يفزح نفدو, يقػل لي> سألشي صجيق, ماذا أفعل؟

ي, فبل يػجج مانع؛ ىحا نػع مغ الحكسة, أكثخ األسئمة تأتي أحيانا  بريغة> أن صجيقو سألو وكمفو أن يدتفت
 ونػع مغ حفع ماء الػجو, وهللا عد وجل ستار, وساتخ, ستار العيػب.

 

 
فإندان فعل معرية ال يشبغي أن يفزح  نحغ ال يػجج عشجنا في اإلسبلم اعتخاف إشبلقا , إسبلمشا فيو ستخ؛

 نفدو, بل إن هللا عد وجل إذا ستخ عمى عبج مغ الحنب الكبيخ, مغ الكبيخة أن يفزح نفدو.
ىكحا في ساعة صفاء قال لي> ارتكبت الفاحذة, وقج تاب,  أذكخ قرة قجيسة, مغ عذخيغ أو ثبلثيغ سشة, أخ

وأصمح, وارتقى إلى هللا, لكغ سبحان هللا! كمسا نطخت إليو تحكخت فعمو, كان عميو أال يقػل ىكحا, ال يػجج 
 داع, ال يػجج داع ألن تكػن صخيحا  بالسػضػع, شخز هللا عد وجل ستخه, اقبل ستخ هللا عد وجل. 

وإذا أقيع الحج عمى إندان, أو عمى  -ة> امخأة زنت أقيع عمييا الحج في عيج سيجنا عسخ, وأنا أذكخ قخأت مخ 
, فبعج حيغ جاء مغ يخصب ىحه الفتاة, وال يعمع ما كان -امخأة, وتابت, فحجىا كفارتيا, وىي عشج هللا بخيئة

وهللا لػ ذكخت لو لقتمتظ" أؼ  مشيا, فجاء أخػىا لديجنا عسخ, وسألو, قال لو> " أأذكخ لو ما كان مشيا؟ قال لو>
 ألوجعتظ.

 ((َلوُ  َذْنبَ  اَل  َكَسغْ  الحَّْنِب  ِمغْ  التَّاِئبُ ))
 [مدعػد بغ هللا عبج عغ ماجو ابغ أخخجو]

 ((َلوُ  َذْنبَ  اَل  َكَسغْ  الحَّْنِب  ِمغْ  التَّاِئبُ ))
 [مدعػد بغ هللا عبج عغ ماجو ابغ أخخجو]

 ىشاك إندان يحب أن يدتقري ماضي اإلندان. 
والبارحة فػجئت بدؤال> أن رجبل  شابا  تدوج مغ فتاة مدتقيسة, وديشة, وممتدمة, إلى آخخه, بعج حيغ عمع أنيا 
لع تكغ كحلظ مغ قبل, كانت شالبة جامعية, وكان ليا أصجقاء, ىػ متألع ججا , وفي ضيق شجيج, قمت لو> ىحا 

ألن ىحه اإلندانة تابت, انتيى األمخ, اإلسبلم يجب ما قبمو, شبعا > ال يػجج فاحذة لكغ  الزيق مغ الذيصان,
ال يػجج التدام سابقا ؛ اإلسبلم يجب ما قبمو, ييجم ما كان قبمو, الحج ييجم ما كان قبمو, اليجخة تيجم ما كان 

 قبميا.

 التَّائب مغ الحَّنب كسغ اَل ذنب لو :
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ّكخه بعسمو الدابق إشبلقا . ومػقف سيجنا وأنا أرػ مغ الكسال إذا اإلندان لو جاىمية, ثع صمح حالو, أال ُتح
 يػسف لسا قال>

ْجغِ  ِمغَ  َأْخَخَجِشي ِإذْ  ِبي َأْحَدغَ  َوَقجْ ﴿  ﴾الدِّ
 [011]سػرة يػسف اآلية:

أييسا أخصخ؟ الجب أخصخ, اإلندان بالدجغ حياتو مزسػنة, وأكمو مزسػن, و لو مأوػ, لكغ ليذ لو مفتاح, 
 ىبلكا , فسا ذكخ أخػتو بعسميع، قال>أما بالجب فخصخ السػت جػعا , أو 

ْجغِ  ِمغَ  َأْخَخَجِشي ِإذْ  ِبي َأْحَدغَ  َوَقجْ ﴿ ْيَصافُ  َنَدغَ  َأفْ  َبْعجِ  ِمغْ  اْلَبْجوِ  ِمغَ  ِبُكعْ  َوَجاءَ  الدِّ  ﴾ِإْخَػِتي َوَبْيغَ  َبْيِشي الذَّ
 [011]سػرة يػسف اآلية:

يجعميع مديئيغ في نز ىحه اآلية, ىحا أيزا  مغ كسال وما ذكخ أنيع كادوا لو, الذيصان دخل بيششا, أؼ لع 
 اإلندان.

 

 

إندان يذارك شخرا  نرابا , إندان خصب مغ أسخة, وىحا الخاشب كحاب, شارب خسخ,  الخابع ىػ الشريحة>
إندان يخيج أن يذتخؼ بيتا , وىحا البيت لو إشكال بأساساتو, وىشاك أمخ بإخبلء البيت، إندان يخيج أن يعقج 

 ذكمة, فيحه نريحة ال ُيقرج مشيا اإلفداد إشبلقا , فالشريحة مباحة.صفقة مع إندان, والرفقة ليا م
 صار التطمع, واالستعانة عمى إزالة مشكخ, والفتػػ, والشريحة, والسدمع يجب أن يشرح السدمسيغ.

أحيانا  يكػن ىشاك بيت فيو مذكمة كبيخة, يػجج عميو رىػنات, يقػل لظ> سيأتيشي زبػن اآلن, البيت أعجبو, أؼ 
ج مغ الحؼ أعجبو البيت أن يعسل عقجا , يجفع عخبػنا , و يسشعو مغ الكذف عمى سجمو العقارؼ, قج يكػن يخي

عميو حجػزات, أو عميو رىػنات, أو إشكاالت كبيخة ججا , فيػ استغل رغبتو بالبيت, ومشعو أن يبحث عغ 
 ب الشريحة.ماضيو, وتعمع أنت ما كان مغ ىحا السػضػع, فيحا ليذ مغ باب الغيبة, مغ با

 

 

 

 

 

ػ الشريحة : 4 
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ىشاك أشخاص يدني, ويتباىى بالدنا, يذخب أن يكػن اإلندان مجاىخا  بالفدق> الغيبة  الشػع الخامذ إلباحة
الخسخ, ويتباىى بذخب الخسخ, فالسجاىخ بالفدق ال غيبة لو, ىػ زكى عغ نفدو, ىػ فزح نفدو, فبل غيبة 

 ؼ يجاىخ؟ ىػ الفاجخ.لفاسق, لفاسق مجاىخ, ومغ ىػ الح
تجج شخرا  شخب الخسخ, وستخ نفدو, وشخرا  شخب الخسخ, وفزح نفدو, الداتخ لشفدو فاسق, أما الحؼ 
جيخ بفدقو ففاجخ, ال غيبة لفاجخ؛ إندان يتباىى بالسعاصي, يتباىى بأكل أمػال الشاس بالباشل, يتباىى 

 اسق بسا فيو, يححره الشاس.بذخب الخسخ, يتباىى بالدنا, ىحا ال غيبة لو, ذكخوا الف
 

 

كشت تقػل> الجاحع, أؼ جحطت عيشاه, تقػل> األعسر, تقػل> الستشبي مثبل , فيشاك  آخخ شيء> التعخيف>
 صفات لؤلشخاص ال ُيقرج مشيا الغيبة إال التعخيف.

 قالػا> "إذا أمكشظ أن تعخفو باسع آخخ, فاألولى أن تفعل ذلظ".العمساء 
أحيانا  يكػن اإلندان لو اسع, ولو كشية, السعمسػن في السجارس يعخفػن ىحا الذيء, لػ فخضشا اسسو أحسج, 

 اسع ثان غيخ مشاسب, يجعػ لمزحظ, فإذا أنت ذكخت االسع األول فحلظ أرقى.
لو> أنا زيج الخيل, قال لو> بل زيج  لقا أسساء أصحابو، قال لو> "مغ أنت؟كان عميو الربلة والدبلم> يغيخ 

 الخيخ".
 فالكسال أن تشادؼ اإلندان باسع محبب إليو.

 بالسشاسبة مغ حق االبغ عمى أبيو أن يحدغ تدسيتو، واالسع دقيق ججا ، اآلن ىشاك إندان اسسو عجوان. 
أسساء , أسساء قاسية ىشاك, غيخ جسيلوهللا اسع عجوان كشت مخة في محافطة, مجيخ التخبية اسسو عجوان, 

 .زاجخة
عميو أن يحدغ اختيار اسع ابشو, أما لػ سساه اسسا  خاشئا , وأنت بإمكانظ أن تدسيو اسسا  آخخ فاإلندان 
 فدسِو.
 
 

ػ التعخيف : 1  

ػ أف يكػف اإلنداف مجاىخًا بالفدق : 2  
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أثشاء  أنا أعخف مجيخ مجرسة ابتجائية, رجل صالح ججا , إذا شفل لو اسع يثيخ الزحظ, يغيخ لو اسسو الستجاول
 العام الجراسي, أما بالدجبلت فاسسو الحقيقي..

فالسؤمغ يشزبط, ال يتكمع إال بالشريحة, أو التعخيف, أو التححيخ, والشريحة, أو االستعانة عمى إزالة مشكخ, 
 أو الفتيا, أو التطمع.

إندان, ألن ىحه ىحه الحاالت الدت التي وردت في كتب الفقو, والتي يباح فييا أن تقػل كبلما   يديء إلى 
 الغيبة>
 وإف اغتبتو، فقج تقػؿ ما فيو كاف إف: قاؿ أقػؿ؟ ما أخي في كاف إف أفخأيت: قيل يكخه، بسا أخاؾ ذكخؾ))

 ((بيتو فقج فيو يكغ لع
 ] مدمع عغ أبي ىخيخة[ 

 البيتان أن تقػل شيئا  لع يقع, أما الغيبة فأن تقػل شيئا  وقع.
 

 

 لحلظ>
 ))أي السدمسيغ أفزل؟ قاؿ عميو الرالة والدالـ: مغ سمع السدمسػف مغ لدانو ويجه((

 [األشعخي  مػسى يأبعغ  والشدائي والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

أن سسعة السدمسيغ ككل تدمع مغ ترخفات ىحا السدمع, ومغ لدانو, ومغ يجه, أؼ  السعشى األكسل واألعسق
 إذا أساء إلى غيخ السدمسيغ يدبب سسعة سيئة لسجسػع السدمسيغ.

مثبل  إذا إندان أساء إلندان, وليحا السديء أب محتخم, فيحا اإلندان الثاني رأسا  يدب أباه, يكػن ىحا االبغ 
 كامل, ووالجه ال يدتحق ىحا المػم, لكغ ألن ابشو أخصأ خصأ, , جخ لؤلب محمة. سبب مدبة لػالجه, ووالجه

 دائسا  السدمع عشجما يديء لغيخ السدمسيغ يدبب سسعة سيئة لسجسػع السدمسيغ.
 
 
 
 
 

سسعة سيئة لسجسػع السدمسيغ :مغ يديء لغيخ السدمسيغ يدبب   
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سسعت عغ رجل, ذىب إلى أوروبا, ودرس الصب, أحب فتاة, وتدوجيا, وىي أحبتو حبا  جسا , وقجمت لو 
, سكغ في بيتيع, وأكخمػه, وتدوج مشيا, وأعانتو عمى تعمع المغة األجشبية, وأعانتو عمى خجمات ال تقجر بثسغ

األشخوحة, فمسا أخح الجكتػراه اختفى فجأة, ال يػجج مبخر ألن يختفي, فعمست أنو عاد إلى بمجه سخا , فمحقتو, لع 
لى البمج اآلخخ, وما زالت تبحث تججه في بمجه, عمست أنو ذىب إلى بمج آخخ بعقج, ىػ صار شبيبا , فانتقمت إ

عشو, وتترل بالسدؤوليغ, حتى وصل األمخ إلى ممظ ىحا البمج, فصخده مغ السسمكة, وجاء في حيثيات القخار> 
 إنظ أسأت إلى مجسػع السدمسيغ, تقػل> ليقل ماذا فعمت معو حتى تخكشي؟
تدبب سسعة سيئة  ندان غيخ مدمعأحيانا  اإلندان يديء لسجسػع السدمسيغ وىػ ال يذعخ, إذا أسأت إلى إ

 لسجسػع السدمسيغ.
 والحسج  رب العالسيغ
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 السػضػعة األحاديث رواية مغ التخىيب في ىجيو( :  48 - 08)  الجرس
 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

 
أييا األخػة الكخام> حجيثان شخيفان ليسا عبلقة وشيجة بالتذخيع؛ عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو, عغ رسػل هللا 

 ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال> 
 ((الشار مغ مقعجه فميتبػأ متعسجاً  عميَّ  كَحبَ  َمغّ ))

 [ىخيخة يأبعغ  مدمع خخجو]أ

إن كحبا  عمى الشبي ملسو هيلع هللا ىلص ليذ ككل كحب, ىشا يػجج كحب تذخيع؛ ديششا ديغ وحي, وديششا ديغ نقل, وأخصخ ما 
ا , أحجث في في الشقل صحتو, فمػ كحب أحجنا عمى رسػل هللا, أؼ روػ حجيثا  ضعيفا , أو روػ حجيثا  مػضػع

الجيغ ما ليذ مشو؛ صار ىشاك تفخقة, صار ىشاك أديان, صار ىشاك شيع, صار ىشاك أحداب, صار ىشاك 
تزارب, صار ىشاك انحخاف, ال يجسعشا إال األحاديث الرحيحة, وال يفخقشا إال األحاديث السػضػعة, وما 

مسيغ إال لدبب غيخ صحيح, ألن مغ فخقة ضالة إال اعتسجت عمى حجيث مػضػع, وما مغ مذكمة بيغ السد
الرحيح يجسع, والزعيف يفخق, وكأن هللا سبحانو وتعالى, كذف لمشبي عميو الربلة والدبلم مدبقا  ما 

 سيكػن, لحلظ كان ىحا الػعيج الخصيخ>
 ((الشار مغ مقعجه فميتبػأ متعسجاً  عميَّ  كَحبَ  َمغّ ))

 [ىخيخة يأبعغ  مدمع خخجو]أ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديششا ديغ وحي و نقل وأخصخ ما في الشقل صحتو :
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اإلندان يتكمع, ىشاك رغبة عشج بعس الخصباء والجعاة أن يتحفػا الشاس بذيء ججيج, فالذيء السألػف 

نو حجيث غخيب, يأتي بو ليتحف يجعػنو, يبحثػن عغ شيء لع ُيدسع مغ قبل, يقعػن في ىحا الفخ الكبيخ, أ
الشاس بو, والحجيث غيخ صحيح, فالحجيث يبعج الشاس عغ الحقيقة؛ صار ىشاك انحخاف بالفيع, انحخاف 
بالتصبيق, لحلظ الشبي عميو الربلة والدبلم كان وعيجه شجيجا , وىػ ال يشصق عغ اليػػ, إن ىػ إال وحي 

 يػحى. 
 و مػضػعا , يجب أن يعج لمسميػن, قج يكػن فيف تػجيو خاشئ.اإلندان قبل أن يحكخ حجيثا  ضعيفا , أ

مخة خصيب بشى خصبة عمى حجيث, ساعة ونرف, شخح حجيث, حجيث مػضػع؛ كل الشاس ىمكى إال 
العالسػن, والعالسػن ىمكى إال العاممػن, والعاممػن ىمكى إال السخمرػن, والسخمرػن عمى خصخ عطيع, ىحا 

, لع يبق ىشاك حجيث حتى تجج حجيثا  ييئدظ! حجيث يعسل حالة خػف غيخ ذئيالحجيث وضعتو الدنادقة لمتي
 شبيعية, وكل عصاء كبيخ لدبب بديط, الحجيث مذكػك فيو غيخ معقػل بكمسة تتكمسيا انتيى كل شيء.

فأنت أحدغ مغ أن ترمي أربعيغ ألف سشة, كل يػم ألف ركعة, تكمع كمسة فييا مػازيغ صحيحة, إندان 
هللا عد وجل, إندان جاء بكل السعاصي واآلثام, لكغ حكع مػتو يػم الجسعة, لمجشة, فتجج  استقام, أشاع

 أحاديث ذات مقاييذ مزحكة, عصاء كبيخ ألسباب تافية, الحجيث مػضػع.
 

 
ما قاليا  -مػضػعة –الذيء السؤسف أنو في أكثخ السداجج تجور عمى ألدشة الشاس أحاديث غيخ صحيحة 

 الشبي عميو الربلة والدبلم, ألنو ال يػجج تجقيق.
 فاإلندان كمسا بقي بالرحاح يسذي عمى صخخ, إن ىحا العمع ديغ, نحغ الحجيث وحي>

 ﴾ ُيػَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُىػَ  ِإفْ  *اْلَيَػى  َعغِ  َيْشِصقُ  َوَما﴿
 [4-0]سػرة الشجع اآلية: 

 فإن كان الػحي مدورا , أنت تقػل> قال الشبي؟! 
 ىحا الحجيث> 

 ((الشار مغ مقعجه فميتبػأ متعسجاً  عميَّ  كَحبَ  َمغّ ))
 [ىخيخة يأبعغ  مدمع خخجو]أ

 

يتحخؾ بخالؼ ما يعمع فيػ مشافق أما الجاىل فسحاسب :مغ   

الرحيح يبعج الشاس عغ الحقيقة :الحجيث غيخ   
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 ال تفخح أنو حجيث غخيب, الغخابة مذكمة.
السعخوف السألػف, وعسق خصبو, بجل أن تأتي بذيء نادر, غخيب, ال أحج سسعو, أنا أقتخح ائت بالحجيث 

تصخب الشاس فيو, ال, ائت بحجيث مألػف, معخوف, ورد بالرحاح, يدسعو الشاس جسيعا , وأتحفشا بسعشى 
 عسيق لو؛ أتحفشا بتعسيق لو, أتحفشا باستشباط رائع, أتحفشا بحكع فقيي, أما اآلن>

 ع ما تذاء(())إذا لع تدتح فاصش
 ]البخاري عغ ابغ مدعػد[

حجيث صحيح, لو معان كثيخة, مألػف, السعشى السألػف> أنو في آخخ الدمان لع يعج ىشاك حياء, لكغ يػجج 
معشى آخخ, معشى آخخ راق ججا  ىػ أنظ إذا لع تدتح مغ هللا في ىحا العسل ال تعبأ بكبلم الشاس افعمو وال 

 تخر أحجا . 
ك عسل عطيع, لكغ الشاس يتحجثػن عشظ, يتحجثػن؛ ما دمت راضيا   عد وجل, ال تعبأ أحيانا > يكػن ىشا

 بأحج.
 ))إذا لع تدتح فاصشع ما تذاء((

 ]البخاري عغ ابغ مدعػد[

 واآلن يقػل لظ شخز> أنا ال أعمع أنو حجيث ضعيف, أنا ال عبلقة لي, ىشا الحجيث األول> 
 ))مغ كحب عمي متعسجًا((

 [ىخيخة يأب عغ مدمع خخجو]أ

يعخف أن ىحا الحجيث مػضػع, و رواه, بالسشاسبة> اإلندان قج يقػل ما ال يعمع, أما السجخم فيػ الحؼ يقػل 
بخبلف ما يعمع, تعخف الحقيقة و لسرمحة, ولسكدب مادؼ, والتباع لميػػ, تشصق بخبلف ما تعمع, لحلظ 

غ مغ ىػ السجخم؟ الحؼ يفتي بخبلف ما يعمع, ىشاك مفت يفتي بغيخ عمع, محاسب عشج هللا أشج السحاسبة, لك
 يقجم فتػػ لسرمحة مادية وىػ يعمع خبلفيا, فكل إندان يتحخك بخبلف ما يعمع مشافق, أما الجاىل فسحاسب. 

 

 
 اآلن> سيقػل لظ شخز> أنا ال أعخف, نقػل لو> اسسع الحجيث, أيزا  في الرحاح> 
 ))مغ حجث عشي بحجيث ُيخى أنو كحب فيػ أحج الكاذبيغ((

 [جشجب بغ سسخةعغ  والتخمحي مدمع أخخجو]

 

 مغ يعتسج في أفكاره السبتجعة عمى أحاديث ضعيفة أو مػضػعة فيػ آثع :
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ىػ ما دقق, ما تحقق, أما الحجيث فيخػ أنو كحب, اآلن أول حجة> أنا ال أعخف, بالحجيث الثاني> انتيت 
 الحجة, انتيت. 

 ))مغ حجث بحجيث ُيخى أنو كحب, فيػ أحج الكاذبيغ((
 [جشجب بغ سسخةعغ  والتخمحي مدمع أخخجو]

الشرػص مػضػعة أو ضعيفة  مخة التقيت مع رجل مبصغ, مغ فخقة ضالة, أول مأخح أخحتو عميو> كل
ىؤالء انتيى, السشاقذة انتيت, أنت معتسج عمى أحاديث ضعيفة, أو عمى أحاديث مػضػعة, الذيء الثاني 

أن ىشاك مديحا  آخخ, سيأتي بعج رسػل هللا, الشبػة لع تشتو, فخقة خصيخة ججا , تشفي وجػد الجغ,  يعتقجون 
 وتػقف الجياد.

فأول مأخح أخحتو عميو أن األحاديث التي اعتسج عمييا في كل أفكاره السبتجعة أحاديث ضعيفة, أو مػضػعة, 
السأخح الثاني> االستشباط كان ضشيا , متى سيأتي السديح السػعػد؟ عشجىع أسى في الباكدتان, حدشا > ما 

 الجليل؟ قال> 
 ﴾اْلَسْػُعػدِ  َواْلَيْػـِ ﴿

 [0]سػرة البخوج اآلية:

 ىحا ليذ السعشى القصعي كسا تقػل,في القخآن جاءت عمى يػم القيامة>
َساءِ ﴿  ﴾ َوَمْذُيػدٍ  َوَشاِىجٍ  *اْلَسْػُعػدِ  َواْلَيْػـِ  *اْلُبُخوجِ  َذاتِ  َوالدَّ

 [0-0]سػرة البخوج اآلية:

 أنت حسمت اآلية معشى ال تحتسمو, فمحلظ الحجيث الثاني يشفي أؼ حجة>
 كحب(( ))مغ حجث بحجيث ُيخى أنو

 [جشجب بغ سسخةعغ  والتخمحي مدمع أخخجو]

 يخػ عمساء الحجيث أنظ ما دققت, ما تحققت, ما سألت, ما بحثت عغ تخخيجو, فأنت آثع>
 ))... فيػ أحج الكاذبيغ((

 [جشجب بغ سسخةعغ  والتخمحي مدمع أخخجو]
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 شبعا  الحجيث األول أخػانشا الكخام> 
 ((الشار مغ مقعجه فميتبػأ متعسجاً  عميَّ  كَحبَ  َمغّ ))

 [ىخيخة يأبعغ  مدمع خخجو]أ

 وىشاك حجيث> 
 ))مغ أخمز  أربعيغ صباحًا, تفجخت يشابيع الحكسة في قمبو((

ضعيف, ىشاك أناس قعجوا أربعيغ يػما  لكغ لع يصمع معيع شيء, فانتكدػا نكدة قػية؛ ال يسكغ أن  الحجيث
يشذأ مذكمة مغ حجيث صحيح, ال يسكغ أن يشذأ إحباط, ماشي عمى صخخ, ألن ىحا التػجيو مغ عشج هللا 

 عد وجل, مغ عشج خالق الكػن.
جيغ انصبلقة عجيبة, بدخعة محىمة, اعتسادا  عمى ىحا أعخف رجبل  درس المغة العخبية في إدلب, انصمق إلى ال

 الحجيث, فعشجما لع يجج الػعج الحؼ وعجه الشبي بيحا الحجيث صار معو نكدة مخيفة, فأنكخ الجيغ كمو.
فأنا أجتيج, أصمي, أما أن أجج في اليػم األربعيغ األمػر كميا صارت واضحة, يأتيشي الفتح الفجائي عمى 

 أربعيغ يػما , فمعمظ لع تشزج, أما تحتع فالتحتيع نػع مغ التألي عمى هللا عد وجل. 
 وقال> 

 ((بكع وال بي يفعل ما أدري  ال هللا رسػؿ وأنا))
 ارية[] البخاري عغ أـ العالء األنر

 شبعا  الحجيث األول متػاتخ تػاتخ لفطي, والستػاتخ أعمى درجة في األحاديث. 
 > -شبعا  الحجيث الثالث في مدمع -والحجيث الثالث يقػل عميو الربلة والدبلم 

 ))إف كحبًا عمي ليذ ككحب عمى أحج, فسغ كحب عمي متعسجًا فميتبػأ مقعجه مغ الشار((
 [شعبة بغ السغيخةعغ  والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

أحيانا  الشبي ما ذكخ الحجيث, ىشاك رجل فخضا  رأػ ىحه السعرية, أحب أن يححر الشاس مشيا, فعسل حجيثا , 
 مغ فعل ىحا ممعػن.

البارحة شاىجت شابا  معشػياتو محصسة, واقع بسعرية, ىحه معرية لكغ ليدت كيحا الحجيث السػضػع؛ 
ج, وىشاك وعيج بالشار, مغ فعميا فيي معرية لكغ ليدت بيحه الجرجة, ىػ سسع مغ فيشاك تيجيج, وىشاك وعي

عالع حجيثا  مػضػعا  عغ ىحه السعرية, فانيارت نفدو، وىكحا شعخ باإلحباط، قمت لو> ال, ىحه ليدت مثل 
 ىحه السعرية التي تفعميا, ليدت كسا تطغ, مدتػاىا أقل, فالػضع اختمف.

 عمى اإلنداف أف يتأكج مغ صحة الحجيث قبل روايتو :
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في حجيث مػضػع, وىشاك وعيج شجيج بسعرية معيشة, قج يفعميا بعس الذباب, وقج  أحيانا  يكػن ىشاك وعيج
 تشيار معشػياتيع, وُيدحقػن إذا صجقػا, لحلظ قال عميو الربلة والدبلم> 

 ((الشار مغ مقعجه فميتبػأ ,متعسجاً  عميَّ  كحب فسغ أحج، عمى ككحب ليذ عميَّ  كِحبا إف))
 [شعبة بغ السغيخةعغ  والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

يكحب عمى ألف إندان, األشخاص عاديػن, أما أن تكحب عمى الشبي عميو الربلة والدبلم متعسجا  فػاضحة, 
وغيخ متعسج, أؼ أنت تخوؼ حجيثا  لدت متأكجا  مشو, لع تأخحه مغ مرجر صحيح, فيحه نريحة لػجو هللا> 

مغ أؼ كتاب أخحتو, مغ رواه, في أؼ كتاب قبل أن تخوؼ الحجيث تأكج مغ صحتو, انطخ مغ أيغ أخحتو, 
 ورد, ألن ىشاك أحاديث كثيخة تثبط عديسة اإلندان, وأحاديث كثيخة تحخفو عغ سػاء الدبيل.

 والحسج  رب العالسيغ
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 الحياء في ىجيو( :   48 - 09)  الجرس

 

 والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و الربلة 

 
 أَخاهُ  َيِععُ  وُىػ األْنَرار مغ َرُجلٍ  عمى َمخَّ  وسمع عميو هللا صمى َّللاَّ  َرسػلَ  أنَّ  عغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا

 > الدبلمو الربلة  عميوفقال  اْلحياِء، في
 ((اإليسافِ  مغ الحياءَ  َفإفَّ  َدْعوُ ))
 [عسخ بغ َّللاَّ  عبجعغ  السػشأ في ومالظ والشدائي والتخمحي داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

ىحا الحجيث يخبط بيغ الُخُمق وبيغ اإليسان, والحقيقة التي يغفل عشيا معطع الشاس أنو ال يسكغ أن تكػن 
 ا  حدشا .أخبلقيا  إال إذا كشت مؤمشا ، ألن مكارم األخبلق مخدونة عشج هللا تعالى, فإذا أحب هللا عبجا  مشحو خمق

فالحياء مغ اإليسان, رحسة القمب مغ اإليسان, اإلنراف مغ اإليسان, التػاضع مغ اإليسان, فإذا أردت خمقا  
 حدشا  فابحث عغ اإليسان, اإليسان أساس الخمق الحدغ.

 وعغ عسخان بغ حريغ رضي هللا عشو قال> قال عميو الربلة والدبلم> 
 ))الحياء ال يأتي إال بخيخ((
 عغ عسخاف بغ حريغ[ داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

الفزائل كميا ليا حجود معتجلة, فالحياء خمق, أما الخجل فسخض, إندان يخجل أن يصالب بحقو, يخجل أن 
يعمغ عغ اتجاىو, يدتحي بجيشو, ىحا خجل, وإندان يكػن وقحا , ال يعبأ بأحج مخض؛ فالخجل مخض, 

ذىبت لسعطع السكارم األخبلقية لػججت أن الفزيمة وسط بيغ رذيمتيغ, والػقاحة مخض, بيشيسا الحياء, ولػ 
فالحياء فزيمة, الخجل رذيمة, الػقاحة رذيمة, الذجاعة فزيمة, التيػر رذيمة, الجبغ رذيمة, الكخم فزيمة, 

 اإلشخاف رذيمة, التقريخ رذيمة, فجائسا  الفزيمة وسط بيغ رذيمتيغ>
 ﴾َوَسصاً  ُأمَّةً  َجَعْمَشاُكعْ  َوَكَحِلظَ ﴿

 [040]سػرة البقخة اآلية:

 وسصاء, وىشاك اعتجال بالخمق بيغ تصخفيغ.
 
 

: الحياء مغ اإليساف  
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 فعغ عسخان بغ حريغ رضي هللا عشو قال> قال عميو الربلة والدبلم> 
 ))الحياء ال يأتي إال بخيخ((
 عغ عسخاف بغ حريغ[ داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

إذا اإلندان استحى أن يعسل معرية معشى ىحا أن الحياء لجام, الحياء رادع داخمي, وبالسشاسبة اإلندان 
ُيحب أن يجعػ إلى هللا, أما إذا وججت إندانا  أخبلقيا , و لػ كان غيخ مدمع فإنظ ستحتخمو, أما إندان غيخ 

كان لو اترال با لكان عمى شيء مغ الخمق, أخبلقي أبجا , لػ رأيتو لو عبادات ال تعبأ بو إشبلقا , ألنو لػ 
 فسا لع يترل با إشبلقا  ستجج بالسقابل ال يػجج لو أخبلق أبجا , ليحا قال عميو الربلة والدبلم> 

 )) خياركع في الجاىمية خياركع في اإلسالـ ((
 ] أحسج عغ أبي ىخيخة[

 قال لو> 
 (( خيخ مغ لظ أسمفتَ  ما عمى أسمست)) 

 عغ حكيع بغ حداـ[ ومدمع البخاري  أخخجو]

وال يػجج مؤمغ تفػق إال لدبب بالجاىمية, كان لو مػاقف أخبلقية, فمسا جاءه اليجػ تفاعل معو؛ فاإلندان إن 
لع يكغ فيو رحسة إشبلقا , وال يػجج عشجه إنراف أبجا , وقح إلى درجة متشاىية, ىحا اإلندان ال تخجػ مشو 

غ هللا, فإذا بجا لظ مشو عبادة, أو التدام بالجيغ, فيحا ال يقجم وال يؤخخ, غيخ الخيخ إشبلقا , ألنو مقصػع ع
 السمتدم األخبلقي أقخب إلى هللا مغ السمتدم البلأخبلقي.

 وفي رواية لسدمع> 
 ))الحياء خيخ كمو((

 ] مدمع عغ عسخاف بغ حريغ[

 الحياء خيخ.
 
 
 
 
 
 

 الحياء رادع داخمي :
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 وعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو, أن رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال> 

لو إال هللا, وأدناىا إماشة األذى عغ إ))اإليساف بزع وسبعػف, أو بزع وستػف شعبة, أفزميا قػؿ: ال 
 عبة مغ اإليساف((الصخيق, والحياء ش

 [ىخيخة يأبعغ  والشدائي والتخمحي داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

خ باإليسان, شخز وجج قذخة مػز في الصخيق  اإلندان أحيانا  يفعل عسبل , ىحا العسل ال بج مغ أن ُيفدَّ
التػحيج ىحا مغ  أزاحيا, إذا أماط األذػ عغ الصخيق فيحا العسل يعج مغ أقل درجات اإليسان, وأن ترل إلى

أعمى درجات اإليسان, أعمى شيء في اإليسان التػحيج؛ فبيغ أن تسيط األذػ عغ الصخيق وبيغ أن تػحج ثبلثا  
وسبعيغ درجة, أو ثبلثا  وستيغ درجة مغ ىحه الجرجات, والحياء شعبة مغ اإليسان, لحلظ اإليسان دائخة تتدع 

السحيط, وىشاك مؤمغ باألعساق, فكمسا تقجمت إلى مخكد  لكل السؤمشيغ, مخكدىا الشبػة, فيشاك مؤمغ عمى
 الجائخة كشت أقخب إلى قػة اإليسان, مخكد الجائخة الشبػة.

لو إال هللا, إندان عسل عسبل  صالحا  ابتغاء وجو هللا, عسل صالح واحج ىحا أدخمو إأؼ كل شخز قال> ال 
يخدعو عغ السعاصي واآلثام, اإليسان السشجي  في دائخة اإليسان, لكغ ما كل عسل يجخمو في دائخة اإليسان
 اإليسان الحؼ يحسمظ عمى شاعة هللا, ىشاك إيسان غيخ مشج, لحلظ>
لو إال هللا, وأدناىا إماشة األذى عغ إ))اإليساف بزع وسبعػف, أو بزع وستػف شعبة, أفزميا قػؿ: ال 
 الصخيق, والحياء شعبة مغ اإليساف((

 [ىخيخة يأبعغ  والشدائي والتخمحي اودد وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]
 

 
 التػحيج ىػ أعمى درجة في اإليسان, ما كل مؤمغ مػحج, هللا عد وجل قال>

 ﴾ُمْذِخُكػفَ  َوُىعْ  ِإالَّ  ِبالِلَِّ  َأْكَثُخُىعْ  ُيْؤِمغُ  َوَما﴿
 [011]سػرة يػسف اآلية:

 
 

 اإليساف أف تجسع بيغ األخح باألسباب وأف تتػكل عمى هللا عد وجل :

عمى شاعة هللا : اإليساف السشجي ىػ اإليساف الحي يحسل اإلنداف  
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سػػ هللا عد وجل, فيحا شخك, عشجنا شخك مؤمغ با خالق الكػن, لكغ يخػ قػػ بالحياة يتقييا وييابيا مسا 
جمي, وعشجنا شخك خفي؛ الجمي قّمسا تججه في العالع اإلسبلمي, أما الخفي فسشتذخ وواسع ججا . يقػل هللا عد 

 وجل>
 ﴾ُمْذِخُكػفَ  َوُىعْ  ِإالَّ  ِبالِلَِّ  َأْكَثُخُىعْ  ُيْؤِمغُ  َوَما﴿

 [011]سػرة يػسف اآلية:

لو إال هللا, ومات غيخ مذخك, وجبت لو الجشة, واستحق إإلى اإليسان ببل  فاإلندان إذا استصاع أن يرل
 شفاعة الشبي عميو الربلة والدبلم, فالشبي يذفع لسغ مات غيخ مذخك, والذخك واسع ججا .

اإلندان إذا اعتسج عمى مالو فقج أشخك, إذا اعتسج عمى أوالده فقج أشخك, إذا اعتسج عمى صحتو فقج أشخك, إذا 
عمى خبختو فقج أشخك, بل إن اإليسان أن تجسع بيغ األخح باألسباب وبيغ التػكل عمى هللا, والجسع اعتسج 

بيشيسا يحتاج إلى جيج, فالحؼ يأخح باألسباب يتػىع أنو وصل إلى نتائج يشدى هللا عد وجل, وىحه مذكمة 
سباب فعرى, واإليسان أن تجسع الغخب؛ أخحوا باألسباب, وألَّيػىا, وندػا هللا عد وجل, والذخق لع يأخح باأل

لو إال هللا, إبيغ األخح باألسباب, وأن تتػكل عمى هللا عد وجل, ىحا الحؼ يخقى بظ إلى مدتػػ اإليسان ببل 
لو إال هللا ال تخػ أحجا  مع هللا, وال تخػ مشعسا  إال هللا, وال تخػ جية تخيفظ إال هللا, ىحا إومع اإليسان ببل 
أما أن تعير ىحا السعشى, فيحا يحتاج إلى جيج كبيخ, أما أن تعير ىحه الفكخة, أن  اإليسان كفكخة سيمة,

 تحكخىا, أن تذخحيا, فالقزية سيمة.
فاإلندان أحيانا  يزعو هللا في امتحان صعب, شخز قػؼ, وفيسا يبجو لظ أنو يفعل ما يقػل, وكأن لو إرادة, 

دل أمام ىحا الذخز القػؼ, أما اإليسان القػؼ فيزعف, وفعل مدتقمة عغ هللا عد وجل, فاإليسان البديط يتدل
 اإليسان القػؼ ُيزعف الخػف مغ ىحا اإلندان, فبل يعبأ بو.

 

 
 وعغ الشػاس بغ سسعان رضي هللا عشو قال> 

 َيصَِّمعَ  َأف َوَكِخىتَ  َصْجِرؾَ  ِفي َحاؾَ  َما: واإلثعُ  اْلُخُمق، ُحْدغُ : الِبخُّ   عغ البخ واإلثع فقاؿ:))سألت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص
 ((الشَّاُس  عميو

 [سسعاف بغ الشػاسعغ  والتخمحي مدمع أخخجو]

 
 

 الِبخ و اإلثع :
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إذا كان البخ> حدغ الخمق, أما اإلثع فسا حاك في صجرك, ىحه الفصخة الدميسة, اإلندان يعمع عمع اليقيغ ما 
 عمى حق, أو عمى باشل>
ْنَدافُ  َبلِ ﴿  ﴾ َمَعاِذيَخهُ  َأْلَقى َوَلػْ  *َبِريَخةٌ  َنْفِدوِ  َعَمى اإلِْ

 [02-04]سػرة القيامة اآلية:

فالذيء الحؼ تكخه أن يصمع الشاس عميو ىحا ىػ الذيء غيخ الرحيح, ىحا ىػ اإلثع بعيشو, فالشفػس جبمت 
تدتحي بحاليا, ما دامت عمى باشل  تدتحي بو, إذا  الشفذ بريخة, ولػ جبمة راقية, فسا دامت عمى حق ال 

 نسيشا باإلندان الفصخة العالية لحمت كل مذكبلتشا.
كل إندان يبحث عغ راحتو, وعغ سبلمتو, راحتو في شاعة هللا, والجليل> الصاعة مخيحة لئلندان؛ الرادق 

ا خخج عغ فصختو, فاالضصخاب يبجأ, والكآبة تبجأ, مدتخيح, الرادق أميغ, الرادق متػازن, أما اإلندان إذ
 فالكآبة ىي عحاب الفصخة لراحبيا. 

 

 
 آخخ حجيث> يقػل عميو الربلة والدبلم> 

 ))لع يكغ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فاحذًا, وال متفحذًا, وكاف يقػؿ: إف مغ خياركع: أحدشكع أخالقًا((
 [العاص بغ عسخو بغ هللا عبجعغ  والتخمحي ومدمع البخاري  خخجو]أ

تفرل بيغ الخمق والجيغ, فبلن صاحب ديغ لكغ قمبو قاس, معشى ذلظ أن إيسانو ضعيف غيخ مقبػل أبجا  أن 
ججا , فبلن صاحب ديغ لكشو يحب حالو, ال يرح ذلظ, صاحب الجيغ إندان كامل, كسالو بدبب اترالو با 

 عد وجل.
 والحسج  رب العالسيغ

 
 

 
 
 

 
 

صاحب الجيغ إنداف كامل يشبع كسالو مغ اترالو با عد وجل :   
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 الدػء والجميذ الرالح الجميذ( :  48 - 01)  الجرس

 

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و

 

 عغ أبي مػسى األشعخؼ رضي هللا عشو, أن رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال> 
 ُيْحِحَيَظ، أف ِإما: السدظ فحاملُ  الِكْيِخ، ونافخِ  السدظ، كحاِملِ  الدػءِ  والجميُذ  الرالحُ  الجميذ َمَثلُ  ِإنََّسا))
 ريحاً  مشو تجج أف وِإما ِثَياَبَظ، َيحخؽَ  أف ِإما: الكيخ ونافخُ  شيِّبة، ريحاً  مشو تِججَ  أف وِإمَّا مشو، تبتاع أف وِإما

 ((خبيَثة
 [األشعخي  مػسى يأبعغ  ومدمع البخاري  أخخجو]

بعج أن تؤمغ با, وبعج أن تدتقخ العقيجة الرحيحة في نفدظ, أخصخ شيء في حياتظ البيئة التي تعير 
فييا, ىحه البيئة إما أن تذجك إلى هللا, أو أن تذجك إلى الشار, لحلظ> قزية البيئة؛ أصجقاؤك, جيخانظ, 

يئة خصيخة ججا ؛ فإما أن تذجك زمبلؤك, مع مغ تجمذ, مع مغ تديخ, مع مغ تدافخ, مع مغ تتعامل, ىحه الب
إلى هللا, وتدداد برحبتيا إيسانا  وقخبا  مغ هللا, وإما أن تذجك إلى الشار, فتدداد برحبتيا ضبلال  وبعجا  عغ هللا 
عد وجل, واإلندان العاقل يختار أصحابو, وأصجقاءه, ومغ حػلو, بعشاية فائقة, ألن اإلندان بداعة غفمة 

الة تقع في قمبو مػقعا  قػيا , اإلندان يسيل لميػػ, الشفذ تسيل لميػػ, تسيل إلى الجنيا, أحيانا  قج تأتي كمسة ض
تسيل إلى الخاحة, إلى الكدل, فقج تأتي فكخة مغ كافخ, مغ فاسق, مغ فاجخ, تخيحظ, تتػافق مع رغبتظ, 

 تأخحىا. 
 

 

فمحلظ اآلن سػف أنتقل إلى فكخة دقيقة> ىػ أن الشبي عميو الربلة والدبلم دعا إلى هللا, شخيقة دعػتو إلى هللا 
يشبغي أن تتبع بححافيخىا, سشتو يجب أن تتبع, وشخيقتو في نذخ الحق سشة تػقيفية يجب أن تتبع, ما الحؼ 

اقذة والحػار, وباسع االستفادة مغ ىحه األجيدة الفزائية, نأتي بذخريتيغ؛ أحجىسا يحجث اآلن؟ باسع السش
كافخ ممحج, والثاني مدمع, يتشاقذػن, أفكار السمحج أو الكافخ تشتذخ عبخ األقشية الفزائية, يخاىا مئات 

: سشة الشبي سشة تػقيفية يجب أف تتبع  

 البيئة أخصخ شيء في حياة اإلنداف :
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السمحج متػافقة مع نطخة السبلييغ, معطع الشاس يسيمػن لمكدل, والذيػة, والتقريخ, والجنيا, فقج تأتي أفكار ىحا 
الشاس, فيتسدكػن بيا, لع يشتبو كيف رّد عميو العالع؟ انتبو ماذا تكمع األول؟ فيحه الصخيقة خاشئة, وخصيخة 

 ججا .
مخة خصخ في بالي مثل؛ إندان أمي ال يقخأ, وال يكتب, تعخض عميو قزية> إذا إندان اندج شخيانو نػسعو 

و؟ لكغ ىػ ال يقخأ, وال يكتب, بعيج عغ أصػل العمع, ىحه قزية بسدتػػ بالبالػن, أما نأتي بذخيان مغ رجم
عال ججا , بجخاحة القمب؛ تحتاج شخرا  معو دكتػراه أوال , تحتاج شخرا  شبيبا , تحتاج شخرا  اختراصو 

 قمب, تحتاج شخرا  جخاحا  حتى يفيع القمب.
بقزايا خبلفية في الجيغ؛ ال يػجج عشجه فشحغ الشاس عمى جيميع, وعمى بعجىع عغ الجيغ, رأسا  نقحسيع 

أساس, ال يػجج عشجه مبادػء, ال يػجج عشجه وسائل, فبجل أن نعمسيع أصػل الجيغ نعمسيع خبلفيات الجيغ, 
بجل أن نعمسيع مغ بجيييات السدمسات تكػن مقياسا  بيجىع, نقحسيع رأسا  بأمػر ثانػية ججا , وبعيجة عغ أمػر 

 الجيغ.
 

 

 لحلظ يجب أن نتبع سشة الشبي في الجعػة إلى هللا, أما نسكغ إندانا  كافخا  مغ السدمسيغ فيحا شيء خصيخ.
العمع والخقي, قصع اليج وحذية, نحغ الدارق نخدعو, مثبل  نقػل لذخز> قصع اليج وحذية, نحغ بعرخ 

 نخدعو بغيخ قصع اليج, حدشا  معشى ىحا أن اإللو كان خاشئا . هللا قال>
اِرؽُ ﴿ اِرَقةُ  َوالدَّ  ﴾َأْيِجَيُيَسا َفاْقَصُعػا َوالدَّ

 [08]سػرة السائجة اآلية:

نخيج أن نججده, ضيخ عشجنا نغستان, الشغسة  ىحا قخآن كخيع, انطخ كيف يتجرج؟ بجأنا أنو يػجج عشجنا فقو قجيع,
الثانية> ال نخيج الدشة, نخيج القخآن فقط, الشغسة الثانية> ال نخيج القخآن, عشجما تخفس قصع يجه, أنت معشى ىحا 
أنظ تخفس القخآن, لػ أن هللا قال> الدارق والدارقة فاردعػىسا, حدشا > نحغ نعسل ليع ردعا , في كل عرخ 

صة فييا, أما أنا أمكغ إندانا  أن يقػل لمشاس, أن يخؼ السبلييغ أن قصع يج إندان عسل شخيقة ردع خا
وحذي, فبل يتشاسب مع العرخ, ىحه شخيقة في الجعػة ما فعميا الشبي, قزية خصيخة, ال أمكغ ممحجا , ال 

 أمكغ كافخا , ال أمكغ إندانا  بعيجا  عغ الجيغ, ال ُأسسع آراءه, وحججو لمسبلييغ.
 

لشبي إلى هللا عد وجل يشبغي أف تتبع بححافيخىا : شخيقة دعػة ا  
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ا ما يفعمو بعس أخػانشا العخب في الخميج, اآلن شغل الشاس الذاغل ىحه السحصات, الفزائيات, شغل ىح
الشاس ىحه الشجوات, ىحه الحػاريات, ودائسا  مجيخ الشجوة مشحاز, وعشجما تقػػ حجة الصخف اإلسبلمي يدكتو, 

فإذا بالسحصة صاحبيا ييػدؼ, ما يدسح لمصخف الثاني, كمسا وصمت المقسة لمفع يػقفو, يسكغ الصخف الثاني, 
 قػلكع؟ ييػدؼ, مميػنيخ ييػدؼ.

 

 
ىشاك أسمػب اسسو التفجيخ مغ الجاخل؛ أؼ أال نكػن سحجا , نحغ معشا كتاب, ومعشا سشة, والشبي دعا إلى 
هللا, لكغ لع يفعل الشبي مشاضخة أبجا , لػ كان أسمػب السشاضخة جيجا  لفعمو الشبي, أتى بكافخ مغ قخير, تعال إلى 

جنا نجوة, اجمدػا اسسعػا, تفزل تكمع لشخػ, نشاقذو, ما فعميا الشبي, الذيء الحؼ ما يفعمو ىشا, اليػم يػجج عش
الشبي مسشػع استعسالو؛ يجب أن تجعػ إلى هللا وفق مشيج رسػل هللا, شخز سألظ تجاوبو, أما أمّكغ شخرا  

بأفكار تجعػ إلى يتكمع عمى كيفو فيحا شيء خصيخ, شبعا  ألنو مغ قزية البيئة اإلندان عشجما يحاط 
معرية, يجج السعرية سيمة, جالذ في بيئة كميا شيػات, كميا انحخاف, كميا تصاول, تجج الذيء شبيعي 

 ججا ، ىشا الحجيث> 
 (())إنسا مثل الجميذ الرالح والجميذ الدػء كحامل السدظ ونافخ الكيخ
 [األشعخي  مػسى يأبعغ  ومدمع البخاري  أخخجو]

أخصخ شيء بعجما آمشت با بيئتظ؛ يجب أن تديخ مع مؤمشيغ, تعسل ندىة مع مؤمشيغ, تجمذ مع مؤمشيغ, 
تراحب مؤمشيغ, تعدم مؤمشيغ, تشعدم لعشج مؤمشيغ, تذارك مؤمشا , وإال مذكمة, الصخف الثاني إذا كان شاردا  

 لو>  يعصيظ تأثيخات سمبية وأنت تذعخ, واإلندان مثمسا قال الشبي في دعاء
 ())الميع ال تجعل لي خيخًا عمى يج كافخ أو مشافق(

 ] ورد في األثخ[

 يسيل اإلندان, فيحا الحجيث> 
: السدظ فحاملُ  -الحجاد, قاؿ:- الِكْيِخ، ونافخِ  ، السدظ كحاِملِ  الدػءِ  والجميُذ  الرالحُ  الجميذ َمَثلُ  ِإنََّسا))
 ((شيِّبة ريحاً  مشو تِججَ  أف وِإمَّا مشو، تبتاع أف وِإما, -إما أف يعصيظ مغ عصخه أي - ُيْحِحَيَظ، أف ِإما
 
 
 

: التفجيخ مغ الجاخل  
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شخز دخل لعشج بائع ورود, لع يذتخ, الحج األدنى جمذ دقيقتيغ بخائحة شيبة, رائحة الدنبق, ورائحة الػرود, 
أشع ىحه؟ وضع لو شيء جسيل, دخل لعشج بائع عصخ, لع يذتخ, قال لو> ىل تدسح لي أن أنطخ؟ مسكغ أن 

قميبل  عمى يجه, شع, لع يذتخ, لكشو استفاد, ادخل إلى عشج حجاد, تجج بجلتظ ججيجة, عمييا ثقب, مغ أيغ أتى 
 الثقب؟ مغ شخارة خخجت مغ الكيخ, حخقت البجلة, ىحا الحج األدنى.

 

 
 لحلظ قالػا> "الػحجة خيخ مغ الجميذ الدػء"، اجمذ لػحجك، هللا عد وجل قال>

 ﴾ِمخَفقاً  َأْمِخُكعْ  ِمغْ  َلُكعْ  َوُيَييِّئْ  َرْحَسِتوِ  ِمغْ  َربُُّكعْ  َلُكعْ  َيْشُذْخ  اْلَكْيفِ  ِإَلى َفْأُووا﴿
 [01]سػرة الكيف اآلية:

السدجج, بيتظ الكيف, إذا البيئة سيئة؛ بيئة تفمت, بيئة اختبلط, بيئة مداح رخيز, بيئة أفبلم, بيئة الكيف ىػ 
فغ, ليذ لظ مرمحة, اجمذ لػحجك, أما إذا كان ىشاك مجمذ عمع, و أخػان أشيار, مؤمشػن, شيبػن, ال 

 تجمذ لػحجك, تدتػحر.
 )) الجساعة رحسة والفخقة عحاب ((

 خ [بذي بغ الشعساف عغ والقزاعي ،هللا عبج] أخخجو 

 (( أبعج   االثشيغ مغ وىػ الػاحج مع الذيصاف فإف ،والفخقة وإياكع بالجساعة عميكع ))
 [ عسخ عغ السدتجرؾ في والحاكع والتخمحي مدشجه في أحسج] أخخجو 

 القاسية (( الغشع مغ الحئب يأكل فإنسا)) 
 رواه أبػ داود عغ أبي الجرداء [ ]

دقيق, البيئة خصيخة ججا , وكع مغ مؤمغ أخح بيج مؤمغ؟ وكع مغ مؤمغ سقط ألن صاحبو غيخ فيحا ميدان 
 مؤمغ؟ والراحب لو تأثيخ كبيخ.

درسشا في عمع الشفذ> الصفل في البجايات, ستػن بالسئة مغ التأثيخ يأخحه عغ صجيقو, أكثخ مغ أمو وأبيو, 
يذعخ األفكار تأتيو تدمبل  دون أن يذعخ؛ فإما أن عغ صجيقو, فإذا صاحب اإلندان صجيقا  سيئا , دون أن 

 تبتاع مشو, وتجج مشو ريحا  شيبة, ونافخ الكيخ إما أن يحخق ثيابظ, وإما أن تجج مشو ريحا  خبيثة, لحلظ> 
وفَ  اآْلَِخخِ  َواْلَيْػـِ  ِبالِلَِّ  ُيْؤِمُشػفَ  َقْػماً  َتِججُ  اَل ﴿  ﴾َوَرُسػَلوُ  َّللاََّ  َحادَّ  َمغْ  ُيَػادُّ

 [00سػرة السجادلة اآلية:]
 

 

: الػحجة خيخ مغ الجميذ الدػء  
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يػجج في اإلسبلم شيء اسسو> البخاء والػالء, وىحا أخصخ شيء في الجيغ؛ يجب أن تػالي السؤمشيغ, وأن تتبخأ 
مغ السذخكيغ, فاإلندان إذا والى غيخ السؤمشيغ, ىشاك خصخ, خصخ االندالق, أو لع يتبخأ مغ غيخ السؤمشيغ 

إلى هللا, ورسػلو, وأوليائو, والسؤمشيغ, تبخئتظ مغ الكفار, والسذخكيغ, والسشحخفيغ,  ىشاك خصخ االندالق؛ والؤك
 والعراة. 

إذا لع يػجج عشج اإلندان حاسة, حاسة شع, يسيد الخائحة الخبيثة مغ الصيبة, مذكمتو مذكمة, يػجج شخز 
, ىحه مذكمة, ىحه بادرة تججه يشدجع, سيخة فييا مداح رخيز, فييا شخف جشدية بحيئة, تججه يزحظ, وسعيج

خصيخة ججا , إذا لع يكغ عشجك نػع مغ الصيارة, بحيث تتأذػ مغ عسل قحر, معشى ىحا أن عشجك مذكمة 
 كبيخة.

وهللا مؤمغ مسكغ أن تجمذ معو سشػات وسشػات, ال تدسع معو كمسة سيئة, ألنو صار عشجه تيحيب راق, 
  يػجج عشجه كمسة تخجش الحياء, فالعبخة أن تختار أصحابظ.يتكمع, يذخح, يشاقر, ال يػجج عشجه كمسة بحيئة, ال

 

 
أعطع سعادة لئلندان أن يكػن الحيغ حػلو عمى شاكمتو, ىحا تكخيع؛ أؼ سيخاتظ, زياراتظ, حتى ندىاتظ, حتى 

 أوقات فخاغظ, تسزييا مع مغ ىع عمى شاكمتظ, لحلظ هللا كّخم الشبي بأصحابو, قال> 
 (())إف هللا اختارني, واختار لي أصحابي

 [الرغيخ عغ أنذ ] الجامع

فاإلندان إذا كان شاردا , واصصمح مع هللا, يجب أن يغيخ الصقع كمو, شقع األصجقاء القجماء, يجب أن يغيخىع 
كميع, ليذ شخشا  أن يعادييع عجاء سافخا , لكغ يجب أن يشدحب مشيع شيئا  فذيئا , حتى يقصع الكبلم, بعجما 

إذا كان بصبل  يخجع يتفقجىع واحجا  واحجا , يأتي بيع بعجما قػؼ, اندحب, ومّكغ إيسانو, واختار بيئة مؤمشة, 
عسمية شج حبل, إذا استصعت أن تذجه فاجمذ معو, إذا استصاع أن يذجك فابتعج عشو, وىحه مقياسيا بيجك, 
اإلندان يسكغ أن  تؤثخ فيو, تحسمو عمى الصاعة, اجمذ معو, و إن رغبظ بالجنيا, كخىظ بالجيغ, كخىظ 

 ابتعج عشو, وأخصخ شيء باإلندان بعج اإليسان الرحبة, الراحب ساحب.بالعمع, 
 
 

 أعطع سعادة لْلنداف أف يكػف الحيغ حػلو عمى شاكمتو :

 البخاء والػالء أخصخ شيء في الجيغ :
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 لحلظ> 

اِدِقيغَ  َمعَ  َوُكػُنػا َّللاََّ  اتَُّقػا َآَمُشػا الَِّحيغَ  َأيَُّيا َيا﴿  ﴾الرَّ
 [009]سػرة التػبة اآلية:

 اْلَحَياةِ  ِزيَشةَ  ُتِخيجُ  َعْشُيعْ  َعْيَشاؾَ  َتْعجُ  َواَل  َوْجَيوُ  ُيِخيُجوفَ  َواْلَعِذيِّ  ِباْلَغَجاةِ  َربَُّيعْ  َيْجُعػفَ  الَِّحيغَ  َمعَ  َنْفَدظَ  َواْصِبْخ ﴿
ْنَيا  ﴾الجُّ

 [08]سػرة الكيف اآلية:

 ىشاك أحاديث كثيخة ججا  مثبل > 
 ((َتِقيّ  ِإال َشَعاَمظَ  يأُكلْ  وال ،ُمْؤِمشاً  ِإال ُتَراِحبْ  ال))

 [الخجري  سعيج يأبعغ  والتخمحي داود أبػ أخخجو]

العرخ؛ شخز تججه متبخما  مغ الشاس, دائسا  في شكػػ, وشخز ال يخػ وتبلحع شخريغ اآلن في ىحا 
شيئا , جالذ مع السؤمشيغ؛ ال يػجج عشجه مذكمة , ال يػجج عشجه شخز غجار, شخز لئيع, شخز ثعمب, 
 شخز محتال, ىػ جالذ بيغ مؤمشيغ؛ كميع صادقػن, كميع عشجىع بخاءة, عشجىع شيب, عشجىع شيخ.

جما يتذكى كثيخا  تكػن بيئتو سيئة, يكػن ىػ جيجا , لكغ اختار بيئة سيئة, تؤلسو ججا , فأنا أالحع اإلندان عش
 وعشجما أجج شخرا  مختاحا , سبب راحتو أنو اختار بيئة صالحة, ومغ سعادة اإلندان أن تكػن بيئتو صالحة.

ذ لظ, ىحا أحيانا  تديخ مع شخز ترغخ, مدحو فاحر, نطخاتو عابثة, كبلمو بحؼء, ىحا اإلندان لي
إلندان ثان؛ وىشاك إندان يدسػ بظ, وإندان ييبط بظ إلى أسفل سافميغ؛ فيجب أن نعتشي بأصحابشا, 
وأصجقائشا, ومع مغ نجمذ, ومع مغ ندافخ, ومع مغ نحاكخ, عشاية فائقة, أحج أسباب رقي السؤمغ البيئة 

 الرالحة, واآلية واضحة>
ادِ  َمعَ  َوُكػُنػا َّللاََّ  اتَُّقػا﴿  ﴾ِقيغَ الرَّ

 [009]سػرة التػبة اآلية:

 
 
 
 
 
 

 البيئة الرالحة أحج أسباب رقي السؤمغ :
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 كأن اآلية تقػل> لغ تتقػا هللا إال إذا كشتع مع الرادقيغ.
أحيانا  اإلندان يكػن مقببل , متألقا , يشػر, اسأل عشو, يراحب شخرا  ىحا الذخز كخىو بالسدجج, كخىو 

 بأصل الجيغ, حببو بالجنيا, فسال, فيجب أن نختار األصحاب.
كآباء يجب أن تتأكج مغ أصجقاء ابشظ, ىحه نقصة ثانية, أخصخ شيء البشظ أصجقاؤه, فيجب أن بالسشاسبة 

تخاقب, كحلظ إذا كان أصجقاؤه جيجيغ, مؤمشيغ, فيحه عبلمة شيبة, تختاح أنت, أما الحؼ لو صجيق فاسق 
ب, اإلندان فتعدا  لو، كع مغ إندان انحخف بجعػة مغ صجيق فاسق؟ وىشاك حاالت لبلنحخاف الترحيح صع
 عشجما يشحخف, تدل قجمو, تربح التػبة صعبة ججا  بعج ذلظ, فالبجايات أىػن, الػقاية خيخ مغ العبلج.

 والحسج  رب العالسيغ
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 الصعاـ إشعاـ في ىجيو( :  48 - 00)  الجرس

 

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و

 
 >عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو قال> قال رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ربُّ  وأنتَ  أُعػُدؾَ  َكْيفَ  !رب يا: قاؿ ،يَتُعْجن فمع َمِخْضتُ  ,آدـَ  بغَ  يا: القيامة يػـَ  يقػؿ وجلَّ  عدَّ  هللا إفَّ ))
 ((عشجه؟ لػَججتشي ُعْجَتوُ  لػ أنَّظَ  عمستَ  أما َتُعْجُه؟ فمع َمِخَض  فالناً  عبجي أفَّ  عمستَ  أَما :قاؿ العالسيغ؟

سمبيا عغ ىحه الرحة التي -أدق ما في ىحا الحجيث أن اإلندان إذا ُسمب بعس صحتو عػضو هللا عشيا 
 قخبا  مشو. -مشو

 ))أما عمست أنظ لػ عجتو لػججتشي عشجه((
معشى ذلظ أن السريبة لمسؤمغ مريبة قخب, إذا هللا عد وجل ساق لمسؤمغ بعس السرائب, العمة أن يكػن 

 قخيبا  مغ هللا عد وجل, وال يػجج معرية تريب السؤمغ إال تكفيخ, أو تقخيب تكفيخ.
 

 
، بغَ  يا عشجه؟ لػَججتشي ُعْجَتوُ  لػ أنَّظَ  عمستَ  أما)).... ـَ  كيف ، رب يا: قاؿ ،يُتصعسش فمع اْسَتْصَعْسُتظَ  آد
 لػ أنَّظَ  عمستَ  أَما ُتْصِعْسُو، فمع فالف عبجي استصعسظَ  أنو عمستَ  أَما: قاؿ العالسيغ؟ ربُّ  وأنتَ  أشِعُسظَ 
-معشى ذلظ> إشعام الصعام أيزا  مغ األعسال الرالحة التي يخضى هللا عشيا- عشجي؟ ذلظ لػججتَ  أشعستو
 عبجي اْسَتدَقاؾ: قاؿ العالسيغ؟ ربُّ  وأنتَ  أسِقيظَ  وكيف رب، يا: قاؿ ،يَتْدقش فمع اسَتدقْيُتظَ  آدـ، بغَ  يا, 

 ((عشجي ذلظ وججتَ  َسَقْيَتوُ  لػ إنَّظ أما َتْدِقو، فمع فالف،
 [ىخيخة يأبعغ  مدمع أخخجو]

ىحا الحجيث رواه اإلمام مدمع, وفي باب إشعام الصعام؛ فإذا أشعست شعاما  تبتغي بو وجو هللا عد وجل فيحا 
 سئل> -عميو الربلة والدبلم-, ألن الشبي مالعسل مغ أعطع األعسال في اإلسبل

 

: ـاألعساؿ في اإلسالإشعاـ الصعاـ مغ أعطع   

: السريبة لمسؤمغ مريبة قخب  
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، ُتصِععُ :   قاؿ خيٌخ؟ اإلسالـِ  أيُّ  :قاؿ وسمع، عميو هللا صمى الشبي سأؿ َرُجل)) ـَ  َمغْ  عمى الدالـَ  وَتْقَخأُ  الصعا
 ((َتعِخؼ لع وَمغْ  َعَخْفتَ 

 [العاص بغ عسخو بغ هللا عبجعغ  والشدائي ومدمع البخاري  أخخجو]

 الحقيقة> 
 (( إنسا األعساؿ بالشيات ))

 عمر [ البخاري عن] 

 اإلندان يدسع شيئا  لع يكغ يعمسو مغ قبل. أحيانا  
مثبل  مشصقة في مجيشة, شمب بشاء مدجج في ىحه السشصقة, ىحا البشاء يقتزي تشطيع السشصقة, والتشطيع يقتزي 

 أن تختفع أسعارىا إلى الزعفيغ, أو الثبلثة. 
يق التبخع بسحزخ مسكغ إندان يقرج رفع أسعار مشصقة لو فييا أراض شاسعة, أو محاضخ كثيخة, عغ شخ 

لبشاء مدجج, الطاىخ أن ىحا الذيء رائع ججا , أما اليجف مغ بشاء ىحا السدجج في ىحه السشصقة تشطيسيا, 
 ورفع األسعار, ىحا العسل عشج الشاس عطيع, أما عشج هللا فبل قيسة لو, ألن اليجف الخبح فقط.

 (( إنسا األعساؿ بالشيات ))
 

 
والػالئع كحلظ؛ مسكغ أن تصعع الصعام, وال تخقى بو عشج هللا, و مسكغ أن تصعع الصعام, وتبمغ بيحا أعمى 

 عمييغ, أحيانا  اليجف تأليف القمػب, اليجف الجسع, اليجف أن تدسع الشاس كمسة الحق.          
خميج, ىػ عمى شػق شجيج لسجالذ العمع, ويحب أن يكػن لو عسل صالح, أحج أخػانشا الكخام سافخ لبمج في ال

ىشاك ال يػجج عسل, لو عسل بفشجق, قال لي> خصخ في بالي أن أدعػ السػضفيغ الحيغ مغ حػلي إلى عذاء, 
كل أسبػع مخة, وأسسعيع شخيصا , فكان ىحا العسل مغ أشيب األعسال, ىع شبعا  لع يدسعػا الذخيط, أما لػ 

شاك عذاء, العذاء دفعيع إلى حزػر ىحه الجمدة, بعج العذاء أسسعيع شخيصا , ىػ ال يػجج عشجه كان ى
إمكانية ألن يذخح شخحا  دقيقا , لكغ إشعام الصعام كان ىػ الػسيمة, فيشاك إندان يصعع الشاس ليفتخخ, ليخييع 

 بيتو, ليخييع أثاث بيتو, ليخييع دخمو الكبيخ, ليأتييع بصعام شيب.
 (( سا األعساؿ بالشياتإن ))

 
 
 

ا ُتصعع الصعاـ وتبتغي بو وجو هللا :أعطع األعساؿ عشج هللا حيشس  
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 أما إشعام الصعام بالحات فقج يكػن أحج أكبخ األسباب لمقخب مغ هللا عد وجل.
إندان مؤمغ, جاء مغ بمج, مسكغ أن تدتقبمو, تقجم لو شعاما , يذعخ بأنذ, يذعخ بػحجة السؤمشيغ, يذعخ أن 

فيحا العسل مغ أعطع األعسال عشج هللا، السؤمغ أخػ السؤمغ, تداىع بتخسيخ قيع الجيغ عغ شخيق ىحه الجعػة, 
 حيشسا ُتصعع الصعام, وتبتغي بو وجو هللا.

 

 
الريغ, مغ تخكيا, مغ أحيانا  أخػان لشا كثخ في رمزان يجعػن شبلب العمع األجانب؛ شالب قادم مغ 

أفخيقيا, دعي إلى شعام نفيذ في رمزان, شعخ بأنذ, يذعخ أن لو مكانة في ىحه البمجة الصيبة, فإشعام 
 الصعام عسل عطيع, بذخط أن تكػن وراءه نية عطيسة, لحلظ الشبي الكخيع نيى أن ُتمبى دعػة الستبارييغ. 

نػاع أكثخ, الخابع أكثخ مغ كسيات الصعام, دعػة الستبارييغ عسمشا عديسة, الثاني حاول أن يذصح, الثالث أتى بأ
 ال ُتمبى, وأحيانا  ُتصعع األغشياء الستخفيغ.

 وقج ورد> 
 ((السداكيغ وُيتخؾ األغشياُء، لو ُيجعى الػليسة، شعاـُ  الصعاـِ  َشخُّ ))

 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[

بالحات فيو مدالق كثيخة؛ مسكغ أن يكػن عسبل  ببل فإشعام الصعام بالحات مغ أعطع األعسال, لكغ ىحا العسل 
فائجة, مسكغ أن يكػن عسبل  معو إثع, اليجف العمػ, االستكبار, التفػق, خصف األضػاء, خصف األنطار, ىحا 

 ما ال يخضي هللا عد وجل, وىحا الباب معقػد عغ إشعام الصعام.
 فمسا ُسئل سيجنا الشبي عميو الربلة والدبلم> 

، ُتصِععُ  :قاؿ خيٌخ؟ اإلسالـِ  أيُّ )) ـَ  ((َتعِخؼ لع وَمغْ  َعَخْفتَ  َمغْ  عمى الدالـَ  وَتْقَخأُ  الصعا
 [العاص بغ عسخو بغ هللا عبجعغ  والشدائي ومدمع البخاري  أخخجو]

 

 

 

 

 

 

 إشعاـ الصعاـ بالحات عسل فيو مدالق كثيخة :
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 الحجيث الثاني> قال عميو الربلة والدبلم> 

 يأكل َيْمَيُث، كمبٌ  فإذا خخج، ثع فذخب، فييا فشدؿ ،بئخاً  فػجج ،الحخ عميو اْشَتجَّ  بصخيق َيسذي رجلٌ  بيشسا))
وُ  فسألَ  البئخ، فشدؿ ِمشي، بمغَ  الحي مثلُ  العصرِ  مغ الكمبَ  ىحا بمغ لقج:  الخجلُ  فقاؿ العصر، مغ الثََّخى   ُخفَّ
يخيج أن يرعج, ال بج  –مأل خفو ماء, ثع أمدكو بفيو  -عشجه غيخ خف ال يػججال يػجج إمكانية, -, ماء

 ِإف ، هللا رسػؿ يا: قالػا لو، فغفخ لو، هللاُ  فذكخَ  الكمَب، فدقى َرِقَي، حتى ِبفيِو، أْمَدكو ثع, -مغ أن يرعج
 ((أجخٌ  َرشَبةٍ  َكبجٍ  ُكلِّ  في: فقاؿ أجخا؟ الَبَياِئعِ  في لَشا

 [ىخيخة يأبعغ  السػشأ في ومالظ داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

حجثشي أخ عشجه مدرعة في خان الذيح, قال لي> يػجج حػلشا سبع عذخة مدرعة تقخيبا , ىؤالء الخعيان في 
ليذخبػا, قال لي> أيشسا دخمػا يخخجػنيع, هللا عد وجل أكخمو, الريف, في الحخ الذجيج, يجخمػن الغشع لمسدارع 

كان يدسح ليع, بعج ذلظ شػر األمخ, عسل ليع مجخاية عشج السػتػر شػيمة ججا , ليا سجتان, الغشسات يقفػن 
 بتدمدل يذخبػن, ىحا غشع, ليذ أشخاصا .

جا , قال لي> وهللا سبع عذخة قال لي> جاءت سشة شحيحة, سبع عذخة مدرعة, األبيار جفت إال عشجؼ, أب
 مدرعة, األبيار كميا نذفت, ويذتخون الساء, ويتغمبػن, والذجخ يبذ, إال عشجؼ لع يتغيخ.

 فإشعام البيائع, إشعام البذخ, إشعام الفقخاء، شيء عطيع.
ع كذكة, , كان إذا دعا كبخاء البمج يعسل لي-الذيخ عصا الكدع-يخوون شخفة أن أحج السفتيغ في الذام سابقا  

أكبلت رخيرة ججا ؛ مججرة, كذكة, وعشجما يعدم الفقخاء يصبخ المحع, فكان أوالده يتزايقػن فيقػل ليع> يا 
 بشي! ىحه األكبلت األغشياء ال يأكمػنيا, ويحبػنيا كثيخا , أما المحع ف مشو.

خاص يأكميع مع وهللا مخة كشت بعديسة, رجل فقيخ يأكل أكبل  بذكل يرعب وصفو مغ جػعو, كل أربعة أق
 بعزيع مغ جػعو.

أحيانا  اإلندان مغ شيخ لع يأكل المحع, مغ شيخيغ, لحلظ إشعام الصعام أحج أكبخ األعسال إلى هللا عد وجل, 
اإلشعام بشية عالية؛ إشعام شمبة العمع, إشعام الفقخاء, إشعام السؤمشيغ ولػ كانػا أغشياء, لكغ أحيانا  الصعام 

 يجسع.
 
 

فاز فػزًا عطيسًا :فقج مغ تػسل بإشعاـ الصعاـ إلى نذخ الحق و تأليف القمػب   
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أمخيكا, لفت نطخؼ أنو مسكغ أن تجعػ الشاس لجرس وراءه مثبل  ضيافة, الزيافة ىحه تكػن دافعا  أثشاء كشا في 
 أحيانا  عشج الزعاف, أو غيخ الزعاف.

فمحلظ إذا تػسل اإلندان بإشعام الصعام إلى نذخ الحق, إلى دعػة إلى هللا, إلى تأليف القمػب، فيحا أعطع 
 عسل.

عدميا ىي وزوجيا وأوالدىا, تذعخ األخت بشذػة ال تػصف, أن أخاىا ترػر إندانا  عشجه أخت مثبل , ف
عدميا, أؼ إشعام الصعام فيو إكخام, فيو مبالغة, األخت أحيانا  ُتجعى إلى الصعام أمام أوالدىا, أمام زوجيا, 

 تعتد بأخييا.
 

 
 لكغ بالسشاسبة لدت مكمفا  أنت تتكمف>

 ))يا عائذة ال تكمفي لمزيف فتسميو((
 [أبيو عغ قخصافة أبي بغ عياض عغ]كشد العساؿ 

اإلسخاف في  كغ شبيعيا , أحيانا  الزيف ال يخيج شعاما  نفيدا , يخيج تخحيبا , التخحيب مع إشعام الصعام أبمغ مغ
 تقجيع الصعام.

أنت أكثخ مغ التخحيب, وأكثخ مغ االىتسام, وتكمع بالحق, أبمغ ما أن تأتي بأصشاف نادرة ججا  في إشعام 
 الصعام. 

 إذا  ىحا الحؼ سقى ىحا الكمب غفخ هللا لو, حدشا > بالبيائع؟
 قال> 

 ((أجخٌ  َرشَبةٍ  َكبجٍ  ُكلِّ  في))....
 [ىخيخة يأبعغ  السػشأ في ومالظ داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

 شائخ, كمب, ىخة, إذا أشعستيا تخقى عشج هللا عد وجل.
 

 

 

 

 

: أبمغ مغ اإلسخاؼ في تقجيع الصعاـ التخحيب مع إشعاـ الصعاـ   
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  والدبلم>وقال عميو الربلة 

 ِبَفالة ماء َفْزل عمى َرُجل؛ أليع عحاب وليع يدكييع، وال ِإلييع، يشطخ وال القيامة، يـػ هللا ُيَكمِّسيع ال ثالثة))
 ((الدبيل ابغ مغ يسشعو

 [ىخيخة يأب عغ والشدائي داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

 ىشاك رواية فييا زيادة> يقػل هللا لو يػم القيامة> 
 ((َيَجاؾ تعسل لع ما فزلَ  َمَشْعتَ  كسا َفْزِمي أْمَشُعظَ  اليػـَ ))

 [ىخيخة يأب عغ والشدائي داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

عمى سعخ المحع اآلن> ما قػلظ أن بمجا  مثل أستخاليا تعجم عذخيغ مميػن رأس غشع وتج فشيع في التخاب لمحفاظ 
 السختفع؟ ما قػلظ؟

في بعس الػاليات األميخكية محرػل البختقال كمو ُيتمف مغ أجل بقاء الدعخ مختفعا , فالفقخاء الدنػج كانػا 
يتدممػن محل إتبلف البختقال ليأخحوه, ىحا التدمل أزعجيع, في العام القادم سسسػا البختقال لكي ال يأكمو 

في البحار أيزا , أحيانا  تمقى في البحار كسيات مغ الدبجة, والحميب, كسيات  زنجي, مبلييغ األششان تمقى
 فمكية لمحفاظ عمى األسعار السختفعة, والذعػب تسػت مغ الجػع, الكافخ وحر, السؤمغ يػجج في قمبو رحسة.

 قال لو> 
 ((َيَجاؾ تعسل لع ما فزلَ  َمَشْعتَ  كسا َفْزِمي، أْمَشُعظَ  اليػـَ ))

 [ىخيخة يأب عغ والشدائي داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

 معشى ىحا أن إشعام الصعام, والدقيا, مػضػع الدبيل, سقيا الشاس الساء, ىحا أيزا  مغ األعسال الرالحة.
 

 
بقي أن ىحه الشية العالية مغ أيغ آتي بيا؟ ىحه مغ لػازم معخفة هللا عد وجل, كمسا ارتفعت معخفتظ با تدسػ 
نػاياك, حتى لػ دعػت الشاس لمصعام, الشية عالية, فيو جسع السؤمشيغ, نية تخسيخ قػاعج اإليسان, نية جبخ 

 الخاشخ أحيانا . 
 
 

 مغ ارتفعت معخفتو با سست نػاياه :

 مغ حـخ الشاس الصعاـ و الذخاب حخمو هللا الجشة :



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  239

 

مخة حجثشي أخ لو زوجة, والجىا متدوج امخأة ثانية عمى والجتيا, والجتيا مصمقة, فقال لي> بالعيج شمبت مشي أن 
أزور والجىا بسكان في بمػدان, عشجه والجىا بيت فخع, عشج أبييا أخػاتيا مغ الدوجة الججيجة, فاألب اندعج 

ألخخيات مغ الدوجة الججيجة عمى الغجاء, ىحه البشت كثيخا , لع يخحب بيا, لع يكخميا, والخصة أن يعدم بشاتو ا
 أعصاىا عيجية رمدية, وقال ليا> بشيتي اآلن ليذ وقتظ, أؼ ال تسكثي شػيبل  وصخفيا. 

تقػل ىحه البشت> أكثخ مغ عذخ سشػات كمسا تتحكخ الحادثة تبكي مغ قيخىا مغ والجىا, الجنيا عيج, تعدم 
 ب, وأنا ابشتظ أيزا , ادعػني معيغ, وأمام زوجيا صغخت.أخػاتي, والمحع السذػؼ, وىحا التختي

 أحيانا  اإلندان يعسل عسبل  بسدتػػ جخيسة وىػ ال يذعخ, أحيانا  يحصع اإلندان تحصيسا .
فاإلندان يجب أن يشتبو, كدخ الخاشخ صعب ججا  ججا , وهللا كبيخ, فجائسا  اإلندان عميو أن يشتبو, إشعام 

الرالحة, لكغ يحتاج إلى نية عالية, أحيانا  جبخ خاشخ, أحيانا  تأليف قمػب, أحيانا  الصعام أحج األعسال 
تدسيع الحق, أحيانا  إشعام الفقخاء, أحيانا  التخحيب بصبلب العمع, أحيانا  ىشاك جفػة بيغ أقخبائو, عسل عديسة 

 جسع األقخباء, أخػاتو ىشاك مذكمة بيشيع فجسعيع.
تدتييغ بإشعام الصعام, إشعام الصعام عسل عطيع, لكغ يحتاج إلى نػايا شيبة,  أنا أردت مغ ىحا الجرس> ال

 يحتاج إلى معخفة با, ليكػن إشعام الصعام وسيمة إلى جسع الشاس.
 والحسج  رب العالسيغ
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 الجعاء في ىجيو( :   48 - 00)  الجرس
 

 

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و

 
 

 أييا األخػة> يقػل عميو الربلة والدبلم فيسا يخويو عغ ربو> 
 أنا عشج ضغ عبجي بي, وأنا معو إذا دعاني(( :))يقػؿ هللا عد وجل

 [ىخيخة يأب عغ والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

 إذا دعاني".لػ وقفشا عشج قػل هللا عد وجل في الحجيث القجسي> "أنا معو 
ماذا تعشي معية هللا عد وجل؟ مثل مغ واقعشا> في كل بمج عذخات األشخاص الحيغ بيجىع األمػر؛ أمػر 
االقتراد بيج وزيخ االقتراد, أمػر الجاخمية, أمػر الخارجية, أمػر الرشاعة, أمػر الدراعة, وىؤالء األشخاص 

 تو نافحة, أمخه يجب أن ُيشفح فػرا .الحيغ بيجىع األمػر يأتسخون جسيعا  بخجل واحج, تعميسا
فأنت إن كانت لظ صمة مع ىحا الحؼ بيجه كل شيء فيسا يبجو, فأؼ إندان لظ عشجه حاجة يعصيو, أو يشفح 
فػرا , ىحا نطام الحياة, بكل مكان في العالع ىشاك مجسػعة أشخاص, وىشاك إندان يتخبع عمى أعمى مكان في 

تو تشفح فػرا  مغ دون تخدد, ىحا السثل ميجت بو أن اإلندان لو حاجات كثيخة, ىحا السجتسع, فأمخه نافح, تعميسا
لكغ الخمق كميع، مغ في األرض, حدشا  مغ في الدسػات واألرض؛ الكػاكب, األفبلك, الحيػان, الشبات, 

 ظ> أنا معظ إذا دعػتشي.لالجساد, كمو بيج هللا, هللا عد وجل يقػل 
 
 
 
 
 
 
 

 الخمق كميع بيج هللا عد وجل :
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مخة ثانية وثالثة أقػل لكع> مػضػع الجعاء مع األسف الذجيج لع يجخل في حدابات اإلندان اليػمية؛ لظ 
خرػم, لظ قزايا معمقة بأمػر, بيج أشخاص أقػياء مغ الرعب أن ترل إلييع, مغ الرعب أن تقشعيع، 

 يقػل هللا لظ عد وجل>
اعِ  َدْعَػةَ  ُأِجيبُ  َقِخيبٌ  َفِإنِّي َعشِّي ِعَباِدي َسَأَلظَ  َوِإَذا﴿  ﴾َدَعافِ  ِإَذا الجَّ

 [081]سػرة البقخة اآلية:

 األمخ كمو بيج هللا, األمخ كمو يخجع إلى هللا, األمخ كمو بتقجيخ هللا> "أنا عشج ضغ عبجؼ بي".
 إذا ضششت أن هللا عمى كل شيء قجيخ, وأن األمػر بيجه, وأن أمخه نافح, أال تجعػ هللا عد وجل فتقػل> 

ي َعْبُجَؾ،))   ((َعْجٌؿ ِفيَّ َقَزاُؤؾَ  ،َماٍض ِفيَّ ُحْكُسظَ  َناِصَيِتي ِبَيِجَؾ، َواْبُغ َأَمِتَظ، َواْبُغ َعْبِجَؾ، المَُّيعَّ ِإنِّ
 [ مدعػد ابغ حجيث مغ والحاكع حباف وابغ أحسج أخخجو]

فأنت حيشسا تتعامل مع هللا بالجعاء أنت أقػػ األقػياء في أؼ مجتسع؛ ميسا كشت ضعيفا , ميسا كشت 
مدتزعفا , ميسا كشت في الجرجة العاشخة, ال حػل لظ وال قػة, ال تدتصيع أن تحل أقل مذكمة, ولػ بجا لظ 

قػة, إذا كشت مع هللا فأنت أقػػ األقػياء, و ال يػجج  أنظ مدتزعف, وأنظ ضعيف, وأنظ ال حػل لظ وال
إندان يجعػ هللا بإخبلص إال ورأػ الشتائج ممسػسة, رآىا رأؼ العيغ, رآىا واضحة كالذسذ, لحلظ> ىحا 

 الحجيث الحؼ رواه البخارؼ ومدمع> 
 ))أنا عشج ضغ عبجي بي, وأنا معو إذا دعاني((
 [ىخيخة يأب عغ والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

 

 
 أنت إذا كشت مع هللا خمق هللا لظ مغ الزعف قػة, خمق هللا لظ مغ الجيل عمسا , مغ الفقخ غشى> 

 إذا كشت في كل حاؿ معي          فعغ حسل زادي أنا في غشى
*** 

 
 
 
 

بالجعاء أقػى مغ كل قػي في األرض : اإلنداف  

أقػى األقػياء :مغ كاف مع هللا كاف   
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أخ كخيع قال لي> أنا حزخت جشازة عالع في الذام, تأثخت تأثخا  بالغا , قمت لو> ما الحؼ لفت نطخك فييا؟ 
 قال> في مقجمة الشعر لػحة كتب عمييا> أتيشاك بالفقخ يا ذا الغشى. 

 أنت إذا كشت مع الغشي فأنت أغشى األغشياء>
 أدفعفباالفتقار إليظ فقخي      ما لي سػى فقخي إليظ وسيمة  
 ؟قخعأفإذا رددت فأي باب     ما لي سػى قخعي لبابظ حيمة   
*** 

 > "يا رب كيف نفتقخ في غشاك؟ وكيف نحل في عدك؟ وكيف ُنزام في سمصانظ؟".مغ بعس األدعية
 أؼ أنت بالجعاء قػؼ ججا , أنت بالجعاء أقػػ مغ كل قػؼ في األرض, أمخك بيج هللا عد وجل. 

أمام اإلندان مدجودة, أؼ عشجك رغبة أن يرمح هللا لظ زوجتظ فعميظ بالجعاء, أن يرمح أحيانا  األمػر تبجو 
هللا لظ أوالدك فعميظ بالجعاء, أن ييدخ لبشاتظ أزواجا  شاىخيغ فعميظ  بالجعاء, أن يكػن رزقظ وفيخا  فعميظ 

فعميظ بالجعاء, أن يػفقظ  بالجعاء, أن يميسظ الرػاب في األقػال واألفعال فعميظ بالجعاء, أن يميسظ الحكسة
 في عسمظ التجارؼ فعميظ بالجعاء, ما مغ شيء يقع إال بتػفيق هللا، قال تعالى>

 ﴾ِبالِلَِّ  ِإالَّ  َتْػِفيِقي َوَما﴿
 [88]سػرة ىػد اآلية:

 

 
 واألحاديث الرحيحة قػية لجرجة محىمة, انطخ كبلم مخترخ> 

 ))أنا عشج ضغ عبجي بي, وأنا معو إذا دعاني((
 [ىخيخة يأب عغ والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

أمامو عقبات, ال يشصق عغ اليػػ, ىحا مغ أصح األحاديث في البخارؼ ومدمع, ىشاك إندان ال يػجج 
بالتجارة يػجج مميػن عقبة, ومميػن مصب, ومميػن حخكة, تشتيي بظ إلى اإلفبلس, في الدراعة مميػن آفة, 
تشيي السحرػل كمو, سقيع واحج يشيي كل الثسار, يكػن قج ضسغ السدرعة بثبلثسئة ألف, ال يأخح وال ليخة 

 مشيا>
 
 
 
 

 اإلكثار مغ الجعاء عشج الدجػد :
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 ﴾َناِئُسػفَ  َوُىعْ  َربِّظَ  ِمغْ  َشاِئفٌ  َعَمْيَيا َفَصاؼَ ﴿
 [09]سػرة القمع اآلية:

وأحيانا  يأتي الخزق وفيخا  بالجعاء, بسعامبلتظ, أنت تسذي معاممة, أحيانا  يتفشغ السػضف بإزعاجظ, يزع لظ 
عقبة, يشتيي السػضػع كمو, وأحيانا  تيدخ األمػر بالجعاء, أحيانا  تشذأ مذكمة بالبيت ال يحميا إال الجعاء, 

 ة, وأنت متذبث بالجعاء, يميغ قمبيا بالجعاء, يميغ قمب أوالدك> السخأة متذبث
 ))أنا عشج ضغ عبجي بي, وأنا معو إذا دعاني((
 [ىخيخة يأب عغ والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

 ويقػل عميو الربلة والدبلم, فيسا رواه اإلمام مدمع> 
َعاءَ  فأكِثُخوا َساِجٌج، َوُىػ َربِّوِ  مغ العبجُ  يكػفُ  ما َأقَخبُ ))  ((الجُّ

 [ىخيخة يأبعغ  والشدائي داود وأبػ مدمع أخخجو]

ىشاك صبلة, فييا وقػف, فييا ركػع, فييا سجػد, أقخب حال إلى هللا وأنت ساجج, ففي الدجػد أكثخ مغ 
 الجعاء.

 أحيانا  اإلندان يبحث عغ زوجة صالحة فعميو بكثخة الجعاء.
 

 
 كان عميو الربلة والدبلم إذا حدبو أمخ بادر إلى الجعاء, بادر إلى الربلة, الربلة دعاء, والجليل>

اَلةَ  َوَأِقعِ ﴿  ﴾ِلِحْكِخي  الرَّ
 [04]سػرة شو اآلية:

 ﴾َأْذُكْخُكعْ  َفاْذُكُخوِني﴿
 [020]سػرة البقخة اآلية:

 الحجيث الثاني> 
َعاءَ  فأكِثُخوا َساِجٌج، َوُىػ َربِّوِ  مغ العبجُ  يكػفُ  ما َأقَخبُ ))  ((الجُّ

 [ىخيخة يأبعغ  والشدائي داود وأبػ مدمع أخخجو]

مشو, أحيانا  اإلندان مع األشخاص األقػياء, يكػن في زيارتو, أو يكػن معو في ندىة, أو بداعة سخور يصمب 
يصمب مشو بداعة القخب الذجيج, أحيانا  يكػن بشدىة, بحفمة يجمذ إلى جانبو, يصمب مشو, فأنت أقخب حالة 

 تكػن فييا مع هللا في الجعاء, في الدجػد, استغل الدجػد لمجعاء.
 
 

: هللامع  قخب حاؿأيكػف اإلنداف في الجعاء  أثشاء  
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 والحجيث الثالث> 
 َيجُعػني مغ: فيقػؿ ُخ،خياألِ  الميلِ  مثُ ثُ  يبَقى حيغ الجنيا، سساءِ  إلى ليمةٍ  ُكلَّ تبارؾ وتعالى  َربَُّشا َيْشِدؿُ ))

 ((؟ َلوُ  َفَأْغِفخَ  َيْدَتْغِفُخني َمغ فُأْعِصَيُو؟ َيْدأُلشي َمغ لو؟ فَأستجيبَ 
 [ىخيخة يأبعغ  السػشأ في ومالظ والتخمحي داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

مذكمة عػيرة ججا , ليذ ليا حل, الحجيث الرحيح ىحا رواه البخارؼ ومدمع, ما مغ أخ كخيع يعخض عمّي 
إال و أقػل لو> وهللا ليذ لظ إال أن ترمي قبل الفجخ ركعتيغ, وأن تدأل هللا ىحه الحاجة في الربلة, ألن 
ىحا الحجيث رائع, خالق الكػن, الحؼ أمخه كغ فيكػن, زل فيدول, إذا أعصى أدىر, وكل خرػمظ بيجه, 

سيظ مغ شخ فبلن, وفبلن, أن يػفقظ, أن يحفطظ, أن يميسظ, أن اسجج لو ركعتيغ, واسألو في الدجػد أن يح
 يكثخ رزقظ.

 

 
 آخخ حجيث بخواية مدمع> 

 َفُيْعَصى؟ ساِئلٍ  مغ ىل: فيقػؿُ  الجنيا، الدساءِ  ِإلى وتعالى َتباَرؾَ  هللاُ  َيْشِدؿُ  ُثُمَثاُه، أو ،الميل َشْصخُ  َمزى ِإَذا))
ْبحُ  َيشَفِجخَ  حتى َلُو؟ َفُيْغَفخَ  ُمدَتغِفخٍ  مغ ىل َلو؟ َفُيدَتَجابَ  َداعٍ  مغ ىل  ((الرُّ

 [ىخيخة يأبعغ  السػشأ في ومالظ والتخمحي داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

أنا متأكج ال يػجج واحج مغ األخػة الحاضخيغ إال يػجج عشجه قائسة مذكبلت, ليدت مذكمة واحجة, ألن الحياة 
 ابتبلء.ىكحا, الحياة أساسيا السذكبلت, ألنيا دار ابتبلء, أساسيا دار 

 الحجيث الذخيف> 
 (( فاألمثل األمثل ثع العمساء ثعوأنا أشجىع بالء،  ،األنبياء بالء الشاس أشج)) 

 عغ سعج بغ أبي وقاص [  الحاكع أخخجو]

فالجنيا دار ابتبلء, فأنت حيشسا تػشغ نفدظ عمى أن الجنيا دار ابتبلء, وأن كل مذكمة و كل شجة ىجفيا أن 
ة وراءىا َشجة, وكل محشة وراءىا مشحة, والسؤمغ بالحات كل السرائب التي تشدل عمى ُتذجَّ إلى هللا, كل  ِشجَّ

 السؤمغ مغ أجل أن تديجه قخبا  مغ هللا عد وجل, فمحلظ السؤمغ راض.
سألػا عالسا  ُيجخؼ عسمية في بمج أجشبي> ما الحكسة مغ ىحا السخض الحؼ ألّع بظ؟ قال> مغ أجل أن أزداد 

 عد وجل.قخبا  مغ هللا 
 

السرائب التي تشدؿ عمى السؤمغ مغ أجل أف تديجه قخبًا مغ هللا : الجنيا دار ابتالء و  
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هللا عد وجل يعيششا عمى أنفدشا, ُتداق السذكبلت كي ندداد قخبا  مغ هللا, كي نقف عمى باب هللا, كي نخزع 
  عد وجل, كي ندألو بحخارة.

 أحيانا  يكػن الجعاء فاتخا , تأتي السذكمة, فيكػن الدؤال فيو حخارة.
 

 
 الحجيث الرحيح> 

 ))أنا عشج ضغ عبجي بي, وأنا معو إذا دعاني((
 [ىخيخة يأب عغ والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

إندان مغ بخل  أؼ معو بالحفع, وبالتػفيق, وبالشرخ, وبالسعػنة, واإلندان ال يبخل بالجعاء, إن أبخل
بالجعاء, كمسة أحيانا  تكمفظ أن تجفع مئة ألف, أو أن تجفع مميػنا , أما أحيانا  فتتكمف أن تقػل كمسة الجعاء, 
كمسة ال تكمف إال إيسانا , وثقة, واعتسادا  عمى هللا عد وجل, إال أن الذيء السألػف أن اإلندان إذا كان متمبدا  

خجل, أما إذا كان مدتقيسا  عمى أمخ هللا فمو عمى هللا دالة إن صّح  بالسعاصي يدتحي أن يجعػ هللا في
 التعبيخ.
 قال لو>
ُ َوَرُسػُلُو َأْعَمُع،: ُقْمُت  َوَما َحقُّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاَِّ، َىْل َتْجِري َحقَّ َّللاَِّ َعَمى ِعَباِدِه، َيا ُمَعاُذ،))  َفِإفَّ : َقاَؿ  َّللاَّ

َب َمْغ اَل ُيْذِخُؾ ِبِو  َواَل ُيْذِخُكػا ِبِو َشْيًئا، اْلِعَباِد َأْف َيْعُبُجوُه،َحقَّ َّللاَِّ َعَمى  َوَحقَّ اْلِعَباِد َعَمى َّللاَِّ َأْف اَل ُيَعحِّ
 ((َشْيًئا

ُ َعْشوُ ] متفق عميو   [َعْغ ُمَعاٍذ َرِضَي َّللاَّ

رب أنقحني, يا رب استخني, يا رب هللا عد وجل أنذأ لظ حقا  عميو, لظ حق عميو, شالبو بيحا الحق؛ يا 
احفطشي, يا رب سجد خصاؼ, يا رب أليسشي الرػاب, يا رب أليسشي الحكسة, يا رب أعصشي وال تحخمشي, 

 أكخمشي وال تيشي, أحيانا  الجعاء مع التخداد األجػف يفقج معشاه , لحلظ الجعاء الفخدؼ أحيانا  أقػػ.
جسخة األولى دعاء لصيفا , بالجسخة الثانية قمت> كل شخز كشا في الحج حػالي مئة شخز, دعػنا عقب ال

يجعػ لػحجه, يػجج أنت لظ قائسة مصاليب مع هللا, الجعاء الجيخ لو فائجة, والجعاء الخاص لو فائجة, إذا 
دخمت لسدجج وعقب الربلة لع يكغ ىشاك دعاء جساعي, بل دعاء فخدؼ, ال يػجج مانع, الجعاء الفخدؼ لو 

 شعع آخخ.
 

السعػنة :هللا عد وجل مع مغ يجعػه بالحفع و التأييج و   
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مثبل  خسدة أشخاص يجمدػن بجامع؛ أحجىع شالب جامعة, و اآلخخ تاجخ مػضف, و الثالث لو عسل  اآلن
حخ, الصالب أكبخ ىّع عشجه االمتحان, والتاجخ يػجج عشجه صفقة لع تباع, والسػضف ىشاك مذكمة بجائختو 

إذا أحبػا أن يجعػ كبيخة ججا , ىػ لع يدتصع حميا, ىشاك مذكمة مع رئيدو, و األخيخ عشجه مذكمة صحية, 
هللا عد وجل؛ الصالب يصمب مغ هللا التػفيق في االمتحان, والتاجخ جبخ ىحه البزاعة, والسػضف حّل ىحه 
السذكمة, و السخيس يدأل هللا الذفاء مغ ىحه السذكمة الرحية, غيخ معقػل الخسدة يكػن ليع دعاء 

 يشاسبيع, كل واحج لو عشج هللا مذكمة.
 

 
 الجعاء الخاص مفيج ججا ؛ بيشظ وبيغ هللا, ومع الرست, مع الجعاء الدخؼ>

 ﴾َخِفّياً  ِنَجاءً  َربَّوُ  َناَدى ِإذْ ﴿
 [0]سػرة مخيع اآلية:

يكػن ىشاك تػجو إلى هللا أشج, يكػن ىشاك قخب إلى هللا أشج, فإذا كشت بجامع, يكػن ىشاك إخبلص أشج, 
وبعج الجامع صار ورد جساعي ال يػجج مانع, وأحيانا  أدخل لجامع ال يػجج فيو ورد جساعي, كل واحج 

 لػحجه.
ساعة, كل  أنا مخة كشت بججة أصمي الفجخ بسدجج, سمع اإلمام, ال يػجج وال كمسة, حػالي عذخ دقائق, ربع

 واحج بربلتو يجعػ هللا عد وجل. 
 ظ أنت قائسة مصاليب.لىحه أيزا  شخيقة رائعة ججا , وىحه مغ الدشة أن تجعػ هللا فيسا بيشظ وبيشو, 

إذا > أنت بالجعاء أقػػ إندان, أنت بالجعاء أقػػ مغ كل قػؼ, أنت بالجعاء أغشى مغ كل غشي, أنت بالجعاء 
 ن هللا يميسظ الرػاب.أعمع مغ كل عالع, الدبب أل

يجػز شخز معو شيادات عميا, و لكشو بسػقف معيغ أخصأ, أما السؤمغ فسدجد, لو مغ هللا حافع؛ فتخيج 
 سجادا  بالقػل, قخارا  حكيسا , عسبل  شيبا , سسعة شيبة, عميظ بالجعاء, أنت بالجعاء تكػن أقػػ الشاس.

 

 

 

 

 

بالجعاء أغشى مغ كل غشي و أعمع مغ كل عالع :اإلنداف   
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آخخ شيء> الجعاء الحقيقي كسا أراده هللا عد وجل، أؼ أنظ مؤمغ بػجػد هللا, ومؤمغ أن هللا يدسعظ, ومؤمغ 

 أن هللا قادر عمى أن يجيبظ, ومؤمغ أن هللا يحبظ, أنت ال تجعػ مغ ال تؤمغ بػجػده. 
يكػن مجشػنا , أما تكمع شخرا  أمامظ, معشى ىحا أنت  ال يػجج إندان يجخل لغخفة يتكمع مع شخز وىسي,

 عاقل, فالجعاء يعشي أنظ مؤمغ بػجػد هللا. 
ال يػجج إندان يكمع شخرا  يدكغ في حمب, يكػن مجشػنا , الذخز مػجػد لكغ بحمب, أما أكمسو عمى 

 الياتف, معشى ىحا أنظ ال تجعػ هللا إال إذا آمشت أنو يدسعظ.
شفبل , يقػل لو> يا غبلم, يا صغيخ, حل لي ىحه القزية, ىحا جاىل ضعيف,  ال يػجج إندان يخاشب
 مذكمتظ كبيخة ججا . 

اإلندان يصمب مغ قػؼ, وال يػجج إندان يصمب مغ جية مػجػدة تدسعو, قػية, ولكشيا عجوة لو, مدتحيل 
 أيزا .

, وبأنو يحبظ, لحلظ يقػل هللا عد إذا > ما معشى الجعاء؟ يعشي أنت آمشت بػجػد هللا, وبأنو يدسع, وبأنو قجيخ
 وجل>

 ﴾َكحَّْبُتعْ  َفَقجْ  ُدَعاُؤُكعْ  َلْػاَل  َربِّي ِبُكعْ  َيْعَبأُ  َما ُقلْ ﴿
 [77]سػرة الفخقاف اآلية:

لػ أنكع ال تجعػن هللا ال يعبأ هللا بكع إشبلقا , دعاؤكع يعشي أنكع آمشتع با, وآمشتع بػجػده, وكسالو, 
 ووحجانيتو>

 ﴾َكحَّْبُتعْ  َفَقجْ  ُدَعاُؤُكعْ  َلْػاَل  َربِّي ِبُكعْ  َيْعَبأُ  َما ُقلْ ﴿
 [77]سػرة الفخقاف اآلية:

 شبعا  مغ معاني ىحه اآلية> دعاؤكع أنكع تجعػنو>
 ﴾ِلَداماً  َيُكػفُ  َفَدْػؼَ  َكحَّْبُتعْ  َفَقجْ ﴿

 [77]سػرة الفخقاف اآلية:

 والحسج  رب العالسيغ

 
 
 

وبأنو يدسعو وبأنو يحبو :الجعاء يعشي أف اإلنداف آمغ بػجػد هللا   
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 العجؿ في ىجيو( :  48 - 00)  الجرس

 

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و

 
ييا األخػة الكخام> قج يتػىع اإلندان أن العجل بيغ الشاس مغ اختراص القزاة فقط, مع أن كل واحج مشا في 
ب قاضيا , ويحكع بيغ اثشيغ دون أن يذعخ, فمػ أن ابشتو جاءتو تذكػ زوجيا, واألب أخح  مػاقف كثيخة ُيشرَّ

يدتسع مشو بذكل أو بآخخ األب اآلن قاض واستسع إلى أحج الخرػم, ولع يدتسع مػقفا  مغ الدوج, قبل أن 
 إلى الصخف اآلخخ, وأصجر قخارا , وأخح مػقفا  مغ صيخه, ىحا السػقف ه ضمع.

ع في  ال شظ أن القزاة ىع أول الشاس الحيغ يشبغي أن يتحخوا العجل, ىحا الذيء بجييي, إال أن اإلندان ُيحكَّ
يػم, أو كل شيخ؛ بيغ أقخبائو, بيغ مػضفيو, بيغ مغ دونو, ُيدأل, ُيجيب, فالطمع عشج هللا  مئات السػاقف كل

 عد وجل ضمسات، يقػل هللا عد وجل في الحجيث القجسي الرحيح> 
ماً  )) مُت الطُّمَع عمى نفدي، وجعمُتو بيشكع محخَّ  (( ، فال َتَطالسػايا عبادي إني َحخَّ

 عغ أبي ذر الغفاري [  أخخجو مدمع والتخمحي] 

أحيانا  بيغ والجتو وزوجتو, يأتي إلى البيت, زوجتو تذكػ أمو, وأمو تذكػ زوجتو, ىػ صار حكسا  بيشيسا؛ فإما 
أن يشحاز إلى أمو ضمسا  ويدحق زوجتو, وإما أن يشحاز إلى زوجتو ضمسا  ويدحق أمو؛ فبيغ األم والدوجة 

يظ وشخيكو حكع, وبيغ السػضفيغ حكع, فمحلظ> درء السفاسج مقجم حكع, وبيغ البشت وزوجيا حكع, وبيغ الذخ 
 عمى جمب السشافع.

قبل أن تفعل الرالحات, وقبل أن تتقخب إلى هللا بعسل صالح, يجب أن ُيشتفى مغ عسمظ ما كان ضمسا , ألن 
بة عمى الطمع, الطمع قشبمة تشفجخ باإلندان, وهللا عد وجل مغ خبلل الدشة الشبػية تػعج الشاس بعاجل العقػ 

وعقػق الػالجيغ في الجنيا قبل اآلخخة, الطمع مختعو وخيع, ألن الطالع يعاقب في الجنيا قبل اآلخخة, وقج ُيعاقب 
 في الجنيا واآلخخة معا .

 
 
 

 

 الطمع مختعو وخيع ألف الطالع يعاقب في الجنيا قبل اآلخخة :
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 لحلظ  يقػل عميو الربلة والدبلم في حجيث آخخ>

ّح، واتقػا القيامة، يـػ ضمسات الطمع فإف الطمع، اتقػا))  أف عمى حسميع قبِمكع، كاف مغ أىمظ الذحّ  فإف الذُّ
 ((محارميع واستحّمػا دماءىع سفكػا

 [هللا عبج بغ جابخ عغ مدمع أخخجو]

أردت أن تبحث عغ العمة وراء كل االنحخافات, وراء اغتراب األمػال, وراء انتياك األعخاض, وراء أؼ لػ 
الغر في العسل, وراء اإلساءة في الرشاعة, وراء إخبلف السػاعيج, لسا وججت عمة وراء كل ىحه االنحخافات 

 وهللا عد وجل يقػل>أكبخ مغ عمة الذح، أؼ الحخص عمى كدب السال مغ شخيق مذخوع, أو غيخ مذخوع. 
 ﴾اْلُسْفِمُحػفَ  ُىعُ  َفُأوَلِئظَ  َنْفِدوِ  ُشحَّ  ُيػؽَ  َوَمغْ ﴿

 [9]سػرة الحذخ اآلية:

الذح مخض خصيخ, الذح> أن تحخص عمى كدب السال مغ أؼ شخيق؛ مقبػل أو غيخ مقبػل, مذخوع أو 
 اليػػ. هللا عد وجل يقػل>غيخ مذخوع, مدتحب أو غيخ مدتحب, لحلظ> ما إلو عبج في األرض أسػأ مغ 

 ﴾َىَػاهُ  ِإَلَيوُ  اتََّخحَ  َمغِ  َأَفَخَأْيتَ ﴿
 [00]سػرة الجاثية اآلية:

 اليػػ إلو ُيعبج مغ دون هللا, إلو يعبجه الشاس وىػ السال>
 ﴾َجّساً  ُحّباً  اْلَساؿَ  َوُتِحبُّػفَ ﴿

 [01]سػرة الفجخ اآلية:

 عمى كل السػبقات> فالحخص عمى كدب السال غيخ السذخوع يحسل اإلندان
 الذح أىمظ مغ كاف قبمكع(( فإف)) واتقػا الذح 

 [هللا عبج بغ جابخ عغ مدمع أخخجو]

 حخصو عمى كدب السال, حخصو عمى إنفاق السال إنفاقا  تبحيخيا , ىحا أىمظ الحيغ مغ قبمكع.

 
 
 
 
 

 
 

في السجتسع : عمة الذح وراء كل االنحخافات  
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 وعغ ابغ عسخ رضي هللا عشيسا قال> قال عميو الربلة والدبلم> 
 ))الطمع ضمسات يـػ القيامة((
 [ عسخ بغ هللا عبج عغ والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

 السؤمشػن> أؼ
 ﴾َقِجيخٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَمى ِإنَّظَ  َلَشا َواْغِفْخ  ُنػَرَنا َلَشا َأْتِسعْ  َربََّشا َيُقػُلػفَ  َوِبَأْيَساِنِيعْ  َأْيِجيِيعْ  َبْيغَ  َيْدَعى ُنػُرُىعْ ﴿

 [8]سػرة التحخيع اآلية:

 فالسؤمغ أعسالو الرالحة نػر ييتجؼ بو يػم القيامة, بيشسا السشحخف الطمع ضمسات يػم القيامة.
 

 
 وعغ أبي مػسى رضي هللا عشو قال> قال عميو الربلة والدبلم> 

 ((ُيْفِمْتوُ  لع َأخحه إذاف ِلمطَّالِع، ُيْسمي هللا ِإفَّ ))
 [ األشعخي  مػسى يأب عغ والتخمحي ومدمع البخاري  خخجو]أ

كمسة يسمي أؼ قج تجج إندانا  في أشج حاالت االنحخاف, ومع ذلظ قػؼ, غشي, ىحه القػة, وىحه الغشى إمبلء 
مغ هللا, أو استجراج, ما كل نعسة ُتخافقيا معرية ىي نعسة, الشعسة التي تخافقيا معرية ىي استجراج, وإذا 

 رأيت هللا يتابع نعسو عميظ وأنت تعريو فاححره.
أحيانا  اإلندان يعسل فحػصا  كميا كاممة, تجارتو رابحة, أمػره ميدخة, وىػ غارق في السعاصي, فيحه الشعع 
التي ُيحاط بيا إنسا ىي استجراج وليدت نعسا , بل ىي نقع, والذيء الثابت ىػ أن حطػظ اإلندان ىحه 

اميا؛ فإذا أنفقت في شاعة هللا كانت الحطػظ ليدت نعسا , كسا أنيا ليدت نقسا , إنيا مػقػفة عمى نػع استخج
 نعسا , وإذا أنفقت في معرية هللا كانت نقسا .

 

 

 

 

 

 

نقسًا إنيا مػقػفة عمى نػع استخجاميا :حطػظ اإلنداف ليدت نعسًا أو   

يـػ القيامة : السؤمغ الرالحة نػر ييتجي بوأعساؿ   
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 ((ُيْفِمْتوُ  لع َأخحه إذاف ِلمطَّالِع، ُيْسمي هللا ِإفَّ ))

 [ األشعخي  مػسى يأب عغ والتخمحي ومدمع البخاري  خخجو]أ

 وىحه سياسة ربشا عد وجل التي ندتشبصيا مغ معاممتو لعباده, يخخي الحبل, اإلندان مخبػط بحبل. قال تعالى>
 ﴾َمِتيغٌ  َكْيِجي ِإفَّ ﴿

 [080]سػرة األعخاؼ اآلية:

الكيج ىػ التجبيخ, أما وصف الكيج بأنو متيغ, الستانة صفة السػاد في مقاومتيا لقػػ الذج, السػاد التي ُتقاوم 
 قػػ الذج يقال ليا قاسية.

بعج األلساس قاس ميسا جاءه ضغط يتحسل ىحا الزغط, لحلظ أقدى عشرخ في األرض ىػ األلساس, يأتي 
األلساس ميشاء األسشان, مع أن اإلندان مغ ماء مييغ, ومغ خبلل ضاىخة فيديائية ىي التخسب, عغ شخيق 
التخسب يغجو ميشاء الدغ أقدى بعج قدػة األلساس, لػال التخسب ال يػجج إندان يقف, ألن المحع ليذ لو قػام 

فاإلندان  -عطع عشق الفخح -خسدسئة كيمػ ذاتي, أما العطع فمو قػام ذاتي, العطع متيغ ججا , اإلندان يحسل
 إذا حسل صشجوق حجيج, ىحا الػزن مغ يتحسمو؟ عشق الفخح.

أحيانا  تجج جدخا , والديارة فييا ثبلثػن ششا , عشجما تسذي فػق جدخ تحسل ثبلثيغ ششا  معشى ىحا أن الجدخ 
 يتحسل ىحه الحسػلة. 

ششا , والديارة ثبلثػن ششا  وتدمع, معشى ىحا أن ليا محػريغ, أحيانا  يقػل لظ> الجدخ يتحسل فقط خسدة عذخ 
إذا كان لمديارة محػران, أؼ دوالبان بجوالبيغ, ومخت فػق جدخ, الثبلثػن ششا  يقدسػن عمى محػريغ؛ خسدة 
عذخ بخسدة عذخ, فاإلندان عشجما يحسل مكان تحسل الزغط ىػ عشق الفخح, السكان ىحا يتحسل مئتي 

ل محػر مئتان وخسدػن كيمػ إذا كان الػزن خسدسئة كيمػ, حدشا  قداوة ىحا العطع مغ أيغ وخسديغ كيمػ, ك
 جاءت؟ هللا عد وجل قال>

 ﴾َأْسَخُىعْ  َوَشَجْدَنا َخَمْقَشاُىعْ  َنْحغُ ﴿
 [08]سػرة اإلنداف اآلية:

في  ذكخ لي شبيب جخاح عطام قال لي> أصعب شيء في الجخاحة العطسية فظ ىذاشة الفخح عغ مػقعيا
الحػض, ىشاك تفخيغ ىػاء ومعمػكع لػ جئشا بكخة نحاسية مفخغة مغ اليػاء, ومذصػرة إلى نرفيغ, و جئشا 
بأربعة خيػل مغ اليسيغ, وأربعة خيػل مغ اليدار, تحخكػا بعكذ بعزيع, لسا استصعشا أن نفظ ىحه الكخة, 

 الحػض متيشة ججا >ألنو ال يػجج ىػاء، مفخغة مغ اليػاء, وكحلظ ىذاشة عطع عشق الفخح ب
 

معاممتو لعباده : في هللاسياسة  الحجيث التالي يبيغ  
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 ﴾َأْسَخُىعْ  َوَشَجْدَنا َخَمْقَشاُىعْ  َنْحغُ ﴿
 [08]سػرة اإلنداف اآلية:

 

 
 فالحؼ يقػلو هللا عد وجل>
 ﴾َشِجيجٌ  َأِليعٌ  َأْخَحهُ  ِإفَّ  َضاِلَسةٌ  َوِىيَ  اْلُقَخى  َأَخحَ  ِإَذا َربِّظَ  َأْخحُ  َوَكَحِلظَ ﴿

 [010]سػرة ىػد اآلية:

ويدب اإللو, ويختكب هللا يسمي, ىحه سياسة ربشا, واإلندان في أشج حاالت السعرية, وىػ يدب الجيغ, 
السػبقات, والزغط جيج, ثسانية عمى اثشي عذخ, والشبس ثسانػن, والجسامات تعسل بانتطام, وكل شيء في 

 جدسو يعسل بانتطام, ودخمو كبيخ, ىحه ليدت نعسا , إنسا ىي نقع, ىحا استجراج.
وجل, يخخى الحبل ليأخح  أؼ الحبل مخخى, في أية لحطة ُيذج الحبل, فإذا ىحا اإلندان في قبزة هللا عد

اإلندان أبعاده, ليرل إلى كل ما يخيج, فإذا انكذفت حقيقتو وأخح أبعاده كذف ما في نفدو مغ خيخ أو مغ 
 شخ.

شخز يخغب أن يؤذؼ, هللا عد وجل يدمصو عمى إندان يدتحق ىحا األذػ, فيحا اإلندان أعصاه هللا إمكانية 
 أن يحقق ما في نفدو, قال الشبي الكخيع>

 ((ِنيَِّتوِ  ِمغْ  َخْيخٌ  الُسَشاِفقِ  َوَعَسلُ  ، َعَسِموِ  ِمغْ  َخْيخٌ  الُسؤِمغِ  ِنيَّةُ ))
 ] السعجع الكبيخ عغ سيل بغ سعج[

فبل بج مغ أن يأخح اإلندان أبعاده, وال بج مغ أن يعبخ عغ حقيقتو, وال بج مغ أن يكذف ما في نفدو مغ 
 خيخ أو مغ شخ. 

 ىحا يقتزي لمسؤمغ اإلمجاد, ولمكافخ االستجراج, السؤمغ ُيسج, والكافخ ُيدتجرج, لحلظ قال عميو الربلة والدبلم> 
 َأِليعٌ  َأْخَحهُ  ِإفَّ  َضاِلَسةٌ  َوِىيَ  اْلُقَخى  َأَخحَ  ِإَذا َربِّظَ  َأْخحُ  َوَكَحِلظَ :﴿قخأَ  ثع ُيْفِمْتُو، لع َأخحه إذاف ِلمطَّالِع، ُيْسمي َّللّا  ِإفَّ ))

 (([010: ىػد] ﴾َشِجيجٌ 
 [ األشعخي  مػسى يأب عغ والتخمحي ومدمع البخاري  خخجو]أ 

 وهللا عد وجل إذا حكع ال راد لحكسو>
 ﴾َلوُ  َمَخدَّ  َفاَل  ُسػءاً  ِبَقْػـٍ  َّللاَُّ  َأَرادَ  َوِإَذا﴿

 [00]سػرة الخعج اآلية:
 

: البج لْلنداف مغ أف يأخح أبعاده ويعبخ عغ حقيقتو ليكذف ما في نفدو مغ خيخ أو شخ  
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  و عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص أنو قال>
 ((اليػـَ  مشو فْمَيَتحمََّموُ  مشو، شيء أو ِعخِضوِ  ِمغْ  ألخيو، مطِمَسة عشجه كانت َمغْ ))

اآلن> اإلندان يشير في عخض أخيو, ببل سبب, وببل حق, وببل دليل, ثع يتػب, ويتػىع أن تػبتو إلى هللا قج 
أنيت األمخ, ىػ تاب إلى هللا, وىحا الحؼ نيذت عخضو؟ وىحا الحؼ تكمست عشو في مجمذ فيو عذخة 

ال يشتيي إال أن تعتحر مشو, أشخاص؟ مغ قال لظ> إن األمخ انتيى بتػبتظ؟ األمخ ال يشتيي بالتػبة, األمخ 
وأن تدتدسحو, وأن تجعػ ليرفح عشظ, وإال ال بج مغ أن ُيرفى مشظ يػم القيامة, ىحا معشى قػل الشبي عميو 

 الربلة والدبلم>  
، مشو فْمَيَتحمََّموُ  مشو، شيء أو ِعخِضوِ  ِمغْ  ألخيو، مطِمَسة عشجه كانت َمغْ ))...  يكػف  ال أف قبلِ  مغ اليػـَ
 سيئات مغ ُأِخحَ  حدشات لو يكغ لع وإف َمطِمسِتِو، بقجر مشو ُأخحَ  صالح عسل لو كاف إف درىع، وال ديشار

 ((عميو تَفحِسم صاحبو
 [ىخيخة يأبعغ  والتخمحي البخاري  أخخجو]

ىحا كبلم الشبي بالبخارؼ, أنت تكمست عمى فبلن أمام عذخة أشخاص ىكحا ببل انزباط, ببل دليل, مغ أجل 
أن تفزحو ببل سبب, ألنو خرسظ, أو مشافذ لظ في العسل, فشيذت عخضو, ثع تبت إلى هللا, التػبة ىشا 

أما فيسا بيشظ وبيغ العباد ال بج مغ ليذ ليا قيسة, ىشا يػجج حقػق اآلخخيغ؛ فيسا بيشظ وبيغ هللا ُتقبل التػبة, 
أن يدامحػك, ال بج مغ أن تعتحر إلييع, ال بج مغ أن تصمب الدساح, والعفػ مشيع, ألن هللا سبحانو وتعالى 

 شجيج العقاب. 
قال لو شخز> لقج اغتبتشي, قال لو> ومغ أنت حتى أغتابظ؟ إن كشت مغتابا  أحجا  اغتبت أبي وأمي, ألنيسا 

 مشظ. أولى بحدشاتي
 

 
 إنفالشقصة الجقيقة ال أحج يخيج أن يعتخف أن مغ اغتابو فإنو يػم القيامة ال بج مغ أن يقجم لو مغ حدشاتو, 

 فشيت حدشاتو, ُيصخح عمى ىحا السغتاب سيئات اآلخخيغ, حتى ُيصخح في الشار.
ال ُتججؼ؛ إال أن تدتدسح مشو, إال أن تعتحر مشو, وعج ىحا كبلم الشبي, فإذا شخز اغتاب, وتاب, التػبة ىشا 

لمسميػن قبل أن تتيع إندانا  اتياما  باشبل , وعج لمسميػن قبل أن تأتي بذيء ما فعمو فبلن, لكغ مغ أجل تذػيو 

 مغ ستخ مدمسًا ستخه هللا يـػ القيامة :

العباد مبشيٌة عمى السدامحة :حقػؽ   
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سسعتو, وىحا يفعمو معطع الشاس, يفعمػنو, ويعتقجون أنيع أذكياء بيحا العسل, يقػل لظ> حصستو, شػىت 
 هللا عد وجل بالسخصاد>سسعتو, و
 (( رحمو جػؼ في ولػ يفزحو عػرتو هللا تتبع ومغ عػرتو هللا تتبع السدمع أخيو عػرة تتبع مغ)) 

 ] التخمحي عغ ابغ عسخ[

ىشاك شخز قشاص, دائسا > عيَّاب, ىّساز, لّساز, ىحا اإلندان مريخه أن هللا يفزحو في عقخ بيتو, وكل 
يدتخه, رب كبيخ, وعطيع, إن ستخت مدمسا  ستخ هللا عميظ, وإن افتخيت عميو هللا إندان ستخ عمى الشاس هللا 
 عد وجل يبصر بظ>

 ﴾َلَذِجيجٌ  َربِّظَ  َبْصَر  ِإفَّ ﴿
 [00]سػرة البخوج اآلية:

 

 
 وعغ أبي ىخيخة أن رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال> 

 القيامة يـػ يأتي َمغْ  السْفمَذ  إف :قاؿف ,متاع وال لو درىع ال مغ فيشا السْفمُذ  :قالػا الُسْفِمُذ؟ ما أَتْجُروفَ ))
 فُيعَصى ىحا، وضخب ىحا، دـ وسفظ ىحا، ماؿ وأكل ىحا، وقحؼَ  ىحا، َشَتعَ  قجو  ويأتي وزكاة، وصياـ برالة
 فُصِخَحْت  خصاياىع مغ ُأِخحَ  عميو، ما ُيْقزى أف قبل َحَدشاُتوُ  َفشَيْت  فإف حدشاتو، مغ وىحا حدشاتو، مغ ىحا

 ((الشار في ُيْصَخحُ  ثع عميو،
 [ىخيخة يأبعغ  والتخمحي مدمع أخخجو]

وصيامظ, وال تغتخ برجقتظ, فإن لع تزبط لدانظ, وإن لع  أخػانشا الكخام, كبلم مخيف؛ ال تغتخ بربلتظ,
تتحخ العجل في عبلقاتظ, كل ىؤالء الحيغ نيذت أعخاضيع سػف يأخحون حدشاتظ, فإن فشيت قبل أن تقزي 

 ما عميظ, شخحػا عميظ سيئاتيع, حتى ُتصخح في الشار؛ مع صبلتو, وصيامو, وصجقتو.
ب الكبائخ مع أداء العبادات ىكحا أقػل> ضع صبلتظ في الحاوية, قسامة وأنا أقػل لكع دائسا > اإلندان إذا ارتك

صارت صبلتظ, وضع صيامظ في الحاوية, وضع عبادتظ في الحاوية, اإلندان إذا كان مفتخ, كحاب, 
 مغتاب, دجال, صبلتو ال قيسة ليا, صبلتو قسامة صارت.
 ىحا الحجيث مخيف، حجيث في الرحاح رواه اإلمام مدمع> 

 

 تعخيف السفمذ يػـ القيامة :
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 ىحا، ماؿ وأكل ىحا، وقحؼَ  ىحا، َشَتعَ  قجو  يأتي وزكاة، وصياـ برالة القيامة يـػ يأتيالحي  الُسْفِمُذ؟ ))مغ
 ُيْقزى أف قبل َحَدشاُتوُ  َفشَيْت  فإف حدشاتو، مغ وىحا حدشاتو، مغ ىحا فُيعَصى ىحا، وضخب ىحا، دـ وسفظ

 ((الشار في ُيْصَخحُ  ثع عميو، فُصِخَحْت  خصاياىع مغ ُأِخحَ  عميو، ما
 [ىخيخة يأبعغ  والتخمحي مدمع أخخجو]

 ىحا الحجيث مغ أصػل األحاديث التي يشبغي أن تكػن ماثمة في ذىغ كل واحج مشا.
 

 
 وعغ ابغ عباس رضي هللا عشيسا, أن الشبي ملسو هيلع هللا ىلص بعث معاذ إلى اليسغ, فقال> 

 ((ِحَجابٌ  هللاِ  َوَبيغَ  َبْيَشَيا َلْيَذ  فإنََّيا الَسْطمػـِ، دعػةَ  اتَّقِ  ))يا معاذ,
 [عباس بغ هللا عبجعغ  والشدائي والتخمحي داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

شخز يحسل حجيجا  في سيارتو, إندان خارج أوقات الجوام سألو مغ أيغ جئت بيحا الحجيج؟ قال لو> مغ عشج 
فبلن لعشج فبلن, أنا عشجؼ ىحه الديارة أنقل عمييا البزاعة, فيحا ذىب معو إلى مرجر البزاعة, لسا رأػ 

بقي السدؤول؟ صاحب الديارة, ُأخحت مشو ىحه الديارة,  و> ىحا الحجيج ليذ لي, مغلال قفييا مدؤولية, 
ُصػدرت, انكب عمى أقجامو يخجػه> أنا ليذ لي عبلقة, أنا عشجؼ اثشا عذخ ولجا , وعشجؼ ىحه الديارة, نقمت 
نقمة حجيج مغ فبلن لفبلن, وىحا اإلندان خارج أوقات الجوام تبخع, تبخع ليعسل ىحا العسل, لع يخد عميو, أخح لو 

يارة, بعج ثبلثيغ يػما  بالزبط ذىب إلى مدرعتو في الغخب, ويػجج أمامو سيارة حجيج, والصخيق زلق, و لع الد
يكغ مشتبيا , فػجىء بالديارة, استعسل السكبح, األرض زلقة, فجخل في الذاحشة, الذاحشة حجيجىا بارز, جاء 

تى ُكذف األمخ, ورأسو في السقعج ىحا الحجيج, وقصع رأسو, وبقي اثشتي عذخة ساعة, أو إلى الرباح, ح
 الخمفي, واآلن الديارة مػجػدة في الحخم الجسخكي.
 (( الَسْطمػـِ  دعػةَ  ))...اتقِ 

ىحا اإلندان ليذ لو عبلقة, بعج ذلظ لع يفيع القػانيغ, لع يدتػعب القػانيغ, شخز عشجه ىحه الديارة, يشقل 
والذخز اآلخخ أنكخ, ارحع ىحا, لع يخحسو, فكانت  الحجيج عمييا, ال يعخف الحجيج؛ نطامي أو غيخ نطامي،

 نيايتو مغ الحجيج.
 ((ِحَجابٌ  هللاِ  َوَبيغَ  َبْيَشَيا َلْيَذ  فإنََّيا الَسْطمػـِ، دعػةَ  ))...اتقِ 

 [عباس بغ هللا عبجعغ  والشدائي والتخمحي داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

 والقرز كثيخة ججا  وما أكثخىا.

 العاقل مغ يتقي دعػة السطمـػ :
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وأشار إلى صجره -التقػى ىا ىشا,  ,ىشا ىا التقػى  َيْحِقخُه، وال َيْخُحلُو، وال َيْطِمُسُو، ال, السدمع أخػ السدمعُ ))
خِّ  مغ امخئ  ِبَحْدِب  -الذخيف  وماُلو، دُمو،: حخاـ السدمع عمى السدمع كلُّ  السدمع، أخاه َيْحِقخَ  َأف: الذَّ

 ((وِعْخُضو
 [ىخيخة يأب عغ السػشأ في ومالظ والتخمحي داود وأبػ ومدمع البخاري  أخخجو]

 

 
أخػانشا الكخام, األحاديث الرحيحة ليا نػر, ىحه كميا في الرحاح، أؼ قبل أن ترمي قيام الميل, قبل أن 

 ترمي الشػافل, قبل أن تعسل نفدظ ورعا , إياك والطمع.
 ((الشاس َأعبج َتُكغْ  السحاِرـَ  اتَّقِ ))

 عغ أبي ىخيخة[أحسج ] 

درجة بالعبادة, مغ دون أن تقػم الميل, أدِّ الحؼ عميظ, واشمب مغ هللا الحؼ لظ؛ ال تطمع  تكػن في أعمى
 إندانا , ال تبتد مال إندان, ال تغر إندانا .

أحيانا > تجج شخرا  دخمو محجود, اشتخػ كشدة, استحمفظ با خيصيا صػف شبيعي؟ تقػل لو> صػف 
شتخاىا بألفي ليخة, أو بألف ليخة, ربع دخمو, ربع معاشو، أنت شبيعي, لبديا مختيغ فقرخ كسيا, ىحا الحؼ ا

 غذذتو. 
فأنت ال تغر, الغر ضمع, وابتداز أمػال الشاس ضمع, إندان تخػفو وتبتد مالو ضمع, فكل إندان دخمو مغ 

 شخيق غيخ مذخوع ىحا إندان سيحاسب عشج هللا حدابا  عديخا .
 والحسج  رب العالسيغ

 

 

 

 

 

 

 

 إياؾ و الطمع :
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 ( : ىجيو في األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ 48 - 04الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا، الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. 

 األمخ بالسعخوؼ والشيي عغ السشكخ أحج شخوط الشجاة مغ اليالؾ :

الريام, والربلة, والحج, والدكاة, وشيادة  -قال العمساء> "ىشاك في اإلسبلم فخيزة سادسة, أييا األخػة الكخام> 
 ىي األمخ بالسعخوف, والشيي عغ السشكخ". -لو إال هللا, ىي فخائس اإلسبلم الخسذإأن ال 

ج, ويدتسخ, الشقصة في ىحا السػضػع> أن اإلسبلم إما أن يكػن قزية وجػد, أو عجم وجػد, يكػن اإلسبلم أؼ يػج
ويتشامى باألمخ بالسعخوف, والشيي عغ السشكخ, وحيشسا وصف هللا ىحه األمة بأنيا خيخ أمة أخخجت لمشاس, ذكخ 
في اآلية نفديا عمة الخيخية, عمة خيخيتيا أنيا تأمخ بالسعخوف, وتشيى عغ السشكخ, وتؤمغ با, فإذا تخكت ىحه 

أصبحت أمة سساىا العمساء> أمة التبميغ, وىي كأية أمة ال فزل ليا األمة ىحه الفخيزة الدادسة فقجت خيخيتيا, و 
 إشبلقا , وهللا عد وجل يجعل التػاصي بالحق ربع الشجاة> 

اِلَحاِت َوَتَػاَصْػا ِباْلَحقِّ وَ  ْنَداَف َلِفي ُخْدٍخ* ِإالَّ الَِّحيَغ َآَمُشػا َوَعِسُمػا الرَّ ْبِخ﴾َتَػاَصْػا ِبال﴿َواْلَعْرِخ * ِإفَّ اإلِْ  رَّ
 [3-1]سػرة العرخ اآلية>

لحلظ> ُجعل األمخ بالسعخوف والشيي عغ السشكخ أحج شخوط الشجاة مغ اليبلك, وحيشسا تأمخ بالسعخوف وتشيى 
 عغ السشكخ تحافع عمى وجػدك, ألن دوائخ الباشل تتشامى, فالحق إن لع يتشام ضيق عميو الباشل وألغى وجػده. 

 والشيي عغ السشكخ استحقاؽ المعشة مغ هللا : مغ نتائج عجـ األمخ بالسعخوؼ

 مغ ىشا عقجت أبػاب كثيخة في كتب الحجيث الرحيحة لؤلمخ بالسعخوف والشيي عغ السشكخ.
 قال>  -رضي هللا عشو-فعغ أبي سعيج الخجرؼ 
صع فبمدانو، فإف لع يدتصع يقػؿ: مغ رأى مشُكع مشكخًا فْمُيَغيِّخه بيجه، فإف لع يدت -ملسو هيلع هللا ىلص-))سسعت رسػؿ هللا 

 فبقمبو، وذلظ أضعف اإليساف((
 ]أخخجو مدمع وأبػ داود والتخمحؼ والشدائي عغ أبي سعيج الخجرؼ[
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وشبعا  األمخ يقتزي الػجػب, األمخ في القخآن يقتزي الػجػب, واألمخ في الدشة الرحيحة يقتزي الػجػب, 
بالسعخوف والشيي عغ السشكخ فتشة ىي أشج مغ السشكخ الحؼ وهللا ما كمفظ ما ال تصيق, وحيشسا يشذأ عغ األمخ 

تشكخه, أعفاك الذخع مغ أن تشكخه بيجك, فإن لع تدتصع أن تشكخه بمدانظ, أعفاك الذخع مغ أن تشكخه بمدانظ, بقي 
 أن تشكخه بقمبظ, وىحا أضعف اإليسان. 

تميق, أكثخ األعسام يدتقمبيا, ويخحب بيا, أضخب لكع مثبل  بديصا > أخ تدوره بشت أختو, أو بشت أخيو, بثياب ال 
وال يشرحيا إشبلقا , ىي شابة صغيخة, حيشسا ال تخػ إال التخحيب, والتكخيع, وعسيا ال يشرحيا, تتػىع أن ىحا 
المباس مقبػل وال شيء عميو, أما حيشسا يشرحيا, في السخة القادمة تحاول أن تأتي إليو بثياب أكثخ حذسة, عمى 

أتي إليو , ثع لعل ىحه الثياب السحتذسة تربح ثيابيا السدتسخة, كمفتو كمسة, أن يقػل ليا> ال يا األقل حيشسا ت
فبلنة, ىحا المباس ال يخضي هللا, وأنت مغ أسخة محافطة, وأبػك لو سسعة بيغ الشاس, ىحه كمسة واحجة؛ أما يخػ 

 عشجئح يعسشا هللا باليبلك. السشكخ وال يشكخه, نخػ االنحخاف وال نحكخه, نخػ الخصأ وال نقػمو, 
والحجيث السعخوف> "لسا ربشا عد وجل أرسل مبلئكة إلىبلك قػم, فقالػا> يا رب, إن فييع رجبل  صالحا !! قال> بو 

 فابجؤوا, قالػا> ولع؟ قال> ألنو كان ال يتسعخ وجيو إذا رأػ مشكخا ".

يرمي كل فخض في الجامع, أما بشاتو  وىحا الشسػذج شائع ججا ؛ ال يحكي, وال يتكمع, وال يشرح, ضعيف,
فكاسيات عاريات, يقػل لظ> أصمحيع هللا, اآلن وقت شبابيع, لجييع فتخة لئلصبلح إن شاء هللا, ال يجخل, وال 
يتكمع, وال يعتخض, وال يأخح مػقفا , أما لػ مرالحو تيجدت, السادية تيجدت, فيربح كالػحر السفتخس, ألن 

 يكت حخمات هللا عد وجل فبل يتأثخ, لحلظ قال> "بو فابجؤوا". واآلية الجقيقة> مرالحو تيجدت, أما إذا انت

 ﴿َوَما َكاَف َربَُّظ ِلُيْيِمَظ اْلُقَخى ِبُطْمٍع َوَأْىُمَيا ُمْرِمُحػَف﴾
 [117]سػرة ىػد اآلية>

رمحػن ال ييمكػن، لػ قال> صالحػن لسا أىمكيع, فأىل القخية الرالحػن ييمكيع هللا عد وجل, أما أىل القخية الس
 فمحلظ هللا عد وجل جعل بشي إسخائيل يدتحقػن اليبلك قال> 

 ﴿َكاُنػا اَل َيَتَشاَىْػَف َعْغ ُمْشَكٍخ َفَعُمػُه﴾
 [79]سػرة السائجة اآلية>
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اآلن مجامبلت, مجامبلت, ال يػجج ديغ إشبلقا , ُيػصف بأنو ذكي, ولبق, وفييع, ومعجل, وشاشخ, ومعذخ, 
 ومؤنذ, ىػ فاسق, فاجخ, صار ىشاك قيع مدورة. 

والصفل عشجما يدسع مجيحا , والخجل ال يرمي، شفل بخؼء يدسع أباه يسجح شخرا , ذىبػا مذػار؛ ال صمى 
خب, وال العذاء, وقال أبػه> ىحا إندان جيج ججا , ولصيف, واجتساعي, ولبق, ىحه كميا الطيخ, وال العرخ, وال السغ

 كمسات ليذ ليا معشى, ىحا الحؼ لع يعخف هللا عد وجل أساسا .

 أمانة التكميف أساس كل أمانة :

ع في درس مغ دروس الجسعة أو الخصبة ذكخت أن ىشاك أمانة تكميف, ىي أخصخ أمانة, أؼ هللا عد وجل وض
 نفدظ أمانة بيغ يجيظ, وقال لظ> 

اَىا﴾  ﴿ َقْج َأْفَمَح َمْغ َزكَّاَىا*َوَقْج َخاَب َمْغ َدسَّ
 [11-9]سػرة الذسذ اآلية>

أؼ أشمق يجك فييا, واجعميا تابعة لظ, فإذا زكيتيا أؼ عخفتيا هللا, وحسمتيا عمى شاعتو, وشيختيا مغ كل دنذ, 
تيا؛ إن زكيتيا أفمحت ونجحت, وإن لع تدكيا خبت وخدخت, ىحه وجعمت صبغتيا صبغة هللا عد وجل فقج زكي

األمانة؛ أمانة التكميف أساس كل أمانة, أمانة الػاجب فخع مغ أمانة التكميف, أمانة الػالية فخع مغ ىحه األمانة, 
 أمانة الدوجية فخع مغ ىحه األمانة. 

مغ باب أولى, شيء شبيعي ججا ؛ ال تشتطخ  فاإلندان إذا خان نفدو, وقرخ في حسل األمانة, فؤلن يخػن نفدو
مغ إندان غيخ ديغ أن يكػن صادقا , ال تشتطخ أن يكػن أميشا , أحيانا يكػن أميشا  إذا تػافقت مرالحو مع األمانة, 

 أما إن لع تتػافق خان, وخاب, وخدخ.

 إذا > 

 )) مغ رأى مشُكع مشكخًا فْمُيَغيِّخه بيجه((
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شتو وتفمتت, وقال> أنا أنرحيا, ال, ىحه ابشتظ, وأنت ولي أمخىا, وأمخىا بيجك, أؼ إذا الذخز أنفق عمى اب
 ونفقتيا بيجك، فيشا> ال تقل لي> وهللا أنا نرحتيا. 

 ))...فْمُيَغيِّخه بيجه، فإف لع يدتصع فبمدانو، فإف لع يدتصع فبقمبو، وذلظ أضعف اإليساف((
 أبي سعيج الخجرؼ[]أخخجو مدمع وأبػ داود والتخمحؼ والشدائي عغ 

 قزية االمتحاف ال بج مشيا :

 وعغ عبادة بغ الرامت رضي هللا عشو قال> 
 عمى الدسع والصاعة، في الُعدخ والُيدخ(( -دقق الرحابة بايعػا الشبي -))بايعشا رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 قيسة ليا.ىشاك إندان بالخخاء مستاز, أما بالذجة فإندان آخخ, الجػدة في الخخاء ال 

سيارة قمت لو> جخبيا فقط في اليبػط, في اليبػط حفطظ هللا, ىحه ليدت تجخيب, كل مخكبة في اليبػط تسذي ببل 
محخك, الجراجة تسذي, أسػأ مخكبة تشدل في اليبػط, التجخيب في الرعػد وليذ في اليبػط, التجخيب عشج الذجة, 

 فمحلظ> قزية االمتحان ال بج مشيا. 

أنت ببحبػحة, وأنت بزائقة مالية, وأنت  -ػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عمى الدسع والصاعة، في الُعدخ والُيدخ)) بايعشا رس
, في -صحيح, وأنت مخيس, وأنت في إقباؿ الجنيا, وأنت في إدبارىا, وأنت في قػتظ, وأنت في ضعفظ, مخيس

عمى أثخة عميشا, وأال نشازع األمخ  -انا, أو لع يعصشاأي بايعشا الشبي أعص -السْشَذط، والسْكَخه وعمى أَثَخٍة عميشا 
أىمو, إال أف تخوا كفخًا بػاحًا, عشجكع مغ هللا فيو بخىاف, وعمى أف نقػؿ الحق أيشسا كشا, ال نخاؼ في هللا لػمة 

 الئع((
 ]أخخجو البخارؼ ومدمع والشدائي ومالظ في السػشأ عغ عبادة بغ الرامت[

 دبلم.ىكحا يقػل عميو الربلة وال

جالذ يديج, أو معاوية بغ أبي سفيان, جسع كبخاء قػمو, ليأخح البيعة البشو يديج, وكميع تكمسػا في حق يديج, وأثشػا 
عميو, كسا ىي العادة، جالذ األحشف بغ قيذ, سكت, وبقي صامتا , سكػتو أربظ السجمذ, وصار ىشاك إحخاج, 

 , وأخافكع إن صجقت.قال لو> تكمع يا أحشف, قال لو> أخاف هللا إن كحبت

 فكان تمسيحا  أبمغ مغ ترخيح السؤمغ, ال يخاف في هللا لػمة الئع.
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 التدبيح و التحسيج و التكبيخ و التيميل خيخ ما يترجؽ بو الفقخاء :

 وعغ أبي ذر رضي هللا عشو, أن ناسا  قالػا> 
ُثػِر باأُلُجػِر، يرمُّػف كسا نرمِّي، ويرػمػف كسا نرػ  قػف بُفزػِؿ أمػاليع، قاؿ: ))ذىَب أىل الجُّ ـُ، ويترجَّ

أَوَلْيَذ قج َجعَل هللا لكع ما َتَرّجقػف بو؟ فإف بكلِّ تدبيحة صجقة، وكلِّ تكبيخة صجقة، وكلِّ تحسيجة صجقة، وكلِّ 
 تيميمة صجقة، وأمخ بسعخوؼ صجقة، ونيي عغ مشكخ صجقة((

 ]أخخجو مدمع عغ أبي ذر الغفارؼ[

 كانيات يترجقػن, وعشجىع أمػال شائمة فيترجقػن, ويخقػن عشج هللا, الفقخاء ماذا ليع؟األغشياء ضشػا أن عشجىع إم

 قال لو> 

))بكلِّ تدبيحة صجقة، وكلِّ تكبيخة صجقة، وكلِّ تحسيجة صجقة، وكلِّ تيميمة صجقة، وأمخ بسعخوؼ صجقة، ونيي 
 عغ مشكخ صجقة((

 خوؼ والشيي عغ السشكخ :الحجيث التالي أروع ما قالو الشبي في شأف األمخ بالسع

أما أروع ما قالو الشبي عميو الربلة والدبلم في شأن األمخ بالسعخوف, والشيي عغ السشكخ فيحا الحجيث يقػل 
 عميو الربلة والدبلم> 

الَىا، وبعُزيع ))َمَثُل الَقاِئع في ُحُجوِد َّللاَّ واْلَػاِقع فييا، َكسثل َقػـٍ اْسَتَيسػا عمى َسِفيَشٍة، َفَأصاَب َبْعُزيع أعْ 
وا عمى َمْغ َفػَقيْع، فقالػا: لػ أنا َخَخْقشا في َنِريِبَشا َخخق ًا َأْسفَمَيا، فكاف الحي في َأسفميا إذا اسَتَقْػا مغ الساء َمخُّ

 وَنَجْػا َجسيعا(( وَلْع ُنؤِذ َمْغ َفػَقشا؟ فإف َتَخُكػُىْع وما َأَرادوا َىَمكػا وىمكػا َجسيعًا، وإْف أخُحوا عمى أيجِيِيْع َنَجْػا
 ]أخخجو البخارؼ والتخمحؼ عغ الشعسان بغ بذيخ[

 ىشاك تعبيخ حجيث> يقػل لظ> نحغ في قارب واحج, ال يػجج حل وسط, نحغ أمة واحجة, مجتسع واحج.

لكغ إذا أراد شخز أن يفدج, أنت تعير مع مجتسع, فدادك يشتذخ؟ فاإلندان يعير في مجتسع, فإذا فدج انتذخ 
 ىحا الفداد, وإذا صمح انتذخ ىحا الربلح, فشحغ في سفيشة واحجة. 
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غ> فسغ والسثل بميغ ججا , أناس أخحوا األسفل, أناس أخحوا األعمى, والدفيشة تسذي في ماء عحب, حتى نكػن دقيقي
أجل الذخب الحيغ في األسفل ال بج مغ أن يرعجوا إلى سصح الدفيشة, ليأخحوا الساء بالجلػ مغ السياه العحبة, 
وججوا أن ىحا الذيء فيو مذقة, وفيو إزعاج, قالػا> نحغ نحفخ مكان جمػسشا ثقبا  صغيخا , نأخح مشو الساء العحب, 

 معشى ىحا أن الدفيشة كميا غخقت، قال> 

 َتَخُكػُىْع وما َأَرادوا َىَمكػا وىمكػا َجسيعًا، وإْف أخُحوا عمى أيجِيِيْع َنَجْػا وَنَجْػا َجسيعا(( )) فإف
 فاتخك في بالظ ىحه الشقصة> نحغ في قارب واحج.

 والحسج  رب العالسيغ
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 عميو والرالة السؤذف تمبية في ىجيو( :   48 - 02)  الجرس
 

 

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة ، الحسج  رب العالسيغ، وبسم ميحرلا نمحرلا هللا

 
 

 عغ عبج هللا بغ عسخ رضي هللا عشيسا, أنو سسع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص يقػل>
فَ  سسعُتع إذا)) ، صمػا ثع يقػؿ، ما مثلَ  فقػلػا السؤذِّ  بيا عميو هللا صمى صالة عميَّ  صمَّى َمغْ  فإنو عميَّ
 أنا أكػفَ  أف وأرجػ هللا، عباد مغ لعبج إال تشبغي ال الجشة في مشدلة فإنيا الػسيمَة، لي هللا َسُمػا ثع عذخا،

 ((الذفاعةُ  لو حمَّت: الػسيمةَ  لي هللا سأؿ فسغ ىػ،
 [العاص بغ عسخو بغ هللا عبجعغ  والشدائي والتخمحي داود وأبػ مدمع أخخجو]

فبل بج مغ أن يكػن ىشاك إندان  أييا األخػة, الجعػة مبادغ وقجوة, فالسبادغ في القخآن الكخيع, أما القجوة
 تتجدج فيو ىحه السبادغ, كي تقتشع أن ىحه السبادغ قابمة لمتصبيق, فأية دعػة ألغيت مشيا القجوة انتيت.

أن ىشاك إندانا  شبق ىحه السبادغ فقصف ثسارىا, إذا  دعػة  غالجعػة مبادغ بكتب, أما الحؼ يؤثخ في السجعػي
 حيػية, دعػة فييا حياة.

السؤمغ مكمف أن يرمي عمى الشبي, فكمسة الميع صلِّ عمى سيجنا رسػل هللا, كمسة إذا لع يكغ فييا  فجائسا  
مزسػن ليذ ليا معشى, كغ واقعيا , الميع صلِّ عمى الشبي لػ قمتيا مميػن مخة ما الحؼ يحجث؟ أما كمسة 

خت محبتو , تحكخت صميت عمى الشبي؛ تحكخت فزائمو, تحكخت معخفتو با, تحكخت استقامتو, تحك
إخبلصو, تحكخت رحستو في قمبو, تحكخت إنرافو, تحكخت تػاضعو, ما الحؼ يشقحك مسا أنت فيو؟ أن تكػن 

 لظ قجوة, تحاول أن تقمجىا, تحاول أن تقفػ أثخىا, أن تتخسع معالسيا، ىحه القجوة.
 
 
 
 
 

: الجعػة مبادئ وقجوة  
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شخرية رسػل هللا في حياة السؤمشيغ قػية ججا , كل مؤمغ يػجج في ذىشو شخرية, ىحه شخرية الشبي؛ أن 
يقمجه في تػاضعو, في إنرافو, في عفػه, في رحستو, في لصفو, في رقتو, في إخبلصو, في اترالو با, 

سعت صمػا عمى الشبي, الميع صلِّ عمى الشبي, بجون صبلة ىحه دعػة إلى أن نتخسع خصاه, أن نقفػ فكمسا س
 أثخه, أن نتبع سشتو.

شيء آخخ> كل دعػة مغ دون مثل أعمى فارغة, ليذ فييا حياة, لػ تقخأ ألف كتاب, أما أنت حيشسا تقخأ سيخة 
 , الغشى في هللا, االفتقار إلى هللا.رسػل هللا؛ تجج الحياء, التػاضع, الخحسة, القػة في هللا

فالربلة عمى الشبي تعشي أن تقخأ سيختو, وأن تقف عشجىا فقخة فقخة, ثع تقػل> الميع صلِّ عمى الشبي, أؼ تدأل 
 هللا لو الخحسة, وبذكل أو بآخخ ىحا كبلم دقيق.

 لسا قال الشبي ملسو هيلع هللا ىلص> 
 ((عشجي, لرافحتكع السالئكة, لدارتكع في بيػتكع ))لػ بقيتع عمى الحاؿ التي أنتع عمييا

 [  عشيسا هللا رضي اأُلَسيِِّجىِّ حشطمة عغ  ] مدمع

أؼ السؤمغ مع رسػل هللا؛ إما معو جدسا , أو معو روحا , نحغ اآلن مع رسػل هللا في روحو, في سمػكو, في 
محبتو, ىشاك شيء مغ الرعب أن يكػن أخبلقو, إذا كشت معو روحا  إذا  اشتققت مغ كسالو, ومغ أنػاره, ومغ 

 ممسػسا  شيء بذكل مادؼ.
عشجما تحب إندانا  تدخؼ إليظ فزائمو وأنت ال  أنت عشجما تحب إندانا , تدخؼ إليظ صفاتو وأنت ال تذعخ,

 تذعخ.
 

 
  مغ ىشا>

 لي خيخًا عمى يج كافخ أو مشافق(())الميع ال تجعل 
 ]ورد في األثخ[

ىشاك خصخ كبيخ؛ تحب إندانا  ال يرمي, وهللا يا أخي الربلة صعبة, تجج نفدظ تكخه الربلة معو, تحب 
إندانا  يحب الذيػات, تجمذ معو, مغ حجيثو, مغ نفديتو, تسيل لمجنيا, لػ جمدت مع إندان محب  عد 

خؼ مغ نفذ إلى نفذ عغ وجل, تدخؼ محبة هللا إلى قمبظ مغ خبللو, ىحه الحالة ىي اإلشعاع الشفدي, يد
شخيق السحبة؛ فإذا أحببتو حبا  أحببت هللا مع محبتو, إذا أحببت مبغزا  سخػ ىحا البغس إليظ, فيحا الذيء 

 اإلشعاع الشفدي يدخي مغ نفذ إلى نفذ :

 كل دعػة مغ دوف مثل أعمى دعػة فارغة ليذ فييا حياة :
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أساسي في عبلقة السؤمشيغ, أنت حيشسا تحب مؤمشا , تدخؼ إلى نفدظ أكثخ صفات ىحا السؤمغ, ىحه الحالة 
 ورد بيا الحجيث الذخيف>

 ((لرافحتكع السالئكة ؿ التي أنتع عمييا عشجيعمى الحا ))لػ بقيتع
 [  عشيسا هللا رضي اأُلَسيِِّجىِّ حشطمة عغ  ] مدمع

فبربلتظ عمى الشبي تقتبذ مغ كسالو, ومغ محبتو الذيء الكثيخ؛ لسجخد أن تحكخه, وأن تحكخ فزائمو, وأن 
الذسائل, تدخؼ إليظ بذكل أو بآخخ, تحكخ شسائمو, وأن تحكخ أخبلقو, وأن تحكخ كسالو, ىحه الكساالت, وىحه 

اآللية مجيػلة, أما الشتائج فسمسػسة, أنت مع مغ تحب, إن أحببت الشبي كشت معيع, إن أحببت أىل الجنيا 
 كشت مع أىل الجنيا, فبل تفدخ ىحه األحاديث إال بيحا الذكل.

 

 
 كسا أن الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قال> 

 ((َعْذخا عميو هللاُ  َصمى واِحَجة عميَّ  صمَّى َمغْ ))
 [العاص بغ عسخو بغ هللا عبجعغ  والشدائي والتخمحي داود وأبػ مدمع أخخجو]

عد وجل كمفظ أن تجعل مغ الشبي قجوة الذيء الجقيق أن معخفة الديخة الشبػية فخض عيغ, الدبب أن هللا 
 لظ. قال>

 ﴾َحَدَشةٌ  ُأْسَػةٌ  َّللاَِّ  َرُسػؿِ  ِفي َلُكعْ  َكافَ  َلَقجْ ﴿
 [00]سػرة األحداب اآلية:

أنت مكمف مغ قبل هللا, قجوتظ رسػل هللا, والسؤمغ الرادق كمسا ىّع أن يفعل شيئا , يدأل نفدو ىحا الدؤال> 
فعمو الشبي أم مسا تخكو؟ أىكحا كانت أخبلقو؟ ىحا الذعػر أؼ أنت تقتجؼ ىل فعل ىحا الشبي؟ ىل ىحا مسا 

 بخسػل هللا شعػر مدعج.
إذا > الربلة عمى الشبي أن تقتجؼ بو, وأن تقفػ أثخه, وأن تتخسع خصاه, وأن تكػن شخريتو نسػذجا  لظ, تقمجىا 

شخز أمامظ؛ إما أمام عيشظ, وإما في كل شيء, فرار في الجعػة مبادغ, وأفكار, ونطع, وقيع ُتقخأ, وىشاك 
أمام عيغ قمبظ, كل ىحا اإلسبلم مجدج في ىحا الذخز, كل ىحا القخآن مجدج بيحا الذخز, كل ىحه 

 السبادغ يحسميا ىحا الذخز, كل ىحه الفزائل يتسيد بيا ىحا الذخز, ىحه قزية الجعػة. 
 
 
 

 معخفة الديخة الشبػية فخض عيغ :
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اآلن أؼ دعػة, الِغ السثل األعمى انتيت الجعػة, كبلم فارغ, معمع في صف, شخرية السعمع؛ صجقو, أمانتو, 

 أبمغ مغ لدانو, أبمغ مغ بيانو, لحلظ قالػا>
 ((استقيسػا ُيدتقع بكع )) 

                                                                                                                       سسخة [ ] الصبخاني عغ

أنت حيشسا تدتقيع, وترست, يدتقيع الشاس باستقامتظ, وأنت مغ أكبخ الجعاة, وأنت صامج, فالعبخة أن تكػن 
ا  أثخ الشبي عميو الربلة والدبلم, وأن تكػن متبعا  لدشتو, وعشجما تختمط عمى ىجؼ رسػل هللا, وأن تكػن مقتفي

األمػر, ىحا نريحة اإلمام الغدالي> عشجما ال يعجبظ الشاس, وعشجما يدقط الجعاة واحجا  تمػ الػاحج, في بعس 
زيع, عميظ بدشة السدالق, في حب الجنيا, في مزخة األقػياء, أن يأتػا بذيء ما أراده الشبي, عشجما األمػر ت

 الشبي عميو الربلة والدبلم, ىػ الكامل عمى مجػ الدمان إلى آخخ الجوران.
إذا كان ىشاك شخز في حياتظ كامل, جيج, ىحا بابظ إلى هللا, وإذا خاب ضشظ بسغ في عرخك, فأنت 

 قجوتظ الجائسة السدتسخة ىػ رسػل هللا, ىػ الحؼ جدج اإلسبلم بكل أخبلقو. 
الشبي عميو الربلة والدبلم قجوة لظ إلى أبج اآلبجيغ, قجوة , فعميظ بديختو؛ مسكغ أن تقخأ  ال تقل خاب ضشي,

سيختو, مسكغ أن تقمجه, مسكغ أن يكػن مرجر إشعاع لظ, مرجر إليام, حياتو خيخ لشا, ومساتو خيخ لشا, 
 وىحا وال يشصبق عمى غيخ الشبي عميو الربلة والدبلم>

 ﴾َحَدَشةٌ  ُأْسَػةٌ  َّللاَِّ  َرُسػؿِ  ِفي َلُكعْ  َكافَ  َلَقجْ ﴿
 [00]سػرة األحداب اآلية:

 

       
 بل إن هللا عد وجل حيشسا قال>

َبُيعْ  َّللاَُّ  َكافَ  َوَما﴿  ﴾ِفيِيعْ  َوَأْنتَ  ِلُيَعحِّ
 [00]سػرة األنفاؿ اآلية:

 ىػ فيشا بدشتو, ىػ فيشا بذخرو في حياتو, ىػ فيشا بدشتو بعج مساتو.
 
 
 

عمى كل مدمع : محبة الشبي فخض عيغ  

مقتفيًا أثخه :كػف يالعبخة أف يكػف اإلنداف عمى ىجي رسػؿ هللا وأف   
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بسجسميا وفق ىحا السعشى, معشى أنو ال بج لظ مغ قجوة, أو ال فسسكغ أن تشدحب أحاديث الربلة عمى الشبي 
 بج لظ مغ شخز, يتمقى مغ هللا التجميات, وييبظ بعزيا إذا اترمت بو في حياتو, أو بعج مساتو>

ُسػؿُ  َلُيعُ  َواْسَتْغَفخَ  َّللاََّ  َفاْسَتْغَفُخوا َجاُءوؾَ  َأْنُفَدُيعْ  َضَمُسػا ِإذْ  َأنَُّيعْ  َوَلػْ ﴿  ﴾َرِحيساً  َتػَّاباً  َّللاََّ  َلَػَجُجوا الخَّ
 [14]سػرة الشداء اآلية:

فاالترال بخسػل هللا االترال الخوحي, أو االترال الفكخؼ, أو االترال الشفدي, أو تحكُّخ فزائمو, كل ىحه 
أنػاع مغ االتراالت, ىحه ىي حقيقة الربلة عمى رسػل هللا, أؼ بذكل أو بآخخ مخكد تمق, وأنت إذا 

 بو تتمقى مغ هللا الخحسات, ويشعع بيا عمى مغ أحبو, لحلظ محبة الشبي فخض عيغ، قال لو> اترمت
أجسعيغ، إال نفدي التي بيغ جشبي، قاؿ :  أكثخ مغ أىمي، وولجي، والشاس أحبظيا رسػؿ أصبحت  وهللا)) 
إلي مغ أىمي  أحب، لسَّا يكسل إيسانظ، إلى أف جاءه مخًة ثانية فقاؿ : وهللا يا رسػؿ هللا ألنت عسخيا 

 يا عسخ (( اآلف وولجي ومالي، والشاس أجسعيغ، حتى نفدي التي بيغ جشبي، قاؿ :
 عبج هللا بغ ىذاـ [ عغ] البخاري  

حب, أما إن لع تحب الشبي حبا  يفػق كل ال تدتصيع أن تجخل عمى هللا إال إذا أحببت نبيو حبا  يفػق كل 
 الحب فالصخيق إلى هللا ليذ سالكا , فيػ باب هللا عد وجل.

 

 
 القدع الثاني بالحجيث يقػل> 

 ((...هللا عباد مغ لعبج إال تشبغي ال الجشة في مشدلة فإنيا الػسيمَة، لي هللا َسُمػا ثع ))...
 [العاص بغ عسخو بغ هللا عبجعغ  والشدائي والتخمحي داود وأبػ مدمع أخخجو]

 باب هللا األوحج لكل الخمق, كل الخمق يجخمػن عمى هللا مغ باب الشبي. أؼ الشبي عميو الربلة والدبلم ىػ
 ىػ بالسثل السألػف إندان عخفظ عمى إندان, ليذ لظ حق أن تعسل معو اتراال  مغ وراء ضيخه.

فالشبي ىػ الحؼ عخفشا با عد وجل, فسغ لػازم األدب مع الشبي أن يكػن ىػ الػسيمة لشا إلى هللا عد وجل, 
 جج شخيق إلى هللا إال عغ شخيق رسػل هللا.ال يػ 
 
 
 
 

 مغ لػاـز األدب مع الشبي أف يكػف ىػ الػسيمة لشا إلى هللا عد وجل :
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فاإلندان ال يرل إلى هللا إال إذا اقتفى أثخ الشبي عميو الربلة والدبلم, ىحه مغ ضػابط االترال با عد 
وجل، أن يكػن ىحا االترال عغ شخيق رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وعغ شخيق الربلة عميو, الربلة عميو أن تحكخ 

وأخبلقو, وفزائمو, وأن ُتكبخ فيو ىحه الرفات، وإكبار ىحه الرفات نػع مغ أنػاع االترال بخسػل  شسائمو,
 هللا. 
 أنا أكػفَ  أف وأرجػ هللا، عباد مغ لعبج إال تشبغي ال الجشة في مشدلة فإنيا الػسيمَة، لي هللا َسُمػا ثع ))...

 ((ىػ
 [العاص بغ عسخو بغ هللا عبجعغ  والشدائي والتخمحي داود وأبػ مدمع أخخجو]

 والحسج  رب العالسيغ
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 بالشداء يالتػاص في ىجيو( :   48 - 01)  الجرس

 

 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

 
 قال رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص> 

َمع في ما أعػجَ  وإف ِضَمع، مغ ُخمقت السخأةَ  فإف خيخا، بالشداء اْسَتْػُصػا))  ُتقيُسوُ  ذىبتَ  فِإف أعاله، الزِّ
 ((بالشداء فاستػصػا أعػَج، يدؿْ  لع تخكَتوُ  وِإف كدخَتُو،

 [ىخيخة يأب عغ والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

ىحا الحجيث يحل مذكمة كل بيت, أحيانا  يشتطخ الدوج مغ زوجتو أن تكػن عمى شاكمتو, وأن تكػن وفق 
شبعو, وأن تكػن في مدتػػ إدراكو, وفي مدتػػ نطختو, ُيفاجأ أن ليا عقبل  غيخ عقمو, وليا شبعا  غيخ شبعو, 

فإما أن يبقى البيت جحيسا  ال يصاق, وإما أن ُيقخ اإلندان بحقيقة وليا اىتسامات غيخ اىتساماتو, ماذا يفعل؟ 
ىػ أن لمسخأة شبيعة عقمية, ونفدية, واجتساعية, غيخ شبيعتو, وعقميتو, ونفديتو, واجتساعيتو, ىحه السعخفة بيحا 
ألشياء, التفاوت يجعل الحياة مقبػلة, ومدتثارة, ألن اإلندان حيشسا يقبل بالػاقع, وحيشسا يكذف حقائق ا

يتعامل معيا عمى ىحا األساس, أما إذا ترػر أن لو زوجة عمى شاكمتو, في مدتػػ إدراكو, في مدتػػ بعج 
نطخه, في مدتػػ اىتسامو, فيحا لغ يكػن, لػ أنيا كانت كسا يحب لسا قبميا مغ جية ثانية زوجة, لػ عشجىا 

 شرخف عغ األمػر الرغخػ, ال يقبميا زوجة.إدراك عسيق, وعشجىا بعج نطخ شجيج, وتيتع باألمػر الكبخػ, وت
ترػر إندانا  يأتي إلى البيت ضيخا ؛ ال يػجج أكل, وال تشطيف, وال أوالد مختبػن, لكغ ىشاك إدراكا  عسيقا , و 
فيسا  دقيقا  لسا يجخؼ في العالع, ىحا اإلندان يخخج مغ جمجه مغ ىحه الدوجة, ىي ليا اىتسامات مشدلية, ليا 

 الدىا مثبل , شبعا  عمى حداب أنيا قج ال تػافقو في كل شيء. اىتسامات بأو 
 
 
 
 
 

: الحجيث التالي يحل مذكمة كل بيت  
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َمع في ما أعػجَ  وإف))....  ...(( أعاله الزِّ

 لدانيا, وبعس شخاح الحجيث قالػا> عقميا.بعس شخاح الحجيث قالػا> 
 عمى كلٍّ في مكان فيو اعػجاج, وىحا االعػجاج ىػ الكسال.

ىشاك أناس أعصػا تػجييا  لصيفا  ججا > أن ىحا الزمع الحؼ في القفز الرجرؼ ضمع أعػج, كسالو في 
 تشام الميل مغ أجميع, ال بج ليا اعػجاجو, لػ كان مدتقيسا  لكان مدعجا , ىحه السخأة التي سػف تيتع باألوالد ال

 مغ شبيعة تتشاسب مع ىحا الػضع, وإال لسا تحسمت.
أحيانا  إندان يقػل لظ> افعل ىحا العسل, تقػل لو> وهللا ال أفعمو وال بسميػن ليخة, كل إندان لو شبيعة, ىحه 

بالرغار, وعمى اىتساميا بديشتيا, الصبيعة قج تتشاقس مع ضخوف معيشة, السخأة ُصسِّست وجبمت عمى اىتساميا 
وعمى اىتساميا بأنػثتيا, ىحا االىتسام ىػ الحؼ يجمب الخجل إلييا, ىحا االىتسام عمى حداب اىتسام آخخ, 
عمى حداب إدراك آخخ, عمى حداب عقمية معيشة, عمى حداب شبع معيغ, لػال أنيا تيتع بشفديا, بسطيخىا, 

 ا, لسا رغبت فييا, أما حيشسا تيتع بيحا فدتخغب بيا.بأناقة بيتيا, بأنػثتيا, بجسال بيتي
اإلندان لو قمب واحج, تيتع بيحا عمى حداب أشياء كثيخة, أنت إن قبمتيا ىكحا عذت معيا عسخا  مجيجا , أما 
إن رفزتيا, وىحا مغ ضيق أفق الخجل, ومغ عجم حدغ إدراكو لؤلمػر, إن رفزتيا, وأردتيا عمى شاكمتظ, 

 خأة في نداء األرض.فمغ تجج ىحه الس
 

 
الذيء الحؼ يمفت الشطخ ىػ أن الشبي عميو الربلة والدبلم عانى مغ الشداء كثيخا , أليذ مغ السسكغ أن 

 يجعل هللا لو نداء كسا يخيج تساما ؟ لساذا جعل نداءه ال كسا يخيج؟ أتعبشو كثيخا >
 َوُقْمغَ  َمَخٌض  َقْمِبوِ  ِفي الَِّحي َفَيْصَسعَ  ِباْلَقْػؿِ  َتْخَزْعغَ  َفاَل  اتََّقْيُتغَّ  ِإفِ  الشَِّداءِ  ِمغَ  َكَأَحجٍ  َلْدُتغَّ  الشَِّبيِّ  ِنَداءَ  َيا﴿

 ﴾َمْعُخوفاً  َقْػالً 
 [00]سػرة األحداب اآلية:

ْنَيا اْلَحَياةَ  ُتِخْدفَ  ُكْشُتغَّ  ِإفْ ﴿  ﴾َجِسيالً  َسَخاحاً  َوُأَسخِّْحُكغَّ  ُأَمتِّْعُكغَّ  َفَتَعاَلْيغَ  َوِزيَشَتَيا الجُّ
 [08]سػرة األحداب اآلية:

 هللا عد وجل أراد أف يعاني الشبي مغ متاعب الدوجات ليكػف قجوة لشا :

: كل إنداف لو شبيعة ىحه الصبيعة قج تتشاقس مع ضخوؼ معيشة  
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معشى ىحا أن ىشاك متاعب, وزوجات الشبي, الديجة عائذة قج تغزب عمى رسػل هللا, كانت تقػل لو> يا 
رسػل هللا أما إذا غزبت فتقػل> يا دمحم, فقال الشبي الكخيع> "أنا أعخف أنيا غاضبة مغ عجم غزبيا مغ 

 وصفيا لي".
فا عد وجل أراد أن يعاني الشبي مغ متاعب الدوجات ليكػن قجوة لشا, ىػ عشجما عانى صار قجوة لشا, لػ لع 

 يعان لع يعج قجوة, ما عخفشا قيسة الربخ.
 

 
 لحلظ>

 آخخ(( -خمقا  – مشيا رضي ،ُخُمقاً  مشيا َكخِه ِإف مؤمشة، مؤمغ َيْفَخؾْ  ال))
 [ىخيخة يأب عغ مدمع أخخجو]

واإلندان يكػن مشرفا  عشجما يكػن كامبل , فإذا شالب اآلخخيغ بالكسال وىػ غيخ كامل, ىحا إجحاف وليذ 
 إنرافا .

 إذا > ىحا الحجيث الحؼ يحل مذكمة كل بيت> 
 ...((ِضَمع مغ ُخمقت السخأةَ  فإف خيخا، بالشداء اْسَتْػُصػا))

 ىكحا تخوؼ الخوايات> ))أن حػاء خمقت مغ ضمع آدم((
ىي خمقت امخأة, إندانة مغ جشذ البذخ, لكغ ليا خرائز, ىحه الخرائز الستسيدة بيا وردت في قػلو 

 تعالى>
 ﴾َكاأْلُْنَثى الحََّكخُ  َوَلْيَذ ﴿

 [01]سػرة آؿ عسخاف اآلية:

درسشا في الجامعة كتابا  في عمع الشفذ, عمع نفذ الصفػلة والسخاىقة, ىحا الكتاب ألفو عالع فخندي كبيخ, 
 ومتخجع, تقخأ الكتاب مغ دفتو إلى دفتو, فتفاجأ أنو خيخ تفديخ لقػلو تعالى>

 ﴾َكاأْلُْنَثى الحََّكخُ  َوَلْيَذ ﴿
 [01]سػرة آؿ عسخاف اآلية: 

كتاب ضخع يتحجث عغ خرائز الفتيات؛ الخرائز العقمية, والشفدية, واالجتساعية, والجدسية, حتى في 
القجرات الخاصة, في الحاكخة, سخعة البجيية, ذاكخة األسساء, تجج أن أكثخ خرائريا تتشاسب مع أنػثتيا, 

جما بجلشا األوراق, وأردناىا أن تخخج مغ البيت, وأن تكػن ومع ميستيا في الحياة, ىحا ىػ الكسال, فشحغ عش
 بيغ الخجال, وأن تكمف بسيام كبيخة ججا , الحقيقة ىحا خبلف شبيعتيا.

 السخأة إندانة مغ جشذ البذخ لكغ ليا خرائز تتسيد بيا :
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مخة في مرخ صار ىشاك مشاقذات بالرحف حػل حقػق السخأة, وحػل مداواتيا بالخجل, وحػل أن ليا 
خرائز كالخجل تساما , فيحا الشقاش جخػ في أشيخ كثيخة, ثع عقج لقاء في جامعة القاىخة بيغ السفكخيغ, 

آخخه  ليمقي كلٌّ بجلػه في ىحا السػضػع, ىشاك إندان صاحب والرحفييغ, ورجال الجيغ, والسثقفيغ, إلى 
دعابة, وعسيق التفكيخ, ما جاء بسحاضخة, جاء بكيذ صغيخ, مخبػط في أعبله, في أثشاء السحاضخة أشمق 
ىحا الكيذ فيو فئخان, فالشداء صحغ محعػرات, واضصخبغ, وخخجغ مغ القاعة, فكان الفرل ىػ الكيذ, 

 السخأة لع تتحسل.الخجل لو تختيب ثان, 
 أحيانا  السخأة ترخخ مغ صخصػر, يكػن معيا شيادة عميا, ومثقفة, أما أنػثتيا فتغمب عمى ثقافتيا.

ىشاك رجل حجثشي قال لي> ائت بامخأة تحسل دكتػراه, والثانية تحسل دبمػم, والثالثة تحسل لدانذ, والخابعة 
وثيقة إتسام مخحمة, والدابعة ال تقخأ وال تكتب, اجسعيغ  تحسل ثانػية, والخامدة تحسل إعجادية, والدادسة معيا

في مكان, ودعيغ يتحجثغ في شؤون الشداء, ال تجج فخقا  بيشيغ, أؼ ىشاك اىتسامات أقػػ مغ أؼ ثقافة ليا, 
 ىي التي تجعميا محببة عشج الخجال, لػ لع تكغ كحلظ لغ تكػن مخغػبا  فييا، ىحا معشى الحجيث> 

 , فإف السخأة خمقت مغ ضمع, وإف أعػج ما في الزمع أعاله(())استػصػا بالشداء
 قال بعزيع> لدانيا. وقال بعزيع> عقميا.

وىشاك معشى ثان إن أردت أن تقيسيا كدختيا أؼ ىحه تخمَّقت ىكحا باعػجاج؛ إن أردت أن تقيسيا كدختيا, 
 وكدخىا شبلقيا.

 

 
 أكثخ حاالت الذقاق الدوجي أساسيا رغبة الدوج غيخ الػاقعية في أن تكػن زوجتو عمى شاكمتو> 
 ))....فإف ذىبت تقيسو كدختو, وإف تخكتو لع يدؿ أعػج, فاستػصػا بالشداء((

 [ىخيخة يأب عغ والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

 وىشاك رواية لسدمع يقػل> 
 وِإف ِعَػج، وبيا بيا استستعتَ  بيا استستعتَ  َفِإف شخيقة، عمى تدتقيعَ  لغ ِضَمع، مغ ُخِمَقْت  السخأةَ  ِإف))

 ((شالُقيا وكدُخىا كدخَتيا، ُتقيُسيا ذىبتَ 
 [ ىخيخة يأبعغ  والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

 

  تكػف زوجتو عمى شاكمتو:أكثخ حاالت الذقاؽ الدوجي أساسيا رغبة الدوج في أف 
 

 أنػثة السخأة تغمب عمى ثقافتيا :
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 أيزا  أؼ مذكمة في البيت.ىحه رواية ثانية, أما الحجيث الحؼ يحل 
رضي  ،ُخُمقاً  مشيا َكخِه ِإفال يفخؾ مؤمغ مؤمشة,  ,-ال يفخك ال يكخه, ال يبغس – مؤمشة، مؤمغ َيْفَخؾْ  ال))

 آخخ(( -خمقا  –مشيا 
 [ىخيخة يأب عغ مدمع أخخجو]

 أو قال> ))رضي مشيا غيخه((.
 

 
اإلندان أحيانا  ال يكػن مشرفا , يكػن مجحفا  في عمل كثيخة, وفيو نقز كثيخ؛ نقز بجدسو, ونقز 
 بأخبلقو, ونقز بعبلقاتو, ونقز بإدراكو, ويحاسب عمى أدق أنػاع الشقز في زوجتو, الحياة مخكبة ىكحا. 

ار عسل, نحغ في دار تكميف, نحغ في دار سعي, فخبشا عد وجل صسع الحياة عمى الشقز, ال نحغ في د
تتع إلندان, الكسال  وحجه, وانطخ إلى الشاس, يتفػق مغ جية, يتخمف مغ جية, يحػز عمى السال, تشقرو 

جب األوالد, يشجب الدوجة التي تخوق لو, تأتيو زوجة تخوق لو, يشقرو السال, يأتيو السال والدوجة, ال يش
األوالد ليذ عشجه ما يصعسيع, عشجه ما يصعسيع, يذكػ مغ عمل في جدسو, ال يذكػ مغ عمل في جدسو, 
عسمو صعب, ودخمو محجود, رزقو في بمجه لكشو قميل, رزقو خارج بمجه لكشو كثيخ, لغ تدتقيع الحياة عمى 

هللا, الحيغ اشسأنػا لمحياة الجنيا يكخىػن لقاء شيء, ألنيا لػ استقامت لكخىت لقاء هللا عد وجل, كخىت لقاء 
 هللا عد وجل, فاإلندان يػشغ نفدو أن الحياة لغ تدتقيع>

))إف ىحه الجنيا دار التػاء ال دار استػاء, ومشدؿ تخح ال مشدؿ فخح, فسغ عخفيا لع يفخح لخخاء, ولع يحدف 
بالء الجنيا لعصاء اآلخخة سببًا, وجعل لذقاء, قج جعميا هللا دار بمػى, وجعل اآلخخة دار عقبى, فجعل 

 عصاء اآلخخة مغ بمػى الجنيا عػضًا, فيأخح ليعصي ويبتمي ليجدي((
 ] الجيمسي عغ ابغ عسخ[
 
 
 
 
 
 
 

 

هللا عد وجل صسع الحياة عمى الشقز فمغ تدتقيع إلنداف :
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الشقصة الثانية> أن الحؼ ُيعّخف زوجتو با عد وجل, وبالتالي ُيعخفيا بػاجباتيا, يختاح معيا كثيخا , صار 
عشجىا وازع داخمي لسعخفة واجباتيا تجاىو, أو حقػقو عمييا, أما إن تخكيا مغ دون عمع, شبعا  ىي امخأة؛ قج 

ػن أنانية, وقج تؤثخ حطػضيا عمى حطػظ زوجيا, فمحلظ اإلندان حيشسا ُيبقي زوجتو عمى تكػن رعشاء, وقج تك
جيميا, وعمى تفمتيا, يجفع ىػ الثسغ الباىع, أما حيشسا يجعػىا إلى هللا عد وجل, ويحسميا عمى شاعتو 

 فديختاح معيا كثيخا .
شالبة عمع, قال لي> وهللا ال يػجج  قال لي البارحة شخز كمسة شخبت ليا, قال لي> أنا شالب عمع, وزوجتي

 عشجنا وال مذكمة, ألنيا ىي شالبة عمع أيزا , كسا أنو يخضي هللا بالعشاية بيا, تخضي هللا ىي بالعشاية بو.
فسغ نعع هللا الكبخػ أن تكػن زوجة اإلندان عمى شيء مغ العمع الجيشي, عمى شيء مغ الػعي, تعخف ربيا 

 عد وجل، تعخف واجباتيا.
فاإلندان يجب أن يدعى, لحلظ أكثخ األزواج يخيج مغ زوجتو أن تحرشو, وأن تيدخ لو حاجاتو, وأن تكػن 
بذكل تخوق لو, ويشدى أن ديشيا ىػ الحؼ يخدعيا, ديشيا ىػ الحؼ يحزيا عمى خجمة زوجيا, ىػ الحؼ 

أن تعجىا إندانة، ليا يجعميا زوجة صالحة, فكل إندان ييسل تخبية زوجتو, وتعخيفيا با عد وجل, يجب 
حق عميظ أن تعخف هللا, ليا حق عميظ أن تأخحىا إلى الحج, ليا حق عميظ أن تعمسيا العمع, أو أن تدسح 
ليا بصمب العمع, ليا حق عميظ أن تكػن في مختبة عالية عشج هللا عد وجل, إن فعمت ىحا قصفت أنت الثسغ, 

 وكشت أنت الخابح الػحيج مغ ىحا الدمػك.
حؼ يشبغي أن يقال في ىحا اليػم عغ فيع الدوج لصبيعة السخأة, والعػجاجيا, إن في لدانيا, أو في فيحا ال

إدراكيا, وألنو إذا أراد أن تدتقيع لو ال بج مغ تصبيقيا؛ إن ذىبت تقيسو كدختو, وكدخىا شبلقيا, فاستستعػا بيغ 
 عمى عػج.

 عجم فيع األزواج لحقيقة ىحا الحجيث.وآالف البيػت السدمسة تعير جحيع الذقاق الدوجي بدبب 
 والحسج  رب العالسيغ

 
 
 
 

 مغ نعع هللا الكبخى أف تكػف زوجة اإلنداف عمى شيء مغ العمع الجيشي ومغ الػعي :
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 الػجييغ ذي عغ الشيي في ىجيو( :   48 - 07)  الجرس
 

 

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة الحسج  رب العالسيغ، و

 
 قال عميو الربلة والدبلم> 

 ىحا في الشَّاسِ  خيخَ  وتججوف  َفُقُيػا، إذا اإلسالـ في ِخياُرىع الجاىميَّة في خياُرىع َمعاِدَف، الشاس تججوف ))
ُىع الذأف  وىؤالء بػْجو ىؤالء يأتي الحي الػجييغ، َذا الشاس شخَّ  وتججوف  فيو، يقع حتى كخاىية، لو أَشجَّ

 ((بػْجو
 [ىخيخة يأبعغ  ومدمع البخاري  أخخجو]

في ىحا الحجيث إشارة إلى أن الرادق مع نفدو أقخب إلى هللا مغ ذؼ الػجييغ, ذو الػجييغ يجرك ما الحؼ 
يخضي الصخف اآلخخ فيأتي ىحا بػجو, وىحا بػجو, ىحا مشافق, وىحا بعيج عغ الجيغ, أما الرادق مع نفدو 

دوتيغ, وانترخ في الثانية, لكشو فقج يعادؼ اإلسبلم أشج عجاوة, كديجنا خالج مثبل ,  حارب السدمسيغ في غ
حيشسا عخف الحقيقة كان أشج الشاس والء لئلسبلم, أما الحؼ ُيخضي ىؤالء, ويخضي ىؤالء, ىحا اإلرضاء 

 لمسدمسيغ, واإلرضاء لمسذخكيغ معا , ىحا ُيبعجه عغ هللا عد وجل. 
فإن جمذ مع الجيشيغ  واآلن الشسط الدائج أن اإلندان يخضي كل األشخاف, يعخف كل شخف ماذا يخضيو؟

ديغ, إن جمذ مع العمسانييغ عمساني, إن جمذ مع اإلباحييغ إباحي, إن جمذ مع أصحاب السبادغ صاحب 
مبجأ, شبعا  ىػ ذكي, ذكاؤه يحسمو عمى التمػن, ىحا التمػن يدقصو مغ عيغ هللا, مع أنو أرضى الشاس جسيعا , 

لمسدمسيغ كبيخ, لكغ قشاعتو أن اإلسبلم غيخ صحيح,  ومغ أرضى الشاس جسيعا  فيػ مشافق, قج يكػن خرسا  
 فمسا عخف الحقيقة صار أكبخ مػال لمسدمسيغ, وىحا شأن أصحاب رسػل هللا. 

قال لو> "دخمت عمى دمحم وما مغ رجل أبغس إلّي مشو, وما مغ ديغ أبغس إلّي مغ ديشو, وما مغ أرض 
 ّي مشو".أبغس إلي مغ أرضو, وخخجت مغ عشجه وما مغ رجل أحّب إل

 

 اإلنداف الرادؽ مع نفدو أقخب إلى هللا مغ السشافق :
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ال يػجج مانع أن يكػن اإلندان صادقا  مع نفدو, فإذا عخف الحقيقة, أخح السػقف الرحيح, اإلندان الرادق 
مع نفدو أقخب إلى هللا مغ السشافق, ولػ كان صجقو مع نفدو حسمو عمى العجاوة, ىػ صادق في عجاوتو, فمسا 

 عخف الحقيقة, صار مغ كبار السؤمشيغ.
 

 
اإلندان عميو أال يكػن ممػنا , أال يكػن ذا وجييغ, أال يكػن عشجه قجرة عمى التمػن عجيبة, مع ىؤالء ومع 

 ىؤالء.
مخة حجثشي شخز عغ آخخ قال لي> عجيب! عشجه قجرة عمى التمػن عجيبة, أيشسا جمذ يكػن مػافقا  لسغ 

 مغ الحكاء لكغ ليذ نػعا  أخبلقيا , ذكاء غيخ أخبلقي. يجمذ معيع, شبعا  ىحا نػع
وكسا قمت قبل قميل> مغ أرضى الشاس جسيعا  فيػ مشافق، بيحه الصخيقة السجتسع يشيار؛ ألنو يػافق كل إندان 
عمى خصئو, يػافقو عمى انحخافو, يػافقو عمى سػء عقيجتو, يػافقو عمى معريتو, أما إذا كان ىشاك جخأة, و 

صجق مع الحات, فعشجئح اإلندان ال يػافق إال عمى الرػاب, فبيحه الصخيقة يخقى السجتسع؛ ما دام  صخاحة, و
ىشاك نفاق, ومخاءاة, وكحب, و إرضاء لآلخخيغ, برخف الشطخ عغ قشاعة اإلندان, أكثخ الشاس يطشػن ىحا 

سذايخ تحيخ, وهللا أخي ذكاء، يخضي الشاس كميع؛ إن وجج في الجمدة أناس مذايخ, تججه يتحجث بالجيغ, ال
ما شاء هللا, كأنو فيشا ومشا, إن كان في السجمذ أناس عمسانيػن, يتحجث بالعمسانية, إن كان في الجمدة أناس 
شيػانيػن, يحكخ لظ عغ مغامخاتو, بأنو أكبخ مغامخ شيػاني, التمػن العجيب ىحا يبعجه عغ هللا عد وجل, ىحا 

 سال, فيخضي الشاس كميع ليكدب ماليع, ويكدب بالغخب أصػاتيع. ال ييتجؼ, ىحا إليو مرمحتو, إليو ال
إذا كان ىشاك عجد كبيخ مغ الذاذيغ, يجب أن نكدب أصػاتيع, إذا > نعجىع أن ندسح ليع بجخػل الجير كسا 
كان في أمخيكا, فالعبارة أنشي أنا أريج أصػات, فإذا انزع الذاذون إلي أنجح, إذا > يجافع عغ الذحوذ, ىحا ما 
 يفعمو العالع اليػم, قزية أصػات, يخغبػن باألصػات؛ ولػ كانت مغ مشحخفيغ, ولػ كانت مغ مجخميغ. 

يقػل لظ> صار ىشاك حجع كبيخ ليؤالء, إذا > ال بج مغ استخضائيع, ىحا الشسػذج السعاصخ نسػذج مرمحي؛ 
 مرمحتو إليو, السشرب إليو, السال إليو>
 ﴾َىَػاهُ  وُ ِإَليَ  اتََّخحَ  َمغِ  َأَفَخَأْيتَ ﴿

 [00]سػرة الجاثية اآلية:

 

: جسيعًا فيػ مشافق مغ أرضى الشاس  
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شخ إلو ُعبج في األرض اليػػ, فإذا كان اإللو ىػ اليػػ, صار ىشاك مخونة فائقة, حتى أىل الجيغ, إذا كان 
تػحيجىع ضعيفا , ابحث عغ شيء يخضي أىل الجنيا, يخضييع بفتػػ, بأسمػب, إذا تكمع يتكمع بسا يخضي 

مى حداب إخبلصو, عمى األقػياء فقط, يبحث بالتاريخ اإلسبلمي عغ شيء يجعسيع عمى حداب ديشو, ع
حداب معخفتو با عد وجل, فيحا مخض خصيخ, مخض التمػن؛ تدسيو تمػنا , تدسيو الذخرية ذات 

 الػجييغ, تدسيو نفاقا . 
 

 
ع, ويعدف عمى وتخ ُيخضي مغ حػلو, يطغ  ؛ السشافق ذكي ججا , ليذ لو خرع أبجا , أيشسا جمذ ُيشغِّ عمى كلٍّ
نفدو ذكيا , وىػ عشجئح سقط مغ عيغ هللا, ألنو كان مشافقا , ليذ لو لػن, لػن ثابت ال يػجج, مبجأ ثابت ال 

يكخىو, ىشاك مغ يقجح فيو, ىشاك مغ يعاديو, ىشاك  يػجج, أما صاحب السبجأ الثابت فمو خرػم؛ ىشاك مغ
 مغ يحاربو, لكغ إذا شخز صاحب مبجأ لػ حاربو خرػمو ىحا وسام شخف. 

اآلن يقػل لظ> رجل مبجأ, أما ىشاك رجل مرمحة, رجل مرمحة ىػ الشسط  الدائج في العالع, واآلن كل 
ة ىجفيا السرمحة, إذا أنا مرمحتي مع عجوؼ الحخكات في أؼ مكان بالعالع, حتى الدياسات العامة ألؼ دول

 أصالحو, مرمحتي مع الذيصان أتبع الذيصان.
 

 
 الحجيث الثاني> 

. عشجىع مغ خخجشا ِإذا نتكمع ما بخالؼ ليع فشقػؿ. وأمخائشا سمصانشا ِإلى َلَشْجُخلُ  إنا: عسخ البغ ناس اؿ)) ق
 ((-وسمع عميو هللا صمى- هللا رسػؿ عيج عمى نفاقا ىحا نعجّ  كشا: فقاؿ

 [عسخ بغ هللا عبج بغ زيج] البخاري عغ 

اآلن نحغ دائسا  تجج الجمدة يكػن ىشاك شخز مػجػد, نثشي عميو, يحىب، مباشخة يحمػنو, وهللا ىحا نفاق, 
وهللا ىحا جبغ أيزا , نفاق وجبغ, ال تدتصيع أن تحمو فبل تسجحو, ال تدتصيع أن تسجحو فبل تحمو, ابق باتجاه 

 واحج.
 
 
 

: أجسل شيء باإليساف وضػح اليػية  

كثخ : السشافق ذكي ججًا ليذ لو خرع أبجًا أما صاحب السبجأ الثابت فمو خرـػ  
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 في غيبتو بكبلم فيحا نفاق.إذا كان ىشاك شخز تتكمع في حزختو بكبلم وتتكمع 
أجسل شيء باإليسان وضػح اليػية, بسجحو بػجيو, وبسجحو بغيابو, أو بحمو بغيابو, وبحمو بػجيو, أنا خرع 
شخيف, الخرع الذخيف محتخم, أما ال تدتصيع عميو في حزػره فتحمو في غيابو أمام الشاس, ما الحؼ 

 حرل؟ سقط.
كيف يشذأ الصفل عمى الشفاق, يجج أباه مثبل  مجح شخرا  في وجيو, عشجما ذىب ذمو, ىػ شفل, يجج مفتخقا , 
فرار عشج الصفل ىحا اإلندان جيج وسيئ في آن واحج, ىحا غيخ معقػل, فيحا الشسػذج يكخىو الشبي عميو 

 الربلة والدبلم.             
 قال> 

 ((هللا رسػؿ عيج عمى نفاقا ىحا نعجّ  كشا)) ....
 ))وتججوف شخ الشاس ذا الػجييغ؛ الحي يأتي ىؤالء بػجو وىؤالء بػجو((
 عغ أبي ىخيخة[ومدمع ] البخاري 

 أما إذا عخفو يحبو. -أؼ يكخىو -أما خيار الشاس فأشجىع لخسػل هللا كخاىية حتى يقع فيو
 

 
اآلن أنا أقػل لكع> إندان عمساني, األديان يخفزيا كميا , لكغ يخفزيا عغ قشاعة, أما ىػ فذيع, وأخبلقي, 
 وواضح, ىحا اإلندان العمساني الحؼ رفس األديان كميا, ويشصمق مغ مػقف أخبلقي, ىحا أقخب إلى التػبة,

 وإلى الرمح مع هللا, مغ إندان يتديا بالجيغ, فإذا خبل إلى شياشيشو, قال ليع>
 ﴾ُمْدَتْيِدُئػفَ  َنْحغُ  ِإنََّسا َمَعُكعْ  ِإنَّا﴿

 [04]سػرة البقخة اآلية:

لى القيع إىحا أقخب, الحؼ لو وجو واحج, ولػ كان وجيو سمبي لمجيغ, لكشو صادق مع نفدو, أقخب إلى هللا, و
 رضى كل األشخاف. مغ إندان أ

 
 
 
 
 

 الرادؽ مع نفدو أقخب إلى هللا عد وجل مغ الستمػف :
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محػر ىحا الجرس> ىحا الشسػذج الحؼ ذمو الشبي عميو الربلة والدبلم, اآلن يدسػنو نسػذجا  مخنا , يدسػنو 
مخنا , يدسػنو لبقا , عشجه قجرة عمى استيعاب كل االتجاىات, يدسػنو عشجه ذكاء اجتساعي, ىحه كميا صفات 

عي مخن, مدتػعب األمػر كميا, يخضي األشخاف جسيعا , قاسع مذتخك لمشاس مجح السشافقيغ, ذكاء اجتسا
جسيعا , ىحه صفة نفاق, أنت لظ اتجاه واضح, لحلظ لظ خرع واضح بيحا االتجاه, وىحا أساسو الكحب, 
تكمست كبلما  لدت قانعا  فيو ىحا كحب, فإذا أنت عػدت الشاس تتكمع كبلما  غيخ صحيح الكمسة سقصت, لع 

 يا معشى.يعج ل
مخة مجحشي شخز في لقاء, وهللا أنا صجقتو, وأكبختو, وشكختو, مخة جمدت في جمدة ثانية, ىشاك شخز 
أعخفو سيئ ججا , مجحو أيزا  مجحا  شجيجا , فاحتقخت مجحو لي, عشجما مجح شخرا  سيئا , وأثشى عميو, وأوىسو 

 والشبي قال> أنت إندان عطيع, فأنا سقط عشجؼ مجحو لي, ىحا سياستو السجيح,
 (( إذا رأيتع السجاحيغ فاحثػا في وجػىيع التخاب)) 

 عغ عصاء بغ أبي رباح [ أخخجو الصبخاني] 

 والسجيح إذا ازداد ُيػىع السسجوح أنو صالح, لحلظ نػع مغ أنػاع الشفاق ىػ السجيح الكاذب. 
 ومغ مجحظ بسا ليذ فيظ فإنو يحمظ.

 والحسج  رب العالسيغ

 

 

 

 

 

 

 

:السجيح الكاذب نػع مغ أنػاع الشفاؽ   
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 و في الجواـ عمى األعساؿ الرالحة( : ىجي 48 - 08 الجرس )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. 

 مغ سشة الشبي في تعاممو مع السشيج االستسخار والسثابخة :

أييا األخػة الكخام> سشة الشبي عميو الربلة والدبلم فييا مزسػنان؛ السزسػن األول> ىػ السشيج الحؼ يشبغي 
 أن نديخ عميو, السزسػن الثاني> شخيقة تعاممشا مع ىحا السشيج> 

 ﴿ِلُكلٍّ َجَعْمَشا ِمْشُكْع ِشْخَعًة َوِمْشَياجًا﴾
 [48]سػرة السائجة اآلية>

الذخعة ىي افعل وال تفعل, األحكام الذخعية في كل مػضػع يترل بحياة اإلندان, أما السشياج فصخيقة 
التعامل مع ىحه الذخيعة؛ فسغ سشة الشبي عميو الربلة والدبلم في شخيقة التعامل مع ىحه الذخيعة ىحا 

قصعا  عغ هللا, يعاني مغ آالم السبجأ, الجوام عمى األعسال, ما الحؼ يحجث؟ اإلندان يكػن شاردا , يكػن مش
البعج, مغ جفػة البعج, أمػره معدخة, نفدو ضيقة, شعػره في انقباض؛ ىحه السذكبلت الشفدية, واالجتساعية, 
واالقترادية, والجدسية, ىحه كميا معاناة كبيخة ججا , فإذا اصصمح اإلندان مع هللا انتقل نقمة نػعية, ونقمة 

جىا مغ قبل؛ حياة التػازن الشفدي, حياة الثقة بالسدتقبل, حياة الذعػر أن هللا مدعجة, وجج حياة أخخػ لع يعي
 راض عشو, حياة الصسأنيشة, حياة األمغ, حياة التػفيق, حياة التيديخ 

فيحه الشقمة الشػعية السفاجئة تجعمو مغ أسعج الشاس إشبلقا , بل إن سعادتو ال تخفى, ما الحؼ يحجث؟ يكمف 
ة السددىخة ما ال يصيق, ثع يتخاجع عغ مشيجو خصػة خصػة, فإذا ىػ أمام نكدة كبيخة, ىحه نفدو في ىحه الفتخ 

الشكدة سببيا كان يرمي قيام الميل, لع يعج يرمي, كان يحزخ درس عمع, لع يعج يحزخ, فيحه التخاجع 
 يدبب مذكمة. 

 ستسخار, والسثابخة مغ مشيج الشبي في تعاممو مع السشيج, مغ سشة الشبي في تعاممو مع السشيج اال
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 فعغ عائذة رضي هللا عشيا قالت> 

ُخُه بالمَّيل فُيرمي فيو، وَيْبُدُصُو ِبالشَّيار، َفَيْجِمذ عميو، فجعل  -ملسو هيلع هللا ىلص-))كاف لخسػؿ هللا  حريٌخ، وكاف ُيَحجِّ
عمييع، فقاؿ: يا أيُّيا الشَّاُس، ُخُحوا مغ  الشَّاُس َيُثػُبػَف إلى الشَّبي، فُيَرمُّػَف برالتو، حتَّى َكُثُخوا، فأقَبلَ 

ـَ وإف قلَّ((  األعساؿ ما تصيقػف، فإفَّ هللا ال َيَسلُّ حتَّى َتسمُّػا، وإفَّ أَحبَّ األعساؿ إلى هللا ما َدا
 ]أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود والتخمحؼ والشدائي ومالظ في السػشأ عغ عائذة[

أن تدتسخ عمييا, صميت صبلة الزحى يجب أن تدتسخ عمييا, حزخت أنت أنفقت بالذيخ مئة ليخة يجب 
درس عمع يجب أن تدتسخ عميو, الخصػات الثابتة والسدتسخة تعصي ثقة في الشفذ, أما التخاجع فيعصي نكدة, 
واإلندان حخكة, بسعشى الخصػة نحػ األمام وتجخه إلى خصػة أخخػ نحػ األمام, والخصػة نحػ الػراء تجخه إلى 

 أخخػ نحػ الػراء، مغ ىشا قال عميو الربلة والدبلم>  خصػة

 ))أحب األعساؿ إلى هللا أدوميا وإف قل((
 ]أخخجو مدمع عغ عائذة[

 العبخة أف يتخح اإلنداف مشيجًا متػازنًا يصيقو ويدتسخ عميو :

جامعية,  شيء آخخ؛ ىحا السشيج مشيج العسخ ليذ قزية شيادة ثانػية, تعسل استشفارا  وتشتيي, أو شيادة
 تجرس عذخيغ ساعة, بعج ذلظ أخحت لدانذ وانتيى األمخ, ال, قزية عسخ, حتى يشتيي.

فالسفخوض أن تتخح مشيجا  متػازنا  تصيقو, وتدتسخ عميو, العبخة أن يكػن خصظ البياني صاعجا , الخط البياني 
لشبي عميو الربلة والدبلم ال يكػن فيو نكدات, فيحه الشكدات إذا تكخرت أعقبت حالة إحباط في الشفذ، فا

 قال> 
 ))أحب األعساؿ إلى هللا أدوميا وإف قل((

 ]أخخجو مدمع عغ عائذة[

أحيانا  اإلندان يشفق كل مالو ثع يشجم, ليتو لع يشفق ولع يشجم, اإلنفاق جيج, لكغ إذا كان يزسغ أال يعقبو نجم, 
ثع تمػيت جػعا  شػال الذيخ, فمػ جاءتظ خاشخة  أما بداعة تألق, أنفقت السال كمو, راتب الذيخ بكاممو أنفقتو,

 أنظ أنت أخصأت, ليتظ لع تفعل, أحبصت عسمظ. 
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 فأنا مغ أنرار السشيج الستػازن, الحؼ فيو صعػد ثابت, ولدت مغ أنرار الفػرة.

يشتكذ, اإلندان أحيانا  يفػر فػرة كبيخة؛ ال تخاه إال في السدجج, ال تخاه إال يرمي, ال تخاه إال يشفق ثع 
 والشكدات خصيخة ججا .

وأنا أقػل أنصمق في ىحا الجرس> أخ ال يػجج لو أؼ اعتخاض, تخك وانحخف, لساذا؟ ألنو كمف نفدو ما ال 
يصيق, حسل نفدو ما ال يصيق، إن لمشفذ إقباال  وإدبارا ، ىكحا قال سيجنا عمي؛ ففي حالة اإلقبال احسميا عمى 

عمى الفخائس, فاإلندان حكيع نفدو, ىحا مشيج العسخ, ليذ مشيج سشة,  الشػافل, وفي حالة اإلدبار احسميا
 مشيج شيخ, أنت تعاممظ مع هللا إلى أن تشتيي الحياة.

 التػازف واالستقخار واالستسخار ىػ الصخيق الرحيح الحي يشبغي عمى اإلنداف أف يدمكو :

أصبح في سغ الدواج, وكل مغ حػلو تدوج, ىشاك إندان ال يخصط لسدتقبمو, ال يفكخ في الدواج إشبلقا , فإذا 
ىػ ما فكخ إشبلقا ؛ ليذ لو عسل, وال بيت, وال شيء يدتعيغ فيو, يشتكذ أيزا , لساذا محخوم مغ الدواج؟ 

 أنت لع تخصط, هللا عد وجل أعصاك عقبل , وأعصاك مشيجا .
عسل, أن تكػن لو دراسة معيشة,  فأنا مغ أنرار أن ُيبشى اإلندان بشاء متػازنا ؛ يجب أن يتدوج, أن يكػن لو

أن يؤدؼ الرمػات, أن يصمب العمع, أما ائت بإندان, اجعمو يعصيظ كل وقتو, وكل حياتو, بعج ذلظ يختفي 
فجأة, يكػن انتكذ, معشى ذلظ أنظ أنت مذيت بصخيق الصفخة؛ الصفخة والفػرة شخيق غيخ صحيح, أما التػازن, 

 لرحيح. واالستقخار, واالستسخار فيػ الصخيق ا
 وفي رواية> 

 ))وكاف آؿ دمحم إذا عسمػا عساًل أثبتػه((
 ]أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود والتخمحؼ والشدائي ومالظ في السػشأ عغ عائذة[

خصا خصػة في تبلوة القخآن, يتابع باليػم خسذ صفحات, ابجأ بخسدة, ىشاك إندان يبجأ بخسدة أجداء ال 
الحياة معقجة, عشجك عسل, عشجك مػاعيج, فيحا العبء حسمت نفدظ عبئا   يتحسل, خسدة أجداء! مئة صفحة!

فػق شاقتظ, خسدة أجداء إلندان متقاعج, ال يػجج عشجه عسل, أما في أول حياتو, يبشي مدتقبمو, يحتاج إلى 
, قخاءة قخآن يػمية, فابجأ بخسذ صفحات, ثبت خسدة كل يػم, اجعميا عذخة بعج حيغ, أما تبجأ بخسدة أجداء

 بعج ذلظ تجع القخآن كميا ؟!
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أنا ضج ىحه الفكخة, الفػرة ثع اليسػد؛ اإلقبال الذجيج ثع اإلدبار, السجاومة ثع االنقصاع, اإلنفاق ثع اإلحجام, 
أسمػب الفػرة أسمػب لو مزاعفات في الشفذ خصيخة, أقميا الذعػر بالتخاجع, ثانييا الشكدة, ثالثيا كل حخكة 

ة نحػ الػراء, كل حخكة نحػ الػراء تجخ إلى حخكة أخخػ, وكل حخكة نحػ األمام نحػ الػراء تجخ إلى حخك
 تجخ إلى حخكة أخخػ.

 تشاسب قػانيغ الجدع مع قػانيغ الذخع :

أنت ضع قجمظ عمى صخخ, األرضية ثابتة, قػية, انتقل لخصػة ثانية, وىحا مشيج العسخ, مشيج الحياة, ليذ 
 يا, تأسيذ عسل, ال.مشيج أربع سشػات لدانذ, سشة بكالػر 

مخة سألت الصبيب سؤاال > ىحه البخوستات الغجة اليائمة, التي تقف عشج التقاء مفخزات الخريتيغ مع الحالبيغ, 
عشجما يجتسعان في أنبػب واحج, ىشا تقبع البخوستات, ألن ىحه الغجة تفخز مادة معصخة, مادة مصيخة, ثع 

سالكا , ثع إذا كان شخيق البػل سالكا  تفخز مادة قمػية تتعادل مع معصخة, ثع مغحية إذا كان شخيق ماء الحياة 
 السادة الحامزية, وتعسل ثسانيغ عاما  ببل كمل وببل ممل, تفتح الخط إلى ىشا, والخط إلى ىشا.

 سألت الصبيب> ما الحؼ يجعميا تمتيب؟ قال لي> تمتيب بعجم الدواج. 
ن يخصط لدواجو, والدواج سشة, فتجج الحؼ خمق اإلندان, معشى ىحا أن اإلندان مرسع ألن يتدوج, فيجب أ

 وأندل القخآن واحج, فقػانيغ الجدع تتشاسب مع قػانيغ الذخع.
 اآلن رواية ثالثة> 

 سئل: أي األعساؿ أحب إلى هللا؟ قاؿ: أدوميا وإف قل(( -ملسو هيلع هللا ىلص-))إف رسػؿ هللا 
 لشدائي ومالظ في السػشأ عغ عائذة[]أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود والتخمحؼ وا

 وفي رواية> 

ُدوا وقارُبػا، واعمسػا أنَُّو َلْغ ُيْجِخَل أَحَجُكع َعَسُمُو الَجشََّة(( -ملسو هيلع هللا ىلص-))أف رسػؿ هللا   قاؿ: َسجِّ
 ]أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود والتخمحؼ والشدائي ومالظ في السػشأ عغ عائذة[

تعدية, إندان شخح ىحا الحجيث> أن ىشاك عجال , وىشاك رحسة, فبالعجل العسل غيخ كاف,  كشت قبل يػميغ في
 أما الخحسة فيي الجشة بخحسة هللا، كشت أتسشى أن ُتذخح بعسق أكثخ.
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بيت يقجر بسئة مميػن, عسمظ كمو يداوؼ ثسغ مفتاح البيت, أما ىػ ُقجم لظ ىبة, فسغ أجل التشطيع, أنت كل 
 يداوؼ مفتاح ىحا البيت فا نطع األمػر. قال> عسمظ في الجنيا 

 ﴿اْدُخُمػا اْلَجشََّة ِبَسا ُكْشُتْع َتْعَسُمػَف﴾
 [32]سػرة الشحل اآلية>

 لكغ عسمظ في األصل غيخ كاف, ليذ ىػ ثسغ ىحا البيت, ثسغ مفتاح ىحا البيت. 

مثبل  أب يعج ابشو إذا نجح في الجرجة األولى يعصيو دراجة غالية ججا , فاالبغ بعجم عسقو نجح و كان األولي 
عمى زمبلئو فاتجو رأسا  إلى بائع الجراجات, قال لو> ىحه األولية, وأعصشي ىحه الجراجة؟ يقػل لو> نخيج ثسشيا, 

 ىحه عبلقة بيشظ وبيغ أبيظ, نخيج ثسشيا. 

إلندان أن يكػن مدتقيسا , استقامتو ليدت مقابل الجشة, استقامتو سبب الجشة, فأنت مغسػر أؼ ال يكفي ا
 بفزل هللا عد وجل. 

 والعمساء قالػا> "الجشة محس فزل, والشار محس عجل".

 االنزباط الحقيقي ىػ انزباط ديشي ألف السذخع معظ وأنت في قبزتو :

 قال> 
ُدوا وقارُبػا، واعمسػا أنَّوُ   َلْغ ُيْجِخَل أَحَجُكع َعَسُمُو الَجشََّة(( ))َسجِّ

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ داود والتخمحؼ والشدائي ومالظ في السػشأ عغ عائذة[

 أما> سجدوا وقاربػا فجائسا  تحخك نحػ اليجف, ال تشَذ اليجف.

 أحيانا  اإلندان يشصمق انصبلقا  صحيحا >

 ْخِخْجِشي ُمْخَخَج ِصْجٍؽ﴾﴿َربِّ َأْدِخْمِشي ُمْجَخَل ِصْجٍؽ َوأَ 
 [81]سػرة اإلسخاء اآلية>
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لع التفريل؟ لع لع يقل هللا عد وجل> ربي اجعمشي صادقا ؟ أحيانا  تشصمق انصبلقا  صحيحا , ضسغ الحيد, تشذأ 
 مذكمة تسيل مع الجنيا, تخخج غيخ صادق, الجخػل صادق, الخخوج غيخ صادق. 

 فالجعاء> "ربي أدخمشي, وأخخجشي".

ىشاك أعسال جميمة, أعسال إندانية عطيسة, فالسشصمق ليا جيج, سميع, أما الخخوج مشيا فغيخ سميع, لحلظ> 
 سجدوا وقاربػا.

مخكبات الفزاء عشجىع شيء اسسو> ترحيح مدار, دائسا  ىشاك مخاقبة لمسدار, لػ انحخف انحخافا  بديصا , ولع 
ثان, فأنت بحاجة إلى ترحيح مدار دائع, ىحا معشى>  ُيرحح ىحا السدار ال يأتي إلى القسخ بل إلى كػكب

 سجدوا وقاربػا.

 اإلنداف بحاجة إلى ديغ يعرسو وإلى آخخة يدعج بيا :

 الشاس يفيسػنيا فيسا  آخخ, عكذ ما أراد الشبي, أؼ ال تجقق كثيخا , سجد وقارب, ىشاك معرية ال تجقق كثيخا . 
 تداىل أؼ> سجدوا وقاربػا.الشاس يفيسػن ىحا الحجيث عمى أنو نػع مغ ال

 قال لظ> سجد, وحاول أن تكػن الخمية عمى اليجف تساما , قخبيا مغ اليجف, قخبيا كي تحجث شيئا .
 فدجدوا وقاربػا, واعمسػا أنو لغ يجخل أحجكع عسمو الجشة, وأن أحب األعسال إلى هللا أدوميا وإن قل.

 ىحا رواه البخارؼ ومدمع, وفي رواية لمبخارؼ> 
 ))كاف أحبُّ األعساؿ إلى هللا الَّحي يجوـُ عميو صاحُبُو((

 ]أخخجو البخارؼ ومػشأ عغ عائذة[

 وفي رواية لسدمع> 

 ))كاف أحب األعساؿ إلى هللا أدوميا وإف قل((
 ]أخخجو مدمع عغ عائذة[

 وكانت عائذة إذا عسمت عسبل  لدمتو.
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تعامل ىادػء, ومدتسخ, وصاعج, ونحغ لدشا مع فاليػم مػضػع األحاديث حػل تعاممظ مع مشيج رسػل هللا 
الصفخة, ولدشا مع الفػرة, نحغ مع التػازن, ومع بشاء اإلندان بشاء صحيحا , كسا دعا الشبي >" الميع أصمح لشا 

 ديششا الحؼ ىػ عرسة أمخنا, وأصمح لشا دنيانا التي فييا معاششا, وأصمح لشا آخختشا".

تفتح بيتا , تتدوج, عشجك أوالد, بحاجة إلى ديغ يعرسظ, بحاجة إلى آخخة  ىحا التػازن, أنت بحاجة إلى دنيا؛
 تدعج بيا.

 والحسج  رب العالسيغ
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 ( : ىجيو في شمب العمع. 48 - 09الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. 

  الخبط بيغ الجشة و بيغ العمع :

أييا األخػة الكخام> في حياة بعس الشاس معالع, بسعشى أنو قج يمتقي إندان بإندان, فيكػن ىحا المقاء سببا  
لغشى عخيس, التقى مع إندان, اتفقػا عمى إقامة شخكة, الذخكة ربحت أرباحا  شائمة؛ فيحا الغشى العخيس, 

 ىحا المقاء مع ىحا اإلندان. وىحه البحبػحة الكبيخة, سببيا
أحيانا  يدمظ اإلندان في الجراسة فخعا  معيشا  في الجامعة, قج ال يشتبو لخصػرتو, فإذا ىػ مغ أفزل الفخوع, 
يجرُّ عميو أرباحا  شائمة, اختراص نادر مثبل , وأحيانا  يختار نػعا  مغ البزاعة, قج ال يشتبو لقيستيا, فإذا ىي 

 بيخة ججا . سبب حياة و بحبػحة ك
عمى كلٍّ ىحه العبلقات, أو ىحه الرجف؛ بيغ لقائظ مع إندان, أو بيغ اختيارك لفخع معيغ, والشياية سعيجة, 
في مقياس الشاس ىحه قج تكػن صجفة , إال أن الشبي عميو الربلة والدبلم يبيغ أنظ إذا سمكت شخيقا  تمتسذ 

إشبلقا  إال أن تصمب العمع, إال أن تتعمع كتاب هللا, أو فيو عمسا , أؼ تػجيت إلى مدجج, ليذ لظ ىجف دنيػؼ 
سشة رسػل هللا, أو أن تتعمع أحكام الفقو, أو سيخة رسػل هللا, ما دام ىحا الدمػك, سمػك ىحا الصخيق الحؼ 
 يشتيي بظ إلى مدجج تصمب فيو عمسا ، يقػل عميو الربلة والدبلم> ىحا الصخيق نفدو شخيق إلى الجشة.

 بيغ الجشة التي خمق اإلندان مغ أجميا، ُخمق اإلندان لجشة عخضيا الدسػات واألرض, فالشبي ربط 
 ﴿إال مغ رحع ربظ ولحلظ خمقيع﴾

 وبيغ العمع.

إذا > ال يػجج شخيق لمجشة إال ويبجأ بالعمع, وأؼ شخيق آخخ ال يبجأ بالعمع ىػ شخيق مدجود, غيخ سالظ إلى 
 الجشة.
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 بالعمع : مغ أراد الجنيا و اآلخخة فعميو

 يقػل عميو الربلة والدبلم> 
 ))مغ سمظ شخيقًا((

 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[

كمسة مغ تعشي اسع شخط جازم, مغ> ليا فعل, وليا جػاب أو جداء, والتختيب الذخشي في حقيقتو حّج ثان, ال 
ذا وقع األول وىػ يقع الثاني إال إذا وقع األول, حجثان متخابصان ال يقع الثاني وىػ سمػك شخيق الجشة إال إ

سمػك شخيق العمع, فمحلظ> "إذا أردت الجنيا فعميظ بالعمع, وإذا أردت اآلخخة فعميظ بالعمع, وإذا أردتيسا معا  
 ال يعصيظ بعزو, إال إذا أعصيتو كمظ". -كسا قال اإلمام الغدالي-فعميظ بالعمع، والعمع 

, كي يشفق عمى أىمو, ونفدو, وعيالو, فكل اإلندان لو نذاشات في اليػم, يشصمق إلى عسل, يكدب رزقا  
شخز لو ميشة, حخفة, وضيفة, تجارة, صيجلة, شػابق, ىشجسة, تعميع, ىحه حخفة, وىي أحج أىع نذاشات 

 اإلندان, ألنو مغ خبلليا يكدب رزقو, ومغ خبلليا يشفق عمى أىمو, وعمى نفدو, وعمى أوالده. 

اإلندان يشام, الشػم أحج نذاشات اإلندان, إنو إن لع يشع ييمظ, إذا > مسارسة حخفة لكدب الخزق نذاط أساسي, 
ال بج مغ أن يدتخد نذاشو بالشػم, فالشػم أيزا  سمػك ثابت باإلندان, عشجه خسذ ساعات نػم, عشجه وقت 
يسزيو مع أىمو, اإلندان عشجه دافع اجتساعي, يقعج مع أىمو, مع أوالده, مع أصجقائو, جدء مغ نذاشاتو 

 جتساعي, عبلقة اجتساعية؛ سيخة, نجوة, ندىة, إلى آخخه.المقاء ا

أحيانا  يعالج نفدو عشج شبيب, نذاط أساسي, فيحه الشذاشات؛ نذاط معالجة, نذاط عمع, نذاط كدب رزق, 
 أخصخ نذاط تسارسو يتعمق بدخ وجػدك, وغاية وجػدك, نذاط العمع.

شخز ال يأكل؟ يػجج عشجك ثبلث وجبات في  أؼ كيف يشام اإلندان حتى يدتعيج نذاشو؟ كيف يأكل؟ ىشاك
اليػم الشاس جسيعا  يأكمػن, ويشامػن, ويعيذػن حياة اجتساعية, والشاس جسيعا  يسارسػن حخفة معيشة, مغ أجل 
كدب قػتيع, أعمى نذاط وأخصخ نذاط يتعمق بدخ وجػدك وبغاية وجػدك وبدبلمتظ وبدعادتظ ىػ نذاط 

 مع تغجو إندانا , وبأؼ نذاط آخخ تبقى بسدتػػ غيخ إنداني, أؼ حيخان؛ العمع, شمب العمع, وأنت بصمب الع
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 يأكل, ويذخب, ويشام, ويتدوج, ويشجب, ويكدب, أما اإلندان يصمب العمع فؤلنو إندان.

 ىحا الحجيث مغ أخصخ األحاديث> 

 ))مغ سمظ شخيقًا((
 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[

 عمى اإلنداف أف يتدود بالعمع بذكل دوري :

 يجب أن يكػن لظ مشيل عمسي, يجب أن يكػن لظ مخجع عمسي, يجب أن تتدود بالعمع بذكل دورؼ. 
 ))مغ سمظ شخيقًا يمتسذ فيو عمسًا((

 ]مدمع عغ أبي ىخيخة[

 عمسا  جاءت نكخة, قج يكػن عمسا  في القخآن, أو عمسا  في الحجيث, أو عمسا  في الديخة, أو عمسا  في العقيجة. 

 يمتسذ فيو عمسًا(( ))مغ سمظ شخيقاً 
ىحا الصخيق إلى السدجج, أو ىحا الصخيق إلى السعيج, أو ىحا الصخيق لسجارسة القخآن, أو ىحا الصخيق لحفع 

 كتاب هللا, ىحا الصخيق الحؼ تدمكو.

كل شخز مشا يختجؼ ثيابو, يجسل مطيخه, يخكب مخكبة, وىي مخكبتو الخاصة أو العامة, ويشتطخ ساعة, 
خيق إذا كان محمو بعيجا , قادم مغ محل بعيج, عشجه ساعة في الصخيق, ىحا الدمػك ركػب ىحه أحيانا  في الص

 السخكبة, سمػك ىحا الصخيق, ىحا الصخيق نفدو إلى الجشة.

 الشتائج البخَّاقة لسغ يجمذ في بيت مغ بيػت هللا يقخأ القخآف و يتجارسو :

الجشة شخيقًا، و ما اجتسع قـػ في بيت مغ بيػت هللا )) مغ سمظ شخيقا يمتسذ فيو العمع سيل هللا لو إلى 
يتعاشػف كتاب هللا و يتجارسػنو بيشيع إال ندلت عمييع الدكيشة و حفتيع السالئكة, و غذيتيع الخحسة، و 

 ذكخىع هللا فيسغ عشجه((
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ء في أؼ بيت مغ أربع نتائج بخَّاقة لسغ يجمذ في بيت مغ بيػت هللا, يقخأ القخآن, أو يتجارس تفديخه, فأؼ لقا
 بيػت هللا بقرج فيع كتاب هللا؛ تبلوتو, قخاءتو, فيسو, معخفة أحكامو, فيحا نذاط يعج مغ أرقى الشذاشات. 

اآلن> )إال حفتيع السبلئكة(> اإلندان بيغ وسػسة شيصان وبيغ إليام ممظ, فالسشقصع عغ هللا خاضع لػسػسة 
ية, يغخيو بأكل حقػق اآلخخيغ, يغخيو باالنغساس في الذيصان, والذيصان يغخيو بالجنيا, يغخيو بالسعر

 السعاصي واآلثام, والسمظ يغخيو بصاعة هللا, يغخيو بالعسل الرالح, يغخيو بإنفاق السال. 
فأول صفة مغ صفات شبلب العمع بالسداجج أن السبلئكة تحفيع, كان الذيصان يػسػس ليع, صار السمظ 

أنت عشجك إرشاد مغ السبلئكة؛ يا عبج هللا افعل, يا عبج هللا أنفق, يا  يميسيع, أؼ أنت معظ إليامات مبلئكية,
 عبج هللا اشمب العمع.

)إال حفتيع السبلئكة, وندلت عمييع الدكيشة(> الدكيشة, الخاحة الشفدية, الشفذ تدكغ ليا, ضسغ الشفذ مذاعخ, 
مذاعخ القمق, مذاعخ الخػف, مذاعخ الغزب, مذاعخ الدخط, ىحه السذاعخ أكثخىا مذق, وبعزيا مدعج, 

 مذاعخ األمغ, مذاعخ الدكيشة, مذاعخ الخضا عغ هللا عد وجل. 

حزػر مجالذ العمع أن مذاعخ اإلندان تدسػ؛ كان في قمق, صار في سكيشة, كان في  فسغ لػازم
 اضصخاب, صار في ىجوء, كان في حيخة, صار في استقخار, كان في سخط, صار في رضا. 
)وندلت عمييع الدكيشة, وغذيتيع الخحسة(> الدكيشة؛ ىجوء و استقخار, الخحسة شيء مدعج ُيمقى في قمب 

 اإلندان.

ىع هللا فيسغ عشجه(> هللا عد وجل يخفع قجر ىحا اإلندان, اإلندان بفصختو عشجه ميل إلى الصعام, )وذكخ 
والذخاب, و عشجه ميل إلى الصخف اآلخخ, و عشجه ميل إلى بقاء الحكخ, العمػ, ىحا سسػه تأكيج الحات, كل 

يتدوج عشجه ىجف ثالث,  إندان بعجما يأكل, وبعجما يقزي وشخه مغ الصخف اآلخخ, وبعجما يذبع, وبعجما
يكػن ذا أىسية في السجتسع, يكػن عمسا , يكػن المعا , يكػن مذيػرا , يكػن لو قيستو, يكػن لو وزنو, ىحه 
 السذاعخ يدسػنيا شعػر تأكيج الحات, أو الذعػر باألىسية, ىحه محققة بالسؤمغ, لكغ مغ شخيق مذخوع.
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 مغ سمظ شخيق العمع رفع هللا لو قجره :

 هللا فيسغ عشجه(> اإلندان عشجما يدمظ شخيق العمع يخفع هللا لو قجره, والجليل>  )ذكخىع
 ﴿َوَرَفْعَشا َلَظ ِذْكَخَؾ﴾

 [4]سػرة الذخح اآلية>

 فالسؤمغ لو مكانة ناتجة مغ غيخ ندبو, وغيخ حخفتو, وغيخ دخمو السالي, لو مكانة ديشية.

 لػفاتو. سسعتع عغ أحج الجعاة, تػفي قبل أسبػع قامت القيامة

شيخ األزىخ الدابق تػفي رحسو هللا, كان رجبل  صالحا , كان تحت يجه مئات السبلييغ, كان يدكغ في بيت 
مداحتو مئة متخ, في الصابق الخابع, معو التياب مفاصل, شاولتو فخماكية, كتبو بالكخاتيغ, مذي في جشازتو 

معيجا  شخعيا , كل ىحه األمػال الصائمة و مات  ستة مبلييغ, أؼ مكان بسرخ إذا قجمػا لو أرضا  ُيشذىء فيو
فقيخا , ال يػجج عشجه شي, وكان باإلمكان أن يكػن أغشى األغشياء بألف شخيق, فسذي بجشازتو ستة مبلييغ, 

 ىحا العمع. 

 ))إف هللا يخفع بيحا الكتاب أقػامًا((
 ]مدمع عغ عسخ بغ الخصاب[

ػفي قبل أسبػع تقخيبا  جاء إلى الخميج, استقبمو أميخ الببلد, استقبمو يخفع بيحا العمع أقػاما ، ىحا الخجل الحؼ ت
عمى غيخ الشطام البخوتػكػلي, مخة مخض, وضع تحت ترخفو أربع شائخات ممكية لُيعالج مغ خبلليا, فسا 
الحؼ رفعو؟ كتاب هللا, تفديخ ىحا القخآن رفعو, أمزى حياتو مجيجة في تعميع العمع, في شخح القخآن, في 

 فديخه. ت

 فالسػت شيء رائع ججا , أمة بأكسميا تتأثخ لسػت ىحا اإلندان, فمحلظ> العمع يخفع أقػاما >

 ﴿َوَرَفْعَشا َلَظ ِذْكَخَؾ﴾
 [4]سػرة الذخح اآلية>
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 العبخة أف يغادر اإلنداف الجنيا ومعو زاد كبيخ :

 ))إف هللا يخفع بيحا الكتاب أقػامًا، ويزع بو آخخيغ((
 بغ الخصاب[ ]مدمع عغ عسخ

مخة الحؼ تػفي, ذىب إلجخاء عسمية بمشجن, انربت عميو مكالسات ىاتفية, وانربت رسائل بعجد فمكي, فدألػه 
بإذاعة لشجن> ما سخ ىحه السكانة التي حباك هللا إياىا؟ قال> ألنشي محدػب عمى هللا, كبلم رائع, أؼ أنا لدت 

أىبل , لكغ ألنشي محدػب عمى هللا, اآلن> فبلن  محدػبا  عمى جية أرضية, أنا محدػب, وقج ال أكػن 
 محدػب عمى فبلن, فبلن عمى الفئة الفبلنية, كل الشاس يعتدون بانتساء أرضي. 

 قال> ألنشي محدػب عمى هللا.

 فيحا العمع شيء ال يرجق, معي تفاصيل عغ سيخة العمساء الدابقيغ.

 د بغ عبج الدبلم".يقػل الطاىخ بيبخس> "وهللا ما استقخ ممكي حتى مات الع

أؼ لو مكانة تفػق أؼ مكانة في السجتسع, بدبب زىجه في الجنيا, واستغشائو عغ دنيا الشاس, وبدبب أعسالو 
 الرالحة, ىحا شخيق العمع.

مذي بجشازتو مميػن إندان، إذا أردت أن تعخف  -كان شيخ القخاء -عشجنا أحج عمساء الذام, عشجما تػفي
 الجوالت, أما القخآن فخفع شأنو.ميشتو, كان يعسل في صشع 

اآلن> عمساء كبار, قج يكػن أصمو قرابا , لكغ ىػ اآلن يعج أول قارغ في الذام مثبل ؛ فيشاك عمساء, و قخاء, 
و مفدخون, و محجثػن, فيحا العمع يخفع اإلندان, فأنت تحقق بالعمع كل أىجافظ, حتى األىجاف السعشػية, 

 كحا فصختو, أنت متػاضع , لكغ هللا يخفع شأنظ, يخفع لظ ذكخك.اإلندان يحب العمػ في األرض, ى

إندان قج يدكغ في بيت فخع, و قج يخكب أجسل مخكبة, و قج يتستع بكل مباىج الجنيا, عشجما يسػت يتخك كل 
ا شيء, أما مغ تخك عمسا  يشفع الشاس مغ بعجه, ىحا ذىب إلى اآلخخة, ومعو زاد كبيخ, والعبخة أن تغادر الجني

 ومعظ زاد كبيخ. 
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 العاقل مغ يبحث عغ األعساؿ التي تحىب معو إلى اآلخخة :

دائسا  ابحث عغ ما الحؼ يجخل معظ في قبخك؟ ىشا بيت فخع بقي بالجنيا غادرتو, زوجة رائعة غادرتيا, مكانة 
خخة, أعسال اجتساعية غادرتيا, أما الجعػة إلى هللا فتحىب معظ إلى اآلخخة, تعمع العمع ذىب معظ إلى اآل

صالحة ذىبت معظ إلى اآلخخة, ىشا بصػلة اإلندان, يعسل عسبل  يحىب معو إلى اآلخخة, أما كل مكتدبات 
 اإلندان فتبقى في الجنيا, يغادرىا وحجه.

وهللا مخة دخمشا إلى تعدية في أحج أحياء دمذق الخاقية, يقجر بيت الستػفى بسئة وخسديغ مميػن ليخة، صاحبو 
الرغيخ, بعجما دفغ, ما ىحا الرالػن؟ ما ىحه الدخخفة؟ ما ىحا الجبريغ؟ ما ىحه الثخيات؟ ما بسقبخة الباب 

ىحا الدجاد؟ بيت مداحتو أربعسئة متخ, مصل عمى حجيقة, أثاثو قخيب مغ نرف ثسغ البيت, وصاحبو 
 بالقبخ. 

مثل مذيػر> "ال تزع كل ىحه الجنيا, ىشاك خصأ كبيخ استخاتيجي, عشجما تزع كل مكتدباتظ بالجنيا, ىحا 
 البيس في سمة واحجة".

 فأىل الجنيا وضعػا كل البيس في سمة واحجة, فجأة غادروا الجنيا, غادروىا صفخ اليجيغ.
أنا أحب أن ألقي ضػءا > الحؼ شمب العمع, وعّمع العمع, ومات, إندان يذتيي السػت, أحيانا  يذتيي السػت 

عػرا  بالػفاء شجيجا , ىحه الجنيا, وىشاك أناس يسػتػن, فيختاح الشاس مشيع, بيحا الذكل, تخك أثخا  كبيخا , تخك ش
 ىحا مدتخيح ومدتخاح مشو.

اآلن أحيانا  تجج شخرا  يقخأ القخآن, مات, لو تدجيبلت بعج سشة, سشتيغ, ثبلثة, خسذ سشػات, عذخ سشػات, 
وىشاك مغغ يسػت, السغشي مات, والقارغ مات, لكغ القارغ يشتفع الشاس بقخاءتو إلى يػم القيامة, ويخقى بيا, 

 حة ججا . والحؼ غشى يدداد نجما  بعج مػتو إلى يػم القيامة, والحياة واض
 ىحا الحجيث مغ أصػل األحاديث أييا األخػة> 

)) مغ سمظ شخيقا يمتسذ فيو العمع سيل هللا لو إلى الجشة شخيقًا، و ما اجتسع قـػ في بيت مغ بيػت هللا 
, -إلياماً  –و حفتيع السالئكة  -اشسئشاناً –يتعاشػف كتاب هللا و يتجارسػنو بيشيع إال ندلت عمييع الدكيشة 

, و مغ أبصأ بو عسمو لع –رفع هللا ذكخىع وشأنيع –, و ذكخىع هللا فيسغ عشجه -عصاء–ع الخحسةو غذيتي
 يدخع بو ندبو ((

 ]رواه مدمع في الرحيح عغ أبي ىخيخة[

 والحسج  رب العالسيغ
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 ( : ىجيو في الخػؼ 48 - 41جرس ) ال

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم

 خريرة الشفذ أنيا تخاؼ وىحا الخػؼ لرالحيا ولدالمتيا ولدعادتيا :

أييا األخػة الكخام> اإلندان في جدسو لو قػانيغ, وفي نفدو لو خرائز, أحج أكبخ خرائز الشفذ> 
 الخػف. قال تعالى>

ْنَداَف ُخِمَق َىُمػعًا﴾  ﴿ِإفَّ اإلِْ
 [19اآلية> ]سػرة السعارج

 بشيتو أنو يخاف, وىحا الخػف مفيج ججا >

ُو اْلَخْيُخ َمُشػًعا * إاّل اُلُسَرّميِ  خُّ َجُدوًعا * َوِإَذا َمدَّ ُو الذَّ نَداَف ُخِمَق َىُمػًعا * ِإَذا َمدَّ  َغ ﴾﴿ ِإفَّ اإلِْ
 [21-19]سػرة السعارج اآلية>

ك, كيف أن الجدع ُبشي عمى حب البقاء, فاإلندان فاإلندان حيشسا ُبشي عمى الخػف, ىحا الخػف يقيو اليبل
يخاف مغ الخصخ فيدمع, الخػف الذجيج مغ الخصخ ىػ دافع إلى الدبلمة والدعادة, كحلظ خريرة الشفذ 

 أنيا تخاف, وىحا الخػف في أصل خمقيا, ولرالحيا, ولدبلمتيا, ولدعادتيا. فاإلندان>

نَداَف ُخِمَق َىُمػًعا * ِإذَ  ُو اْلَخْيُخ َمُشػًعا * إاّل اُلُسَرّمِيَغ ﴾﴿ ِإفَّ اإلِْ خُّ َجُدوًعا * َوِإَذا َمدَّ ُو الذَّ  ا َمدَّ
 ] سػرة السعارج [

 بصػلة اإلنداف أف يعير السدتقبل ال أف يعير الحاضخ :

في رياض الرالحيغ ذكخ بعس األحاديث الستعمقة بالخػف، يقػل عميو  -رحسو هللا تعالى -اإلمام الشػوؼ 
 والدبلم>  الربلة

ْحسَ  ِة ما ))لػ َيعمُع الُسؤِمُغ ما ِعشَج َّللاَِّ مغ العُقػبِة َما َشِسَع ِبَجشَِّتو أحج، ولػ َيْعَمُع الكافُخ ما عشَج هللا مغ الخَّ
 َقِشَط مغ َجشَّتِو أحج((

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ يعمى وابغ حبان في صحيحو عغ أبي ىخيخة[ 
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الجنيا, بصػلتو أن يعير السدتقبل, ال أن يعير الحاضخ, معطع البذخ يعيذػن اإلندان يعير في حياتو 
 الحاضخ.

كائغ, أجيدتو سميسة, دخمو وفيخ, استستاعو بالحياة شجيج, ال يفكخ في ساعة السغادرة، ساعة السغادرة ساقصة 
في ىحه المحطة التي  مغ حداباتو, لحلظ حيشسا تأتي ُيرعق, مبخمج حياتو و أمػره عمى أنو سيعير, وال يفكخ

ال بج مشيا, لحطة السغادرة, مغ الحؼ يدمع مشيا؟ الحؼ استعج ليا, مغ الحؼ يدمع مشيا؟ الحؼ أدخميا في 
حداباتو, مغ الحؼ يدمع مشيا؟ ىػ الحؼ فكخ فييا كل يػم, فييأ نفدو ليحه الداعة؛ لحلظ نخاف كي ال 

خاف اآلن سُيرعق, سيريح صيحة لػ سسعيا أىل نخاف, نخاف اآلن كي ال نخاف عشج السػت, والحؼ ال ي
 األرض لرعقػا.

اإلندان لػ ُسحب خط الياتف مشو يختل تػازنو, يقػل لظ> ليذ فقط سػف يشدحب خط الياتف, سيشدحب 
البيت, والدوجة, والجخل, واألرصجة, والسكانة, وكل شيء وصمت إليو في عسخ مجيج, سُيدحب في ثانية, ثانية 

اإلندان مبشية عمى ثبلثة أشياء, مبشية عمى اتداع الذخيان التاجي, مبشية عمى سيػلة الجم,  واحجة, وكل آمال
 مبشية عمى نسػ الخبليا, كل شيء حّرمتو في ىحا العسخ في ثانية تفقجه.

 الحياة ال ترمح إال باإليساف باليػـ اآلخخ :

 يقػل عميو الربلة والدبلم> 
ساء، وُحقَّ َليا أْف َتِئطَّ, ))إنِّي أرى ما ال َتَخْوَف،  عشجما تحسل حساًل  –َوأْسَسُع َما ال َتْدَسُعػَف، أشَِّت الدَّ

شجيجًا عمى دابة, و عمى الجابة قرب مغ خذب, الحسػلة الذجيجة تجعل ىحا القرب مثل قفز مغ 
جـ, ِإال َمَمٌظ , ما فييا َمػِضُع ق-خذب, ُيرجر أصػاتًا معيشة, ىحا معشى: أشت الدساء وحق ليا أف تئط

داِء عمى َواضٌع َجبيتُو َساِججًا , وهللا لػ َتعَمُسػَف َما أعَمُع َلزِحكُتْع َقمياًل، َوَلَبَكْيُتْع َكثيخا، وما َتَمحَّْذُتع ِبالشِّ 
ُعَجاِت  ْدُت َأنِّي , وهللا َلَػدِ –بالجعاء –, تجأروف إلى هللا تعالى -إلى الصخقات –الُفُخِش، َوَلَخَخْجُتْع ِإلى الرُّ

 َشَجَخٌة ُتعَزُج((
 ]أخخجو التخمحؼ عغ أبي ذر الغفارؼ[
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ما كان إندانا , شجخة, غيخ مكمفة, فاإلندان مكمف, سخخت لو الدساوات واألرض؛ أُعصي عقبل , أعصي فكخا , 
أعصي مشصقا , أعصي زوجة, أعصي ولجا , أعصي بيتا , أنػاع مشػعة مغ األشعسة خمقت لو خريرا , ولغ 

 حاسب!؟ ي

لحلظ> الحياة ال ترمح إال باإليسان باليػم اآلخخ, الحياة كميا, واألرض مغ دون ىحا اإليسان غابة, والحؼ 
تخون وتدسعػن في أشخاف الجنيا؛ قػؼ يأكل الزعيف, شعب يسػت مغ الجػع, شعب يسػت مغ التخسة, قػػ 

يسان باليػم اآلخخ أصبحشا في غابة, والحياة مديصخة, قػػ مشيارة, ىحه حياة مغ دون يػم آخخ, فإذا أغفمشا اإل
ال تصاق فييا, أما عشجما يؤمغ اإلندان باليػم اآلخخ يأخح حقو, ويخاف مغ هللا عد وجل أن يأخح ليخة واحجة 
ال تحل لو, لغ تدتقيع الحياة إال باليػم اآلخخ, وىحا اإليسان ثاني أكبخ ركغ باإليسان، أن تؤمغ أن هللا مػجػد, 

 . وسيحاسب

وأنت مع إندان مغ جشدظ, مغ سشظ, إذا كان أقػػ مشظ, وعمسو يصػلظ, وقجرتو تصػلظ, لغ تعريو إشبلقا , 
مدتحيل أن تعريو بتفكيخ مشصقي, عمسو يصػلظ, وأنت في قبزتو, لغ تعريو, فكيف إذا كشت في قبزة هللا 

 عد وجل وكل ىؤالء العباد عباده؟

 أنػاع الخػؼ :

صحتظ الشفدية بالخػف, والخػف مغ أجل أال تخاف, تخاف اليػم مغ أجل أال  لحلظ> الخػف ىػ الرحة,
 تخاف.

وقج ورد أن هللا جّل جبللو أعطع وأكخم مغ أن يجسع عمى عبج خػفيغ, أو أن يجسع عمى عبجه أمشيغ؛ مغ 
 خافو في الجنيا أمشو يػم القيامة, ومغ أمشو في الجنيا أخافو يػم القيامة.

يػجج عشجنا خػف مخضي, أساسو وساوس متدمصة, مخض نفدي، ىحا يعالج, أما فيحا الخػف الرحي, 
 الخػف الرحي, الخػف الدػؼ فأن تخاف مغ ساعة تحاسب فييا عمى كل شيء> 
اِضخًا َواَل َيْطِمُع َربَُّظ ﴿َيا َوْيَمَتَشا َماِؿ َىَحا اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغيَخًة َواَل َكِبيَخًة ِإالَّ َأْحَراَىا َوَوَجُجوا َما َعِسُمػا حَ 

 َأَحجًا﴾
 [49]سػرة الكيف اآلية>
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 ﴿ َوَوَجُجوا َما َعِسُمػا َحاِضخًا﴾
السؤمغ الرادق في كل دقيقة, في كل مػقف, يقػل> ماذا سأجيب هللا عد وجل لػ سألشي؟ ابتدامتظ مدجمة, 

حخكة, كل سكشة  عبػسظ مدجل, إعصاؤك مدجل, مشعظ مدجل, صمتظ مدجمة, قصيعتظ مدجمة, كل
مدجمة, والبصل ىػ الحؼ يييىء  جػابا  عغ كل شيء يفعمو, وكمسا شجدت عمى نفدظ كان حدابظ أىػن، 

 مغ حاسب نفدو في الجنيا حدابا  عديخا  كان حدابو يػم القيامة يديخا .

 حاجة كل إنداف إلى جمدة تأمل مع نفدو ألنو رىيغ عسمو :

ا كشت في مقعج صجق يػم القيامة عشج هللا عد وجل, والعبخة أن تخػ الجنيا كمسا كثخت األعسال الرالحة كمس
 ساعة.

فيو مكالسات مدجمة مغ اثشتي عذخة سشة, سسعتو, ثسانية  -ىػ لي أساسا  -ذكخت مخة, أخ أعصاني شخيصا  , 
ثسانية أشخاص في الذخيط تحت أشباق الثخػ, لػ بقي الذخيط اثشتي عذخة سشة ثانية وسسعشاه, سػف تجج 

 أيزا , يجب أن يأتي وقت كل شخز في ىحا الذخيط تحت أشباق الثخػ, وىػ رىيغ عسمو.
أنا حيشسا أرػ جشازة, سبحان هللا ممف وشػؼ, اآلن األبج كمو متعمق بالدشػات التي أمزاىا ىحا الستػفى, 
 .األبج كمو, إلى أبج اآلبجيغ؛ إما في جشة يجوم نعيسيا, أو في نار ال يشفج عحابيا
ىحا الحؼ في الشعر, انتقل مغ دار الجنيا إلى دار اآلخخة, والجار اآلخخة متعمقة بحياتو الجنيا؛ ىل أمزاىا في 
شاعة؟ ىل أمزاىا في معرية؟ ىل أمزاىا في ضمع؟ في عجل؟ في إقبال؟ في إدبار؟ ىل قخأ مشيج هللا 

 ل أقام أحكام القخآن؟ ماذا فعل؟عد وجل؟ ىل قخأ القخآن؟ ىل تعمع القخآن؟ ىل أقام حجود القخآن؟ ى
فاإلندان بحاجة إلى جمدة تأمل مع ذاتو, ىحه الحياة ضاغصة, والحياة متعبة, واإلندان ضسغ ىحا الزغط 
في دوامة, ال بج مغ أن يخمػ مع نفدو لبعس الػقت, مغ أنا؟ ماذا أفعل؟ أيغ كشت؟ ماذا بعج السػت؟ لػ 

 ي عشج هللا؟ ىحه أسئمة خصيخة ججا , لحلظ> أنشي مت اآلن ما مريخؼ؟ ما حقيقة مكانت
ْحسَ  ِة ما ))لػ َيعمُع الُسؤِمُغ ما ِعشَج َّللاَِّ مغ العُقػبِة َما َشِسَع ِبَجشَِّتو أحج، ولػ َيْعَمُع الكافُخ ما عشَج هللا مغ الخَّ

 َقِشَط مغ َجشَّتِو أحج((
 يخة[]أخخجو البخارؼ ومدمع وأبػ يعمى وابغ حبان في صحيحو عغ أبي ىخ 
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 والحجيث لو رواية أخخػ> 

))لػ تعمسػف ما أعمع لزحكتع قمياًل ولبكيتع كثيخًا, قاؿ: فغصى أصحاب رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجػىيع, وليع خشيغ 
 ((-أي بكاء برػت مختفع –

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع والتخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ[

 ىحا الخػف الرحي.

 ازداد خػفو وكمسا ضعف إدراكو قّل خػفو مغ هللا عد وجل :اإلنداف كمسا نسا إدراكو 

مخة لفت نطخؼ شبيب يعسل في جخاحة القمب, ُقجم لو شعام نفيذ, ُقجم لو حمػيات جيجة ججا , وغالية ججا , أبى 
أن يأكل, قال> أنا أرػ كل يػم ىحا الذخيان التاجي, كيف أنو إذا ُسج أصبحت حياة ىحا اإلندان جحيسا , لحلظ 

 تعاف نفدي أن آكل ىحا الصعام, لئبل ُيدجَّ ىحا الذخيان, ألنو يخػ كل يػم.
الشبي ىػ الػحيج في الكػن الحؼ رأػ اليػم اآلخخ, هللا عد وجل أشمعو عمى ما سيكػن في اإلسخاء والسعخاج, 

 سان شيػدؼ. قال> رأػ مغ آيات ربو الكبخػ، نحغ كمشا نؤمغ باليػم اآلخخ إيسانا  غيبيا  إال الشبي فإيسانو إي
 ))لػ تعمسػف ما أعمع لزحكتع قمياًل ولبكيتع كثيخًا((

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع والتخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ[

رأػ العراة في الشار, رأػ أىل الجشة يتشعسػن, رأػ أىل الشار ُيعحبػن, رأػ السخابيغ, رأػ الدناة, رأػ 
دبلم، واإلندان كمسا نسا إدراكو يدداد خػفو, وكمسا ضعف الكحابيغ, كل ىؤالء رآىع الشبي عميو الربلة وال

 إدراك اإلندان يقل خػفو مغ هللا عد وجل, والحؼ ال يخاف إندان أحسق, غبي, جاىل.

 قػانيغ هللا نافحة في اإلنداف آمغ بيا أـ لع يؤمغ :

أن تدخخ مشو, بإمكانظ آخخ نقصة في الجرس> قانػن الدقػط مثبل , ىحا القانػن بإمكانظ أن تكحبو, بإمكانظ 
 أن ترجقو, افعل ما شئت, كيفسا كان وضعظ مغ ىحا القانػن ىػ مصبق عميظ.

إذا ندل شخز مغ شائخة مغ دون مطمة, قال لظ> ىحا القانػن كمو غمط, ليذ لو أصل, أؼ ألغى القانػن، 
أ بيا, أو لع تأخحىا مأخح الجج, أؼ إيسانظ, وعجم إيسانظ, قػانيغ هللا نافحة فيظ, لػ أنظ لع تؤمغ بيا, أو لع تعب

ىي نافحة فيظ, واقعة عميظ, شئت أم أبيت؛ فإيسانظ بالقانػن, وعجم إيسانظ, وتعطيسظ, وسخخيتظ, ال تقجم وال 
 تؤخخ, قانػن نافح. 
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فاإلندان حيشسا يتجاىل اآلخخة, اآلخخة في شخيقيا إليظ, حيشسا يتجاىل حداب هللا الجقيق, حداب هللا الجقيق 
عميظ, حيشسا يتجاىل أن الحياة عجاد لآلخخة ويجعميا نياية الحياة, ىحا الذيء مصبق عميو؛ فإيسانظ, مصبق 

 وعجم إيسانظ, ال ُيمغي القػانيغ, القػانيغ نافحة.
 وىحا الجعاء الذخيف> 

 ))الميع إني عبجؾ, وابغ عبجؾ, وابغ أمتظ, ماض في حكسظ, عجؿ فّي قزاؤؾ((
 ػد[] أحسج عغ عبج هللا بغ مدع

 والحسج  رب العالسيغ
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 ( : ىجيو في الشيي عغ الشفاؽ 48 - 40الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

 هللا عد وجل يتػلى الدخائخ :

 عغ سيل بغ سعج رضي هللا عشو, أن رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص> 
، فمسا ماَؿ الشبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإلى َعْدَكخِِه، وماَؿ -في غدوة مغ الغدوات -))الَتَقى ىػ والسذخكػَف، فاقَتَتمػا 

َيَجع ليع شاذَّة، وال فاذَّة ِإال اتََّبَعيا، يزخُبيا اآلخخوَف ِإلى َعدَكِخىع، وفي أصحاب رسػِؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َرُجل ال 
, فقالػا: ما َأْجَدَأ ِمشَّا اليػـَ أحج كسا أجدَأ -أي شجاع ججًا, قجـ أعسااًل بصػلية محىمة في السعخكة –بديفو, 
, -فأي ال يػجج إنداف أبمى بالء حدشًا, وقاتل قتااًل شجيجًا, و أضيخ شجاعة كبيخة كسا أضيخ فال  -فالف، 

 فقاؿ رسػُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: َأَما ِإنَُّو ِمغ أىِل الشَّاِر((
 وفي رواية> 

: أنا صاحبو  ))قاؿ أصحاب رسػؿ هللا: أيشا مغ أىل الجشة إف كاف ىحا مغ أىل الشار؟ فقاؿ رجل مغ القـػ
 أبجًا((

 أؼ كمسة رسػل هللا حق>

  َوْحٌي ُيػَحى﴾﴿َوَما َيْشِصُق َعِغ اْلَيَػى* ِإْف ُىَػ ِإالَّ 
 [4-3]سػرة الشجع اآلية>

 فيحا الخجل الرحابي اختل تػازنو, إذا ىحا مغ أىل الشار مغ مشا مغ أىل الجشة؟ 
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)) فقاؿ: أنا صاحبو أبجا, قاؿ: فخخج معو, فكمسا وقف وقف معو, وإذا أسخع أسخع معو, قاؿ: فجخح الخجل 
وضعو بذكل عامػدي,  –سيفو باألرض, وذبابو بيغ ثجييو, جخحًا شجيجًا, فاستعجل السػت, فػضع نرب 

, ثع تحامل عمى سيفو, فقتل نفدو, فخخج الخجل إلى رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ: أشيج -و مكانو الحاد بيغ ثجييو
ت: أنظ رسػؿ هللا, قاؿ: وما ذاؾ؟ قاؿ: الخجل الحي ذكخت آنفًا أنو مغ أىل الشار, فأعطع الشاس ذلظ, فقم
أنا لكع بو, فخخجت في شمبو, حتى جخح جخحًا شجيجًا, فاستعجل السػت, فػضع نرب سيفو باألرض, 
وذبابو بيغ ثجييو, ثع تحامل عميو, فقتل نفدو, فقاؿ رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إف الخجل ليعسل عسل أىل الجشة فيسا 

 الشار فيسا يبجو لمشاس, وىػ مغ أىل الجشة((يبجو لمشاس, وىػ مغ أىل الشار, وإف الخجل ليعسل عسل أىل 
 ]أخخجو البخارؼ ومدمع عغ سيل بغ سعج الداعجؼ[

أؼ مدتحيل إندان يغر الشاس, قج تتفق مرمحتو مع عسل يخضي الشاس, قج يجج مغ مرمحتو أن يؤدؼ 
 .الرمػات مع السدمسيغ, قج يجج مغ مرمحتو أن يتطاىخ بسطاىخ الجيغ, لكغ هللا يتػلى الدخائخ

ويعسل عسل أىل الشار، ىػ يخيج  –ىػ ليذ مغ ىؤالء–فإن أحجكع ليعسل بعسل أىل الجشة فيسا يبجو لمشاس 
الجنيا, يخيج مججىا, يخيج متعتيا, فقج يجتيج أن يكػن مع السؤمشيغ, لكغ هللا سبحانو وتعالى يكذفو عمى 

 حقيقتو.

 بالشية الصيبة يأخح هللا بيج اإلنداف :

 لحجيث> أول نقصة في ىحا ا
ُ ِرَداَءَىا((  ))َمْغ َأَسخَّ َسِخيَخًة َأْلَبَدُو َّللاَّ

 ]الدىخؼ َعْغ ُعَسَخ ْبِغ َيِديَج[

كل نية سيئة باإلندان ميسا كان ذكيا  وأخفاىا عمى الشاس, ال بج مغ أن يكذفيا هللا عد وجل, وضعو في 
 ضخف صعب ججا , فقتل نفدو> 

 )) وإف الخجل ليعسل عسل أىل الشار ((
في معرية مغمػب, لكغ متألع ججا , يتسشى أال يفعل ىحه السعرية, فخبشا عد وجل يعيشو عمى نفدو, ويسيتو 

 مدمسا . 
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صار عشجنا حالتان؛ إندان يختكب بعس السعاصي, وىػ مغمػب, وىػ متألع أشج األلع, وىػ نادم أشج الشجم, 
في الجشة ىػ الحؼ يشػؼ ىحه الشية الصيبة, أىع  وإندان آخخ يفعل فيسا يبجو لمشاس أعساال  شيبة, فالحؼ يكػن 

شيء أن تكػن إندانيتو شيبة, فبالشية الصيبة يأخح هللا بيجه, وبالشية الديئة يفزحو هللا عد وجل, فمحلظ> مسكغ 
 أن يكػن اإلندان ضسغ مجسػعة مؤمشيغ, وىػ ليذ مشيع, و مسكغ أن تتفق مرالحو مع ما يفعل ىؤالء.

 يتػلى هللا عد وجل فزحو :مغ يزحظ عمى الشاس 

ىشاك شيء واضح ججا , أحيانا  اإلندان يكػن في بمج إسبلمي, فيو تذجد, والحجاب إجبارؼ, فتجج زوجتو 
محجبة, الربلة إجبارية, وإال ىشاك مخالفة كبيخة, أؼ كيف إذا ارتكب اإلندان مخالفة تسػيشية فييا سجغ لسجة 

 شيخيغ. 
غمق محمو, ويشصمق لمسدجج, يعاقب عقابا  شجيجا , وقج يجمج في الصخيق, وقج في ببلد أخخػ إذا اإلندان لع ي

ييان, فتججه مشزبصا  في ىحا البمج, ىػ يرمي, وزوجتو محجبة, فإذا سافخ إلى بمج أجشبي, زوجتو شبو 
ن عارية, ىػ مغ حانة إلى حانة, ىػ في بمجه مغ أىل الجشة, الربلة في وقتيا, أول صف, ألنو ال يدتصيع أ

 يتفمت. 
أنا مخة كشت في ججة, في معسل, دخل وقت الطيخ, صاحب السحل يبيع, تأخخ بإغبلق السحل, دخل 

 السصاوعة, تخجاىع كاألشفال؛ وإال ىشاك مخالفة, وإىانة, و ضخب, و ضبط. 
فاإلندان إذا كان في بمج فيو تذجد بأداء الرمػات, تذجد في حجاب الشداء, وكان يرمي الربلة بأوقاتيا في 
السدجج, وزوجتو محجبة, انطخ إلى ىحيغ الذخريغ في لشجن ماذا يفعبلن؟ زوجتو شبو عارية, ىػ مغ حانة 

 إلى حانة؛ ال صبلة, وال عبادات, بالعكذ زنا, وخسخ, وما شابو ذلظ. 
 فسغ يزحظ عمى الشاس هللا عد وجل يتػلى فزحو, والجليل قػلو تعالى> 

ُ ِلَيَحَر اْلُسْؤِمِشيَغ َعَمى َما َأْنُتْع َعَمْيِو َحتَّى َيِسيَد اْلَخِبيَث ِمَغ الصَّيِِّب﴾  ﴿َما َكاَف َّللاَّ
 [179]سػرة آل عسخان اآلية>

 
 
 
 
 
 



 

 

 هللا عليه و سلم لفضيلة الدكتور دمحم راتة الناتلسً صلى  هدي النثًكتاب  313

 

 ىا :َمْغ َأَسخَّ َسِخيَخة َأْلَبَدو َّللاَّ ِرَداءَ 

كشت أقػل ىحه الكمسة> قل ما شئت وهللا يتػلى أن يطيخك عمى حقيقتظ, هللا عد وجل يزع اإلندان في 
ضخف صعب, ىحا الطخف يكذفو عمى حقيقتو, ىػ يّجعي؛ يّجعي اإليسان, يّجعي العقل, يّجعي التقػػ, قل ما 

 شئت, صف نفدظ بسا شئت, لكغ هللا يتػلى أن يكذفظ عمى حقيقتظ.
ل ميع ججا > أنت لغ تدتصيع أن تخجع كل الشاس بكل الػقت, بإمكانظ أن تخجع بعس الشاس شػل ىشاك مث

الػقت, أو تخجع كل الشاس ببعس الػقت, أما أن تخجع كل الشاس لكل الػقت, فيحا مدتحيل, ىحا يتشاقس 
 مع عجالة هللا, فاإلندان يخاف, هللا عد وجل مصمع عمى الدخائخ. 

ُ ِرَداَءَىا(())َمْغ َأَسخَّ َسخِ   يَخًة َأْلَبَدُو َّللاَّ
 ]الدىخؼ َعْغ ُعَسَخ ْبِغ َيِديَج[

يكػن ىشاك نية سيئة، خيانة, ازدواجية, اآلن مغ ىػ السسثل؟ إندان ذكي ججا , يدتصيع أن يؤدؼ دور إندان 
أىل الجنيا, والفدق, صالح, صحابي أحيانا , متقغ دوره إتقانا  شجيجا , فإذا رأيتو ضششتو صحابيا , أكبختو وىػ مغ 

 والفجػر, فكل إندان يػجج عشجه قجرات عالية ججا  مسثل ذكي ججا  يدتصيع أن يطيخ بجور عجيب.

أحيانا  في حاالت الدواج, تجج بالخصػبة كل شخف يسثل أشيخ دور؛ البخاءة, والمصف, واألدب, والحياء, 
والخجل, بعج حيغ يربح الدواج قصعة مغ الجحيع, ألنو كان في تسثيل, فكل إندان يسثل سيكذفو هللا عد 

 وجل. 

فرام شخرية, تجج لو وضعا , ىحا مغ مغ ىػ السشافق؟ مسثل يطيخ بذيء, ىحه اسسيا ازدواجية, وأنا رأيي ان
 أجل أن يشتدع إعجاب اآلخخيغ, حتى تبقى أمػره ميدخة لو, إذا خبل مع نفدو, انتيظ حخمات هللا. 

اإلندان الحؼ لو شخرية مددوجة, الحؼ عشجه انفرام شخرية, لو شخرية أمام الشاس, يدتجر إعجابيع 
 يكذفو هللا تعالى. بدمػك ذكي ججا , ولو شخرية خاصة يفعميا، مسثل س
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ىشاك شخز بأمخيكا, داعية كبيخة مغ دعاة الشرخانية, دخمو باليػم بميػن دوالر, مغ أكبخ الجعاة, ولو 
محصات تمفديػن خاصة لو, ودور نذخ, ومحاضخات, ىػ جسيل ججا , وشميق المدان, فتشاقر مع عالع مدمع, 

ألنو شيخني, وشيخ قمبي, مشزبط بجخيسة جشدية بذعة فسغ جسمة الشقاش أن اإلنجيل كمسة الحق, كمسة هللا, 
 ججا , غيخ الدنا, أشج مغ الدنا, وفزح، فا عد وجل يتػلى بشفدو كذف عباده. 

ُ ِرَداَءَىا((  ))َمْغ َأَسخَّ َسِخيَخًة َأْلَبَدُو َّللاَّ

 أجسل شيء بحياة السؤمغ أف تكػف سخيختو كعالنيتو و سخه كجيخه :

أجسل شيء بحياة السؤمغ ال يػجج عشجه اندواء شخرية أبجا , ال يػجج عشجه شيء يدتحي بو, سخيختو 
كعبلنيتو, سخه كجيخه, ىػ في بيتو كسا ىػ مع الشاس, االندجام رائع ججا , ال يػجج شيء يدتحي مشو, وال 

 بيشو وبيغ نفدو. يػجج عشجه مػقف معمغ, ومػقف مبصغ, شيء يفعمو أمام الشاس, وشيء يفعمو فيسا 
أحيانا  اإلندان لػ كان كحلظ شخز بصخيقة أو بأخخػ يشجس إلى حياتو الخاصة فيفزحو, وهللا عد وجل 

 كبيخ.
أنا أعخف رجبل , لو مكانة, الشاس معجبػن بو إلى درجة كبيخة, ولو أعسال ال تخضي هللا, فأحج األشخاص 

ل كبلمو السشحط, وأذاعو بيغ الشاس, عشج مغ يعجبػن الحيغ يفعل معيع ما ال يخضي هللا, وضع مدجمة, وسج
بو, فزحو, قرز تشجػ ليا الجبيغ؛ فكل إندان عشجه اندواء شخرية, عشجه انفرام شخرية, عشجه مػاقف 

 معمشة, مػاقف مبصشة, هللا عد وجل يتػلى فزحو.
جج حجث صجفة, ىحا وىحه القرة نسػذجية, األحجاث التي جخت في عيج رسػل هللا مقرػدة لحاتيا, ال يػ 

الحجث يسثل مػقف نسػذج بذخؼ, إندان مرمحتو اتفقت مع السدمسيغ, أبمى ببلء حدشا , أضيخ شجاعة, 
 أعجب بو الرحابة فجأة.
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 مغ قّجـ عساًل بديصًا مع اإلخالص فيػ عشج هللا كبيخ :

اإلعجاب, ليذ لو عبلقة وهللا مغ حػالي ثساني سشػات شخز أعجبت بو إعجابا  كبيخا , ىػ استغل ىحا 
بجامعشا, لكغ لو ىيسشة, ولو مكانة, سبحان هللا! ثع اكتذف بسخالفات كبيخة ججا , جعمتو يدقط مغ عيغ 

 الشاس.
أنا لدت متذائسا  اآلن, لكغ أنتع شبلب عمع, شبلب حقيقة إن شاء هللا؛ ضسغ الجساعات اإلسبلمية, ضسغ 

بة ججا , حاالت مخضية كبيخة, إندان شالب دنيا, إندان السداجج, ضسغ حمقات الجيغ, ىشاك حاالت صع
 شالب عد, إندان شالب جاه مغ خبلل الجيغ.

فا عد وجل يتػلى الدخائخ, يعخف الدخائخ, وال يػجج أروع مغ اإلخبلص, لػ قجمت عسبل  بديصا  مع 
ة, ومع انفرام الذخرية، اإلخبلص أنت عشج هللا كبيخ, ولػ قجمت عسبل  كالجبال مع الشفاق, ومع االزدواجي

 أنت عشج هللا صغيخ.
أنا أصّخ عمى انفرام الذخرية؛ إذا خبل في بيتو يشتيظ حخمات هللا, أما أمام الشاس فمو مطيخ راق, معشى 
ىحا أنو مسثل, والسسثل إندان غيخ محتخم, قج ُيسثل دورا  راقيا  ججا , وفي فيمع ثان يسثل دورا  سيئا  ججا , معشى 

 يذ لو اتجاه, ليذ لو مبجأ, عشجه ذكاء عال, يتقغ أؼ دور. ىحا أنو ل
 فيحا الحؼ يرل إلى مرالحو مغ خبلل الجيغ إندان مسثل, وىحا سػف يفزحو هللا عد وجل.

 وىحا مزسػن مقػلة اإلمام الذافعي> "ألن أتجخ بالخقز, أىػن مغ أن أتجخ بالجيغ".

 والحسج  رب العالسيغ
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  الشدع أثشاء هللا لقاء وحب الحياة أثشاء الحياة حب في ىجيو( :   48 - 40)  الجرس

 
 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة الحسج  رب العالسيغ، و

 

 
 عغ عائذة رضي هللا عشيا قالت, قال عميو الربلة والدبلم> 

))مغ أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه, ومغ كخه لقاء هللا كخه هللا لقاءه, فقمت: يا نبي هللا أكخاىية السػت, 
خ بخحسة هللا, ورضػانو, فكمشا نكخه السػت؟ قاؿ عميو الرالة والدالـ: ليذ كحلظ, ولكغ السؤم غ إذا ُبذِّ

وجشتو, أحب لقاء هللا فأحب هللا لقاءه, وإف الكافخ إذا ُبذخ بعحاب هللا وسخصو, كخه لقاء هللا, فكخه هللا 
 لقاءه((

 [عائذةعغ  والشدائي والتخمحي ومدمع البخاري  أخخجو]

هللا عد وجل ركب في أعساقشا حّب الحياة, الحجيث دقيق, اإلندان ما دام حيا , قمبو يشبس, يكخه السػت, ألن 
ىحا كبلم حقيقي, وواقعي, ما مغ واحج عمى وجو األرض يتسشى السػت, إال أن السؤمغ يكخه السػت, ويحب 
الحياة, ليدداد عسمو الرالح, الحياة فخصة ال تعػض, ىحه الفخصة سػف ُيبشى عمييا حياة أبجية, سيبشى عمى 

 م السعجودة, حياة أبجية, وال يػجج إندان يذعخ أنو وصل لمقسة, دائسا  ىشاك تقريخ.ىحه الحياة السحجودة, األيا
فاإلندان إذا كان عشجه بحبػحة في الحياة يتبلفى التقريخ بعسل صالح, بتػبة, بإخبلص, بصمب عمع, إلى 

 آخخه. 
 

 
 فمسا قال> 
 ((...مغ كخه لقاء هللا كخه هللا لقاءه, فقمت: يا نبي هللا أكخاىية السػت, فكمشا نكخه السػت؟))....

أول مبلحطة> شالب الحقيقة صخيح, شالب الحقيقة ال يجارؼ وال يسارؼ, ولػ كان مع رسػل هللا, الديجة 
 عائذة مع رسػل هللا.

 شالب الحقيقة ال يجاري وال يساري :

 الحياة فخصة ال تعػض ُيبشى عمييا حياة أبجية :
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فأنا أالحع أحيانا  ضسغ حمقة بديصة, إذا سئمشا ماذا يخضي الذيخ؟ نجاوبو رأسا , مثمسا يخيج, نختاح ونخيحو, 
ىحا شخيق غيخ عمسي, شالب الحقيقة يشاقر, ال يقبل شيئا  لع يقشع بو, أؼ أنا أجيب كسا يخضي فبلن حتى 

 أحطى عشجه, ال. 
, -ذو اليجيغ -الحيغ ىع أضعف شأنا  مغ بيغ أصحابو  صمى الشبي ركعتي الطيخ, فمسا سمع أحج الرحابة

فقال عميو الربلة والدبلم>  -شبعا  بأدب يدأل رسػل هللا –"يا رسػل هللا, أقرخت الربلة أم نديت؟ قال> 
اآلن شمب التػاتخ, -, قال لو بعزيع قج كان, فالشبي سأل أصحابو> -ما سكت وال تخاجع-كل ذلظ لع يكغ, 

, فقال عميو -اآلن يػجج عشجه رواية آحاد, شخز قال لو> أنت صميت ركعتيغ, فدأل الرحابة, قالػا> ركعتيغ
يت كي أسغ, لػال أنشي نديت كيف أسجج لكع سجػد الديػ؟">الربلة والدبل  م> إنسا ُندِّ

 ﴾ َّللاَُّ  َشاءَ  َما ِإالَّ  *َتْشَدى َفاَل  َسُشْقِخُئظَ ﴿
 [7-1]سػرة األعمى اآلية:

 

 
أنا قرجت مغ ىشا> الرادق يدأل, والرادق يشاقر, والرادق واقعي, والرادق ال يقبل شيئا  ما قبمو شالب 
حقيقة, القزية ليدت قزية تجسع مرمحي, مجاممة, السرالح محققة في ىحا التجسع, يتكمع كسا يخيج, ونحغ 

 م مخفػض.نخضيو, أمػرنا ميدخة, ال, ىحا كبل
انكميدؼ, استأجخ حسارة يخكبيا، و صاحب الحسارة  -ىحه قرة رمدية لكغ عسيقة ججا  -يخوون عغ رجل 

نو إيسذي إلى جانبو, ويدبو سبابا  شجيجا , وىػ يطغ أنو ال يعمع العخبية, فسخ شخز يعخف ىحيغ, قال لو> 
 سّبظ, قال لو> أعمع أنو يدبشي, لكغ الحسارة تديخ.

يع اإلندان إذا كان ىشاك قزية تجسع مرمحي, حمقات عمع, أساسو أن يؤمغ مرالحو, يقػل> أحيانا  ال ي
عميشا أال نشاقذو، و لػ تكمع غمصا  نقبل مشو, ولػ لع تقتشع نقبل مشو, ماذا تكمع نقبل مشو, نخيج أن نديخ أمػرنا, 

قة العمسية فأنا ال أقبل شيئا  حتى ىحه عبلقة, ليدت عبلقة عمسية, ىحه عبلقة مرمحة,  عبلقة نفاق, أما العبل
 أقتشع فيو.
 
 
 
 

 الرادؽ يدأؿ و يشاقر و يخفس السجاممة و السحاباة :
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 أؼ الحؼ يصمب يعمع, يخيج أن يقتشع بالعمع, ال يػجج حل وسط, وال مجاممة, وال محاباة. 
 أؼ>

))مغ أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه, ومغ كخه لقاء هللا كخه هللا لقاءه, فقمت: يا نبي هللا أكخاىية السػت, 
قاؿ عميو الرالة والدالـ: ليذ كحلظ, ولكغ السؤمغ  -والديجة عائذة مؤمشة كبيخة -فكمشا نكخه السػت؟ 
خ بخحسة هللا أي ىػ عمى فخاش السػت, وفي الشدع األخيخ, وقج عمع أنو مغادر الجنيا, فإذا بذخ  -إذا ُبذِّ

, وجشتو, أحب ورضػانو -بخحسة هللا, مغ عالمات اإليساف أف هللا ُيخي السؤمغ ساعة ندعو مقامو في الجشة
 لقاء هللا ...((

 

 
أقػل لكع ىحا الكبلم> سسعت عغ بعس الرالحات والرالحيغ, ىع عمى فخاش السػت, قال ليا ابشيا> شفاك 

ي ىحا, ال أريج الجنيا, زىقت مشيا, أريج هللا, ىحا شيء ثابت, فاإلندان إذا كان عسمو هللا لشا, قالت لو> يكف
 شيبا , ومدتقيسا ، تسشى لقاء هللا عد وجل.

وهللا أعخف رجبل , أنا ال أعخفو شخريا , لكغ سسعت عشو, رجل لو محل بالحخيقة صالح ججا , لو ميدة, ما 
ليا> ىحا الرشجوق, افتح وخح ما تذاء, وال تعمسشي كع أخحت, دخمت عميو لجشة لجمب التبخعات إال وقال 

ىكحا شبيعتو, ال يدسح لو أن يقػل لو> كع؟ خح ما تذاء, عّسخ مدججا , لو أعسال شيبة, يحب الخيخ, صار 
معو ورم خبيث بالجم, وذىب إلى بمج بعيج ورجع, القرة شػيمة لكغ ممخريا> في البيت عجة ىػاتف, رن 

القرة رواىا  -لدساعة, رّد ابشو, ىػ يدسع أن أجمو يشتيي بعج يػميغ, قال لو> مع أبيظ يػمان, التمفػن, رفع ا
ىػ  –, لسا عخف نفدو مشتييا , قبل ثبلثة أيام اترل برجيقو و شمب مشو أن يأتي إلى عشجه-لي صجيقو
يا ألوالدؼ, ىحه الرفقة لع قال لو> ىحه الرفقة مجفػع ثسشيا, تتابع استيخداىا, وتبيعيا, وتعصي أرباح -مدتػرد

 يجفع ثسشيا, ألغيا, وقل ليع> الذخز سيسػت.
أعصاه تعميسات بكل الرفقات, وكل السدتػدعات, وكل الحمع, خبلل ساعتيغ أو ثبلث, أنيى كل عبلقاتو 
الذام السالية, في اليػم الثاني استجعى كل أقخبائو, وأوالده, وأصياره, وبشاتو, وودعيع, في اليػم الثالث لو ب

, غدل نفدو بيجه, وجمذ عمى الدخيخ, وجاء الذيخ, وعسمػا لو مػلجا  لسجة -اآلن خارج سػريا-شيخ مذيػر, 
 ساعة, ومثمسا جاء بالياتف بالزبط تػفي الداعة الػاحجة ونرف تقخيبا . 

 

 عسل السؤمغ الصيب يجعمو يحب لقاء هللا عد وجل :
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يا أبػ فبلن أنا يقػل لي صجيقو الحؼ وكمو بتجارتو> أنا لع أر إندانا  تمقى نبأ السػت بخحابة صجر, قال لو> 
 انتييت, الحسج .

 عسمو الصيب جعمو يحب لقاء هللا عد وجل, ىحه ىشا الشقصة أن يكػن لظ عسل. 
 لػ قيل لظ> تعال معشا, أىبل  وسيبل , أنا مشتطخ ىحه الداعة.

ب الحياة, فالسقياس ليذ أثشاء الحياة تحب السػت, ال, ىحا الكبلم ليذ واقعيا , الذيء الػاقعي كل واحج مشا يح
بل إن السؤمغ يحب الحياة أضعاف ما يحبيا غيخ السؤمغ, لساذا؟ ألن هللا عد وجل أقامو بعسل صالح, 
والعسل يدداد, في تقجم, فكل إندان يحب الحياة, وىحا الذيء الػاقعي؛ لكغ وىػ عمى فخاش السػت, وىػ في 

 الشدع األخيخ, رأػ مقامو في الجشة, فقال> مخحبا  بمقاء هللا.
 

 
انطخوا, القاسع السذتخك عشج كل الرحابة أن كل واحج مشيع كان في أسعج و لحلظ> اقخؤوا سيخ الرحابة 
 لحطات حياتو ساعة لقاء هللا.
ا  قال ليا> ال كخب عمى أبيظ بعج اليػم, غجا  نمقى األحبة دمحم -ما ىحا الكبلم!؟-ما ىحا؟ "واكخبتاه يا أبت!؟ 

 وصحبو".
ىحا  أنا تقخيبا  قخأت سيخة سبعيغ أو ثسانيغ صحابيا ، كانت ساعة الفخاق في أسعج لحطات حياتو, يا أخػان

اآلن درس بميغ لشا, اعسل عسبل  صالحا  بإخبلص, بحيث لػ شعخت أن السػت قخيب, ال يػجج عشجك قمق 
 شجيج, ال يػجج خػف, مخحبا  بمقاء هللا.

قبػال , وحجث معو أحػال في الحج, واصصمح مع هللا, عشجما يشتيي مغ عخفات, لػ إذا شخز حج حجا  م
 فخضشا ىكحا جاء ممظ السػت نطيفا .

فاإلندان يشطف حالو, يجيد حالو, يرصمح مع هللا, يؤدؼ الحمع والحقػق, ال يصسع بالجنيا, فيحا الحجيث 
 مؤشخ. 

, لو أساليب عجيبة, ىػ سيعير ثبلثيغ سشة اإلندان أحيانا  يػىسو هللا أن أجمو انتيى, هللا ع د وجل مخبٍّ
أيزا , لكغ يمقي في روعو أنو انتييت, يريخ خصأ في التذخيز, مخض عادؼ, لكغ أخح نتيجة غيخه, 

 فيذعخه أن األجل انتيى, ما رّد الفعل عشج السؤمغ؟ السؤمغ يخحب بمقاء هللا عد وجل. 
 
 

عشجما يذعخ أف السػت قخيب : السؤمغ يخحب بمقاء هللا عد وجل   
 هللا.
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 قالت> 
كمشا نكخه السػت, قاؿ: ليذ ذلظ, ولكغ السؤمغ إذا بذخ بخحسة هللا, ))يا نبي هللا أكخاىية السػت؟ ف

 ((ورضػانو, وجشتو, أحب لقاء هللا
 

 
 بالسقابل> إذا كانت حياة اإلندان معاص, وآثاما , وماال  حخاما , وفدقا , وفجػرا , وجاء ممظ السػت يكخه لقاء هللا. 
أعخف رجبل  متفػقا  بالجنيا تفػقا  شجيجا , عشجه خبخة بالتجارة عالية ججا , أصيب بسخض خبيث و ىػ ما يدال في 

زاره, سسع مشو كبلما  بحيئا  ال ُيقبل؛  -أحج أخػانشا-الثامشة و الثبلثيغ مغ عسخه، األىل لع يبمغػه, فمو ابغ عع 
ة, فمسا عمع أنو مراب بسخض خبيث, كانت تأتيو حاالت لو صاحبات, ولو عذيقات, ولو شخاب, وأمػال كثيخ 

 ىدتخيا كل دقيقتيغ أو ثبلث, يبحث, يقػل> ال أريج أن أمػت. 
يقػل أحج جيخانو في البشاء> وهللا سسعشا صياحا , ال يػجج بيت في البشاء لع يدسع صػتو, عشجما فارق الحياة 

.  ً  صخخ صخاخا  شجيجا 
هللا, وىػ عمى فخاش السػت, رأػ مقامو في الجشة, بذخ بالجشة, فأحّب لقاء  الحالة واضحة, إندان أحّب لقاء

 هللا, وإندان آخخ عسمو سيئ, عشجما عخف مكانو في الشار, صخخ خػفا  وذعخا . 
 فالكافخ وىػ عمى فخاش السػت حيشسا يخػ مكانو في الشار يريح صيحة لػ سسعيا أىل األرض لرعقػا.

 

 
 ىشاك حجيثان خصيخان بالسعشى نفدو, قال> 
 لقائي أحببت لقاءه, وإذا كخه لقائي كخىت لقاءه(( ))إذا أحبّ 

 [ىخيخة يأبعغ  السػشأ في ومالظ والشدائي ومدمع البخاري  أخخجو]

 والحجيث األخيخ> 
 ((لقاءه هللا َكخِهَ  هللا لقاءَ  َكخِهَ  ومغ لقاءه، هللا أحبَّ  هللا لقاءَ  أحبَّ ))مغ 

 [ىخيخة يأبعغ  مدمعأخخجو ]

 
 
 

>هللا بدبب السعاصي واآلثاـ ويحب لقاء هللا بدبب األعساؿ الرالحةاإلنداف يكخه لقاء   

 

 السعاصي و اآلثاـ تجعل اإلنداف يكخه لقاء هللا عد وجل :
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 والصاعات.والحقيقة اإلندان يكخه لقاء هللا بدبب السعاصي واآلثام, ويحب لقاء هللا بدبب األعسال الرالحة 
يقػلػن> قبل أن يسػت بأسبػع كان يخػ الشار  -أتاتػرك –ىحا الحؼ أحّب أن يمغي اإلسبلم بتخكيا نيائيا  

تحخق بيتو, يصمب مجيخ اإلشفائية, و يدبو, و يقػل لو> أال تصفئ الشار؟ فيجيبو أنو ال يػجج نار! أناس يخون 
 ف.ثعبانا , أناس يخون نارا  تذتعل, الحقيقة> شيء مخي

أنا لي صجيق, لو عسة تػفيت, قال لي> ثساني سشػات أراىا تذتعل, الشار تذتعل  بثيابيا, وىي في حالة 
 صعبة ججا , بعج ثساني سشػات رأيتيا في حالة شيبة, سألتيا عغ حاليا, قالت لو> يا فبلن الحميب.

زوجيا نرف الكأس كان حميبا   ليا زوج متدوج مغ غيخىا, ولو أوالد, تدقي ابشيا حميبا  كامل الجسع, وابغ
ونرفو ماء, تػفخ الحميب ألوالدىا, تدقي أوالد زوجيا نرف الكأس حميب, وتزع ماء, يربح الكأس مميئا  

 وتدقيو.
شبعا  الخؤيا ليدت حكسا  قصعيا , لكغ يدتأنذ بيا, فحدب ىحه الخؤيا ثساني سشػات ُتعحب في الشار بيحا 

 العسل البديط.
أخػانشا لو أخ تػفي, تاجخ في سػق اليال, تحت يجه ثسانية آالف ليخة إلنفاقيع في الخيخ, كان ىشاك أخ مغ 

يرخفيع عمى حالو, ولع يجفعيع, ومات, رآه يذتعل, قال لو> الثسانية آالف يا أخي, وهللا جاء أخػه و دفعيع 
 فالقزية خصيخة يا أخػان. ألحج األخػان حتى هللا عد وجل أنقحه.

> اعسل عسبل  إذا جاء ممظ السػت تحب لقاء هللا, وإياك مغ عسل إذا جاء ممظ السػت تكخه لقاء ممخز الجرس
 هللا.

 سيغوالحسج  رب العال
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 جيو عغ تفاىة الجنيا أماـ اآلخخة( : ى 48 - 40الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الرادق الػعج األميغ.الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم 

 الجنيا أىػف عمى هللا مغ أف تكػف عقابًا لمكافخ أو مكافأة لمسؤمغ :

 عغ جابخ رضي هللا عشو> 
))أف رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مّخ بالدػؽ والشاس َكَشَفَتْيو, فسخ بججي أسظَّ ميت, فتشاولو بأذنو, ثع قاؿ: أيكع يحب أف 

نحب أنو لشا بذيء, وما نرشع بو؟ قاؿ: أتحبػف أنو لكع؟ قالػا: وهللا لػ كاف حيًا ىحا لو بجرىع؟ فقالػا: ما 
كاف عيبًا فيو ألنو أسظ, فكيف وىػ ميت؟ فقاؿ عميو الرالة والدالـ: وهللا لمجنيا أىػف عمى هللا مغ ىحا 

 عميكع((
 ]أخخجو مدمع وأبػ داود عغ جابخ بغ عبج هللا[

 ال يشصق عمى اليػػ, شاة ميتة وأذنيا أسظ أؼ صغيخة, وىحا عيب.  ىحا كبلم الشبػة, ىحا كبلم الحؼ
 والحجيث اآلخخ السعخوف> 

 )) لػ كانت الجنيا َتْعِجُؿ عشج هللا َجشاح بعػضة ما َسَقى كافخًا مشيا َشخبة ماٍء((
 ] أخخجو مدمع وأبػ داود عغ جابخ بغ عبج هللا [

أو أن تكػن مكافأة لمسؤمغ؛ ألنيا محجودة, وألنيا زائمة, وألنيا  إنيا أىػن عمى هللا مغ أن تكػن عقابا  لمكافخ,
مشقصعة بالسػت, فعصاء هللا ال يسكغ أن يكػن مشقصعا  بالسػت, عصاء هللا لؤلبج, فالجنيا ليدت مغ عصاء هللا 

 عد وجل. 
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 فالشبي يقجم مثبل  ال أحج يحبو؛ جيفة, فصيدة>

نحب أنو لشا بذيء, وما نرشع بو؟ قال> أتحبػن أنو لكع؟ قالػا> وهللا  أيكع يحب أن ىحا لو بجرىع؟ فقالػا> ما
لػ كان حيا  كان عيبا  فيو ألنو أسظ, فكيف وىػ ميت؟ فقال عميو الربلة والدبلم> وهللا لمجنيا أىػن عمى هللا 

 مغ ىحا عميكع((

 الخزؽ و الكدب :

 وعغ عبج هللا رضي هللا عشو قال> 
  وىػ يقخأ: ﴿ألياكع التكاثخ﴾(())أتيت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص

ألياكع كسا قال عميو الربلة والدبلم أؼ اإلندان انذغل بذيء خديذ عغ شيء نفيذ, أنت في الجنيا مغ 
أجل أن تعخف هللا, مغ أجل أن تجفع ثسغ الجشة وىػ العسل الرالح, مغ أجل أن يكػن لظ عسل تمقى هللا بو, 

 دبلم> مغ أجل أن تكػن في دار الدبلم ب
 ))أتيت الشبي ملسو هيلع هللا ىلص وىػ يقخأ:
 ﴿ألياكع التكاثخ﴾

قال> يقػل ابغ آدم> مالي مالي, وىل لظ يا بغ آدم مغ مالظ إال ما أكمت فأفشيت, أو لبدت فأبميت, أو 
 ترجقت فأمزيت؟((

 ]أخخجو مدمع والتخمحؼ والشدائي عغ عبج هللا بغ الذخيخ[

 كدب, أو األصح رزق, وكدب؛ الخزق ما انتفعت بو, والكدب ما ال تشتفع بو.صار ىشاك تقديسان؛ مال, و 

فاإلندان مدتيمكاتو مغ الصعام والذخاب, مدتيمكاتو مغ الثياب, الغخفة التي يدكشيا, الدخيخ الحؼ يشام عميو, 
يقجم وال يؤخخ,  الثياب التي يمبديا, الصعام الحؼ يأكمو, ىحا رزقو, أما حجسو السالي فكدبو, حجسو السالي ال

لع يشتفع بو, إنسا يحاسب عميو, لع تشتفع بو, لكشظ تحاسب عميو, أما الحؼ انتفعت بو فيػ رزقظ, الحؼ انتفعت 
بو ثمثاه زائج, الحؼ أكمتو أفشيتو, والحؼ لبدتو أبميتو, بقي الحؼ أنفقتو, صار التقديع كدبا  ورزقا ؛ الخزق ما 

 تو فان, مغ الخزق ما أنفقتو ىػ الحؼ يبقى, وىحا الحؼ يشفعظ يػم القيامة.أكمتو فأفشيتو فان, ما لبدتو فأبمي
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 السفارقة الحادة بيغ إنداف تخؾ كل شيء وإنداف أخح كل شيء :

 وعغ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو, عغ رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال> 
 احج؛ يخجع أىمو ومالو, ويبقى عسمو(())يتبع السيت ثالثًا: أىمو, ومالو, وعسمو, فيخجع اثشاف ويبقى و 

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع والتخمحؼ عغ أنذ بغ مالظ[

أحيانا  يسػت إندان مغ أغشياء الشاس, مغ كبار األغشياء, أحيانا  يسػت عالع, تذعخ أن الغشي حيشسا مات تخك 
لجيغ, حيشسا يسػت كل شيء, وأن الحؼ أمزى حياتو في شاعة هللا, وفي العسل الرالح, وفي خجمة ىحا ا

 أخح معو كل شيء, مفارقة كبيخة ججا , مفارقة حادة بيغ إندان تخك كل شيء وإندان أخح كل شيء.

 يا عمي> 

 )) َفَػ َّللاَِّ أَلَْف ُيْيَجى ِبَظ َرُجٌل َواِحٌج َخْيٌخ َلَظ ِمْغ ُحْسِخ الشََّعِع ((
 ] متفق عميو عغ سيل بغ سعج[

 و> 

 الذسذ (()) خيخ لو مسا شمعت عميو 
 ] أخخجو الصبخاني عغ أبي رافع [

 و> 

 )) خيخ لظ مغ الجنيا وما فييا ((
 ] تخخيج أحاديث اإلحياء لمعخاقي [

دخمت إلى معسل في أمخيكا, كل دقيقة سيارة, أرقى أنػاع الديارات في أمخيكا, كل دقيقة, الديارات تسذي 
 عمى شخيط، إذا  صاحب ىحا السعسل كع ثخوتو؟. 

 صػرة الحياة يعسل لياًل نيارًا ليكدب عساًل صالحًا يخفع مقامو عشج هللامغ عخؼ خ

اإلندان إذا عخف خصػرة الحياة ال يشام الميل, يعسل ليبل  نيارا  ليكدب أعساال  صالحة تخفع مقامو عشج هللا في 
ذابة, الذباب الجشة, ال يػجج باإليسان شيخػخة أبجا , يتعب جدسو, يرعج عمى الجرج برعػبة, أما نفدو ف

بالسؤمغ دائع, نفدو شابة, ألن ىجفو كبيخ ججا ؛ ميسا بحل مغ جيج, ميسا سيخ مغ ليل, ميسا أنفق مغ مال, 
 يجج ىحا العسل ال شيء أمام عصاء هللا عد وجل, وأمام ما أعّج لو في الجشة مغ نعيع مقيع.
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, إذا كان لو سيخ إلى هللا عد وجل, فمحلظ اإلندان إذا كان بأؼ سغ؛ كان باألربعيغ, بالخسديغ, بالدتيغ
يبلحع إندانا  مغ سشو لكشو شارد, تجمذ معو تججه فارغا , ليذ عشجه عسل, كل شيء مارسو مّل مشو, تججه 
يسمؤك يأسا , يسمؤك ممبل , يسمؤك ضجخا , ألنو ليذ لو ىجف, إندان ببل ىجف, إندان يقػل لظ> أمزي وقت, 

 الػقت صار عميو عبء.
جج دقيقة, ال يجج خسذ دقائق, ال يجج ساعة, ىػ في شباب دائع, أما ما دام ىجفظ أكبخ مغ السؤمغ ال ي

 شاقاتظ فأنت في شباب, حيشسا تدتػعب نفدظ أىجافظ؛ بجأ السمل, وبجأ الدام, وبجأ الزجخ.
معقػل إندان يجمذ عمى كخسي خيدران بقيػة عذخ ساعات, يمعب بالصاولة, وعشجه زوجة, وأىل, وأوالد!! 
يقخأ مػضػعا , يقخأ كتابا , يقخأ القخآن, يحزخ مجمذ عمع, يجمذ مع أخػانو, يحجثيع عغ هللا عد وجل, اثشتا 

 عذخة ساعة, ممل مخيف.

 السؤمغ في نذاط ذىشي دائع :

ي عغ عسمو صار  أحيانا  إذا تقاعج اإلندان ُيراب بسخض نفدي, كان بجائخة االىتسام, كان لو عسل, فمسا ُنحِّ
 , ُىسر, لسا ىسر اختل تػازنو.متقاعجا  

كذف الفخنديػن حقيقة نفحوىا أن مجرسي الجامعة عشجما يبمغػن الدتيغ يكػنػن في أوج عصائيع, فاألنطسة 
عسياء, يتقاعج اإلندان, يكػن في أوج عصائو, في أوج ممكاتو, فػججوا أنو مغ الخصأ الكبيخ أن يتقاعج أستاذ 

 ل ىػ عغ مشربو.جامعة, يبقى في مشربو إلى أن يعتد 
 

اآلن يػجج في جامعات فخندا أستاذ جامعة بالتدعيغ, بالخامدة والتدعيغ, بالسئة, ألنو كمسا كبخ صار أكثخ 
 نزجا  و عصاء, ومغ كان يعسل بعقمو عقمو ال يخخف أبجا .

 عشجنا قاعجة> العزػ الحؼ يعسل ال يزسخ. 
قّمسا يخخف, السؤمغ في نذاط ذىشي دائع, إذا شمب انطخ السؤمغ ألنو يرمي, ويقخأ القخآن, ويصمب العمع, 

العمع يدسع, يتفاعل, يفكخ, يتأمل, يقبل, يعتخض, في نذاط ذىشي, قام ليرمي كل يػم خسذ أوقات؛ الفجخ 
ركعتان, الطيخ أربع, أول ركعتيغ فييع قخاءة, الثانيات ال يػجج فييع قخاءة؛ ىشاك ركػع, و سجػد, و قعػد, و 

 كمو نذاط ذىشي, فقّمسا تجج مؤمشا  يخخف, ألنو في نذاط ذىشي دائع.قعػد أخيخ, ىحا 
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 مغ أخح مغ الجنيا فػؽ ما يكفيو أخح مغ حتفو وىػ ال يذعخ :

 وعغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو, عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قال> 
 ))الميع اجعل رزؽ آؿ دمحم كفافا((

 ىخيخة[]أخخجو البخارؼ ومدمع والتخمحؼ عغ أبي 

ليذ معشى ىحا أن يكػنػا فقخاء, لكغ ليذ معشاىا أيزا  أنيع في غشى فاحر, ىحا الغشى الفاحر ألياك عغ 
 ذكخ هللا, صار مريبة, الغشى السصغي مريبة مغ أكبخ السرائب. 

فكان مغ عادتي أن أسأل كل إندان عغ عسمو, وعغ حالو, يقػل> الحسج  مدتػرة, إذا قال لي> مدتػرة, 
 ػل لو> لقج أصابتظ دعػة الشبي.أق

أؼ ىحا أكسل حال, حال الكفاف, مرخوفظ يغصي حاجاتظ, لكغ عشجك راحة بال, أما صاحب األمػال 
 الصائمة, إدارتيا, والقمق عمييا, أحج أكبخ أسباب السخض.

ة, إدارتيا مغ أخح مغ الجنيا فػق ما يكفيو أخح مغ حتفو وىػ ال يذعخ، فاإلندان إذا كان عشجه أمػال شائم
 وحجىا تحتاج إلى فخيق عسل, فإذا أدارىا وحجه كثيخا  ما يراب جدسو بخمل خصيخ, ألنو لغ يتحسل. 

اآلن كع إندان مغ رقع الزخيبة صار معو جمصة؟! أحيانا  يكمفػنو بعذخيغ مميػنا  فبل يتحسل, تججه مات 
يحا مدتستع بالحياة بأعمى درجة, بجمصة قمب, ضحية ضخيبة, مات بدبب ضخيبة, أما الحؼ رزقو كفاف, ف

 دون أن تكػن عبئا  عميو. 

يػجج عشجنا قاعجة بالسال, يػجج عشجنا درج لمسال, ويػجج عشجنا خط أحسخ, دون الخط السال بخجمتظ, فػق 
الخط أنت في خجمتو, أنت عبج لو, فإذا كان دون الخط فيػ في خجمتظ؛ لحلظ> مغ ىػ الذقي؟ مغ كان في 

 ىػ الدعيج؟ مغ كان مالو في خجمتو. خجمة مالو, مغ

 والحسج  رب العالسيغ
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 ( : هدٌه عن العدل فً المرؤوسٌن 44 - 44الدرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحمد هلل رب العالمٌن، و الصالة والسالم على سٌدنا دمحم الصادق الوعد األمٌن.

ل بهم فعالبته النار :  من لم ٌعدل بٌن من وّكِ

األخوة: األحادٌث الٌوم موجهة إلى رجل تولى أمر عدة أشخاص, تحت ٌدن ثالثة موظفٌن, أنت رئٌس أٌها 

دائرة, تحت ٌدن معلمو مدرسة, أنت مدٌر مدرسة, تحت ٌدن أطباء, أنت مدٌر مستشفى, تحت ٌدن عمال, 

م, أي إنسان له أنت مدٌر معمل, تحت ٌدن أوالد, أنت أب, تحت ٌدن بنات, أنت أب أٌضاً, أصهار, أنت ع

 سلطة على مجموعة أشخاص هنان عدة أحادٌث تمصم الظهر.

 ٌمول علٌه الصالة والسالم: 

َم هللاُ علٌه الَجنَّ   ةَ(())َما ِمْن َعْبٍد ٌَْستَرِعٌِه هللاُ َرِعٌَّة، ٌَموُت ٌَْوَم ٌَُموُت وهو َغاشٌّ ِلَرِعٌَّتِِه إاِل َحرَّ

 ار[]أخرجه البخاري ومسلم عن معمل بن ٌس

 فً رواٌة: 

 ))ما من عبد ٌسترعٌه هللا رعٌة فلم ٌحطها بنصحه إال لم ٌجد رائحة الجنة((

 ]أخرجه البخاري ومسلم عن معمل بن ٌسار[

ً لٌادٌاً, جعلن رئٌس دائرة, عندن أربع  حتى على مستوى عرٌف صف, إذا هللا عز وجل والن منصبا

 عاٌتن, الجزاء بجهنم. موظفٌن؛ لم تنصحهم, لم تعدل بٌنهم, لم تحفهم بر

 ))إال حرم هللا علٌه الجنة((

 وألرب شًء األب وأوالده, األب وبناته:
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 لال له: 

أَلََن َولٌَد ِسَواهُ؟ لَاَل )) إِنًِّ نََحْلُت اْبنًِ النُّْعَماَن نُْحاًل، َوإِنَّ َعْمَرةَ َسأَلَتْنًِ أَْن أُْشِهَدَن َعلَى َذِلَن، لَاَل : فَمَاَل : 

ٌَْت النُّْعَماَن؟ لَاَل : اَل، لَاَل : فَأَْشِهْد َعلَى َهذَ :  ٌَْت ِمثَْل َما أَْعَط ٌِْري، اَل أَْشَهُد لُْلُت : نَعَْم، لَاَل : فَُكلَُّهْم أَْعَط ا َغ

 َعلَى َجْوٍر ((

 ]أبو داود، والنسائً َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشٌٍر[

لاض, لكن كل إنسان منا أب, كل إنسان منا له أوالد, له أصهار, أهم شًء أن هذا األمر لٌس كل إنسان منا 

 له بنات, له ألرباء, فإن لم ٌعدل, العماب النار, لم ٌرح رائحة الجنة.

 من لم ٌَرحم ال ٌُرحم :

 هنان رواٌة ثانٌة, أو حدٌث ثان: 

 الجنة(())ما من أمٌر ٌلً أمور المسلمٌن ثم ال ٌجهد لهم, وٌنصح لهم, إال لم ٌدخل معهم 

 ]أخرجه مسلم عن معمل بن ٌسار[

 أتباعه فً الجنة وهو فً النار, الذٌن تولى أمرهم فً الدنٌا هم فً الجنة, وهو فً النار. 

ً واله أمور المسلمٌن: "ماذا تفعل إذا جاءن الناس بسارق أو ناهب؟ لال: ألطع ٌده،  سٌدنا عمر سأل والٌا

أو عاطل فسألطع ٌدن, إن هللا لد استخلفنا عن خلمه, لنسد لال: فإذا جاءنً من رعٌتن من هو جائع 

جوعتهم, ونستر عورتهم, ونوفر لهم حرفتهم, فإن وفٌنا لهم ذلن تماضٌناهم شكرهم, إن هذه األٌدي خلمت 

لتعمل, فإذا لم تجد فً الطاعة عمالً التمست فً المعصٌة أعماالً, فاشغلها بالطاعة لبل أن تشغلن 

 بالمعصٌة".

 ٌث آخر: وفً حد

ٌْئا فََرفَ  تً َش ًَ مْن أَْمِر أُمَّ ٌْئا، فََشكَّ علٌهم، فَاْشمُْك علٌه، وَمْن َوِل تً َش ًَ من أْمر أُمَّ َك بِِهم، ))اللَُّهمَّ َمْن َوِل

 فَارفُك بِه((

 ]أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهري[
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ً إنسان بالمالٌة, تأتٌه معاملة, ٌكلفه الرلم األع لى، رلم خٌالً, فلكً, أغلب الظن ٌصاب بجلطة على أحٌانا

التكلٌف, على التبلٌغ، ٌمول لن: أنا لم أعمل شٌئاً, أنا عبد مأمور, ال لست عبداً مأموراً, أنت عبد مطلمة 

ٌدن, لماذا لم ٌدفع لن فكلفته بالمبلغ األكبر، معنى هذا أنن تستطٌع أن تخفضها له باألساس, بدأ بالحد 

بتز, ٌظن نفسه ذكٌاً, ٌظن نفسه أنه حمك دخالً كبٌراً, ٌظن نفسه حل مشاكله, أنت ولعت فً األلصى حتى ٌ

 أكبر مشكلة, هً النار. 

كل إنسان ٌمسو على الناس, ٌجهدهم, ٌشك علٌهم, ٌضعهم فً زاوٌة حرجة, هللا عز وجل منتمم, ٌنتمم منه 

 أشد االنتمام, وهنان لصص كثٌرة بهذا الموضوع, كل إنسان لم ٌرحم الخلك عالبته جهنم. 

 ))إن أردتم رحمتً فارحموا خلمً((

 ]ورد فً األثر[

 سلمٌَن، ثم ال ٌَْجهُد لهم، َوٌَْنَصُح لهم، إال لم ٌَْدُخْل َمعَُهُم الَجنَّةَ(())َما ِمْن أِمٌر ٌَلً أُُموَر المُ 

 ]أخرجه مسلم عن معمل بن ٌسار[

 أحٌاناً ٌكون هنان وعٌد، مثالً: 

 ))من أخذ أموال الناس ٌرٌد إتالفها أتلفه هللا((

 ] أخرجه البخاري عن أبً هرٌرة [

 ً من سعادة اإلنسان, إال أن هذا الذي ٌفعل مع الخلك هكذا أوعده هللا  هنان أنواع كثٌرة من الوعٌد تمس جانبا

 بالنار.

 من كان عادالً كان ألرب إلى هللا ْلنه هللا هو العدل :

 وعن عٌاض بن خمار رضً هللا عنه لال: 

رحٌم, رلٌك , ورجل –ٌتصدق, موفك-))سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول: أهل الجنة ثالثة؛ ذو سلطان ممسط, 

 الملب لكل ذي لربى, ومسلم عفٌف متعفف ذو عٌال((

 ]أخرجه مسلم عن عٌاض بن خمار المجاشعً[

 رحٌم, وعفٌف, وعادل, أهل الجنة هؤالء روادها؛ رحٌم, وعادل, وعفٌف.
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 وٌمول علٌه الصالة والسالم: 

ذٌَن ٌَْعِدلُوَن فًِ ))إنَّ الُمْمِسِطٌَن عند هللا, على َمنَابَِر من نُوٍر عن ٌَمٌِن  ِِ ٌِْه ٌَِمٌٌن، الَّ ْحمِن وكْلتَا ٌََد الرَّ

 ُحْكِمِهْم وأَْهِلٌهْم َوَما َولُوا((

 ]أخرجه مسلم والنسائً عن عبد هللا بن عمرو بن العاص[

أنا أالحظ هنان آباء كثر ٌمعون من ظلم أوالدهم فً عوامل كثٌرة, ٌكون متزوجاً من اثنتٌن, أوالد األولى 

التً طلمها, أو التً هجرها, أو التً ال ٌحبها, ال ٌحبهم أٌضاً, أوالد الثانٌة ٌعتنً بهم, ٌكرمهم, ٌغطٌهم, 

 واالبن عنده حساسٌة للعدل تفوق حّد الخٌال. 

ً كبٌراً, أنا أخذ لً بٌتاً صغٌراً, أبً دعا أخً ٌوم العٌد على الغداء, أنا لم ٌمول لن: أبً  أخذ ألخً بٌتا

 ٌدعنً, ٌنشأ عند األطفال أو عند الكبار حساسٌة مذهلة.

فاألب المؤمن الذي ٌرجو رحمة هللا ٌعدل بٌن أوالده حتى فً المبل؛ حتى فً االبتسامة, حتى فً العطاء, 

 ت ألرب إلى هللا عز وجل, ألن هللا هو العدل, هو الحك.وكلما كنت عادالً كن

ً ٌعبد هللا ستٌن عاماً, ثم ال ٌعدل بٌن أوالده فً الوصٌة, فتجب له النار, تصور من  فلذلن اإلنسان أحٌانا

وصٌة, من توزٌع أموال, ستون سنة تعبد هللا, ولم تكن ممسطاً, وعادالً فً توزٌع أمالكن, تجب النار لهذا 

 ن.اإلنسا

لذلن أنا أؤكد أن الدٌن لٌس لضٌة عبادات, الدٌن فً األساس معامالت, والمعامالت تشمل كل جوانب 

 الحٌاة, فعندما نفهم الدٌن عبادات لن نكون أصحاب دٌن: 

 ))ترن دانك من حرام ,خٌر من ثمانٌن حجة بعد حجة اإلسالم((

 ]ورد فً األثر[

 : المولف العادل أروع شًء ترلى به عند هللا

 وعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه, عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

))سبعة ٌظلهم هللا فً ظله ٌوم ال ظل إال ظله؛ إمام عادل, وشاب نشأ فً عبادة هللا, ورجل للبه معلك فً 

المساجد, ورجالن تحابا فً هللا, اجتمعا علٌه, وتفرلا علٌه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فمال: 

إنً أخاف هللا, ورجل تصدق بصدلة فأخفاها, حتى ال تعلم شماله ما تنفك ٌمٌنه, ورجل ذكر هللا خالٌاً 

 ففاضت عٌناه((

 ]أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائً ومالن فً الموطأ عن أبً هرٌرة[
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تعدل, والذي ترونه فً ٌعنٌنا من هذا الحدٌث: إمام عادل, للُخلُك أركان, أحد أركان الخلك العدل؛ فٌجب أن 

 هذه الحٌاة تمتلئ األرض ظلماً وجوراً. 

أي حتى على مستوى النظام العالمً الموحد, تجد دولة تخالف لرار األمم المتحدة, تخالف لراراً واحداً 

فتُستباح أرضها, وثرواتها, وتعالب, ودولة ثانٌة تخالف ستٌن لراراً وال أحد ٌمترب منها, إال باللوم, إال 

 الستنكار فمط, استنكار ولوم, هنان ظلم. با

 فاإلنسان حٌنما ٌلً أمر الناس, وال ٌعدل بٌنهم, ٌستحك غضب هللا عز وجل. 

سبحان هللا! أحٌاناً اإلنسان من جهله ٌلحك أعماالً متعبة, لكن أجرها للٌل, وٌترن أعماالً جلٌلة أجرها كبٌر, 

 وات النافلة, ٌجب أن تعدل بٌن الناس. ٌلحك المفضول, وٌدع الفاضل, لبل أن تؤدي الصل

أحٌاناً أب ٌسمع من ابنته, وال ٌسمع من صهره, ال ٌكون عادالً, اعتبر كالم ابنته منزالً, وصهره لم ٌطلبه, 

 سمع من ابنته, وأخذ مولفاً، وصهره إنسان، طرف آخر, اسمع منه. 

انً معلومات دلٌمة جداً, فكل إنسان ٌتكلم كما دائماً وطن نفسن أن تسمع من الطرفٌن, تتفاجأ أنه ٌوجد مع الث

 ٌرٌد, ٌتكلم الشًء الذي لمصلحته.

أنا المصة هذه خاتمتها, ٌتكلم لن كالماً منطمٌاً, منطمٌاً جداً, وٌختار نماط الضعف المتعلمة بخصمه و ٌكبرها, 

تجد العكس أٌضاً, والنماط اإلٌجابٌة الخاصة به ٌكبرها, ٌصبح هو ملن, وخصمه شٌطان, تأتً بالخصم, 

 الثانً ٌتكلم نماطه اإلٌجابٌة ٌكبرها, والسلبٌة المتعلمة بخصمه ٌكبرها, ٌصبح الثانً ملكاً.

 فاإلنسان إذا لم ٌكن صادلاً, و ال منصفاً, هذا لماذا ٌعٌش؟ لماذا اسمه إنسان؟ 

 أروع شًء ترلى به عند هللا المولف العادل, أي ال تأخذه فً هللا لومة الئم.

 والحمد هلل رب العالمٌن
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 ( : ىجيو في الجعاء 48 - 42رس ) الج

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

 هللا عد وجل بيجه كل شيء وبيجه حّل أية مذكمة :

أييا األخػة> ىشاك عجة أحاديث متعمقة بالجعاء, سبب اختيارؼ ليا أنو قبل يػميغ جاءني أخ كخيع مغ ببلد 
بعيجة, وعخض عمّي مذكمة, كمسا فكخت في حّل ليحه السذكمة أغمق الباب, أو أعمسشي أن الباب مغمق, أفكخ 

كبيخة ججا , وال تحتسل, وليذ ليا حل,  في ىحا االتجاه ىشاك باب مغمق, في ىحا االتجاه باب مغمق, والسذكمة
 فقفد ذىشي إلى حجيث رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيشسا يقػل> 

ِجيَب َلُو؟ َمْغ ))يْشِدُؿ َرّبَشا ُكّل َلْيَمٍة ِإلى الّدَساِء الّجْنَيا َحّتى َيْبَقى ُثمُث الّمْيِل اآلخخ، َفَيُقػُؿ: َمْغ َيْجُعػِني فأْستَ 
 ِصَيُو؟ َوَمْغ َيْدَتْغِفُخِني فَأْغِفَخ َلو؟ حتى يشفجخ الفجخ ((َيْدأُلِشي فُأعْ 

 ] مدمع َعْغ أبي ُىَخْيَخَة [

أؼ إذا ضاقت بظ الحيل, وعدخ عميظ األمخ, ورأيت الصخق مدجودة, والحمػل مفقػدة, ورأيت أن ىحه السذكمة 
ال قجر لظ بيا, هللا يػجج عشجه حل, لكغ نحغ ال نعمع, ال يػجج مذكمة إال وليا عشج هللا حل, ألنو ىػ الحؼ 

 ا, وإال ىحه اآلية ال معشى ليا> خمقيا, وخمقيا لحكسة بالغة, وما أمخنا أن نجعػه إال ليدتجيب لش

 ﴿َوَقاَؿ َربُُّكُع اْدُعػِني َأْسَتِجْب َلُكْع﴾
 [61]سػرة غافخ اآلية>

أنت مع إندان تجعػه, يقػل لظ> ال أقجر, ىحا فػق إمكاناتي, فػق اختراصي, ال يػجج شػاغخ, ال يػجج 
أمام اإلندان مميػن عقبة وعقبة, إال أن سساح, ال يػجج مػافقة, ىشاك مادة بالقانػن تسشعشي مغ أن أخجميا, ف

 هللا عد وجل بيجه كل شيء, وبيجه حل أية مذكمة.
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 الجعاء أكبخ سالح بيج السؤمغ :

اإلندان إذا ضاقت بو الحيل, وعدخ عميو األمخ, وسجت أمامو الصخق, ووقع وُأسقط مغ يجه, ورأػ عجده 
 وضعفو, ليذ لو إال باب هللا عد وجل يصخقو. 

ضعشي أخ كخيع أمام مذكمة, ليذ ليا حل, وإمكاناتو ال تسكشو مغ حميا, والحيغ مغ حػلو ليذ فكمسا و 
 بإمكانيع أن يحمػا لو ىحه السذكمة, ليذ أمامي إال ىحا الحجيث> 

ْجُعػِني فأْسَتِجيَب َلُو؟ َمْغ )) يْشِدُؿ َرّبَشا ُكّل َلْيَمٍة ِإلى الّدَساِء الّجْنَيا َحّتى َيْبَقى ُثمُث الّمْيِل اآلخخ، َفَيُقػُؿ: َمْغ يَ 
 َيْدأُلِشي فُأْعِصَيُو؟ َوَمْغ َيْدَتْغِفُخِني فَأْغِفَخ َلو؟ حتى يشفجخ الفجخ ((

 ] مدمع َعْغ أبي ُىَخْيَخَة [

والجعاء أكبخ سبلح بيج السؤمغ, إال أن اإلندان قج يخجل أن يدأل هللا, خجمو مبعثو عجم استقامتو, عجم 
 ابا  بيشظ وبيغ هللا . االستقامة تكػن حج

فاإلندان غيخ السدتقيع ال يجعػ هللا عد وجل, ولػ دعاه بمدانو, دعاؤه أجػف, دعاؤه فارغ, أما حيشسا ترصمح 
 معو, فتذعخ أن لظ حقا  عميو, ىػ أنذأ لظ ىحا الحق, قال لظ> حق هللا عمى عباده أال يعحبيع.

 الذجائج تدػؽ اإلنداف إلى باب هللا عد وجل :

 جيث الصػيل السذيػر في الرحاح, الستفق عميو يقػل> الح
))يا عبادي, إني حخمت الطمع عمى نفدي, وجعمتو بيشكع محخمًا فال تطالسػا, يا عبادي, كمكع ضاؿ إال مغ 

اشمب مغ هللا اليجاية, األرض كميا ضالالت, األرض كميا فتغ, األرض كميا  -ىجيتو, فاستيجوني أىجكع 
اشمبػا اليجاية مشي، إذا اإلنداف قاؿ: يا رب دلشي بظ عميظ, دلشي عميظ, أو -جكع, استيجوني أى -ضمسات

، فاستيجوني أىجكع, يا عبادي كمكع جائع إال -دلشي عمى مغ يجلشي عميظ, خح بشاصيتي إليظ, نػر قمبي
 مغ أشعستو, فاستصعسػني أشعسكع((

لػال ىحا اإلتقان, ولػال ىحه الحخفة, لسات مغ الجػع, إذا أتقغ اإلندان حخفة, ولو مشيا دخل, ىحه نعسة كبيخة, 
فخبشا عد وجل رزاق, يسشحظ أسباب الخزق؛ ىحا ميشجس, ىحا مجرس, ىحا شبيب, ىحا صانع, ىحا ميشي, ىحا 

 حخفي, ىحا مدارع, لػ هللا عد وجل أصاب الجماغ بخمل, انتيى, صار عبئا .
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ية ىشاك, لجيو صجيق درس بفخندا, معو دكتػراه لي صجيق يعسل في وزارة الرشاعة, ولو مختبة عال
بالجيػلػجيا, وزوجتو فخندية, ويبجو أنو عمى جانب مغ السال, لو بيت في حي راق مغ أحياء دمذق, وصل 
إلى مختبة قخيب مغ معاون وزيخ؛ ذكاء, وعمع, وغشى, ومال, وىيسشة, فقج برخه, خبلل عسمتيغ جخاحيتيغ فقج 

, البخيج يأتيو كل يػم مع مػضف مغ مػضفيو, السػضف يذخح لو مزسػن برخه كميا , جمذ في بيتو
االستجعاء, ويعصيو تػجييا , ويشفحه خبلل شيخيغ, شبعا  اإلندان ال يحتسل, ال يقخأ, فقج برخه, مسكغ أن يقػل 

 لو السػضف أؼ شيء خبلف مزسػن الخسالة, ويأخح تػجييا  مشو, فسدتحيل أن يدتسخ, فدخح.

قال لو بالحخف الػاحج> وهللا أتسشى أن أجمذ عمى الخصيف أتدػل, وال أممظ مغ الجنيا إال ىحا صجيقي زاره, 
 السعصف الحؼ عمى كتفي, وال أممظ ال ىحا البيت, وال ىحه الذيادة, وال ىحه السخأة, وأن يخد هللا إلي برخؼ.

 ا عشظ. فا عد وجل رزاق, مكشظ مغ عسل, والشاس اتجيػا نحػك, و مسكغ أن يشرخفػ 

))فكمكع جائع إال مغ أشعستو فاستصعسػني أشعسكع, يا عبادي كمكع عار إال مغ كدػتو فاستكدػني 
أكدكع, يا عبادي إنكع تخصئػف بالميل والشيار, وأنا أغفخ الحنػب جسيعًا, فاستغفخوني أغفخ لكع, يا عبادي 

لػ أف أولكع وآخخكع وإندكع وجشكع,  إنكع لغ تبمغػا ضخي فتزخوني, ولغ تبمغػا نفعي فتشفعػني, يا عبادي
كانػا عمى أتقى قمب رجل واحج مشكع, ما زاد في ممكي شيئا, يا عبادي لػ أف أولكع وآخخكع وإندكع وجشكع, 
كانػا عمى أفجخ قمب رجل واحج مشكع, ما نقز ذلظ مغ ممكي شيئا, لػ أف أولكع وآخخكع وإندكع وجشكع, 

يت كل إنداف مشكع مدألتو, ما نقز ذلظ مسا عشجي, إال كسا قامػا عمى صعيج واحج فدألػني, فأعص
يشقز السخيط إذا ُأدخل البحخ, يا عبادي إنسا ىي أعسالكع أحرييا لكع, ثع أوفيكع إياىا, فسغ وجج خيخًا 

 فميحسج هللا عد وجل, ومغ وجج غيخ ذلظ فال يمػمغ إال نفدو((
 الغفارؼ[ ]أخخجو مدمع في الرحيح والتخمحؼ في سششو عغ أبي ذر
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 تقشيغ هللا عد وجل تقشيغ تأديب وليذ تقشيغ عجد :

 الفقخة األخيخة رائعة> 
 ))ومغ وجج غيخ ذلظ فال يمػمغ إال نفدو((

حجثشي أخ ميشجس, قال لي> لي ثساني أخػات, والجنا فقيخ ججا , ولع يجع لشا شيئا , ىػ أكبخىع, وتػفي والجه, 
شي أن أعمع كل أخػاتي, و أن أوصميع إلى أعمى مختبة, ذىب إلى الدعػدية, قال لي> نػيت إذا هللا أكخم

اشتغل, حكى لي قرة شػيمة, لع يدل يتقمب مغ مشرب إلى مشرب, إلى أن أصبح مجيخ مذخوع تػسعة 
 الحخم, وأكخمو هللا إكخاما  شجيجا , عمع ثساني أخػات, وزوجيع.

فأنا تأثخت مغ ىحه القرة, نيتو وحجىا سبب التػفيق؛ نػػ أن يكػن أبا  ألخػاتو, أن يسشحيع العمع, ويدوجيع, 
 فأكخمو هللا بسشرب رفيع ججا ، إذا > 

 ))فسغ وجج خيخًا فميحسج هللا عد وجل, ومغ وجج غيخ ذلظ فال يمػمغ إال نفدو((
 تقل> الصخق مغمقة, ال تقل> الطخوف صعبة, هللا ال ال تقل> قجر, ال تقل> دىخ, ال تقل> ليذ لي خط, ال

يػجج عشجه ضخف صعب, ىحه عشجنا, وتقػل> ال يػجج سػق, هللا يػجج عشجه سػق, يخمق الخواج مغ وسط 
 الكداد, ويخمق البيع مغ وسط الجسػد, هللا عد وجل ىػ الحاكع, وال يػجج شيء ناقز عشج هللا> 

 َجَنا َخَداِئُشُو﴾﴿َوِإْف ِمْغ َشْيٍء ِإالَّ ِعشْ 
 [21]سػرة الحجخ اآلية>

 فا عد وجل يقشغ تقشيغ تأديب وليذ تقشيغ عجد.

 الجعاء مفتاح الشجاة :

 الحجيث الثاني> 
 ))أقخب ما يكػف العبج مغ ربو عد وجل وىػ ساجج فأكثخوا الجعاء((

 ]أخخجو مدمع في الرحيح وأبػ داود والشدائي في سششيسا عغ أبي ىخيخة[
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افتح الخط مع هللا عد وجل, أحيانا  اإلندان يكػن لو عسل تجارؼ, يفتح خصا  مع شخكة, أرسمػا لي أؼ 
 البزاعة, يبيعيا, و يخبح, يقػل لظ> أكخمشا هللا بيحا الخط.

فأنت افتح خصا  مع هللا عد وجل بالجعاء, عشجك مذكمة؛ مذكمة ولج, مذكمة بشت, مذكمة عسل, مذكمة 
ة, ىشاك إندان قػؼ ييجدك, إندان يتخبز بظ, يكيج لظ, وأنت ضعيف, ال تقجر صحية, مذكمة اجتساعي

عميو, أقػػ مشظ, عشجك مذكمة داخل البيت, عشجك زوجة غيخ جيجة, هللا عد وجل بيجه كل شيء, افتح خصا  
عج ساخشا  مع هللا أعجبشي أخ مخة قال لي عمى الياتف> فتحت خصا  ساخشا  مع هللا، أناجيو كل يػم, و أس
لحطات حياتي حيشسا آتي إلى البيت ألصمي, فأنا أصمي كل يػم قيام الميل, مع أني لخسدة وثبلثيغ عاما  لع 

 أصلِّ ركعة, ولع أصع يػما , ثع تاب إلى هللا عد وجل. 

 شخؼ السؤمغ قيامو بالميل وعده استغشاؤه عغ الشاس :

 والحجيثيغ األخيخيغ> 
لى الّدَساِء الّجْنَيا َحّتى َيْبَقى ُثمُث الّمْيِل اآلخخ، َفَيُقػُؿ: َمْغ َيْجُعػِني فأْسَتِجيَب َلُو؟ َمْغ ))يْشِدُؿ َرّبَشا ُكّل َلْيَمٍة إِ 

 َيْدأُلِشي فُأْعِصَيُو؟ َوَمْغ َيْدَتْغِفُخِني فَأْغِفَخ َلو؟ حتى يشفجخ الفجخ ((
 ] مدمع َعْغ أبي ُىَخْيَخَة [

مبمغا  مغ السال شيخيا , ومع شخوط قاسية, و فطاضة, و تكبخ، نفدي قال لي أخ مخة> ىشاك جية تعصيشي 
أبت عمّي, فرميت ركعتيغ قبل الفجخ, وسألت هللا في الدجػد أن يخزقشي رزقا  مغ جية أخخػ, ويكػن أوسع, 
وفيو كخامة أكثخ، خبلل يػميغ تييأ لي عسل, وهللا وفقشي فيو, فاالستجابة خبلل يػميغ, ورفزت ىحا السبمغ 

 الحؼ تقجمو لي ىحه الجية, بإباء, ورفعت رأسي.

 فا عد وجل جعمظ عديدا ؛ ال تخزع لغيخ هللا, ال تتزعزع أمام غشي.> 

 ))مغ جمذ إلى غشي فتزعزع لو ذىب ثمثا ديشو((
 ] البييقي في شعب اإليسان عغ ابغ مدعػد[
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ال يشدى مغ فزمو أحج, واألمخ كمو  ال تتسدكغ, ال تعخض ىسظ دائسا  لمشاس, ال تتذكى, لظ رب لغ يشداك,
 بيجه, لحلظ> شخف السؤمغ قيامو بالميل, وعده استغشاؤه عغ الشاس.

 استغغ عغ الخجل تكغ نطيخه, احتج إليو تكغ أسيخه, أحدغ إليو تكغ أميخه.

س قج يسمظ إندان ألػف السبلييغ, استغغ عشو, تربح نطيخه, ال تصسع بسا عشج الشاس إشبلقا , ما عشج الشا
 يفشى, وما عشج هللا باق, ال تزع نفدظ مػضع الحل أمام إندان, هللا ىػ الغشي, ىػ الخزاق ذو القػة الستيغ.

 الحجيث الذخيف> 

 ))ابتغػا الحػائج بعدة األنفذ فإف األمػر تجخي بالسقاديخ ((
 ]ابغ عداكخ عغ عبج هللا بغ بدخ[

 الخواية الثانية> 

يشدؿ هللا إلى الدساء الجنيا فيقػؿ : ىل مغ سائل يعصى ؟ ىل مغ داع ))إذا مزى شصخ الميل أو ثمثاه ، 
 يدتجاب لو ؟ ىل مغ مدتغفخ يغفخ لو ؟ حتى يشفجخ الفجخ ((

 ] الجار قصشي عغ أبي ىخيخة[

 والحسج  رب العالسيغ
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 ( : ىجيو في الكمسة الحدشة والكمسة الديئة. 48 - 41الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

 الكالـ يفتت السجتسع و يزعفو :

 عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو, عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص> 
لعبج ليتكمع ال يمقي ليا بااًل, يخفعو هللا بيا في الجشة, وإف ا -مغ رضػاف هللا -))إف العبج ليتكمع بالكمسة 
 ال يمقي ليا بااًل, ييػي بيا في جيشع(( -مغ سخط هللا -بالكمسة 

 ]أخخجو البخارؼ ومدمع في صحيحيسا والتخمحؼ في سششو ومالظ في السػشأ عغ أبي ىخيخة[

ضاىخة التفتت في السجتسع اإلسبلمي سببيا التعاون السادؼ, قج يكػن خسذ وعذخون بالسئة, لػ أخحنا ألف 
الحيغ يتعاممػن مع بعزيع بعزا  ماديا  ال يديجون عغ الخبع, فسا بال الباقيغ متخاصسيغ؟ متعاديغ؟ شخز, 

الحؼ يفتت السجتسع ىػ الكبلم, الحؼ يزعف قػة السدمسيغ خرػماتيع الشاتجة عغ كبلم قيل في حق بعزيع 
 بعزا .

لكمسة أورثت العجاوة والبغزاء, ىحه الكمسة فمحلظ اإلندان يتػىع أنو كبلم, لع يتكمع إال ىحه الكمسة فقط, ىحه ا
صخفت إندانا , لو أخ صالح يحبو, جاءتو وشاية فانرخف عشيا؛ ألن الكمسة الديئة تفتت السجتسع, تزعف 
 تساسكو, تجعل األفخاد متعاونيغ, متباغزيغ, لحلظ الكمسة الديئة مغ أقبح األعسال, أدخميا هللا مع األعسال. 

وإف  -بالسقابل -ال يمقي ليا بااًل, يخفعو هللا بيا في الجشة,  -مغ رضػاف هللا -لكمسة ))إف العبج ليتكمع با
 ال يمقي ليا بااًل, ييػي بيا في جيشع(( -مغ سخط هللا -العبج ليتكمع بالكمسة 
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 السؤمغ يعج كالمو مغ عسمو :

زػر درس, رجل فقيخ ججا , مغ مخة انتبيت إلى نقصة كانت غائبة عشي> أخ مغ أخػانشا دعا أحج أقخبائو لح
أشخاف الخيف, فمسا وصل إلّي ليدمع عمّي قال لي> ىحا ابغ خالتي, أنا بذكل شبيعي رحبت بو, وسمست عميو 
بحخارة, وقمت> اىتع بو, يقػل ىحا الذخز> أنا ما جئت لمسدجج إال ألستخيح مغ ضغط ىحا القخيب, ضغط 

 يغيب درسا  بعج ىحا المقاء, يقػل> الدبب ىػ التخحيب, الدبلم عميو, فجاء مخة ليدتخيح مغ ضغصو, فإذا بو ال
 الحار, االحتخام.

فأنت كمسة ال تكمفظ شيئا , شجدت إندانا  لشفدظ, واإلندان أحيانا  يتكمع كمسة فييا قدػة, يشفخ اإلندان مغ 
اسية, خافية, تشفخه مغ نفدو, فاإلندان عشجه حداسية, كمسة شيبة تصيب قمبو, تذجه إلى الحق, وكمسة باشمة, ق

الحق, وبالشياية أربعة حخوف, خسدة حخوف, لفطتيا مغ دون اىتسام قصعت؛ فيشاك كمسة تقصع, وىشاك كمسة 
 ترل, وىشاك كمسة تشفخ, وىشاك كمسة تحبب, وىشاك كمسة تذج, وىشاك كمسة ترخف> 
ػا ِمْغ َحْػِلَظ﴾  ﴿َوَلْػ ُكْشَت َفّطًا َغِميَع اْلَقْمِب اَلْنَفزُّ

 [159]سػرة آل عسخان اآلية>

 يا أييا األخػة> 

ال يمقي ليا بااًل, يخفعو هللا بيا في الجشة, وإف العبج ليتكمع  -مغ رضػاف هللا -))إف العبج ليتكمع بالكمسة 
 ال يمقي ليا بااًل, ييػي بيا في جيشع(( -مغ سخط هللا -بالكمسة 

كة, كمسة تكػن سبب دمار أسخة, كمسة تكػن سبب أحيانا  كمسة تكػن سبب شبلق, كمسة تكػن سبب فظ شخ 
شقاق بيغ صجيقيغ, كمسة تكػن سبب شقاء بيغ جاريغ, لحلظ السؤمغ يعج كبلمو مغ عسمو، وهللا عد وجل 

 قال> 

 ﴿َوُقػُلػا ِلمشَّاِس ُحْدشًا﴾
 [83]سػرة البقخة اآلية>
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 الكمسة الحدشة في السػعطة أما في الحػار فالكمسة األحدغ :

 نحغ مكمفػن أن نقػل الكمسة الصيبة حتى في الحػار، قال تعالى> 
 ﴿اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َواْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة﴾

 [125]سػرة الشحل اآلية>

, السػعطة الحدشة, الكمسة الصيبة, السخيحة, المصيفة, الحامية, الخقيقة, أما إذا ناقذت إندانا  فيحا شيء آخخ
 يجب أن تختار الكمسة األحدغ, الكمسة الحدشة في السػعطة, أما في الحػار فالكمسة األحدغ> 

 ﴿ َوَجاِدْلُيْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ ﴾
 [125]سػرة الشحل اآلية>

إذا كان ىشاك مئة كمسة حدشة بالججال يجب أن تختار الكمسة األحدغ, ليذ القرج أن أفحع الخرع, 
جيمو, وأستعمي عميو, ليذ ىحا ىػ القرج, القرج أن آخح بيجه إلى هللا, القرج أن أحببو  وأصغخه, وأبيغ لو

 بيحا الجيغ؛ فمحلظ> هللا أمخ نبيو وىػ سيج الخمق فقال لو> قل> 

 ﴿َوِإنَّا َأْو ِإّياُكْع َلَعَمى ُىًجى َأْو ِفي َضاَلٍؿ مبيغ﴾
 [24]سػرة سبأ اآلية>

ػ عمسو, وخمقو, وكسالو, ومكانتو عشج هللا, قال لو> نحغ أو أنت عمى حق أو فالشبي الكخيع عمى عمػ قجره, وعم
عمى باشل, جعل نفدو مداوية لخرػمو, فأنت حجد اليجف, تخيج أن تدتعمي عميو تكمع ما شئت, تخيج أن 

 تأخح بيجه إلى هللا تمصف معو, ألنو ال يػجج ألصف مغ ىحا، الجليل> 

 ُو َشَغى * َفُقػاَل َلُو َقْػاًل َليِّشًا ﴾﴿اْذَىَبا ِإَلى ِفْخَعْػَف ِإنَّ 
 [44-43]سػرة شو اآلية>

 ىحه الشريحة لديجنا مػسى مع مغ قال> 

 ﴿َأَنا َربُُّكُع اأْلَْعَمى﴾
 [24]سػرة الشازعات اآلية>
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 مع مغ قال> 

 ﴿َما َعِمْسُت َلُكْع ِمْغ ِإَلٍو َغْيِخي﴾
 [38]سػرة القرز اآلية>

 مع إندان ذبح أبشاء بشي إسخائيل, واستحيا نداءىع, وقيخىع, مع جبار, شاغية, ضالع, ادعى األلػىية> 

شًا َلَعمَُّو َيَتَحكَُّخ َأْو َيْخَذى﴾  ﴿َفُقػاَل َلُو َقْػاًل َليِّ
 [44]سػرة شو اآلية>

 أنت لدت مكمفا  أن تكػن قاسيا  مع الشاس, أنت مكمف أن تقػل الكمسة الصيبة.

 االنزباط دليل االتراؿ با عد وجل :

 حجيث آخخ> 
 ))إف العبج ليتكمع بالكمسة ما يتبيغ فييا, يدؿ بيا في الشار أبعج ما بيغ السذخؽ والسغخب((

 ] الديػشي عغ أبي ىخيخة[

 أؼ ال يعخف مؤداىا, ولػ تتبعت حاالت الصبلق أساسيا كمسة, كمسة قاسية مغ زوجتو, رّد الفعل شمقيا, كمسة
 قاسية مغ زوج, رّد الفعل نذدت, فالكمسة القاسية تدبب الفخاق.

يدل فييا في الشار أبعج ما بيغ السذخق  -أؼ الخيخ أو الذخ –فإن العبج ليتكمع بالكمسة ما يتبيغ فييا 
 والسغخب> 

 اْلَجشََّة(()) َمْغ َيْزَسْغ ِلي َما َبْيَغ َلْحَيْيِو َوَما َبْيَغ ِرْجَمْيِو َأْضَسْغ َلُو 
 ] البخارؼ عغ سيل بغ سعج[

 ما الحؼ ُيجخل الشاس الشار؟ المدان والفخج> 

 ))...َما َبْيَغ َلْحَيْيِو َوَما َبْيَغ ِرْجَمْيِو...((
 مغ يزسغ لي استقامة لدانو وحفع فخجو أضسغ لو الجشة.
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ال يػجج عشجه كمسة فاحذة, ال تجج السدمع, ىحه الرفة صارخة فيو, ضبط لدانو؛ ال يػجج عشجه كمسة قاسية, 
يػجج عشجه تعميق مدعج, ال يػجج عشجه شيء محخج, ألن انزباشو دليل اترالو با عد وجل, وغيخ السدمع 

 تجج تعميقاتو سخيفة, والذعة, يحخج الشاس, يدبب شقاوة وعجاوة بيغ الشاس, حتى بيغ الدوج وزوجتو.

 المداف و اليج أحج أسباب الذقاؽ بيغ الشاس :

 الحجيث الثالث> 
 ))السدمع مغ سمع السدمسػف مغ لدانو ويجه, والسياجخ مغ ىجخ ما نيى هللا عشو((

 ] البخارؼ عغ عبج هللا بغ عسخ[

السدمع ال يؤذؼ الشاس ال بمدانو وال بيجه, بالعكذ يحدغ إلييع بعسمو, ويدمسػن مغ لدانو, الحؼ ىػ أحج 
 أسباب الذقاق بيغ الشاس.

ميدة أنو مغ سمست سسعة السدمسيغ مشو, السدمسػن ليع كيان معشػؼ, فإذا أساء اإلندان ال وىحا الحجيث لو 
يديء إلى شخرو فقط, يديء إلى الجيغ الحؼ يشتسي إليو, وأنت عشجما تعامل غيخ السدمع ال تتيع ذاتظ 

 عشجئح, يتيع ديشظ.

كع؟ فالصخف الثاني يشدى أنظ فبلن بل ودائسا  غيخ السدمع إذا أسأت إليو يقػل لظ> ىكحا اإلسبلم؟ ىكحا ديش
 يحكخ أنظ مدمع.

فكل إندان يديء إلى اآلخخيغ يديء إلى ديشو وىػ ال يذعخ, والسدمع ال يدمع إال إذا سمع السدمسػن, أؼ 
 سمست سسعة السدمسيغ, وسمع كيان السدمسيغ مغ لدانو ويجه.

 والحسج  رب العالسيغ
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 الطغ با( : ىجيو في حدغ  48 - 47الجرس ) 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الحسج  رب العالسيغ، و الربلة والدبلم عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ.

 حدغ الطغ با ثسغ الجشة :

أييا األخػة الكخام> حدغ الطغ با ثسغ الجشة, اإلندان يشبغي أن يؤمغ با, لكغ الحؼ يشبغي أن يفعمو أيزا  
أن يحدغ الطغ با, فكع مغ مؤمغ با, مؤمغ بػجػده, ال يحدغ الطغ بو, مؤمغ بػجػده, ليذ مؤمشا  

 بأسسائو الحدشى, وصفاتو الفزمى. 
أمامو, يدأل عغ اسسو, ال يكتفي بأن يأخح اسسو, ال بج مغ أن يعخف حخفتو, أحيانا  اإلندان يجج شخرا  
 ثقافتو, اختراصو, أخبلقو.

مغ لػازم معخفة الخجل أن تعخف أخبلقو, وأن تعخف اختراصو, وأن تعخف ثقافتو, فمحلظ اإلندان مصالب أن 
 يعخف هللا عد وجل بأسسائو الحدشى, وصفاتو الفزمى.

العامة, ىحه الكمسات تجل عمى جيميع با عد وجل, يقػل لظ أحجىع> إن هللا خمق فيشاك كمسات يصمقيا 
الشاس ليعحبيع, يقػل لظ> سبحان هللا! ال يػجج أحج مختاحا ؛ هللا عد وجل خمق الشاس ليخحسيع, خمق الشاس 

با عد وجل  ليدعجىع, خمقيع لجشة عخضيا الدسػات واألرض, فاإلندان إذا فيع بعس السعاني التي ال تميق
 يكػن قج أساء الطغ بو, وحدغ الطغ با ثسغ الجشة, ثسغ دخػلظ الجشة أن تحدغ الطغ با عد وجل> 

 ﴿َيُطشُّػَف ِبالِلَِّ َغْيَخ اْلَحقِّ َضغَّ اْلَجاِىِميَِّة﴾
 [154]سػرة آل عسخان اآلية>
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 اإليساف بكساؿ هللا و وجػد هللا و وحجانية هللا :

الحؼ يطغ أن هللا أجبخه عمى السعرية, ثع قجر عميو الشار إلى أبج اآلبجيغ, ىحا اإلندان يديء الطغ با عد 
وجل, إذا تكمع ىحا الكبلم أبعج الخمق عغ ربيع, نفخىع مشو, أعصى صػرة ال تميق با عد وجل, أنو خمقيع 

 غ> وقّجر عميو السعرية والكفخ, ثع أدخمو الشار إلى أبج اآلبجي
 ألقاه في اليع مكتػفًا وقاؿ لو إياؾ إياؾ أف تبتل بالساء

*** 
ىؤالء الجبخيػن وما أكثخىع قج تدتسع إلى آالف الكمسات مغ قبل السدمسيغ بسعشى الجبخ أن هللا عد وجل 

 أجبخ الشاس عمى أفعاليع, مع أن هللا عد وجل يقػل> 

َ اَل َيْأُمُخ ِباْلَفْحَذاِء َأَتقُ   ػُلػَف َعَمى َّللاَِّ َما اَل َتْعَمُسػَف﴾﴿ِإفَّ َّللاَّ
 [28]سػرة األعخاف اآلية>

 ويقػل > 

ْمَشا ِمْغ َشْيٍء َكَحِلَظ َكحَّ  ُ َما َأْشَخْكَشا َواَل َآَباُؤَنا َواَل َحخَّ َب الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع ﴿َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء َّللاَّ
 ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشا ِإْف َتتَِّبُعػَف ِإالَّ الطَّغَّ َوِإْف َأْنُتْع ِإالَّ َتْخُخُصػَف﴾َحتَّى َذاُقػا َبْأَسَشا 

 [148]سػرة األنعام اآلية>

اإلندان إذا آمغ أن ليحا الكػن خالقا , ليذ ىحا ىػ اإليسان السشجي, ال بج مغ أن تؤمغ بػجػد هللا, وال بج مغ 
تؤمغ بكسال هللا, وال بج مغ أن تؤمغ بػحجانية هللا, أؼ األسساء الحدشى يسكغ أن تزغط إلى ثبلث أن 

 كمسات؛ مػجػد, واحج, كامل.

 عمى اإلنداف أال يديء الطغ با عد وجل :

في درس الجسعة ذكخت أن اإلندان يتقي أسساء الجبلل بأسساء الجسال, أسساء الجبلل؛ هللا عد وجل مييسغ, 
  عد وجل قيار, هللا عد وجل جبار, مشتقع, ىحه أسساء الجبلل.وهللا

واإلندان أحيانا  حيشسا يخػ ضالسا  استذخػ ضمسو, ثع يشتقع هللا مشو, يذعخ بخاحة ما بعجىا راحة, ىحا االنتقام 
 ىػ عيغ الكسال.
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 رحيع, هللا عد وجل فاإلندان لساذا يدتقيع عمى أمخ هللا؟ يتقي أسساء الجبلل, ويخجػ أسساء الجسال؛ هللا
لصيف, هللا حكيع, قخيب، سسيع، مجيب, ىحه أسساء الجسال, فبل ممجأ مغ هللا إال إليو, نفخ مشو إليو, نتقي 

 أسساء جبللو, ونخجػ أسساء جسالو.
 فالحجيث الرحيح عغ أبي ىخيخة رضي هللا عشو, عغ رسػل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو يقػل هللا عد وجل> 

 َأَنا ِعْشَج َضغِّ َعْبِجي ِبي، َوَأَنا َمَعُو ِإَذا َذَكَخِني...(()) 
 ]متفق عميو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو[

لحلظ نحغ بعبلقاتشا االجتساعية ندسع قررا  كثيخة ججا , السذكمة أن معطع ىحه القرز ندتسع إلى آخخ 
بلن مخض, فبلن صار معو حادث, آالف القرز ندتسع إلى فرل فييا, فبلن مثبل  انتحخ, فبلن فمذ, ف

الفرل األخيخ, والفرل األخيخ يجعػ إلى التداؤل, يجعػ إلى الحيخة, يجعػ إلى االستفيام, أما لػ أتيح لشا أن 
نعخف ىحه القرز مغ أول فرل فييا حتى آخخ فرل, لػججنا حكسة ما بعجىا حكسة, ورحسة ما بعجىا 

 ه عجل.رحسة, وعجال  ما بعج

فاإلندان لئبل يديء الطغ با, ولئبل يحسل الشاس عمى أن يديئػا الطغ با, ال يشبغي أن يحكخ قرة ال 
 يعخف فرميا األول واألخيخ, إن عخف فرميا األول واألخيخ يعخف أن حكسة هللا مصمقة, وعجلو مصمق.

 ئب قدػة وانتقاـ:السرائب التي يدػقيا هللا لمخمق ىي مرائب تخبية وعالج وليدت مرا

العبخة أنو عميظ أال تكػن سببا  ليديء إندان الطغ با عد وجل, بّيغ لو حكسة كل شيء, بّيغ لو حكسة 
األوامخ, بّيغ لو عمة الخمق, بّيغ لو أن ىحه السرائب التي يدػقيا هللا عد وجل لمخمق إنسا ىي مرائب 

 تخبية وعبلج وليدت مرائب قدػة وانتقام> 
 ِعْشَج َضغِّ َعْبِجي ِبي، َوَأَنا َمَعُو ِإَذا َذَكَخِني...(()) َأَنا 

 ]متفق عميو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو[
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 وعغ جابخ رضي هللا عشو أنو سسع الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل مػتو بثبلثة أيام يقػل> 

 ))ال يسػتغ أحجكع إال وىػ يحدغ الطغ بخبو((
 جابخ[]مدمع عغ 

لحلظ الشاس ىشاك مقخِّب وىشاك مبعج, ىشاك مشفخ وىشاك محبب، فإذا رويت قرة دون أن تعخف فرػليا, 
ربسا تخكت انصباعا  عشج ىحا اإلندان, أن هللا عد وجل قدا عميظ, وهللا عد وجل عمى أنو مدتقيع حخمو 

 , وإلى تجريذ.الجنيا, وفبلن عمى أنو فاجخ أعصاه الجنيا, فيحا كمو يحتاج إلى تعميع

 الصخيق اآلمغ أف تعخؼ هللا مغ خالؿ خمقو :

لحلظ اإلندان إذا بجأ بسعخفة هللا مغ خبلل خمقو أأمغ وأسمع لو مغ أن يتعخف إلى هللا مغ خبلل أفعالو, اجعل 
معخفة هللا مغ خبلل أفعالو, في السخحمة الثالثة اعخف هللا مغ قخآنو, مغ كبلمو, اعخف هللا مغ خمقو, إن 

خفت هللا مغ خمقو, ومغ كبلمو, يسكشظ أن تعخف هللا مغ أفعالو, عشجك اإلمكانية أن تفدخ أفعالو, أما أن ع
تبجأ بأفعالو فقج تجج مجاعات, قج تجج شعػبا  مقيػرة, وشعػبا  ضالسة, قج تجج مرائب كبيخة ججا ؛ مغ زالزل, 

 مغ فيزانات, مغ بخاكيغ, مغ إتبلف محاصيل.
 تعميل كثيخة ججا , ىحه إن رويتيا دون أن تعمميا تكػن قج أسأت الطغ با عد وجل.ىشاك قرز مغ دون 

العبخة أن يسذي اإلندان في الصخيق اآلمغ, تفكخوا في مخمػقات هللا وال تفكخوا في ذاتو فتيمكػا, تسذي في 
 الصخيق اآلمغ, أن تعخف هللا مغ خبلل خمقو> 

 
َساَواِت َوا َ ِقَيامًا ﴿ ِإفَّ ِفي َخْمِق الدَّ أْلَْرِض َواْخِتاَلِؼ المَّْيِل َوالشََّياِر آَلََياٍت أِلُوِلي اأْلَْلَباِب *الَِّحيَغ َيْحُكُخوَف َّللاَّ

َساَواِت َواأْلَْرِض َربََّشا َما َخَمْقَت َىَحا َباِشاًل ُسبْ  ا َعَحاَب َحاَنَظ َفِقشَ َوُقُعػدًا َوَعَمى ُجُشػِبِيْع َوَيَتَفكَُّخوَف ِفي َخْمِق الدَّ
 الشَّاِر﴾

 [191-191]سػرة آل عسخان اآلية>

 الصخيق الثاني> 

ـْ َعَمى ُقُمػٍب َأْقَفاُلَيا﴾  ﴿َأَفاَل َيَتَجبَُّخوَف اْلُقْخَآَف َأ
 [24]سػرة دمحم اآلية>
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 مغ عخؼ هللا عميو تشفيح أمخه :

اآلن بعج أن عخفت هللا مغ خبلل خمقو, ورأيت الكسال السصمق, ورأيت اإلعجاز, ورأيت الحكسة, ومغ خبلل 
 قخآنو, ورأيت حكسة ىحا القخآن, لظ أن تشفح أمخه تعالى> 

ِبيَغ﴾  ﴿ُقْل ِسيُخوا ِفي اأْلَْرِض ُثعَّ اْنُطُخوا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة اْلُسَكحِّ
 [11]سػرة األنعام اآلية>

أذكخ مخة زرت قخيبا  لي في العيج, فحجثشي عغ شخز تدوج عمى كبخ زوجة ثانية, وأحبيا حبا  جسا , 
واستجاب لخغبتيا, فتشازل ليا عغ بشاء يسمكو في السياجخيغ, بشاء مغ ثبلثة شػابق, بعج أن تشازل ليا عغ ىحا 

 البشاء, ىي تحب غيخه, شخدتو مغ البيت, وتدوجت مغ الحؼ تحبو.

قمت لو> ىحه القرة ال بج ليا  -قرة ال أذكخ تفريبلتيا -> مريبة أن اإلندان فجأة فقج كل شيء قال لي
مغ فرل ال تعخفو أنت, قال لي> كيف؟ قمت لو> ىكحا بيحه البداشة إندان في سغ متقجمة, لو مكانة 

ل لي> وهللا اآلن اجتساعية, امخأة بديصة, صغيخة, تزحظ عميو, وتجعمو خارج السشدل!! ثع انتبو فجأة, قا
تحكخت, ىحا ورث ورثا  كبيخا  مغ والجه, و لو خسذ أخػات, ىػ أحجىع, فأخح السال كمو وحجه, فكان ىحا 

 الفرل األخيخ عقابا  عادال  مغ هللا عد وجل عمى اغتراب أمػال أخػاتو.

قمق, أما حيشسا تقخأ  اآلن مثبل  أحيانا  تقع جخيسة ليدت جخيسة إذا السجخم لع يمق القبس عميو يريخ ىشاك
 عغ جخيسة عغ عسل عسبل  سيئا  ثع ألقي القبس عميو, وسيق لمسحاكسة, تجج عجالة, وىحا شيء مخيح.

 عمى اإلنداف أال يحسل فكخة غيخ صحيحة عغ هللا عد وجل :

 العبخة أن اإلندان ال يحسل فكخة غيخ صحيحة عغ هللا عد وجل, ال يتحجث حجيثا  يكػن سبب تشفيخ الشاس
 مغ هللا عد وجل, أو سبب بعجىع عشو, وىشاك قرز كثيخة, و تفديخات.

 أؼ> 
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)) إف أحجكع ليعسل بعسل أىل الجشة حتى ما يكػف بيشو وبيشيا إال ذراع ثع يجركو ما سبق لو في الكتاب 
 فيعسل بعسل أىل الشار((

 ]رواه البخارؼ ومدمع عغ عبج هللا بغ مدعػد [

ججا ؛ ىحا يحتاج إلى تفديخ, ىحا ليذ مغ أىل الجشة, إنو يعسل بعسل أىل الحجيث مغ دون تفديخ صعب 
 الجشة, ىحا مشافق, ىػ يعير في مجتسع مدمع مغ أجل تحقيق مرالحو فعل ىحا العسل.
الشاس يفيسػنو فيسا  آخخ> أن هللا عد وجل يجعل الذخز يصيعو كل حياتو, ثع يدحمقو زحمقة فيزعو في 

 الشار, ىحا مدتحيل> 

 َىْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفػَر﴾﴿وَ 
 [17]سػرة سبأ اآلية>

 ﴿َمْغ َعِسَل َصاِلحًا َفِمَشْفِدِو َوَمْغ َأَساَء َفَعَمْيَيا﴾
 [46]سػرة فرمت اآلية>

 ﴿َفَسْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َخْيخًا َيَخُه* َوَمْغ َيْعَسْل ِمْثَقاَؿ َذرٍَّة َشّخًا َيَخُه﴾
 [8-7ة>]سػرة الدلدلة اآلي

 ﴿َوِإْف َكاَف ِمْثَقاَؿ َحبٍَّة ِمْغ َخْخَدٍؿ َأَتْيَشا ِبَيا َوَكَفى ِبَشا َحاِسِبيَغ﴾
 [47]سػرة األنبياء اآلية>

 آيات كثيخة ججا  تجل عمى حكسة هللا السصمقة, وعمى عجلو السصمق, ورحستو السصمقة.

 عمى اإلنداف االبتعاد عغ الكالـ الحي ال يعخؼ مؤداه :

أنا قرجؼ مغ ىحا الجرس محػر واحج أن اإلندان ال يتكمع كبلما  يعصي اآلخخيغ انصباعا  أن هللا ليذ حكيسا , 
ليذ عادال , خمقشا ليتعبشا, خمقشا ليعحبشا, القزاء والقجر مشتو, أؼ هللا عد وجل قّجر عمى الكفار الكفخ, وقّجر 

 بجيغ, مغ دون اختيار مشيع. هللا عد وجل قال> عمييع السعاصي, وقّجر عمييع دخػل الشار إلى أبج اآل
 ﴿َلَيا َما َكَدَبْت َوَعَمْيَيا َما اْكَتَدَبْت﴾

 [286]سػرة البقخة اآلية>

ِبيَل ِإمَّا َشاِكخًا َوِإمَّا َكُفػرًا﴾  ﴿ِإنَّا َىَجْيَشاُه الدَّ
 [3]سػرة اإلندان اآلية>
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ْمَشا ِمْغ َشْيٍء َكَحِلَظ َكحََّب الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع ﴿َسَيُقػُؿ الَِّحيَغ َأْشَخُكػا َلْػ َشاَء  ُ َما َأْشَخْكَشا َواَل َآَباُؤَنا َواَل َحخَّ َّللاَّ
 ػَف﴾ْع ِإالَّ َتْخُخصُ َحتَّى َذاُقػا َبْأَسَشا ُقْل َىْل ِعْشَجُكْع ِمْغ ِعْمٍع َفُتْخِخُجػُه َلَشا ِإْف َتتَِّبُعػَف ِإالَّ الطَّغَّ َوِإْف َأْنتُ 

 [148]سػرة األنعام اآلية>

 فأنا قرجؼ إياك أن تقػل كمسة ال تعمع مؤداىا.

 عالمة السؤمغ أنو يدأؿ :

القخآن الكخيع ذكخ السعاصي في القخآن بذكل تراعجؼ؛ ذكخ الفحذاء والسشكخ, واإلثع والعجوان, والذخك 
 والكفخ, أما أعمى معرية جاءت في قسة ىحه السعاصي, فيي> 

 ُقػُلػا َعَمى َّللاَِّ َما اَل َتْعَمُسػَف﴾﴿َوَأْف تَ 
 [33]سػرة األعخاف اآلية>

 قال> 

 ﴿َفاْسَأْؿ ِبِو َخِبيخًا﴾
 [59]سػرة الفخقان اآلية>

 وقال> 

ْكِخ ِإْف ُكْشُتْع اَل َتْعَمُسػَف﴾  ﴿َفاْسَأُلػا َأْىَل الحِّ
 [43]سػرة الشحل اآلية>

 أىل الحكخ؛ في أؼ مػضػع بالجنيا اسأل أىل الحكخ, الحؼ يحكخون الحقيقة, أما في أمػر معخفة هللا, فقال> 

 ﴿َفاْسَأْؿ ِبِو َخِبيخًا﴾
 [59]سػرة الفخقان اآلية>
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أما أن تقػل بسا ال تعمع, أن تحجث بسا ال تعخف, فيحا يشصبق عميو قػل الشبي عميو الربلة والدبلم فيسا 
 عغ ربو> يخويو 

 )) َأَنا ِعْشَج َضغِّ َعْبِجي ِبي، َوَأَنا َمَعُو ِإَذا َذَكَخِني...((
 ]متفق عميو َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو[

 و> 

 ))ال يسػتغ أحجكع إال وىػ يحدغ الطغ بخبو((
 ]مدمع عغ جابخ[

 والحسج  رب العالسيغ
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 األميخ أو القائج باختيار األمانة في ىجيو( :   48 - 48)  الجرس

 
 عمى سيجنا دمحم الرادق الػعج األميغ. والدبلم الربلة الحسج  رب العالسيغ، و

 

 
 عغ أبي ذر رضي هللا عشو قال, قمت> 
معشى االستعساؿ ىشا أف يجعمو عاماًل, واليًا, حاكسًا, مػضفا كبيخًا, رجل -))يا رسػؿ هللا, أال تدتعسمشي؟ 

أي  -ضعيف ثع قاؿ: يا أبا ذر, إنظ  -تحببًا, وتخفقًا, وتمصًفا-, قاؿ: فزخب بيجه عمى مشكبي -مدؤولية
وإنيا أمانة, وإنيا يػـ القيامة خدي ونجامة, إال مغ أخحىا بحقيا, وأدى  -القيادة تحتاج إلى خرائز

 الحي عميو فييا((
 في سششيسا عغ أبي ذر[ والشدائي داود وأبػ في الرحيح مدمع خخجو]أ

ن قػؼ الذخرية, ىحا حجيث دقيق بسعشى أن الحؼ يتػلى أمخ عذخة عميو مدؤوليات جدام؛ عميو أن يكػ 
عميو أن يكػن جازما , عميو أن يكػن ذا بريخة, عميو أن يؤدؼ ىحه األمانة, ألن كل شيء اآلن, كل شيء هللا 
عد وجل أناشو إليظ, سيحاسبظ عشو, أنت مخيخ, ُوضعت تحت يجك ىحه األمانة؛ شبلب الرف أمانة في 

في عشق السحامي, البشاء أمانة في عشق عشق األستاذ, السخيس أمانة في عشق الصبيب, السػكل أمانة 
السيشجس, ىحا الحؼ يقف أمامظ يذتخؼ أمانة في عشقظ, ىل بعتو سمعة جيجة بدعخ معقػل أم غذذتو أم 

 أخحت مغ مالو أكثخ مسا أعصيتو؟ 
 قزية األمانة أييا األخػة مغ أخصخ السػضػعات في الجيغ>

وا َأفْ  َيْأُمُخُكعْ  َّللاََّ  ِإفَّ ﴿  ﴾َأْىِمَيا ِإَلى اأْلََماَناتِ  ُتَؤدُّ
 [28]سػرة الشداء اآلية:

األمانات؛ ابشظ أمانة, زوجتظ أمانة, جدسظ أمانة بيغ يجيظ, اإلندان حياتو فيسا يتػىع ممكو ىي ممظ 
السدمسيغ, ممظ أسختو, ممظ أوالده, إذا دخغ مثبل  ضيع األمانة, أتمف قمبو, أتمف أوعيتو, أتمف جدجه, فأؼ 

و ولع ُتحدغ الترخف بو سػف تحاسب عميو, ىحه األمانة التي أرادىا أبػ ذر أمانة كبخػ, أمانة شيء ممَّكت
الػالية, ىشاك أمانات أصغخ, التي أكبخ مشيا أمانة الخسالة, الشبي عميو الربلة والدبلم بمغ الخسالة, وأدػ 

لو اختراص عسل, و أمانة السجالذ, األمانة, ىشاك أمانة التبميغ أمانة العمساء, و أمانة الػاجب, كل إندان 
 و أمانة األسخة, و أمانة العسل.

 األمانة مغ أخصخ السػضػعات في الجيغ :
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؛ مػضػع األمانة ىي أخصخ ما يتستع بو اإلندان, أكبخ أمانة ىي نفدو التي بيغ جشبيو>  عمى كلٍّ

اَىا َمغْ  َخابَ  َوَقجْ *َزكَّاَىا َمغْ  َأْفَمحَ  َقجْ ﴿  ﴾َدسَّ
 [01-9]سػرة الذسذ اآلية: 

مبمغا , ثع أداه لي بالتسام والكسال, ىحا معشى  ضيق ججا  األمانة بالسعشى البديط أنا أودعت عشج إندان 
 لؤلمانة, لػ فيسشا األمانة بالسعشى الػاسع لكشا في حال غيخ ىحه الحال.

وإنيا أمانة, وإنيا يـػ القيامة خدي ونجامة, إال مغ أخحىا بحقيا, وأدى الحي ، يا أبا ذر, إنظ ضعيف))...
 عميو فييا((

 

 
 

 ىشاك شيء بالدشة دقيق, ىشاك معمػمات جاء بيا الشبي, أعصانا إياىا في الدشة ىي حقائق.
ىحه الحقائق كيف أداىا لشا الشبي؟ ما الصخيق ليا؟ الصخيق مشيج الشبي في الجعػة, ىحا الذيء مدتقل, لغ تجج 

 ىحا إال في ثشايا األحاديث. 
 مثبل  ىشاك رواية أخخػ> عغ أبي ذر رضي هللا تعالى عشو, أن الشبي ملسو هيلع هللا ىلص قال> 

 ((لشفدي أحب ما لظ أحب وإني ضعيفاً  أراؾ إني ذر أبا اي)) 
 ] مدمع عغ أبي ذر[

 ىحا تمصف, تخفق, ىحا مغ قػلو تعالى> 
 ﴾ُحْدشاً  ِلمشَّاسِ  َوُقػُلػا﴿

 [80]سػرة البقخة اآلية:

 أنت مسكغ أن تخفس بأسمػب أديب, بأسمػب لصيف, بأسمػب فيو جبخ خاشخ, بأسمػب فيو  نعػمة>
 (( يتيع ماؿ تػليغ وال اثشيغ عمى تأمخف  ال لشفدي أحب ما لظ أحب وإني ضعيفا أراؾ إني ذر أبا يا)) 

 نريحة, فكل شيء يأتي مغ قمب كبيخ, بأسمػب لصيف, بعبارة رقيقة, ُيقبل.

كبيخ بأسمػب لصيف و بعبارة رقيقة ُيقبل : كل شيء يأتي مغ قمب  

أكبخ أمانة يحسميا اإلنداف ىي نفدو التي بيغ جشبيو :   
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أحيانا  مػضف, يأتي مػاشغ يقجم استجعاء, يصمب شيئا , ال يػجج, مسشػع, بغمطة, بجفػة, نفذ الجػاب يشتقل 
وافق لظ, أرجػ هللا أن يكخمظ في مػشغ آخخ, ىحا غيخ بذكل آخخ, يقػل لو> ىشاك مادة ال تدسح لي أن أ

 .خخق مقبػل, الفكخة نفديا أديتيا بذكل أ
 قال لو>
 (( يتيع ماؿ تػليغ وال اثشيغ عمى تأمخف  ال لشفدي أحب ما لظ أحب وإني ضعيفاً  أراؾ إني ذر أبا يا)) 
 

 
 وىشاك حجيث آخخ مصمق يقػل عميو الربلة والدبلم> 

 ))إنكع ستحخصػف عمى اإلمارة, وستكػف نجامة يـػ القيامة, فشعست السخضعة, وبئدت الفاشسة((
 في سششو عغ أبي ىخيخة[ والشدائي في الرحيح البخاري  خخجو]أ

اإلندان إذا ألف أن يكػن أميخا  عمى عذخة أشخاص, شيء مغخ ججا , الحؼ يحجث الكل يعطسػنو, يسججونو 
 عمى غيخ استحقاق, يحيصػنو بيالة مغ التعطيع, شيء مخيح, أما حيشسا ُتشدع مشو ىحه السيسة فيتسدق.

 فشعست السخضعة, وبئدت الفاشسة(())....
 ما الحخمان مشو فرعب ججا .فاإلندان سيل عميو أن يأخح شيئا , أ

 ".الميع إنا نعػذ بظ مغ الدمب بعج العصاء, ومغ عزاؿ الجاء, ومغ شساتة األعجاء"مغ األدعية السأثػرة> 
 فالشبي عميو الربلة والدبلم بيغ ىحه الحقيقة, قال> 

 (())نعست السخضعة
 األخح سيل, أما الدمب فرعب ججا , لحلظ أحيانا  اإلندان يختل تػازنو.

أعخف رجبل  مجيخ مجرسة ابتجائية, ما ىحا السشرب؟ شيء كمو متاعب, فمسا أحيل عمى التقاعج اختل تػازنو 
 الشفدي, وصار يحتاج إلى شبيب نفدي.

فاإلندان حيشسا يتػعج يعصي أمخا , يتمقى تعطيسا , ىحا مشدلق خصيخ, ىحا السشدلق يربح يتعمق بالػضيفة تعمقا  
أن يجمذ في مكان ويعصي أمخا ؛ لحلظ أصعب األشخاص الحؼ يكػن لو رتبة  جشػنيا , وكأنو تعػد عمى

 معيشة, ثع يحال عمى التقاعج, يفقج كل شيء في يػم واحج؛ فقج االحتخام, فقج التعطيع, فقج التبجيل.
 ىشاك نقصة دقيقة أن بصػلة اإلندان أن تشبع إمكاناتو مغ ذاتو ال مغ اآلخخيغ, إذا نبعت مغ ذاتو ىحه معو
دائسا , ال يتأثخ, ال يجعل بصػلتو تأتيو مغ الخارج؛ مغ سيارة, مغ مشرب, مغ عسل, يجعل بصػلتو أخبلقية 

 مغ الجاخل أيشسا ذىب.

 بصػلة اإلنداف أف تشبع إمكاناتو مغ ذاتو ال مغ اآلخخيغ :
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أؼ ىشاك إندان يسؤل مغ حػلو سعادة, وىشاك إندان لحائحه تأتيو مغ آلة, مغ مخكبة, مغ مشرب, مغ مكانة, 
غ الحات فيحه ممكظ, ال يدتصيع أحج أن يأخحىا مشظ, أما إذا مغ رتبة؛ فكمسا حخصت عمى أن تشبع الدعادة م

 حخصت عمى لحائح تأتيظ مغ الخارج, فأنت عبج ليا, حيشسا ُتشدع مشظ, ىحه الصامة الكبخػ حيشسا تشدع مشظ.
 

 
 الحجيث األخيخ> عغ عبج الخحسغ بغ سسخة رضي هللا عشو قال, قال عميو الربلة والدبلم> 

))يا عبج الخحسغ ال تدأؿ اإلمارة فإنظ إف أعصيتيا مغ غيخ مدالة أعشت عمييا, وإف أعصيتيا عغ مدألة 
 ((وكمت إلييا

 ]البخاري عغ عبج هللا بغ سسخة[

شخز يتػلى مجيخ مجرسة ابتجائية, لو غخفة خاصة, شاولة, ىاتف, أمامو السعمسػن, فإذا أرادىا بيحه 
السيدات, معشى ىحا أن ىحا اإلندان يحب الجنيا, يخكغ إلى نفدو فبل يشجح, أما إن أرادىا لخجمة الصبلب, 

, ووجو أخبلقي, الػجو الشفعي أن ولتحقيق رسالة, اختمف األمخ فأعانو هللا عمييا, لمسشرب وجيان؛ وجو نفعي
تشتفع بيحه السيدات, وأن تتستع بيحا التعطيع, الشفع اآلخخ األخبلقي ىػ أن تحقق رسالة بيحا السشرب, فالقػة 

 أساسية لتحقيق أؼ شيء. 
 ((فإنظ إف أعصيتيا مغ غيخ مدالة أعشت عمييا, وإف أعصيتيا عغ مدألة وكمت إلييا))....

 ػالية ال ُيػلَّى, ما دام قج شمبيا فقج أرادىا لحاتيا, أما إن لع يصمبيا فأرادىا لغيخىا.لحلظ ورد أن شالب ال
 سيغوالحسج  رب العال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لمسشرب وجياف؛ وجو نفعي ووجو أخالقي :
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