اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

الفهرس
الفّزس 1 ............................................... ................................ ................................
املفتاح 3 ................................................ ................................ ................................
 /1عِظيُ الٍٗات ٔطزمُ اإلخالص18..................................... ................................ !..
 /2وزاتبُ الدَٖ ٔأشزاط الشاع29.................................... ................................ !..ٛ
 /3أرناُ االسالً ٔالدعاٟي العظاً38 ............................... ................................ !..
 /٣خَملُ االٌشاُِ ٔاخلٕف وَ اخلامت45 ........................... ................................ !.. ٛ
 /٤خماطزُ اإلحداث يف الدَٖ53 ...................................... ................................ !..
 /٥حكٗك ُٛالصبّات ٔإصالحُ الكمب61 ............................... ................................ !..
 /٧حكٗك ٛالٍصٗخ ٛيف اإلسالً69 .................................. ................................ !..
 /٨عظى ُٛالتٕحٗدِ ٔعصى ٛالدوا77 .............................. ................................ !..ٞ
 /٩املٕقفُ وَ اهلد ٙالٍبٕ84........................................... ................................ !..ٙ
 /٠١فضنُ احلاله ٔطزمُ إجاب ٛالدعا91........................... ................................ !..ٞ
 /11األخذ بالٗكني ٔالتباعد عَ الصهٕك99 ..................................................... !..
 /٠١االشتغاه بالٍافع املفٗد 107 ....................................... ................................ !..
 /٠٢حبُُّ اخلري لآلخزَٖ112 ............................................ ................................ !..
 /٠٣حزو ٛدً املشمي119 .................................................. ................................ !..
 /٠٤وَ خصاهِ اإلمياُ126............................................... ................................ !..
 /٠٥آثار الغضب ٔتبعاتْ133 ............................................ ................................ !..
 /٠٧فضاٟنُ اإلحشاُ يف نن ش٘139 ................................ ................................ ٞ
 /٠٨العالٟل الجالث  :دًٍٖا ٌٔفشًا ٔأٌاسًا146........................ ................................ !..
 /٠٩الٕصٗ ٛالذِبٗ..ٛحفظ اهلل لمعبد 154 ...................................................... !..
 /١١فضنُ احلٗا163........................ ................................ ................................ !..ٞ
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املفتاح
احلىدُ هللِ محدًا نجريًا طٗبا وبارنا فْٗٔ ،صم ٜاهلل ٔسمي عمٜ
ٌبٍٗا حمىد ٔعم ٜآلْ ٔصخبْ أمجعني ..
أوا بعد :
فؾعؾ مـ الؽتقبات التل تجري كالغقث الؿصثبقب  ،وتـبعث ُ كثالرح
ُ
(كتثاب إربعثقـ الـقوحث )
وتشرق كالشؿس يف كؾ مؽثان
العاصػ ،
َ
لؾحثثافظ اإلمثثام أبثثل زكرحثثا الـثثقوي رحؿثثف اهلل  ،صثثاح الرحثثاض
وإذكار والشروحات الؿـقػ  ،التل ذاطت وراجت.
آٓف
إربعقـ تربعت طؾك طرش الدكقا والدحـ ٓ ،تؼثقل
ولؽـ
َ
َ
ؾؿ مثـ
الطبعات ،بؾ مالحقـ الطبعات وآمتقازات والحػاوات  ،وقد ُط َ
ُ
صدق الؿؼصد  ،وطظقؿ التللف  ،وشدة اإلقبال .
صاحبفا رحؿف اهلل
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فبثثقرك لثثف يف كتاب ث برك ث ً وصثثؾت طـثثان السثثؿا  ،وصبؼثثت إكحثثا ،
كقرها وتـّقرها
فار شق ُقفا،
وتعاضؿ ُ
َ
وسارت ٓ تؾقي طؾك أحد ،قد َ
بعضفؿ كشر تغرحد ًة يف السـقات إخقرة تصػ ذحثقع الؽتَثاب
حتك إن َ
واكتػاع الـاس بف يف الؿشارق والؿغارب  ،فؾؿ تغرب شؿس ذلؽ الققم
إٓ والتغرحثثد ُة مغثثروز ٌة يف الؿجؿقطثثات وأفثثاق وإذهثثان  ،تثثركركا
بعظؿ اإلخالص والتقفقؼ الؿقهقب مـ الباري طز وجؾ …!.
الفؿام الـقوي أن حتحؼؼ لؽتابف هرا الؼبثقل
فؾؿ حؽـ حدُ ر بخ َؾد العالم ُ
حـثدر أن حقجثد صالث طؾثؿ
وآكتشار ما حؼؼف ٪إذ بؾغ مـ شثفرتفا أكثف ُ
شرطل لؿ حؼرأها أو حسؿع طـفا  ،وأقبؾ طؾقفا العؾؿا ُ والشققخُ حػظًا
وتعؾقؿا وتؼرحبًا وشرحًا ودراس ً…!
ً
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ُ
الؼبثثقل الرقثثراق ،والبركثث ُ الؿـسثثاب  ،واإلخثثالص الثثري حصثثـع
إكثثف
سـ العؿؾ .
إطاجق  ،والفؿ ُ التل حصؼؾفا
وح ُ
القؼقـ ُ
ُ
(مجؾ ُجقن أفرحثؽ )أن كتثاب
بعضفؿ  " :العام الؿاضل
حؼقل ُ
ْ
أطؾـت َ
"إربعثثقـ الـّقوحث " أكثث ُثر الؽُتث َمبقعثثًا يف َفركسثثا ! هثثؾ كثثان الـثثقوي
حؽقن لف َحسـات يف شقارع ِ
بارحس ! إلك كثؾ البثاحثقـ طثـ
حتخقؾ أن
َ
ُ
الشثثفرة  :ثِؼثثقا أكثثف مثثا كثثان هلل دام واتصثثؾ  ،ومثثا كثثان لغقثثر اهلل اكؼطثثع
واضؿحؾ ! ".
إربعقن بؿثؾ هثرا الثرحقع ،وتربقـثا طؾقفثا ،وشثرحفا
ولؿا كاكت هره
َ
وخط ث بفثثا يف الؿسثثاجد  ،ومثثـ أساسثثقات الطؾ ث  ،أحببـثثا
طؾؿاؤكثثا ُ
لــدرج يف مسالؽ الؼقم  ،فالؿر مع مثـ
كتاب تعؾقؼات طشرح طؾقفا ،
َ
أح  ،وكُعتت ( الخالصات العشرح طؾثك إربعثقـ الـقوحث ) بحقث
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ٓ تؼثؾ فقائثدها طثـ طشثثر وٓ تزحثد طثـ طشثثر ،تقؿـًثا بؽؿثال العشثثرة،
وحسـ الترتق  ،ولطاف التـظقؿ  ،قال تعالك َ (:م ْـ َجثا َ بِا ْل َح َسثـَ ِ َف َؾث ُف
َط ْش ُر َأ ْم َثالِ َفا} [إكعام.]٠٦١ :
واهللَ أسث ُ
ثال حسثثـ الـػثثع بفثثا ،وأن تؽثثقن مثثال ًذا آمـثثًا لؾؼثثرا ة والثثدف
وإكسثثام ،بحق ث ححثثـ وحئثثقب الؿثثر ُ إلقفثثا مثثـ حثثقـ ٔخثثر  ،وتعثثؿ
بركتُفا يف الـػس وإهؾ وإحباب  ،إكف طؾك كؾ شل قدحر.
طؾك أكف بحؿد اهلل قد افتتحـا شرحفا مـثر سثـقات يف مجثالس خاصث ،
وشاركـا ببعضفا يف بعثض دورات صثالب العؾثؿ ،وهثا كحثـ كسثتؽؿؾ
ذلؽ الجفد بتقفقؼ اهلل وفضثؾف ٓ ،سثقؿا والؼؾث ُ ملسثقر ،والجسثد يف
ِ
ثؿ الؿؽثثدود والؿجفثثقد ،والحؿثثدُ هلل طؾثثك أفضثثالف  ٓ ،كُحصثثل ثـثثا ً
هث ّ
طؾقف ،هق كؿا أثـك طؾك كػسف َ ( !..و َق َال َرب َأ ْو ِز ْطـِل َأ ْن َأ ْشؽ َُر كِ ْع َؿت َ
َؽ
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ثت َط َؾثل َو َط َؾثك َوالِثدَ ي َو َأ ْن َأ ْط َؿ َثؾ َصثالِ ًحا ت َْر َضثا ُه َو َأ ْد ِخ ْؾـِثل
التِل َأ ْك َع ْؿ َ
ِ ِ
بِرحؿتِ َ ِ ِ ِ
قـ ) سقرة الـؿؾ. ٠٩ :
ؽ فل ط َباد َك الصالح َ
َ ْ َ
واهلل الؿقفؼ ،،
محاحؾ طسقر
٠441/6/6٦هث
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 والسـ  :هل الطرحؼ الؿسؾقك ٪فقشؿؾ ذلؽ التؿسؽ بؿثا كثان
طؾقثثثف صثثثؾك اهلل طؾقثثثف وسثثثؾؿ هثثثق وخؾػثثثاؤه الراشثثثدون مثثثـ
آطتؼثثادات وإطؿثثال وإقثثقال ،وهثثره هثثل السثثـ الؽامؾ ث ،
ثدحؿا ٓ ُحطؾؼثثقن اسثثؿ السثثـ إٓ طؾثثك مثثا
ولفثثرا كثثان السثثؾػ قث ً
حشؿؾ ذلؽ كؾف ".
رأي ٕحد مع ُسـ سثـفا رسثقل
 اإلما ُم ابـ رج رحؿف اهلل َ ٓ.
اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ " الخؾقػ طؿر بـ طبد العزحز رحؿثف
اهلل .
 أجؿع الؿسؾؿقن طؾك أن مـ استبان لثف ُسثـ رسثقل اهلل صثؾك
اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ لثثؿ ححث ّثؾ لثثف أن حثثدطفا لؼثثقل أحثثد " اإلمثثا ُم
الشافعل رحؿف اهللُ .
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 السـ سػقـ كقح ،مثـ ركبفثا كجثا ،ومثـ تخؾثػ طـفثا ثرق "
اإلما ُم مالؽ رحؿف اهلل .
 إذا حدثت الرجؾ بالسـ فؼال «دطـا مـ هرا وهثات كتثاب اهلل»
فاطؾؿ أكف ضال " .أبق قالب رحؿف اهلل  .طؾؼ الرهبل طؾك هرا
بؼقلف " :وإذا رأحت الؿتؽؾؿ الؿبتدع حؼقل «دطـا مـ الؽتثاب
وإحادحث أحثثاد وهثات العؼثثؾ» فثاطؾؿ أكثثف أبثق جفثثؾ ،وإذا
ثت السثثالؽ التقحقثثدي حؼثثقل «دطـثثا مثثـ الـؼثثؾ ومثثـ العؼثثؾ
رأحث َ
وهات الروق والقجد» فاطؾؿ أكف إبؾقس قد ضفر بصقرة بشر أو
قد حؾ فقف ،فنن جبـت مـف فاهرب ،وإٓ فاصرطف ،وابثرك طؾثك
صدره ،واقرأ طؾقف آح الؽرسل واخـؼف ".
 مـ رد حدح َ رسقل اهلل ففق طؾثك شثػا هؾؽث " اإلمثا ُم أحؿثد
رحؿف اهللُ.
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وكدو ٛاإلواً الٍٕٔ ٙرمحْ اهلل صاحب املنت قاه  -رمحْ اهلل :-
بشي اهلل الزمحَ الزحٗي
الحؿدُ هلل رب العالؿقـ ،ققق ِم السؿقات وإرضقـ ،مدبر الخالئؼ
أجؿعقـ ،باط الرسؾ صؾقاتف وسالمف طؾقفؿ إلك الؿؽؾػقـ
لفداحتفؿ ،وبقان شرائع الدحـ بالدٓئؾ الؼطعق  ،وواضحات
البراهقـ ،أحؿده طؾك جؿقع كعؿف ،وأسللف الؿزحدَ مـ فضؾف
وكرمف ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل القاحد الؼفار ،الؽرحؿ الغػار،
وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسقلف ،وحبقبف وخؾقؾف ،أفضؾ
الؿخؾقققـ ،الؿؽرم بالؼرآن العزحز الؿعجزة الؿستؿرة طؾك تعاق
السـقـ ،وبالســ الؿستـقرة لؾؿسترشدحـ ،الؿخصقص بجقامع
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الؽؾؿ ،وسؿاح الدحـ ،صؾقات اهلل وسالمف طؾقف وطؾك سائر
الـبققـ والؿرسؾقـ ،وآل كؾ وسائر الصالحقـ.

أوا بعد:
روحـا طثـ طؾثل بثـ أبثل صالث  ،وطبثد اهلل بثـ مسثعقد ،ومعثاذ بثـ
فؼد َ
جبؾ ،وأبل الدردا  ،وابـ طؿر ،وابثـ طبثاس ،وأكثس بثـ مالثؽ ،وأبثل
هرحثثرة ،وأبثثل سثثعقد الخثثدري -رضثثل اهلل تعثثالك طثثـفؿ -مثثـ صثثرق
كثقثثرات برواحثثات متـقطثثات ،أن رسث َ
ثقل اهلل -صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ-
قال ( :مـ حػظ طؾك أمتثل أربعثقـ حثدح ًثا مثـ أمثر دحـفثا بعثثف اهلل حثقم
فؼقفثثثا
الؼقامثثث يف زمثثثرة الػؼفثثثا والعؾؿثثثا ) ،ويف رواحثثث (( :بعثثثثف اهلل ً
طالؿثثا)) ،ويف راوحثث أبثثل الثثدردا (( :وكـثثت لثثف حثثقم الؼقامثث شثثاف ًعا
ً
وشفقدً ا)) ،ويف رواح ابـ مسعقد (( :ققؾ لف :ادخؾ مـ أي أبقب الجـ
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شئت)) ،ويف رواح ابـ طؿر (( :كت يف زمرة العؾؿا  ،وحشر يف زمثرة
الشفدا )).
ُ
وإن كثرت صرقثف ،وقثد صثـػ
واتػؼ
الحػاظ طؾك أكف حدح ضعقػ ْ
العؾؿثثا -رضثثل اهلل تعثثالك طثثـفؿ -يف هثثرا البثثاب مثثا ٓ ححصثثك مثثـ
الؿصـػات .فلول مـ طؾؿتف صـػ فقف طبدُ اهلل بـ الؿبثارك ،ثثؿ محؿثد
بـ أسؾؿ الطقسل العالؿ الرباين ،ثؿ الحسـ بثـ سثػقان الـسثقي ،وأبثق
بؽر أجري ،وأبق بؽثر محؿثد بثـ إبثراهقؿ إصثػفاين ،والثدارقطـل،
والحاكؿ ،وأبق كعقؿ ،وأبق طبد الرحؿـ السؾؿل ،وأبق سثعد الؿثالقـل،
وأبثثق طثؿثثان الصثثابقين ،ومحؿثثد بثثـ طبثثد اهلل إكصثثاري ،وأبثثق بؽ ثرٍ
البقفؼثثثل ،وخالئثثثؼ ٓ ححصثثثقن مثثثـ الؿتؼثثثدمقـ والؿتثثثلخرحـ .وقثثثد
ثتخرت اهلل -تعثثالك -يف جؿثثع أربعثثقـ حثثدح ًثا اقتثثدا ً بفثثمٓ إئؿث
اسث
ُ
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إطثثالم وحػثثاظ اإلسثثالم .وقثثد اتػثثؼ العؾؿثثا طؾثثك جثثقاز العؿثثؾ
بالحدح الضعقػ يف فضائؾ إطؿال ،ومع هرا فؾقس اطتؿثادي طؾثك
هثثرا الحثثدح  ٪بثثؾ طؾثثك ققلثثف -صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ -يف إحادحث
الصحقح (( :لقبؾثغ الشثاهدُ مثـؽؿ الغائث )) ،وققلثف -صثؾك اهلل طؾقثف
امرا سؿع مؼالتل فقطاها فلداها كؿا سؿعفا)) .ثؿ
وسؾؿ(( :-كضر اهلل ً
مـ العؾؿا مـ جؿع إربعقـ يف أصثقل الثدحـ ،وبعضثفؿ يف الػثروع،
وبعضفؿ يف الجفاد ،وبعضفؿ يف الزهد ،وبعضفؿ يف أداب ،وبعضفؿ
يف الخط  ،وكؾفا مؼاصد صالح  -رضل اهلل تعالك طـ قاصدحفا.
جؿع أربعقـ أهؿ مـ ذلؽ كؾف ،وهل أربعقن حدح ًثا مشتؿؾ
رأحت
وقد
ُ
َ
طؾك جؿقع ذلؽ ،وكؾ حدح مـفثا قاطثدة طظقؿث مثـ ققاطثد الثدحـ،
وقد وصػف العؾؿا بلن مدار اإلسالم طؾقثف ،أو هثق كصثػ اإلسثالم ،أو
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ثؾثثثف ،أو كحثثق ذلثثؽ .ثثثؿ ألتثثزم يف هثثره إربعثثقـ أن تؽثثقن صثثحقح ،
ومعظؿفا يف صثحق البخثاري ومسثؾؿ ،وأذكرهثا محروفث إسثاكقد٪
لقسفؾ حػظفا وحعؿ آكتػاع بفا -إن شا اهلل تعالك ،-ثؿ أتبعفثا ببثاب
يف ضبط خػثل ألػاضثف .وحـبغثل لؽثؾ را ث يف أخثرة أن حعثرف هثره
إحادح  ٪لؿا اشتؿؾت طؾقف مـ الؿفؿات ،واحتقت طؾقثف مثـ التـبقثف
طؾثك جؿقثع الطاطثات ،وذلثؽ ضثثاهر لؿثـ تثدبره ،وطؾثك اهلل اطتؿثثادي
وإلقثثثف تػقحضثثثل واسثثثتـادي ،ولثثثف الحؿثثثد والـعؿثثث  ،وبثثثف التقفقثثثؼ
والعصؿ .اهث
ٔخالص ُٛنالوْ:
أوٓ :التـبقثثث ُف طؾثثثك أهؿقثثث السثثثــ والصثثثحاح .وتضثثثعقػف الحثثثدح
الؿشفقر يف الجؿع وأكف لقس الحج  .وقال البقفؼل :
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"هرا متـ مشفقر فقؿا بقـ الـاس ولثقس لثف إسثـاد صثحق "  .وضثعػف
الدارقطـل والحافظ وابـ الؿؾؼـ وجؿاط .
ثاك ًقثا :اسثثتدٓلف بعثدة كصثثقص مـفثا :ققلثثف -صثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ:-
امرا سؿع مؼالتل فقطاها فلداها كؿا سؿعفا)).
((كضر اهلل ً
ثقع مؼاصثثد العؾؿثثا يف الجؿثثع ،مثثـ التقحقثثد والجفثثاد ،إلثثك
ثال ًثثثا :تـث ُ
أداب وإخثثالق ،والؼضثثاحا الؿعاصثثرة  ،وقثثد حسثثر اهلل لؾعبث ِثد الػؼقثثر
اكتفاج ذلؽ وكت ما حربق طؾك طشرحـ أربعقـ مـفا :الثباتق والؿعثالل
والؼؾبق والبرك والسعادة والحػظ العؾؿل .
راب ًعاُ :
أول مـ افتت هرا الؿشروع الحثدحثل ابثـ الؿبثارك والطقسثل
رحؿفؿ اهللُ .
خامسا :تركقزه هق يف الؼقاطد والؿدارات أو مدح بقصػ طظقؿ .
ً
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سادسا :اشترط الصح و البفا يف الصحقحقـ  ،وقد كقزع يف بعضفا ،
ولؽـ وجدت لفا شقاهد .
َ
لقسفؾ طؾك الـاس ٓ ،سثقؿا الـاشثئ ،
ساب ًعا :تؼرحبفا بحرف إساكقد
وحببت لفؿ.
تؿ لفؿ ذلؽُ ،
وقد ّ
ثامـثثًا :حؽثثك اتػثثاق العؾؿثثا طؾثثك العؿثثؾ بالحثثدح ِ الضثثثعقػ يف
الػصثثائؾ ،وقثثد كثثقزع يف ذلث َ
ثؽ رحؿثثف اهللُ  ،ولثثقس الؿؼثثام هـثثا لبسثثط
الؿسثثلل  ،ولؾشثثق الؿحؼثثؼ طبثثد الؽثثرحؿ الخضثثقر حػظثثف اهلل رسثثال
مستؼؾ يف هره الؿسلل .
تاس ًعا :زاد طؾك متقكفا تعؾقؼات حسقرات لؽشػ رحبفا ومبفؿفا.
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طاشرا :أن صالب أخرة ٓ حـػؽقن طـ مثؾ هره الســ ح ًبا وقربا مـ
ً
ثثرح صثثثدورهؿ… ،واهلل الؿقفثثثؼ طؾقثثثف اطتؿثثثادي
اهلل ،تبصثثثرهؿ وتشث ُ
واستـادي.

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /1عِظيُ الٍٗات ٔطزمُ اإلخالص!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
ٍ
طؿر بـ الخطاب رضل اهلل طـف قال:
طـ أمقر الؿممـقـ أبل
حػص َ
ُ
إطؿال
سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حؼقل ( :إكؿا
ُ
بالـقات ،ويف لػظ " بالـق " وإكؿا لؽؾ امرئ ما كقى ،فؿـ كاكت
هجرتف إلك اهلل ورسقلف ففجرتف إلك اهلل ورسقلف ،ومـ كاكت
ٍ
امرأة حـؽحفا ففجرتف إلك ما هاجر إلقف ).
هجرتف لدكقا حصقبفا أو
إماما الؿحدثقـ البخاري ومسؾؿ رحؿفؿا اهللُ .
رواه َ
أوٓ :راوي الحثثدح ُ طؿثثر الػثثاروق بثثـ الخطثثاب بثثـ كػقثثؾ العثثدوي
الؼرشل رضل اهلل طـف  ،مـ ط ُظؿثت مـاقبثف ،وتـثاثرت فضثائؾف  ،إمقثر
الؿؾفؿ  ،والعبؼري الؿػفؿ ،وايف الصثػات  ،وشثدحد الثبثات  ،وإ قثر
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طؾك حرمات اهلل ،قال فقف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( :لؼثد كثان فثقؿـ كثان
ٌ
رجال حؽ ّؾؿثقن مثـ قثر أن حؽقكثقا أكبقثا  ،فثنن
قبؾؽؿ مـ بـل إسرائقؾ
حؽـ مـ ّأمتل مـفؿ أحدٌ فعؿر ) تقيف سـ  61مـ الفجرة .
ٌ
ثاك ًقثثا  :هثثرا حثثدح ٌ
أصثثؾ يف تعظثثقؿ
طظثثقؿ الؼثثدر  ،جؾقثثؾ الشثثلن ،
ُ
الـقثثات  ،ومعالج ث اإلخثثالص طؾثثك الثثدوام  .قثثال اإلمثثا ُم الـثثقوي -
رحؿف اهلل  " :-أجؿع الؿسؾؿقن طؾك ِط َظؿ مققع هرا الحدح  ،وكثرة
فقائثثده ،وصثثحتف "  .وقثثال الحثثافظ العراقثثل  -رحؿثثف اهلل  " :-هثثرا
الحدح قاطد ٌة مـ ققاطد اإلسالم حتك ققؾ :إكثفُ :ث ُؾث العؾثؿ ،وققثؾ:
ُر ُبعف ،وققؾُ :خ ُؿسف ،وقال الشافعل وأحؿدُ  :إكف ثؾ ُ اإلسالم " .
وقد اسثتح العؾؿثا أن تسثتػت الؿصثـػات بفثرا الحثدح  ،ومؿثـ
ابتدأ بف أول كتابف اإلمام أبق طبداهلل البخثاري وقثد أقامثف مؼثا َم الؿؼدمث

19

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

لؾصحق

 ،وقال طبدالرحؿـ بـ مفدي رحؿف اهلل  " :حـبغثل لؽثؾ مثـ

تـبقفثا لؾطالث طؾثك تصثحق
صـػ كتا ًبا أن حبتدئ فقف بفرا الحدح ً ٪
الـق " .
َ
وطزمف طؾقف مـ قر تردد .
فعؾ شل ،
ثال ًثا :معـك الـق  :اطتؼا ُد الؼؾ
َ
ومعـك الحدح  :أي أن صح َ إطؿال بالـقات ،أو ٓ صثح لعؿثؾ إٓ
بـقثث  ،قثثال الخطثثابل رحؿثثف اهلل  :معـثثاه أن صثثح إطؿثثال ووجثثقب
أحؽامفا إكؿا حؽقن بالـق  ٪فنن الـق هل الؿصرف لفا إلك جفاتفا ،وقال
الحافظ العراقل رحؿف اهلل  :الؿراد بإطؿال هـا أطؿال الجثقارح كؾفثا
حتك تدخؾ يف ذلؽ إققال ٪فنكفا طؿؾ الؾسان ،وهق مـ الجقارح .
راب ًعا :سب ُ ورود الحدح  :ققؾ :إكف بسب رجؾ أراد التزوج مـ امرأة
حؼال لفا :أم ققس ،ففاجر مـ أجؾفا فسؿل برلؽ  .وروي طـد الطبراين
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طـ إطؿش رحؿف اهلل  -قال( :مـ هثاجر حبتغثل شثقئًا فنكؿثا لثف ذلثؽ،
هاجر رجؾ لقتزوج امرأة حؼال لفا :أم قثقس ،فؽثان حؼثال لثف :مفثاجر أم
ققس ) .
وقد أكؽر ذلؽ طد ٌد مـ إئؿث مثـفؿ الحثافظ ابثـ رجث وابثـ حجثر
رحؿثثف اهلل ،وأن الحثثدح َ طثثا ٌم .قثثال يف الػثثت " :لثثقس فقثثف أن حثثدح َ
إطؿثثال سثثقؼ بسثثب ذلثثؽ ،ولثثؿ َأر يف شثثل مثثـ الطثثرق مثثا حؼتضثثل
التصرح برلؽ ،واهلل أطؾؿ ".
الـاضؿ :
قال
ُ
ولقس يف ال ُط ْرق َطـ الرواةِ ** طـ أم ٍ
ققس جا بؾ مقاتل
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خامسثثا :يف الحثثدح ِفضث ُثؾ اإلخثثالص والحثثرص طؾقثثف والحثثرر مثثـ
ً
الؿرا ة يف إطؿال .وحـؼسؿ العؿؾ بالـسب لؾرحا مـ حق حؽؿف إلثك
ثالث أقسام :
ُ
خالصثا  ،بحقث ٓ حثراد بثف إٓ مثرا اة
 -٠أن حؽقن
ً
أصثؾ العؿثؾ رحثا ً
الؿخؾقققـ لغرض دكققي كحال الؿـافؼقـ يف صثالتفؿ قثال تعثالك:
اس َو َٓ َح ْثرك ُُر َ
(وإِ َذا َق ُامقا إِ َلك الص َال ِة َق ُامقا ك َُسا َلك ُح َرا ُ َ
ون الـ َ
َ
ون اهللَ
إِٓ َق ِؾ ًقال ) سقرة الـسا  .وهرا الرحا ُ الخالص ٓ حصثدر مثـ مثممـ
حؼا  ،وهرا العؿؾ حابط وصاحبف مستحؼ لؾؿؼت والعؼقب .
ُ
العؿثثثؾ هلل  ،وحشثثثاركف الرحثثثا يف أصثثثؾف  ،فالـصثثثقص
حؽثثثقن
 -6أن
َ
الصرحح تدل طؾك بطالكف وحبقصف أحضا ،فػثل صثحق مسثؾؿ طثـ
أبثثل هرحثثرة طثثـ الـبثثل صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ قثثال "حؼثثقل اهلل تبثثارك
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وتعالك أكا أ ـك الشركا طـ الشرك مـ طؿؾ طؿال أشرك فقثف معثل
قري تركتُف وشركَف"  ،وٓ حعرف طـ السؾػ يف هرا الؼسؿ خثالف
بقـفؿ.
 -1أن حؽقن ُ
أصؾ العؿؾ هلل ثؿ حطثرأ طؾقثف كقث ُ الرحثا فثنن كثان خثاصرا
ودفعف فال حضره بغقر خالف  ،وإن استجاب لف ففؾ ححثبط طؿؾثف أم
ٓ:الصحق أن أصؾ طؿؾثف ٓ حبطثؾ بفثرا الرحثا وأكثف حجثازى بـقتثف
إولك ورجحف أحؿد والطبثري ،وإكؿثا حبطثؾ مثـ طؿؾثف مثا خالطثف
الرحثثا  .أمثثا إذا خثثالط كقث العؿثثؾ كقث قثثر الرحثثا مثثثؾ أخثثر إجثثرة
لؾخدم أو شل مـ الؿعاوض يف الجفاد أو التجارة يف الحج كؼثص
بثثرلؽ إجثثر ولثثؿ حبطثثؾ العؿثثؾ قثثال أحؿثثد رحؿثثف اهلل  :التثثاجر
أجثرهؿ طؾثك قثدر مثا حخؾثص مثـ كقثتفؿ يف
والؿستلجر والؿؽثاري ُ
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زاتفؿ وٓ حؽثقن مثثؾ مثـ جاهثد بـػسثف ومالثف ٓ حخؾثط بثف قثره.
ولقس مـ الرحا فرح الؿممـ بػضثؾ اهلل ورحؿتثف حثقـ سثؿاع ثـثا
الـاس طؾك طؿؾف الصال فنذا استبشر برلؽ لؿ حضره لؿثا روى أبثق
ذر طثثـ الـبثثل صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ "أكثثف سثثئؾ طثثـ الرجثثؾ حعؿثثؾ
ُ
طاجثؾ بشثرى
العؿؾ هلل مـ الخقر وححؿثده الـثاس طؾقثف فؼال:تؾثؽ
الؿممـ "رواه مسؾؿ .
ُ
سادساُ :
اإلكتؼال مثـ بؾثد الشثرك إلثك
فضؾ الفجرة يف سبقؾ اهلل  ،وهل
ً
بؾد اإلسالم ،وٓ تزال باقق الك ققام الساط فرارا بالدحـ ،قال اهلل تعالك
ِ
ِ
اه ُؿ ا ْل َؿ َالئِ َؽ ُ َضالِ ِؿل َأ ْك ُػ ِس ِ
ثقؿ ُكـْثت ُْؿ َقثا ُلقا كُـثا
حـ ت ََقف ُ
( إِن الر َ
ثف ْؿ َقثا ُلقا ف َ
ض َقا ُلقا َأ َلؿ َتؽُـ َأر ُض اهلل ِ و ِ
مست َْضع ِػقـ فِ
اسث َع ً َفت َُف ِ
ِ
َ
ثاج ُروا فِ َقفثا
ر
إ
ل
ْ
َ
ْ
ُ ْ َ َ
ْ
ْ
ْ
َف ُلو َلئِ َ
ؽ َم ْل َو ُاه ْؿ َج َفـ ُؿ َو َسا َ ْت َم ِص ًقرا)سقرة الـسا .
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وتجثثقز اإلقامث يف بؾثثد الؽػثثار طؾثثك الصثثحق مثثـ أقثثقال أهثثؾ العؾثثؿ
بشروط :أن حؽقن قادرا طؾك إضفار شعائر الدحـ ،وأن حلمـ الػتـ طؾثك
دحـف ،وحلمـ الػساد طؾك أهؾف وولده .
معـثك
ساب ًعا  :ققلف  " :وإكؿا لؽؾ امرئ ما كقى" قثال الخطثابل  :حػقثد
ً
خاصًا قر إول وهق تعققـ العؿثؾ بالـقث  ،وقثال الشثق محثل الثدحـ
الـقوي :فائدة ذكره أن تعققـ الؿـقي شرط فؾق كان طؾك إكسثان صثالة
مؼضق ٓ حؽػقف أن حـقي الصالة الػائت بؾ حشترط أن حـقي كقكفا ضفر ًا
أو طصر ًا أو قرهؿا ،ولقٓ الؾػظ الثاين ٓقتضك إول صثح الـقث بثال
تعققـ أو أوهؿ ذلؽ واهلل أطؾؿ.
ثامـًا :خطقرة الدكقا ومؼاصدها طؾك الـق  ،ولرلؽ وجبثت الؿجاهثدة
 ،ولقس ترك العؿثؾ مـجثا ًة لصثاحبف  .قثال الـثقوي رحؿثف اهلل :كؿثا أن
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الرحا يف العؿؾ حؽقن يف ترك العؿؾ ٪قال الؼاضل بـ طقاض رحؿف اهلل:
تثثرك العؿثثؾ مثثـ أجثثؾ الـثثاس رحثثا  ،والعؿثثؾ مثثـ أجثثؾ الـثثاس شثثرك،
واإلخالص أن ُحعافقؽ اهلل مـف .
التحرحر وخطر فتـ الـسا طؾك الرجال لؼقلثف ( :أو امثرأة،) ..
تاسعًا:
ُ
وقد اكتشرت صقرهؿ وسػقرهؿ طبثر التؼـقث التالػث  ،ويف مـثاصؼ طؾثك
جحقؿثا وصغقاكثا  ،وخصثفا
الحؼقؼ طقاذا باهلل  ،والتثل ُبثدلت خقراتفثا
ً
بالركر لشدة آفتتان بفا ٪كؿا يف الحدح ( :فاتؼقا الدكقا واتؼقا الـسا ،
فنن أول فتـ بـل إسرائقؾ كاكت يف الـسا ) ٪رواه مسؾؿ.
جرحر بـ ططق التؿقؿل يف مشفقره الجؿقؾ :
قال
ُ
ِ
ثثقـ َقتالكثثا
إِن ال ُع َ
ثثق ٌر ** َقتَؾـَـثثا ُثثثؿ َلثثؿ ُححقِ َ
قثثقن التثثل يف َصرففثثا َح َ
طـ ذا ال ُؾ
صر َ
َح َ

ػ َخ ِ
َحتّك ٓ ِح َ
راك بِ ِف ** َو ُهـ َأض َع ُ
ؾؼ ال َؾ ِف َأركاكا

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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طاشرا :صرق اإلخالص طدحدة مـفا  :آسثتعاك بثاهلل وأن كسثتعقر بثاهلل
ً
مـ الرحا  ،والشرك ،لحدحثف طؾقف الصالة والسثالم ودطائثف  (:الؾفثؿ إكثا
كعقذ بؽ مـ أن كشثرك بثؽ شثقئا كعؾؿثف وكسثتغػرك لؿثا ٓ كعؾؿثف رواه
كثقثرا
أحؿد وهثق حثدح صثحق ً .
وأحضثا :مجاهثدة الثـػس يف ذلثؽ ً
كثقرا  ،والعـاح بعبادة السر وققام الؾقؾ ،وخباحا الخػقات ،ومـفا  :اتفام
ً
الثثثثثـػس دائؿثثثثثا لؾتؼصثثثثثقر وهضثثثثثؿفا حؼفثثثثثا  ،والؼثثثثثرا ة يف سثثثثثقر
الصثثالحقـ الؿخؾصثثقـ  ،وآكتػثثاع بسثثقرهؿ ومحاكثثاتفؿ  .ومـفثثا :
العـاح بصالح الؼؾ وتزكقتثف  ،وحؼثقل ابثـ الؼثقؿ رحؿثف اهلل" :أطؿثال
وإن الـ ّقث بؿـزلث
الؼؾقب هل إصؾ ،وأطؿال الجقارح تبثع ومؽؿؾث ّ ،
الروح ،والعؿؾ بؿـزل الجسد لألطضا  ،الري إذا فارق الثروح ماتثت،
فؿعرف أحؽام الؼؾقب أهؿ مـ معرف أحؽام الجقارح" .وسثئؾ سثفؾ
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التستري رحؿف اهلل " :أي شل أشد طؾك الـػس؟! قثال" :اإلخثالص٪
ٕكف لقس لفا فقف كصق ".
طؾل مثـ كقتثل٪
وقال سػقان الثقري رحؿف اهلل " :ما طالجت شقئًا أشد ّ
طؾل".
إكفا تتؼؾ ُ
ّ
ُ
السؾػ يف ذلؽ  :قال مالؽ بـ دحـار -رحؿثف اهلل ":-لثق أن
ومـ روائ ِع
مـادحا حـادي بباب الؿسثجد :لقخثرج شثركؿ رجثالً ،واهلل مثا كثان أحثد
ً
بػضؾ ٍ
ِ
ققة أو سعل."!.
حسبؼـل إلك الباب إٓ رجالً
فؾؿثثا بؾثثغ ابثثـ الؿبثثارك رحؿثثف اهلل ققلثثف  ،قثثال " :بفثثرا صثثار مالثثؽ
مالؽًا…".

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /2وزاتبُ الدَٖ ٔأشزاط الشاع!.. ٛ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
ؿر ِ
قس ِطـْدَ
بـ الخطاب رضل اهلل طـف قالَ :ب ْقـَؿا ك َْح ُـ ُج ُؾ ٌ
طـ ُط َ
ات َحقمٍ ،إ ْذ َص َؾ َع َط َؾقـا َر ُج ٌؾ َشدحدُ
َر ُسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َذ َ
قابَ ،شدحدُ سق ِ
قاض الث ِ
َب ِ
اد الش ْعرُِ َٓ ،ح َرى َط َؾ ِقف أ َث ُر الس َػرَِ ،و َٓ
َ َ
َح ْعرِ ُف ُف ِمـا َأ َحدٌ َ ،حتك َج َؾ َس إِ َلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َف َل ْسـَدَ
َقف ،ووضع كَػ ِقف ط َؾك َف ِ
ِ
ِ
خ َر ِحفَ ،و َ
قالَ :حا ُم َحؿدُ ،
َ
ُر ْك َبتَقف إِ َلك ُركْبت َ َ َ
َأ ْخبِركِل َط ِـ ْ ِ
اإل ْس َالمَِ ،ف َؼ َال َر ُس ُ
قل اهلل ِ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:
اإلس َالمَ :أ ْن ت َْشفدَ َأ ْن َٓ إِ َلف إِٓ اهلل ،و َأن محؿدً ا رس ُ ِ ِ
قؿ
َ
ُ َ ُ َ
َ
قل اهللَ ،وتُؼ َ
َ ُ
«ِْْ ُ
ت
ت إِ ِن ْاس َت َط ْع َ
انَ ،وت َُحج ا ْل َب ْق َ
الص َالةََ ،وتُمتِ َل الزكَاةََ ،وت َُصق َم َر َم َض َ
تَ ،ف َع ِ
ج ْبـَا َل ُف َح ْس َل ُل ُف َو ُح َصد ُق ُف! َق َالَ :ف َل ْخبِ ْركِل
إِ َل ْق ِف َسبِ ًقال»َ ،ق َالَ :صدَ ْق َ
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َط ِـ ْ ِ
حؿ ِ
انَ ،ق َالَ « :أ ْن ت ُْم ِم َـ بِاهللَِ ،و َم َالئِؽَتِ ِفَ ،و ُك ُتبِ ِفَ ،و ُر ُس ِؾ ِفَ ،وا ْل َق ْق ِم
اإل َ
تَ ،ق َالَ :ف َل ْخبِ ْركِل
ْأ ِخرَِ ،وت ُْم ِم َـ بِا ْل َؼدَ ِر َخ ْقرِ ِه َو َشر ِه»َ ،ق َالَ :صدَ ْق َ
َط ِـ ْ ِ
اإل ْح َس ِ
انَ ،ق َالَ « :أ ْن َت ْع ُبدَ اهللَ كَلك َؽ ت ََرا ُه ،فنِ ْن َل ْؿ َتؽ ُْـ ت ََرا ُه َفنِك ُف
اك»َ ،ق َالَ :ف َل ْخبِ ْركِل َط ِـ السا َط ِ َ ،ق َالَ « :ما ا ْل َؿ ْس ُم ُ
َح َر َ
ول َطـ َْفا بِ َل ْط َؾ َؿ
ِم َـ السائِ ِؾ»َ ،ق َالَ :ف َل ْخبِركِل َط ْـ َأ َم َاراتِ َفاَ ،ق َالَ « :أ ْن ت َِؾدَ ْإَ َم ُ َربت ََفا،
قن فِل ا ْل ُبـْ َق ِ
ان»ُ ،ثؿ
َو َأ ْن ت ََرى ا ْل ُح َػا َة ا ْل ُع َرا َة ا ْل َعا َل َ ِر َطا َ الشا ِ َح َت َط َاو ُل َ
ا ْك َط َ
ت:
ت َم ِؾ ًّقاُ ،ثؿ َق َالَ « :حا ُط َؿ ُرَ ،أتَدْ ِري َم ِـ السائِ ُؾ؟»ُ ،ق ْؾ ُ
ؾؼ َف َؾبِ ْث ُ
اهللُ َو َر ُسق ُل ُف َأ ْط َؾ ُؿَ ،ق َال« :فنِك ُف ِج ْبرِ ُ
حؾ َأتَاك ُْؿ ُح َعؾ ُؿؽ ُْؿ َأ ْم َر ِدحـِؽ ُْؿ» .
رواه مسؾؿ.
أوٓ :هرا حدح ٌ طظقؿ اشتؿؾ طؾك أصقل الثدحـ واإلسثالم ومراتبثف،
وأشثثراط السثثاط  ،وبعثثض آداب صثثالب العؾثثؿ ،قثثال الـثثقوي رحؿثثف
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اهلل":واطؾثثؿ أن هثثرا الحثثدح َ حجؿث ُثع أكقاطثثا مثثـ العؾثثقم والؿعثثارف ،
وأداب والؾطائػ بؾ هق أصؾ اإلسالم".
ثاك ًقا :حؼقؼ اإلسالم :هق آستسال ُم هلل بالتقحقد وآكؼقثاد لثف بالطاطث
والبثثرا ة مثثـ الشثثرك وأهؾثثف ،وقثثد فسثثره الـبثثل صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ
بلطؿال الجثقارح الظثاهرة مثـ الؼثقل والعؿثؾ ،وتـؼسثؿ إطؿثال إلثك
طؿؾ بدين  :كالصالة والصقم ،وطؿؾ مثالل :كالزكثاة ،وطؿثؾ مركث
مـفؿا :كالحج .
ثالثا :حؼقؼ ُ اإلحؿان  :طرفقه لغ  :التصدحؼ  ،واصطالحاٌ :
ققل بالؾسان
بالجـان-الؼؾ  ، -وطؿؾ بإركان  ،حزحد بالطاطات وحـؼص
واطتؼا ٌد َ
بالعصقان  .حؼقل اإلمثام الؼحطثاين يف كقكقتثف:إحؿاكُـا بثاهلل بثقـ ثالثث ٍ ...
ٍ
وققل واطتؼاد َج ِ
ٍ
ـان
طؿؾ
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ِ
حعتؾجان
وحـؼص بالردى ** وكالهؿا يف الؼؾ
وحزحدُ بالتؼقى
ُ
فسره الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بآطتؼادات الباصـ ومره أهؾ
وقد ّ
السـ والجؿاط يف اإلحؿان أكف ققل وطؿثؾ  ،وأن إطؿثال كؾفثا داخؾث
يف مسؿك اإلحؿثان  ،فؼثد حؽثك الشثافعل طؾثك ذلثؽ إجؿثاع الصثحاب
والتابعقـ ومـ بعدهؿ مؿثـ أدركفثؿ .وأكؽثر السثؾػ طؾثك مثـ أخثرج
إطؿال مـ اإلحؿان إكؽارا شثدحدا  .وقثد دل طؾثك دخقلثف ققلثف تعثالك
(إِكؿا ا ْلؿ ْم ِمـ َ ِ
ت َط َؾ ْق ِف ْؿ َآ َحا ُت ُف
ت ُق ُؾق ُب ُف ْؿ َوإِ َذا ت ُِؾ َق ْ
حـ إِ َذا ُذكِ َر اهللُ َو ِج َؾ ْ
ُقن الر َ
َ ُ
قن ) سقرة إكػال .وحدح ( آحؿثان
حؿاكًا َو َط َؾك َرب ِف ْؿ َحت ََقك ُؾ َ
زَا َدت ُْف ْؿ إِ َ
وستقن شعب ).
بضع
َ
َ
رابعثثا :قاطثثد ُة اإلحؿثثان واإلسثثالم  ،أكفؿثثا إذا اجتؿعثثا افترقثثا ،أي لؽثثؾ
مصطؾ دٓلتف ،وإذا افترقثا اجتؿعثا ،أي دخثؾ أخثر يف معـثاه ،وكثان
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شامال لؽؾ الدحـ  .ويف حدح جبرحؾ افترقا لركرهؿا معثا  ،فاإلسثالم
بؿعـك إطؿال الظاهرة ،واإلحؿان بؿعـك إطؿال الباصـ .
الؿسؾؿ مـ أقر بالشفادتقـ وقد صار مسؾؿا حؽؿا  ،فنذا دخؾ
خامسا:
ُ
ً
يف اإلسالم برلؽ ألزم بشثرائع اإلسثالم وأركاكثف  ،فثنن امتـثع طثـ فعثؾ
جؿقع الػرائض ُحؽؿ بردتثف وكػثره  .وآحؿثان أركاكثف سثت وٓ حصث
اإلحؿان إٓ بفا جؿقعا  ،فؿـ ترك ركـا مـفا بطؾ إحؿاكف .
ثان بثثاهلل وهثثق آطتؼثثا ُد الجثثازم بقجثثقد اهلل وربقبقتثثف و
سادسثثا :اإلحؿث ُ
ً
ألقهقتف وأسثؿائف وصثػاتف ووحداكقث يف ذلثؽ  ،أي بلكثف ٓشثرحؽ لثف يف
واإلحؿثثان بالؿالئؽثث وهثثق آطتؼثثاد الجثثازم
ربقبقتثثف وٓ يف ألقهقتثثف .
ُ
بقجثثقدهؿ وأن اهلل خؾؼفثثؿ مثثـ كثثقر لعبادتثثف  ،وأكفثثؿ طبثثاد مؽرمثثقن ،
ٓحسثثبؼقكف بثثالؼقل وهثثؿ بثثلمره حعؿؾثثقن ٓ ،حسثثتؽبرون طثثـ طبادتثثف وٓ
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حستحسرون  .واإلحؿثان بالؽتث  ،وهثق آطتؼثا ُد الجثازم بثلن اهلل أكثزل
طؾك رسؾف كتبا  ،فقفا أمره وكفقف  ،ووطده ووطقده  ،وفقفا كثقر وهثدى،
قل بِؿا ُأك ِْز َل إِ َلق ِف ِمـ رب ِف وا ْلؿم ِمـُقن كُؾ َآمـ بِاهلل ِ
ْ ْ َ َ ُْ َ
َ َ
قال تعالك َ ( :آ َم َـ الر ُس ُ َ
وم َالئِؽَتِث ِثف و ُك ُتبِث ِثف ورسث ِثؾ ِف َٓ ُك َػثثر ُق ب ثقـ َأحث ٍثد ِمثثـ رسث ِثؾ ِف و َقثثا ُلقا سث ِ
ثؿ ْعـَا
ْ ُ ُ َ
َ ْ َ َ
َ
َ
َُ ُ
ََ
َؽ َربـَا َوإِ َل ْق َ
َو َأ َص ْعـَا ُ ْػ َراك َ
ؽ ا ْل َؿ ِصقر) سقرة البؼرة .
ثان بالرسثثؾ وهثثق آطتؼثثاد الجثثازم بثثلن اهلل
سثثاب ًعا :ومثثـ أركاكثثف :اإلحؿث ُ
سثثبحاكف أرسثثؾ إلثثك طبثثاده رسثثال مبشثثرحـ ومـثثررحـ  ،لفداح ث البشثثر
حـ
وإخراجفؿ مثـ الظؾؿثات إلثك الـثقر  ..قثال تعثالكُ ( :ر ُس ًثال ُم َبشثرِ َ
ِ
اس َط َؾك اهلل ِ ُحج ٌ َب ْعثدَ الر ُس ِ
ُقن لِؾـ ِ
ثؾ ) سثقر الـسثا .
حـ لِئَال َحؽ َ
َو ُمـْر ِر َ
واإلحؿان بالققم أخر وهق آطتؼا ُد الجازم بققم الؼقام واإلحؿثان بؽثؾ
ُ
ما أخبر اهلل بف وأخبر بثف رسثقلف صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ مؿثا حؽثقن بعثد
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واإلحؿثان
الؿقت  ،وحتك حدخؾ أهثؾ الجـث الجـث وأهثؾ الـثار الـثار .
ُ
بالؼدر خقره وشره وهق آطتؼا ُد الجازم بلن كثؾ خقثر وشثر بؼضثا اهلل
وقدره  ،وأن اهلل تعالك فعال لؿا حرحثد ،فؽثؾ شثل بنرادتثف  ،وٓ حخثرج
ِ
ثل ٍ َخ َؾ ْؼـَثا ُه بِ َؼثدَ ٍر) سثقرة
طـ مشقئتف وتثدبقره  .قثال تعثالك (إكثا كُثؾ َش ْ
الؼؿر  ..ولف مرات أربع مبسقص يف كت العؼائد .
ثامـًاُ :
فضؾ اإلحسان  ،وأكف مـ مرات الدحـ وهق أخص مثـ اإلحؿثان
واإلسالم  ،وقد أشار الـبل صؾك اهلل طؾقف وسثؾؿ إلثك أكثف حشثتؿؾ طؾثك
مؼامقـ :أحدهؿا :مؼا ُم الؿراقب  :وهق أن حعؿؾ العبثدُ طؾثك استحضثار
مشاهدة اهلل إحاه وإصالطف طؾقف وقربف مـف  ،فثنذا استحضثر العبثد هثرا يف
طؿؾثثف وطؿثثؾ طؾقثثف ففثثق مخؾثثص هلل ٕن استحضثثاره ذلثثؽ حؿـعثثف مثثـ
َ
حعؿؾ العبثدُ طؾثك
آلتػات لغقر اهلل .وثاكقفا  :مؼا ُم الؿشاهدة  :وهق أن
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استحضار مشاهدتف هلل بؼؾبف  ،فقتـقر الؼؾث باإلحؿثان  ،وتـػثر البصثقرة
حصقر الغق ُ كالعقثان  ،وهثرا هثق حؼقؼث اإلحسثان ،
يف العرفان  ،حتك
َ
وحتػاوت أهؾف فقف بحس بصائرهؿ .
ِ
ظؿ ِ
ُ
ومـػثر
شلن الساط وأكفا قارط ُ الزمان  ،وخاتؿ ُ الحقثاة،
تاسعًا :ط ُ
الـاس إلك الحساب والجزا الؿؼثقؿ  ،وطؾؿفثا قطعثًا إلثك اهلل تعثالك ،
ُ
وحـثزل الغقث ) سثقرة لؼؿثان .
طؾثؿ السثاط
قال تعالك  ( :إن اهلل طـده ُ
ومثثـ طالماتفثثا  " :أن تؾثثد إم ث ُ ربتَفثثا " والؿثثراد سثثقدتفا ومالؽتفثثا ،
و ُفسر ذلؽ بلمقر أشفرها  :أن حؽثر جؾ ُ الرققؼ حتك تجؾث البـثت ،
فتُعتؼ ثؿ تُجؾ إم فتشترحفا البـت  ،وتستخدمفا جاهؾث بلكفثا أمفثا ،
وقد وقع هرا يف اإلسالم  ،وفقف كـاح إلك اكتشار اإلسالم وكثرة الػتثقح
وجؾ الرققؼ  .وققؾ حؽثر العؼقق يف إوٓد ،فقعامؾ القلد أمف معامؾ
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السقد َأمتف خدم ً وهقاكا  ،واهلل الؿستعان  .ومثـ العالمثات  " :أن تثرى
الحػا َة العراة العال " .والؿراد أن أسافؾ الـاس وضعػا هؿ حتعثالقن يف
البـقان وحتػاخرون لغقر حاج .
طاشرا :فقف طدة آداب لطالب العؾثؿ :مـفثا  :تقاضثع الطالث لؾشثق ،
ً
وحسـ السمال  ،وأدب الصثحاب يف ُحسثـ اإلصثغا
وحسـ الجؾقس ُ
ُ
وكبثثاهتفؿ يف معرفث أحثثقال الـثثاس ،وصثثبر رسثثقل اهلل يف تبؾقثثغ العؾثثؿ،
وقربف مـ صحابتف رضل اهلل طـفؿ.

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /3أرناُ االسالً ٔالدعاٟي العظاً!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ ابـ طؿر رضل اهلل طـف قال سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ حؼقل ُ ( :بـل اإلسال ُم طؾك خؿس  :شفادة أن ٓ إلف إٓ
اهلل ،وأن محؿدا رسقل اهلل  ،وإقام الصالة ،وإحتا الزكاة  ،وحج
البقت  ،وصقم رمضان) متػؼ طؾقف.
العالؿ العابد الزاهد  ،وصثػف
أوٓ :راوي الحدح ِ  :هق طبداهلل بـ طؿر
ُ
الرهبل بشق اإلسالم اإلمام الؼدوة  ،وكان شدحد الحرر يف رواحتف طثـ
الرسقل ،فؼد قال معاصروه" :لثؿ حؽثـ مثـ أصثحاب رسثقل اهلل أحثدٌ
حررا مـ أٓ حزحد يف حدح رسقل اهلل أو حثـؼص مـثف مثـ طبثد اهلل
أشد ً
بـ طؿر" تقيف سـ ً ( )٧1مـ الفجرة .
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ثاك ًقا :هرا الحدح ُ
طظقؿ قدره ٓحتقائف طؾك أركثان اإلسثالم وأصثقلف
ٌ
الثدحـ إٓ بفثا  .قثال اإلمثا ُم الـثقوي
التل تحػثظ بـثا ه ،والتثل ٓ حصث
ُ
رحؿثثف اهلل " :إن هثثرا الحثثدح َ أصث ٌثؾ طظثثقؿ يف معرفث الثثدحـ  ،وطؾقثثف
إطتؿاده وقد جؿع أركاكف" .
إركان بؿثابث الثدطائؿ لؾبـقثان الؼثقي ،فثنذا أهؿؾثت سثؼط
ثال ًثا :هره
ُ
ثس وخصثثال أخثثرى  ،ولؽـثثف اخثثتص إركثثان
البـقثثان  ،ولإلسثثالم أسث ٌ
الشداد ،والدطائؿ الجسام ،التل ٓ حعرر أحد بفا.
رابعثثا :معـثثك (شثثفادة أن ٓ إلثثف إٓ اهلل وأن محؿثثدا رسثثقل اهلل) أن حؼثثر
العبد طـ اطتؼاد جازم أن ٓ إلف معبقد بحؼ إٓ اهلل سبحاكف  ،وٓ تتحؼؼ
الشثثفادة إٓ بثثركـقـ :إول :كػثثل إلقهقث والعبثثادة طثثـ سثثائر إكثثداد
وألف والطقا قت  .والثاين :إثبات إلقهق والعبادة الحؼ هلل دون مثا
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سثثقاه  .قثثال تعثثالك َ ( :و َل َؼثثدْ َب َع ْثـَثثا فِثثل ُكثثؾ ُأم ث ٍ َر ُسث ً ِ
ثقٓ َأن ُا ْط ُبثثدُ وا اهللَ
قت ) سقرة الـحؾ  .ومعـثك شثفادة أن محؿثدا طبثد اهلل
اجتَـ ِ ُبقا الطا ُ َ
َو ْ
ورسقلف اإلقرار بلن محؿدا طبد هلل ورسقلف  ،وأن اهلل أرسؾف لتبؾقغ دحـثف
َاك إِٓ كَافث ً لِؾـ ِ ِ
(و َمثا َأ ْر َسث ْؾـ َ
ثقرا
 ،وهداح الخؾؼ كاف قال تعثالك َ
ثاس َبش ً
و َكث ِ
ثثر ًحرا)  .ولؾشثثثفادتقـ شث ٌ
ثثروط ٓ تصثثث إٓ باإلتقثثثان بفثثثا والعؿثثثؾ
َ
بؿؼتضاها  ،وٓ حؽػل التؾػظ بفؿا .
خامسثثا :ققلثثف (:وإقثثام الصثثالة) الؿثثراد اقامتفثثا طؾثثك القجثثف الشثثرطل
ً
الؿطؾثثقب  ،ولثثرلؽ لثثؿ حؼثثؾ أداؤهثثا أو فعؾفثثا  ،بثثؾ الؿثثراد إقامتفثثا
ُ
الؿؼثقؿ طثـ الؿثمدي
فقختؾثػ
بشروصفا وأركاكفا وسثــفا يف أوقاتفثا ،
ُ
لفا.
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ومـ فعؾ ذلؽ مخؾصا ِ
سؾ َؿ لف دحـُف ،وبرئ مـ الـػاق ،وكاكثت مطفثرة
ً
لف مـ الركقب  ،ومـجا ًة وكثقرا حثقم الؼقامث  ،ويف الحثدح  (:والصثال ُة
كقر ).
سادسثثا ( :وإحتثثا الزكثثاة )  :وهثثل حث ٌثؼ واجث ٌ يف مثثال خثثاص لطائػث
ً
مخصقص يف زمثـ مخصثقص  .أوجبفثا اهلل طؾثك إ ـقثا إلخثقاكفؿ
الػؼثثرا  ،تصثثـع الرحؿ ث والتؽافثثؾ  ،وتزكثثل الؿثثال وتـؿقثثف ،وتشثثرح
الصدر وتمكسف  .ويف الحدح  (:ما كؼصت صدق مـ مال ).
سثثثابعا ( :وحثثثج البقثثثت ) :وهثثثق قصثثثدُ الؿشثثثاطرِ الؿؼدسثثث ِ إلقامثثث ِ
ً
الؿـاس ِ
ِ
ِ
وحؾث َز ُم ُلقجقبِثف:
،
ر
ث
ؿ
ع
ال
يف
ة
واحثد
ة
مثر
،
وجثؾ
طثز
هلل
ا
تعب
،
ؽ
ً
ً
ثدً
ُ
ُ
َ
ال ُؼدر ُة وآستطاط ُ الؿالق ُ وال َبدكق ُ .قال تعالك  (:وهلل طؾك الـثاس حثج
البقت مـ استطاع إلقف سثبقال ) سثقرة ال طؿثران  .وهثق واجث ٌ مثر ًة يف
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العؿر ،حجتؿثع فقثف الؿسثؾؿقن مثـ كثؾ إمطثار والبؾثدان  ،وحسثفؿ يف
وحدتفؿ وتآلػفؿ  ،وحؾ مشؽالتفؿ .
ْثؾ والش ِ
اإلمساك ،بـق ِ التعب ِثد ،طثـ إك ِ
َ
ثرب
رمضان ):
ثامـًا ( :وصقم
َ
ثقان الـسثثا ِ  ،وسثثائرِ الؿػطث ِ
و ِ شث ِ
ثراتِ ،مثثـ صؾثثق ِع ال َػج ثرِ إلثثك ُ ث ِ
ثروب
ُ
الشث ِ
ثثؿس .ومثثثـ فقائثثثده  :تربقثثث الثثثـػس طؾثثثك الصثثثبر واإلخثثثالص
والؿجاهدة ،والزهد يف الدكقا  ،والتركقر بحال الػؼرا  ،وبؾقغ التؼقى،
وقرف الرحؿ يف الؼؾ .
تـؼسثؿ إلثك أربعث
أركثان اإلسثالم
تاسعًا  :يف الحدح ِ َ :دٓل ٌ طؾثك أن
َ
ُ
ِ
ثفادتان ٪إذ ٓ بثد فقفؿثا
طؿ ٌؾ لِساين قؾبثل ،وهثق الش
أقسامٍ ،مـفا :ما هق َ
الج ِ
ُطثؼ الؾ ِ
ِ
ِمـ ك ِ
طؿ ٌثؾ بثدَ ين ،وهثق
سثان ،وت
َصثدحؼ َ
ـثان ،ومـفثا :مثا هثق َ
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ٌ
محض ،وهق الزكاةُ ،ومـفا :ما هق
الصال ُة والصق ُم ،ومـفا :ما هق مالل
الحج .
طؿ ٌؾ بدَ ين مالل ،وهق َ
َ
ابثـ بثاز رحؿثف
طاشرا :حؽؿ تارك هره إركثان ،قثال الشثق العالمث ُ ُ
ً
اهللُ ":أما ترك الصالة فؽػر أكبر يف أصث قثقلل العؾؿثا  ،تثرك الصثالة
كػر أكبر -والعقاذ باهلل -ردة طـ اإلسالم ،أما الزكثاة والصثقم والحثج
فؾقس بردة ،بؾ كبقرة مـ كبائر الركقب ،وٓ حؽػثر بثرلؽ إٓ إذا جحثد
مثال جحدَ وجقب الصالة أو الصقم أو الزكاة أو الحج مثع
القجقب ً ،
آستطاط  ٪كػر بنجؿاع الؿسؾؿقـ ،أما إذا كثان ٓ حجحثد القجثقب ،
ففرا حختص بالصالة ،حؽػر إذا تركفا ولثقلؿ حجحثد وجقبفثا يف أصث
ققلل العؾؿا .
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أما الزكاة فال حؽػر إذا كان حممـ بقجقبفا ،لؽثـ حتسثاهؾ وحبخثؾ بفثا،
هرا متقطد بالـار ،وجا يف الحدح الصحق طـ الـبل ﷺ أكثف حعثرب
حقم الؼقام بالؿال الري بخؾ بزكاتثف ،حعثرب بثف حثقم الؼقامث مثـ كؼثقد
تحؿك طؾقف. .. ،

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /4خَملُ االٌشاُِ ٔاخلٕف وَ اخلامت!.. ٛ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
ٍ
مسعقد رضل اهلل طـف قال :حدثـا
طـ أبل طبدالرحؿـ طبداهلل بـ
ُ
ُ
إن
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وهق
الصادق الؿصدوقّ ( :
حقما كطػ  ،ثؿ حؽقن طؾؼ ً
أحدَ كؿ ُح ُ
جؿع خؾ ُؼف يف بطـ أمف أربعقـ ً
ُ
مثؾ ذلؽ ،ثؿ حؽقن مضغ ً مثؾ ذلؽ ،ثؿ
حرسؾ إلقف الؿ َؾ ُؽ فقـػ ُ
ِ
ٍ
كؾؿات :ب َؽ ْت ِ
رزقف وأجؾف وطؿؾف ،وشؼل
فقف الروح ،وحممر بلربع
أو سعقدٌ  ،فقالري ٓ إلف قره إن أحدكؿ لقعؿؾ بعؿؾ أهؾ الجـ
ذراع ،فقسبؼ طؾقف الؽتاب  ،فقعؿؾ
حتك ما
َ
حؽقن بقـف وبقـفا إٓ ٌ
بعؿؾ أهؾ الـار فقدخؾفا ،وإن أحدكؿ لقعؿؾ بعؿؾ أهؾ الـار حتك
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ذراع ،فقسبؼ طؾقف الؽتاب ،فقعؿؾ بعؿؾ
ما حؽقن بقـف وبقـفا إٓ ٌ
أهؾ الجـ فقدخؾفا ) .رواه البخاري ومسؾؿ .
أوٓ :راوي الحدح ِ  :هق أبق طبدالرحؿـ طبداهلل بـ مسعقد بثـ افثؾ
قثدحؿا ،وحؼثال :إكثف
بـ حبق الفرلل ،حؾقػ بـثل زهثرة ،أسثؾؿ بؿؽث
ً
ثان ِمثثـ السثثابِ ِؼقـ إَولِ ثقـ و ِمثثـ الـجبثثا ِ
ْ َ َ َ َ َ
ْ َ
سثثادس سثثت يف اإلسثثالمَ ،كث َ َ
ِِ
اج َر ِ
َثان َح ْثق َم ال َق ْر ُم ْثق ِك َط َؾثك الـ ْػ ِ
ثؾ
الف ْج َثر َت ْق ِـ َوك َ
ال َعالؿ ْق َـ َش ِفدَ َبدْ ر ًا َو َه َ
َو َمـَاقِ ُب ث ُف َ ِز ْحث َثر ٌة َر َوى ِط ْؾؿثثًا كَثِ ْقثثر ًا… وكاكثثت وفاتثثف سثثـ (  )16مثثـ
الفجرة.
َ
أحثقال اإلكسثان وخؾؼثف
تضثؿـ
ثاك ًقا :تؽؿثـ أهؿقث ُ الحثدح ُ يف كقكثف
َ
وخاتؿتثثف ومصثثقره يف الثثدكقا وأخثثرة وطثثدم آ تثثرار بالؿظثثاهر  .قثثال
الحثثافظ ابثثـ الؿؾؼثثـ  -رحؿثثف اهلل  :-لثثق أمعثثـ إئؿ ث الـظثثر يف هثثرا
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الحدح كؾف مـ أولف إلك آخره ،لقجدوه متضؿـًا لعؾقم الشثرحع كؾفثا
ضاهرها وباصـفا  .وقال الحافظ ابـ حجر الفقتؿل  -رحؿف اهلل  :-هثق
حدح ٌ
طظثقؿ جؾقثؾ ،حتعؾثؼ بؿبثدأ الخؾثؼ وكفاحتثف ،وأحؽثام الؼثدر يف
ٌ
الؿبدأ والؿعاد .
حجؿع بقـ مثا الرجثؾ
ثال ًثا :ققلف ُ ( :حجؿع خؾ ُؼف ) ححتؿؾ أن حرا َد بلكف
ُ
ِ ِ
ثـ َمثا ٍ َدافِ ٍثؼ
والؿرأة فقخؾثؼ مـفؿثا القلثد ٪كؿثا قثال تعثالكُ ﴿ :خؾ َثؼ م ْ
َحخْ ُر ُج ِم ْـ َب ْق ِـ الص ْؾ ِ َوالت َرائِ ِ ﴾ [الطثارق .]٧ ،٦ :وققلثف ( أربعثقـ
حقما ) حتك حتفقل لؾخؾؼ وهق فقفثا ( كطػث ) ،والـطػث الؿـثل ،وأصثؾفا
ً
الؿثثا الؼؾقثثؾ ،وجؿعفثثا :كطثثاف  -قالثثف الـثثقوي  ( -ثثثؿ ) طؼ ث تؾثثؽ
إربعثثقـ (حؽثثقن ) ٪أي :حصثثقر ( طؾؼ ث ً ) وهثثق الثثدم الغؾثثقظ الؿتجؿثثد
حقما( ،ثثؿ)
(مثؾ ذلؽ ) ٪أي :مؼدار ذلؽ الزمـ الري مر ،وهق أربعقن ً
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طؼ إربعقـ الثاكق ( حؽقن مضغ ً ) ٪أي :قطع لحؿ صثغقر بؼثدر مثا
حؿضغُ { ،مخَ ؾ َؼ ٍ َو َ ْقرِ ُمخَ ؾ َؼث ٍ } [الحثج ]٥ :قثال ابثـ طبثاس :مخؾؼث ٪
أي :تام  ،و قر مخؾؼ  ٪أي :قر تام  ،بؾ كاقص الخؾؼ .
حؽثقن بعثد
راب ًعا :يف الحثدح  :دٓلث ٌ طؾثك أن كػث الثروح يف الجـثقـ
ُ
مضل مائ وطشرحـ حقما مـر ابتدا ِ الحؿؾ وهثق قثقل الصثحاب وطؾثك
هرا بـك اإلمام أحؿثد مرهبثف الؿشثفقر  :يف أن الجـثقـ إذا تثؿ لثف أربعث
أشفر ثؿ سؼط فنكف حصؾك طؾقثف  ،وحلخثر حؽثؿ أدمقثقـ أمثا إذا سثؼط
دون أربع أشفر قبثؾ كػث الثروح فبضثع لحثؿ ٓ حتعؾثؼ بثف حؽثؿ فثال
حؽػـ وٓ حصؾك طؾقف وٓ حد فـ يف الؿؼبرة بؾ حقارى يف حػرة.
خامساّ :
دل الحدح ُ طؾك أن الؽتاب تؽثقن بعثد إربعث إشثفر  ،ويف
ً
حدح حرحػ بـ أسقد الري أخرجف مسؾؿ حدل طؾك أن الؽتابث تؽثقن
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يف أول إربعثثقـ الثاكقث وضثثاهر ذلثثؽ التعثثارض وقثثد جؿثثع بقـفثثا أهثثؾ
العؾؿ طؾك وجثقه أحسثـفا أن حؼثال أن ذلثؽ حختؾثػ بثاختالف إجـث
فؿـفؿ مـ حؽت لف بعد إربعقـ ومـفؿ مـ حؽت لف بعد أربع أشفر .
ويف ذلؽ دلقؾ طؾك إثبات الؼدر  ،وهق ركـ اإلحؿان ،وسر اهلل يف خؾؼثف
كؿا تؼدم ،والعؾؿ بف والخقف مـف ٓ حؿـثع أكـثا مختبثرون ومخقثرون يف
مقسر لؿا َ
خؾؼ لف ).
هره الحقاة كؿا قال يف حدح  (:اطؿؾقا فؽؾ
ٌ
سادسثثا :ضثثرور ُة الخثثقف الشثثدحد والحثثرر مثثـ سثثق الخاتؿ ث  ،وأن
العبر َة لقس بؽثرة العؿؾ وإكؿا العبر ُة بالخقاتقؿ ،وسثمال البثاري دومثا
الثبات .ولفرا كان الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حؽثر أن حؼثقل " حامؼؾث َ
الؼؾقب ثبت قؾبل طؾك دحـؽ فؼقؾ حثا كبثل اهلل آمـثا بثؽ وبؿثا جئثت بثف
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ففؾ تخاف طؾقـا فؼال  :كعؿ إن الؼؾقب بقـ أصبعقـ مـ أصابع اهلل طثز
وجؾ حؼؾبفا كقػ شا " .
سابعا :مره ُ أهؾ السـ والجؿاط أن ٓ ُحشفدَ لؿعقـ بجـث وٓ كثار ،
إٓ مثثا شثثفد لثثف اهلل أو رسثثقلف صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ بثثرلؽ كؿثثا شثثفد
بالجـ لؾعشرة والحسـ والحسقـ وثابت بـ ققس وطؽاش و قثرهؿ ،
وكؿا شفد بالـار ٕبل لف وأبل صالث و قثرهؿ  ،وٓ حجثقز الحؽثؿ
طؾثثك أحثثد بجـ ث وٓ كثثار مثثـ قثثر دلقثثؾ حقج ث ذلثثؽ إٓ أكـثثا كرجثثق
لؾؿحسثثـ وكخثثاف طؾثثك الؿسثثل وكشثثفد لؾؿثثممـقـ بالجـ ث طؿقمثثا
وكشفد لؾؽػار بالـار طؿقما مـ قر تعققـ .
ثامـًا :أن السعاد َة الحؼقؼق هل التزا ُم العبد الطاط مـ اإلحؿان والعؿثؾ
الصثثال مؿثثا حؽثثقن سثثببا يف دخثثقل الجـ ث وفرحثثف الثثدائؿ ،والشثثؼاوة
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الحؼقؼق ث هثثل الخثثروج طثثـ صاط ث اهلل واإلطثثراض طثثـ دحـثثف واكتفثثاك
محارمف مؿا حؽقن سببا يف دخقل الـار والؿؼام الشثؼل  ،وسثعادة الثدكقا
وإن سرت ففل ممقت  ،وشؼقتفا وإن أتعبثت ففثل محثدودة ،فالسثعادة
ْ
التامثثث يف جـثثثات الـعثثثقؿ  ،والشثثثؼاو ُة الؿؼقؿثثث يف دار الجحثثثقؿ  ،واهلل
الؿستعان .
َ
اكتشثػ الطث الحثدح
تاسعًا :هرا الحدح ُ مـ دٓئثؾ الـبثقة ،فؼثد
أمثقرا خطقثر ًة قبقث ،
شقئًا مـ هثره الؿراحثؾ وإصثقار  ،ولؿثا كاكثت
ً
استفؾفا الراوي بؼقلف  (:الصادق الؿصدوق ) .
طاشثثرا  :ومثثـ أسثثباب ُحسثثـ الخاتؿثث  :آسثثتؼام ُ طؾثثك شثثرع اهلل،
والخقف مـ آكحراف والضالل  ،والؿسارط يف الخقثرات  ،والحثرر
ِ
الثبثات دحؿث ً ،
الثـػس دائؿثا  ،وسثمال اهلل
مـ الغثرور والرحثا  ،واتفثام
َ
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والتطؾع إلك الدار أخرة  ،وتحسقـ الظـ باهلل تعالك و قرهثا مؿثا هثق
يف مقاضعف .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /5خماطزُ اإلحداث يف الدَٖ!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ أم الؿممـقـ أم طبداهلل طائش رضل اهلل طـفا قالت :قال رسقل
َ
أحدث يف أمركا هرا ما لقس مـف ،ففق
اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ ( :مـ
طؿال
رد ) .رواه البخاري
ومسؾؿ ،ويف رواح ٍ لؿسؾؿٍ ( :مـ طؿؾ ً
ٌ
لقس طؾقف أمركا ،ففق رد ).
أوٓ :راوي الحدح ِ  :هل الصدحؼ بـت الصدحؼ رضثل اهلل طـفؿثا ،أم
الؿممـقـ طائش بـت أبل بؽر الصثدحؼ ،وكاكثت مثـ أحث كسثائف إلقثف
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بعد خدحجث رضثل اهلل طـثف  .وأفؼثف الـسثا  ،قثال
الصثثحاب  :مثثا أشثثؽؾ طؾقـثثا حثثدح قثثط فسثثللـا طـثثف طائشث إٓ وجثثدكا
طؾؿا ،؟ومـاقبفا كثقرة تقفقت سـ ( )٥٨مـ الفجرة .
طـدها مـف ً
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ٌ
ثاك ًقا :الحثدح ُ
أصثؾ مفثؿ يف حػثظ الثدحـ والتثزام الشثرع وذم البدطث
واإلحثثداث .فقثثف قثثال الـثثقوي  -رحؿثثف اهلل  :-إكثثف قاطثثدة طظقؿث مثثـ
ققاطثثد اإلسثثالم ،وإكثثف مثثـ جقامثثع كؾؿثثف صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ ٪فنكثثف
صرح يف رد البدع والؿخت ََرطات ،وهق مؿا حعتـك بحػظف واستعؿالف يف
إبطال الؿـؽرات  .وقال الحافظ  -رحؿف اهلل  :-هثرا الحثدح معثدود
مـ أصقل اإلسالم ،وقاطدة مـ ققاطده ،وقال :حصؾ أن حسؿك كصػ
أدل الشرع .
ثال ًثثثا :ققلثثف  (:مثثـ أحثثدث يف أمركثثا) أي يف الشثثرحع مثثـ حؽثثؿ جدحثثد
مختؾػ ،ففق باصؾ  ،فؽؾ مـ ابتدع يف الدحـ بدط حضاهل بفثا تشثرحع
ِ
آثؿ ،وذلؽ مثؾ الجفر بآح
ومحدثفا ٌ
اهلل ففل مردودة طؾقف قر مشروط ُ
الؽرسل طؼ الصؾقات الخؿس وشبففا ..
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َ
أحدث مؿا ٓ أصثؾ لثف يف
ومعـك البدط  :قال ابـ رج رحؿف اهلل :ما
ٌ
أصثؾ حثدل طؾقثف ،فؾثقس بدطث شثرطًا
الشرحع حدل طؾقف ،أما ما كان لف
وإن كان بدط ً لغ ً .
البدع كؾفثا محرمث ٌ مرمقمث شثرطا لؼثقل الـبثل صثؾك اهلل طؾقثف
رابعا :
ُ
وسؾؿ (وكؾ بدط ضالل وكثؾ ضثالل يف الـثار) رواه الـسثائل ،ولثقس
يف الدحـ بدط حسـ كؿا حزطؿ ذلؽ أهؾ البدع وحؽؿ الـبثل يف البدطث
قاطدة طام ٓ حستثـك مـفا شقئ ومـ استثـك شقئا فعؾقف بالدلقؾ  .وقثال
اإلمثثا ُم ابثثـ تقؿق ث رحؿثثف اهلل "البدط ث مثثا خالػثثت الؽتثثاب والسثثـ أو
إجؿاع سؾػ إم مـ آطتؼادات والعبادات".
خامسثثا :الحثثدح ُ ححؿثثؾ الؿثثممـ طؾثثك تؼػثثل الشثثر ِع  ،والتباطثثد طثثـ
ً
البدع والؿخالػات  ،ولق استحسـفا الـاس .
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جرحان البدع إكؿا هثق يف إمثقر
إٓ ما كان مـ أمقر الدكقا  ،ولرلؽ فنن
َ
التعبدح التثل حتؼثرب بفثا إلثك اهلل  ،أمثا العثادات التثل ٓ تشثقبفا طبثادة
وإمقر الدكققح فال مدخؾ لفا يف باب البدطث ولثرلؽ حجثقز آكتػثاع
يف كؾ ماححؼؼ مصؾح ً دحـقث أو دكققحث مثـ صثـاطات الؽػثار وآٓتفثؿ
التل لقست مـ خصائصفؿ .
سادسا  :البدط ُ طؾثك أكثقاع :اولفثا  :بدطث يف آطتؼثاد  :كاطتؼثاد طؾثؿ
الغقثثثثث ٕحثثثثثد مثثثثثـ الخؾثثثثثؼ أو أن هـثثثثثاك أبثثثثثدآ حتصثثثثثرفقن يف
الؽثثقن!..وثاكقفثثا :بدطث يف العبثثادة  :كابتثثداع صثثؾقات وأذكثثار وأوراد
وأدطق وأطقاد طؾك هقئ قر مشروط كصالة الر ائ والؿقلد الـبقي
وأشباهفا .
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وثالثفا  :بدط يف السؾقك :كالتؼرب إلثك اهلل بتحثرحؿ الحثالل وتحؾقثؾ
الحثثرام كآمتـثثاع طثثـ لثثبس كثثاطؿ الثقثثاب والثثزواج وبعثثض إصعؿث .
ورابعفا  :بدطث يف الثدطقة إلثك اهلل  :كنحثداث صرائثؼ مبتدطث مخالػث
لؿثثـفج السثثؾػ الصثثال مثثـ التجؿقثثع والتحثثزب الؿثثرمقم ،والبقع ث
لؾجؿاطات الضال وشبففا .
تـؼسؿ البدط ُ مـ حق الحؽؿ إلك قسؿقـ :
ساب ًعا:
ُ
 -٠بدط مؽػرة :وهل كؾ ما اشتؿؾت طؾثك شثل مثـ كثقاقض الثدحـ
كبدطث ثثالة الؼدرح ث والجفؿق ث وأهثثؾ اإلتحثثاد ووحثثدة القجثثقد ،
وبدط تصحق إدحان وبدطث تثرك آحتجثاج بالسثـ والؼثقل بثلن
أحؽام الشرحع ٓ تصؾ لفرا الزمان و قرها .
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 -6بدط مػسثؼ  :وهثل كثؾ ماخؾثت مثـ كثقاقض وكاكثت دون الؽػثر
كغال البدع العؿؾق والسؾقكق التل ٓ تصؾ إلك حد الشرك.
ثامـا :يف الحدح دٓل ٌ قاصع طؾثك حجقث السثـ الـبقحث  ،وأكفثا حؽثؿ
قبقٓ ور ًّدإ ٪ن أكثرها جا ت بف الســ  ،حؼقل الحثافظ
طؾك العبادات ً
ٌ
طظقؿ مـ أصقل
أصؾ
ابـ رج الحـبؾل رحؿف اهللُ  " :وهرا الحدح
ٌ
اإلسالم ،وهق كالؿقزان لألطؿال يف ضاهرها كؿا أن حدح  ( :إطؿال
بالـقات ) مقزان لألطؿال يف باصـفا ،فؽؿا أن كؾ طؿثؾ ٓ حثراد بثف وجث ُف
اهلل تعالك ،فؾقس لعامؾف فقف ثقاب ،فؽرلؽ كؾ طؿؾ ٓ حؽقن طؾقف أمثر
اهلل ورسقلف ،ففق مردود طؾك طامؾف ،وكؾ مثـ أحثدث يف الثدحـ مثا لثؿ
حلذن بف اهلل ورسقلف ،فؾقس مـ الدحـ يف شل " .
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الخقثثر كثثؾ الخقثثر يف اتبثثاع الثثـفج  ،وذم البثثدع ،ومقافؼ ث
تاسثثعًا :أن
َ
أكؿؾت لؽؿ دحـؽؿ واتؿؿت طؾقؽؿ كعؿتثل
الفدي ،قال تعالك  (:الققم
ُ
ورضقت لؽؿ اإلسالم دحـًا) سقرة الؿائدة  .وقثال سثبحاكف  (:لؼثد كثان
لؽثثؿ يف رسثثقل اهلل أسثثقة حسثثـ ) سثثقرة إحثثزاب  .وخقثثر إمثثقر
البدائع…!
الؿحدثات
السالػات طؾك الفدى ..وشر إمقر
ُ
ُ
طاشثثرا :لثثقس يف اإلسثثالم بدطثث ٌ حسثثـ وسثثقئ  ،بثثؾ كؾفثثا مرمقمثث
ً
سـ يف اإلسالم سـّ حسـ ).
مشموم  ،واستدٓل بعضفؿ بحدح (مـ ّ
الؿراد بف  :مثـ أحقثا سثـّ مثـ سثــ الـبثل صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ أو ّ
دل
ّ
وحثدل
طؾقفا أو أمر بفا أو طؿؾ بفا لقؼتدي بثف مثـ حثراه أو حسثؿع طـثف ،
طؾك ذلؽ حدح أبل ُه َر ْح َر َة رضثل اهلل طـثف َق َ
ثال َجثا َ َر ُج ٌثؾ إِ َلثك الـبِثل
َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َف َح َط َؾ ْق ِف ( أي ح ّ طؾك التصثدّ ق طؾقثف ) َف َؼ َ
ثال
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َر ُج ٌؾ ِطـ ِْدي ك ََرا َوك ََرا َق َال َف َؿا َب ِؼل فِل ا ْل َؿ ْج ِؾ ِ
س َر ُج ٌؾ إِّٓ ت ََصثد َق َط َؾ ْق ِثف
َ
ثال رس ُ ِ
ِ
اسثتَـ َخ ْق ًثرا
ثقل اهلل َصثؾك اهللُ َط َؾ ْقثف َو َسثؾ َؿ َم ْ
ثـ ْ
بِ َؿا َقؾ َأ ْو َك ُث َثر َف َؼ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ثـ ُأ ُج ِ
ثـ
استُـ بِ ِف ك َ
اسثتَـ بِثف َوٓ َحثـْ ُؼ ُص م ْ
ثقر َم ْ
َان َل ُف َأ ْج ُر ُه كَثامالً َوم ْ
ثـ ْ
َف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُأج ِ ِ
ثـ
اسثتُـ بِثف َف َع َؾ ْقثف ِوز ُْر ُه كَثامال َوم ْ
ُ
استَـ ُسـ ً َسثق َئ ً َف ْ
قره ْؿ َش ْقئًا َو َم ْـ ْ
َار ال ِري استَـ بِ ِثف وٓ حثـْ ُؼص ِمثـ َأوز ِ ِ
َأ ْوز ِ
ثؿ َشث ْقئًا  .رواه ابثـ ماجث .
ْ ْ
َ َ ُ
َاره ْ
ْ
واهلل الؿقفؼ .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /6حكٗك ُٛالشبّات ٔإصالحُ الكمب!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
سؿعت رسقل اهلل صؾك
طـ الـعؿان بـ بشقرٍ رضل اهلل طـفؿا قال:
ُ
بقـ ،وبقـفؿا
بقـ وإن الحرام ٌ
اهلل طؾقف وسؾؿ حؼقل ( :إن الحالل ٌ
كثقر مـ الـاس ،فؿـ اتؼك الشبفات
أمقر
ٌ
مشتبفات ٓ حعؾؿفـ ٌ
لدحـف ِ
استبرأ ِ
وطرضف ،ومـ وقع يف الشبفات وقع يف الحرام،
كالراطل حرطك حقل الحؿك حقشؽ أن حرتع فقف ،أٓ وإن لؽؾ ٍ
مؾؽ
محارمف ،أٓ وإن يف الجسد مضغ ً إذا
حؿك ،أٓ وإن حؿك اهلل
ُ
ً
ص َؾحت ص َؾ الجسد كؾف ،وإذا فسدت فسد الجسد كؾف ،أٓ وهل
الؼؾ )  .رواه البخاري ومسؾؿ .
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أوٓ :راوي الحدح ِ  :هق الـعؿان بثـ بشثقر بثـ سثعد ،إمقثر العثالؿ،
صثثاح رسثثقل اهلل صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ وابثثـ صثثاحبف ،أبثثق طبثثداهلل
إكصاري الخزرجل ،ابـ أخثت طبثداهلل بثـ رواحث  ،وهثق أول مقلثقد
لألكصار بالؿدحـ الؿـقرة بعد مؼدَ م الـبثل صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ إلقفثا،
هجرحا.
تقيف بالشام سـ ()٦4
ً
ثاك ًقثثا :هثثرا حثثدح ٌ جؾقثثؾ الشثثلن  ،معثثدو ٌد يف مثثدارات اإلسثثالم  ،قثثال
الؽرماين رحؿف اهلل :أجؿع العؾؿا طؾك ِط َظ ِؿ مققع هرا الحدح  ،وأكثف
أحثثد إحادح ث التثثل طؾقفثثا مثثدار اإلسثثالم ،قثثال جؿاط ث  :هثثق ثؾ ث
اإلسثالم ،وإن اإلسثالم حثثدور طؾقثف وطؾثك حثثدح " :إطؿثال بالـقث "،
وحدح ِ " :مـ ُحسـ إسالم الؿر  :تركثف مثا ٓ حعـقثف" ،وقثال أبثق داود
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السجسثثتاين رحؿثثف اهلل  :حثثدور طؾثثك أربعثث أحادحثث  ٪هثثره الثالثثث ،
وحدح  ٓ" :حممـ أحدكؿ حتك حح ٕخقف ما حح لـػسف" .
بقثثثـ ) أي :واضثث ٓ حخػثثك حؾثثف ( ،وإن
ثالثثثا :ققلثثف  ( :إن الحثثالل ٌ
ثثـ ) أي :ضثثاهر قثثر خػثثل ( ،وبقـفؿثثا ) ٪أي :بثثقـ الحثثالل
الحثثرام بقث ٌ
ثتبفات ) ٪أي :قثثر واضثثحات ِ
الحثثؾ
ثقر مشث
ٌ
والحثثرام القاضثثحقـ ( أمث ٌ
والحرم  ،والؿراد أكفا تشتبف طؾك بعض الـاس دون بعض ،قال الـقوي
رحؿثثف اهلل :إشثثقا ثالث ث أقسثثام :حثثالل بثثقـ واض ث ٓ حخػثثك حؾثثف،
كثثالخبز والػقاكثثف والزحثثت والعسثثؾ ،وحثثرام بثثقـ ،كثثالخؿر والخـزحثثر
والؿقتث والبثثقل والثثدم الؿسثثػقح ،والؿشثثتبفات قثثر القاضثثح الحثثؾ
((كثقثر مثـ
والحرم  ٪فؾفرا قال ٓ ( :حعؾؿفـ ) ٪أي ٓ :حعؾثؿ حؽؿفثا
ٌ
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ٍ
بـص أو ققثاس أو استصثحاب
الـاس)) ،وأما العؾؿا فقعرفقن حؽؿفا
أو قر ذلؽ .
رابعا  :الشبفات جؿ ٍع شبف وهل كؿا فسثرها اإلمثام أحؿثد رحؿثف اهلل
"بلكفثثا مـزل ث بثثقـ الحثثالل والحثثرام حعـثثل الحثثالل الخثثالص والحثثرام
الخالص وفسرها تارة باختالط الحالل والحرام " .والقاجث ُ تقققفثا
حتثثك حتبثثقـ حؽؿفثثا ،كؿثثا قثثال  " :فؿثثـ اتؼثثك الشثثبفات اسثثتبرأ ِ
لدحـثثف
ِ
وطرضف ،ومـ وقع يف الشبفات وقع يف الحرام ".
ِ
ِ
ِ
خؾثقط بالربثا ،والتعطثر
الؿ
الؿشثبقه أو َ
ومـ أمثؾتفا الؿعاصثرة :الؿثال َ
بالعطقر الؽحقلق الحدحث
حسـ تعؾقؿ رسقل اهلل لصثحابتف بضثرب إمثثال ( كثالراطل
خامسا :
ُ
ً
حرطك َ
حقل الحؿك حقشثؽ ان حرتثع فقثف ) وهثق كثقثر يف سثـتف وتعؾقؿثف
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كحدح ( مثؾ الصؾقات الخؿثس كـفثر ٍ
جثار( ،والـَثاس كنبثؾ مائث )
ِ
حح َفثثا َصق ث ٌ ).
(م َثث ُثؾ الث ِثري َح ْؼث َثر ُأ ا ْل ُؼث ْثر َ
آن ك َْإُت ُْرج ث َص ْع ُؿ َفثثا َصق ث ٌ َ ،و ِر ُ
َ
و قرها .
ومعـك  :أٓ وإن لؽؾ مؾثؽ حؿثك  :أي مثا ححؿقكثف مثـ إراضثل فؼثد
جرت طادة الؿؾقك والقجفا أن ححؿقا لفؿ قطع مـ إرض حتثك ٓ
حرطاهثثا الـثثاس  ،فتبؼثثك وافثثر ًة لرطثثل بفثثائؿفؿ  ،فثثنذا جثثا هثثرا الراطثثل
بغـؿف حقل هرا الحؿك ورأتف البفائؿ فنكفا تطؿع فقف لحسـف وخضرتف ،
فالري حـتفؽ الؿشتبفات كالراطل الري حرطثك حثقل الحؿثك الؿحثرم
حقشؽ أن حقاقعف .
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وجقب تعظقؿ حرمات اهلل ،وهل مـاهقف وحدوده ،التثل حثرم
سادسا :
ُ
ً
تعدحفا أو مؼارفتفا  ،واستسفال القققع يف الشبفات صرحؼ لؿالمستفا ،
والتل حـتج طـفا تساهؾ الحرام  ،وقسقة الؼؾ  ،واطقجاج السؾقك .
ساب ًعا :ضثرور ُة استصثالح الؼؾث والعـاحث بثف ،لتؼؾبثف وخطثقرة تؾؼقثف
الشثثبفات ،وكقكثثف جثثقهر إطضثثا  ،وقثثد ذكثثروا لصثثالح الؼؾثثقب
ثقرا مـفثثا  :قثثرا ُة الؼثثرآن بتثثدبر ،وذكثثر اهلل الؿطؾثثؼ  ،وخثثال الثثبطـ
أمث ً
ثحر،
بتؼؾقثثؾ إكثثؾ ،وكثثرلؽ ققثثام الؾقثثؾ بالعبثثادة ،والتضثثرع طـثثد السث َ
ومجالس الصالحقـ ،والصؿت طؿا ٓ حعـثل ،وأكثؾ الحثالل وتجـث
الخبائ .
ِ
الشبفات برحدٌ إلك الؿحرم لقجفقـ  :باستسفالف الؿحرمثات
ثامـًا :أن
والجرأة طؾقفا ،كؿا قال بعضفؿ :الصغقر ُة تجر الؽبقرة ،والؽبقرة تجر
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الؽػر وكؿا روي " الؿعاصل برحد الؽػر" .وكرلؽ اإلكثار مـفا سب ٌ
لظؾؿ الؼؾ وفؼدان كقر العؾؿ والقرع فقؼثع يف الحثرام وهثق ٓ حشثعر
بف  ،واهلل الؿستعان .
تاسثعًا :يف الحثثدح دلقث ٌثؾ طؾثثك "قاطثدة سثثد الثثررائع " الؿػضثثق إلثثك
الققثثقع يف الؿحرمثثات  ،وتحثثرحؿ القسثثائؾ إلقفثثا  ،مثثثؾ :تحثثرحؿ بقثثع
السالم وقت الػتـ  ،لئال حػضل إلك زحادة الخصقم  ،وكرلؽ تحرحثؽ
س آلف الؿشركقـ  ،لئال حسبقا القاحد إحد سبحاكف وتعالك .
وكثثرلؽ حثثدل طؾثثك اطتبثثار قاطثثدة " در الؿػاسثثد مؼثثدم طؾثثك جؾ ث
الؿصال " ،مثؾ :الؽرب إلصالح ِ
ذات البقـ جثائزٕ ٪ن در َ مػسثدة
الخالف َأولك مـ جؾ الصدق الؿحب إلك الـػقس .
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ثاس تجثثاه الشثثبفات طؾثثك أقسثثام  -٠:مثثـ حتؼثثل هثثره
طاشث ًثرا :أن الـث َ
الشبفات إلشتباهفا طؾقف ففرا قد استبرأ لدحـف وطرضف ،واسثتـار قؾبثف .
 -6مثثـ حؼثثع يف الشثثبفات  ،ففثثرا قثثد طثثرض كػسثثف لؾققثثقع يف الحثثرام،
وسقد قؾبف .
 -1مـ كان طالؿا بحؽؿفا واتبثع مثا دلثف طؾؿثف فقفثا ولثؿ حثركره الـبثل
صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ لظفثثقر حؽؿثثف وهثثؿ العؾؿثثا وأشثثباهفؿ وهثثق
أفضؾ إقسام الثالث حق دراهثا بػضثؾ مثا مـحثف مثـ طؾث ٍؿ مثـ طؾثؿ
وتؼقى.

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /7حكٗك ٛالٍصٗخ ٛيف اإلسالً!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

ٍ
أوس الداري رضل اهلل طـف :أن الـبل صؾك اهلل
طـ أبل رقق َ تؿق ِؿ بـ
طؾقف وسؾؿ قال ( :الدحـ الـصقح ) ،قؾـا :لِ َؿـ؟ قال ( :هلل،
ولؽتابف ،ولرسقلف ،وٕئؿ الؿسؾؿقـ ،وطامتفؿ ) ٪رواه مسؾؿ .
ِ
ثقؿ بثثـ أوس بثثـ خارجث بثثـ سثثقد الؾخؿثثل،
أوٓ :راوي الحثثدح  :تؿث ُ
أسؾؿ سـ تسع مـ الفجرة  ،وهق صاح ُ حدح الجساس العجقث ،
وروي أكثثثف كثثثان حؼثثثرأ الؼثثثرآن يف ركعثثث  ،وتثثثقيف سثثثـ ( )4١لؾفجثثثرة
بػؾسطقـ.
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ثدار اإلسثثالم
ثاك ًقثا :هثثرا مثثـ أطظث ِؿ إحادحث شثثلكا ومؽاكث ً  ،وطؾقثثف مث ُ
ِ
لروطتف  ٪ولؽثرة معاكقف ،بثؾ قثالقا :لثقس يف كثالم العثرب كؾؿث مػثردة
حستقىف بفا الؿعـك الؿراد هـا قر الـصقح .
قال الطثقيف  -رحؿثف اهلل " :-واطؾثؿ أن هثرا الحثدح َ  ،وإن أوجثز يف
العبثثارة فؾؼثثد أطث َ
ثرض يف الػائثثدة ،وهثثره إحادح ث إربعثثقن وسثثائر
الســ داخؾ تحتف ،بؾ تحت كؾؿ مـف ،وهل ( ولؽتابثف )ٕ ٪ن الؽتثاب
أصثال وفر ًطثا واطتؼثا ًدا ،فثنذا آمثـ بثف
مشتؿؾ طؾك أمقر الثدحـ جؿق ًعثا،
ً
وطؿؾ بؿا حضؿـف طؾك ما حـبغل فؼد جؿع الؽؾ " .
ثال ًثا :الـصقح  :أصؾفا الخؾقص مـ الشل  ،قال الخطابل رحؿف اهلل:
ِ
قح كؾؿ جامع معـاها حقازة الحظ لؾؿـصقح لف" .
" الـص َ
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وقثثال الجرجثثاين رحؿثثف اهلل  " :الـصث  :إخثثالص العؿثثؾ طثثـ شثثقائ
ِ
قح  :هل الثدطا إلثك مثا فقثف الصثالح ،والـفثل طؿثا فقثف
الػساد .والـص َ
الػساد" .
وقال إصؿعل:
ُ
ثحا وٓ َت ُؾث ِؿ
أرخص ماباع
الرجال فال ** ترد ْد طؾثك كاصث ٍ ك ُْص ً
ُ
الـص ُ
إِن الـصثثائ ٓ تخ َػثثك م ِ
ِ
ِ
إلباب والػف ِؿ
الرجال ذوي
ـاه ُجفثثا ** طؾك
َ
َ

رابعا :وقال الـقوي رحؿف اهلل :
ِ ِ
ِ
حؿ ِ
ف إِ َلثك ْ ِ
ثل
ثان بِ ِثف َ ،و َك ْػ ِ
َاهثا ُمـ َْصثرِ ٌ
ثقح ُ لؾثف َت َعثا َلك َ :ف َؿ ْعـ َ
" َأما الـص َ
اإل َ
ثاد فِثثل ِص ث َػاتِ ِف ،ووصث ِثػ ِف بِ ِص ث َػ ِ
اإل ْلحث ِ
ِ
ِ
ات ا ْلؽَؿث ِ
ثال
َ َ ْ
الش ثرِحؽ َطـْ ث ُف َ ،و َتث ْثرك ْ ِ َ
َ
ِ
وا ْلج َال ِل كُؾفا ،و َتـ ِْز ِ ِ
ثـ َج ِؿقث ِع الـ َؼثائِ ِ
ص َ ،وا ْل ِؼ َقثا ِم
حفف ُس ْب َحا َك ُف َو َت َعثا َلك م ْ
َ َ
َ َ
ِِ
اجتِـ ِ
َاب َم ْع ِص َقتِ ِفَ ،وا ْل ُح فقف  ،والبغض فقف!..
بِ َطا َطتف َو ْ
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خامسا :وأما الـصقح لؽتابف سبحاكف وتعالك قال الـقوي رحؿف اهلل :
ً
" :فاإلحؿان بلكف ك ََال ُم اهلل ِ َت َعا َلك َو َتـ ِْزح ُؾ ُف َٓ ُح ْشبِف ُف َش ْل ٌ ِم ْـ ك ََال ِم ا ْلخَ ْؾ ِؼ،
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
قؿث ُف َوتِ َال َوتُث ُف َحثؼ تِ َال َوتِ ِثف ،
َو َٓ َح ْؼد ُر َط َؾك م ْثؾف َأ َحدٌ م َـ ا ْلخَ ْؾ ِؼ ُ ،ثؿ َت ْعظ ُ
ِ
قع ِطـْدَ َهاَ ،وإِ َق َامث ُ ُح ُروفِ ِثف فِثل الثت َال َو ِة َ ،والثرب َطـْث ُف
َوت َْحسقـ َُفا َوا ْلخُ ُش ُ
ثاطـِقـ  ،والتص ِثد ُحؼ بِؿثا فِ ِ
ض الط ِ
ِ
قـ َو َت َعر ِ
لِت َْل ِو ِ
ثقف
قثف َ ،وا ْل ُق ُق ُ
َ َ ْ
حؾ ا ْل ُؿ َحرف َ
َ
قم ِف و َأم َثالِ ِف  ،و ِآطتِبار بِؿق ِ
َام ِف  ،و َت َػفؿ ط ُؾ ِ
مع َأحؽ ِ
اطظِ ِف .
َ ْ َ ُ ََ
َ ُ ُ
َ َ ْ
َ ْ
سادسا  :والـصقح لرسقلف :وأما الـصقح لرسثقلف  :فؼثال ابثـ رجث
وتثقققره
رحؿف اهلل  " :والـصثقح لرسثقلف  :اإلحؿثان بثف وبؿثا جثا بثف،
ُ
وتبجقؾثثث ُف  ،والتؿسثثثؽ بطاطتثثثف  ،وإحقثثثا ُ سثثثـتف  ،واسثثثتثارة طؾقمفثثثا،
وكشثثرها ،ومعثثادا ُة مثثـ طثثاداه وطاداهثثا ،ومثثقآ ُة مثثـ وآه ووآهثثا،
ُ
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ثلدب بآدابثثف  ،ومحب ث آلثثف وصثثحابتف  ،وكحثثق
والتخؾث ُثؼ بلخالقثثف  ،والتث ُ
ذلؽ".
سابعا :أما كصقح أئؿ الؿسؾؿقـ  :فؼال الـقوي رحؿف اهلل :
" ُم َع َاو َكت ُُف ْؿ َط َؾك ا ْل َحؼ َ ،و َصا َطت ُُف ْؿ فِ ِقف وأمرهؿ بف  ،وتـبثقفؿ َوت َْثركِ ُقر ُه ْؿ
ِ
ٍ
ثـ ُح ُؼث ِ
ثقق
ثؿ َح ث ْب ُؾغ ُْف ْؿ مث ْ
ثؿ بِ َؿثثا َ َػ ُؾثثقا َطـْ ث ُف َو َلث ْ
بِرِ ْفث ٍثؼ َو ُل ْطثثػ َ ،وإِ ْط َال ُم ُفث ْ
ِِ
ػ ُق ُؾ ِ
ثقب الـ ِ
قـ َ ،وت َْر ُك ا ْلخُ ُثروجِ َط َؾث ْق ِف ْؿ َ ،وت ََثلل ُ
ثاس لِ َطثا َطتِ ِف ْؿ ،
ا ْل ُؿ ْسؾؿ َ
ِ
ِ
ِ
قح ِ َل ُف ُؿ  :الص َال ُة َخ ْؾ َػ ُف ْؿ َ ،وا ْل ِ
ج َفا ُد
َق َال ا ْلخَ طابِل َرح َؿ ُف اهللَُ :وم َـ الـص َ
ات إِ َلق ِفؿ  ،وتَر ُك ا ْلخُ روجِ بِالسق ِ
معفؿ  ،و َأدا الصدَ َق ِ
ػ َط َؾ ْق ِف ْؿ إِ َذا َض َف َثر
َ َُ ْ َ َ ُ
ْ
ُ
ْ ْ َ ْ
ػ َأ ْو ُسق ُ ِط ْش َر ٍة َ ،و َأ ْن َٓ ُحغَروا بِالثـَثا ِ ا ْلؽَثا ِذ ِ
ِمـ ُْف ْؿ َح ْق ٌ
ب َط َؾث ْق ِف ْؿ َ ،و َأ ْن
ُحدْ َطك َل ُف ْؿ بِالص َالحِ ".
ثامـًا :وأما الـصقح لؾؿسؾؿقـ  :قال ابـ رج :
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" وأما الـصقح ُ لؾؿسؾؿقـ :فلن حح لفؿ ما حح لـػسف  ،وحؽره لفؿ
ما حؽره لـػسف  ،وحشػؼ طؾثقفؿ  ،وحثرحؿ صثغقرهؿ  ،وحثققر كبقثرهؿ ،
وححزن لحزكفؿ  ،وحػرح لػرحفؿ  ،وإن ضره ذلثؽ يف دكقثاه  ،كثرخص
أسعارهؿ  ،وإن كان يف ذلؽ فثقات ربث مثا حبقثع يف تجارتثف  ،وكثرلؽ
جؿقع ما حضرهؿ طامث  ،وححث مثا حصثؾحفؿ  ،وألػثتفؿ ودوام الثـعؿ
طؾقفؿ  ،وكصرهؿ طؾك طدوهؿ  ،ودفع كؾ أذى ومؽروه طـفؿ !.. ،
سثثرحتفا وطثثدم
تاسثث ًعا :ولـصثثقح وٓة أمثثر الؿسثثؾؿقـ آداب مـفثثا ّ :
التشفقر ،ولطػ الخطاب وتـزحؾ الـاس مـازلفؿ  ،قال الشثق ابثـ بثاز
رحؿف اهلل " :لقس مـ مـفج السؾػ التشفقر بعققب القٓة ،وذكر ذلثؽ
طؾك الؿـابرٕ ٪ن ذلؽ حػضل إلثك الػقضثك وطثدم السثؿع والطاطث يف
الؿعروف ،وحػضل إلك الخقض الري حضثر وٓ حـػثع ،ولؽثـ الطرحؼث
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الؿتبع طـد السؾػ :الـصقح فقؿا بقـفؿ وبقـ السؾطان ،والؽتاب إلقثف،
أو آتصال بالعؾؿا الرحـ حتصؾقن بف حتك حقجف إلك الخقثر… .ولؿثا
فثثت الخثثقارج الجفثثال بثثاب الشثثر يف زمثثان طثؿثثان رضثثل اهلل طـثثف ،
وأكؽروا طؾك طثؿان طؾـا طظؿت الػتـ والؼتال والػساد  ،الري ٓ حزال
الـاس يف آثاره إلك الققم ،حتك حصؾت الػتـ ِ بقـ طؾل ومعاوحث  ،وقتثؾ
طثؿثثان وطؾثثل رضثثل اهلل طـفؿثثا بلسثثباب ذلثثؽ ،وقتثثؾ جؿثثع كثقثثر مثثـ
الصحاب و قرهؿ بلسباب اإلكؽار العؾـثل ،وذكثر العقثقب طؾـثا ،حتثك
أبغض الؽثقرون مـ الـاس ولل أمثرهؿ وقتؾثقه ،وقثد روى طقثاض بثـ
ـؿ إشعري ،أن رسقل اهلل ﷺ قال ( :مـ أراد أن حـص لري سؾطان
فال ح ِ
بده طالكق ً ،ولؽـ حلخر بقده فقخؾق بف فنن قبؾ مـف فراك ،وإٓ كثان
ُ
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قثثثد أدى الثثثري طؾقثثثف)  ،كسثثثلل اهلل العافقثثث والسثثثالم لـثثثا وإلخقاكـثثثا
الؿسؾؿقـ مـ كؾ شر ،إكف سؿقع مجق " .
ثثرا :ومثثثـ ِ
ثثالص يف الـصثثث  ،وتثثثرك
أدب كصثثث العامثثث  :اإلخث ُ
طاشث ً
التػثثاخر والتجثثرح الصثثرح  .وكثثرلؽ أن تؽثثقن الـصثثقح بلسثثؾقب
وتؼع مققعفا  ،وقثد قثال تعثالك :
حسـ صق حتك حتلثر بفا الؿـصقحَ ،
ثاد ْلفؿ بِثالتِل ِ
حؽْؿ ِ وا ْلؿق ِط َظ ِ ا ْلحسـَ ِ وج ِ
ؽ بِا ْل ِ
"ا ْد ُع إِ َلك َسبِ ِ
قؾ َرب َ
ثل
ه
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َأ ْح َس ُـ" [ .الـحؾ. ]٠6٥ :
جؿث ٍع وٓ طالكقث  ،وقثثد قثثال
ومـفثثا  :أن حؽث َ
ثقن الؿـصث ُ
ثقح مـػثثر ًدا ٓ يف ْ
الشافعل رحؿف اهلل :
ِ
ٍ
ِ
الجؿا َطث ْف
صقح يف
تغؿدين بـُصحؽ يف اكػراد ** وجـبـل الـ َ
َ
كقع ** مـ التقبق ِ ٓ َ
استؿا َط ْف
فنن الـص بقـ الـاس ٌ
أرضك َ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /8عظى ُٛالتٕحٗدِ ٔعصى ٛالدوا!..ٞ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

طـ ِ
طؿر رضل اهلل طـفؿا :أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ابـ َ
مرت أن أقاتؾ الـاس حتك حشفدوا أن ٓ إلف إٓ اهلل وأن
قالُ ً( :أ ُ
محؿدً ا رسقل اهلل ،وحؼقؿقا الصالة ،وحمتقا الزكاة ،فنذا فعؾقا ذلؽ
طصؿقا مـل دما هؿ وأمقالفؿ إٓ بحؼ اإلسالم ،وحسابفؿ طؾك
اهلل تعالك ) .رواه البخاري ومسؾؿ.
أوٓ  :هرا حدح ٌ طظقؿ ٓشتؿالف طؾك قضاحا جؾقؾ  ،قال الحثافظ ابثـ
ً
دققؼ العقثد  -رحؿثف اهلل  " :-هثرا حثدح طظثقؿ ،وقاطثدة مثـ ققاطثد
الدحـ" .
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ثاك ًقثثا :فضث ُثؾ الشثثفادتقـ والتقحقثثد ،وأكفثثا مػتثثاح اإلسثثالم ،وبقاب ث ُ
الػالح ،والطرحؼ الشرطل لؾثدخقل فقثف .لؼقلثف صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ
(حتك حشفدوا ) أي حؼروا بالتقحقثد والرسثال  ،وٓ حصث إسثالم ٍ
أحثد
ُ
ُ
بغقثثر هثثرا  ،خالفثثا لؿثثـ زطثثؿ مثثـ الؿتؽؾؿثثقـ  ،أن أول واج ث طؾثثك
الؿؽؾثثػ هثثق الـظثثر يف أحثثات أو الشثثؽ ثثثؿ الـظثثر أو قثثر ذلثثؽ مثثـ
التؽؾػات الؿخالػ لؾقحل ومـفج السؾػ .
ثال ًثثثا :فضث ُثؾ قتثثال الؽػثثار ومـثثازلتفؿ طـثثد الؼثثدرة وآسثثتطاط ،لؼقلثثف
ثؿ لثثؿ
صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿُ ( :أمث ُ
ثرت أن أقاتث َثؾ الـثثاس) .وهثثرا الحؽث ُ
حـس  ،بؾ ٍ
باق إلك حثقم الؼقامث  ،إلطثال كؾؿث اهلل ودخثقلفؿ يف حؽثؿ
ُ
ِ
حـ لِؾ ِف َفنِ ِن
ُقن فِ ْتـَ ٌ َو َحؽ َ
قه ْؿ َحتك َٓ َتؽ َ
ُقن الد ُ
(و َقات ُؾ ُ
اإلسالم قال تعالكَ :
ِِ
قـ ).سقر ُة البؼرة .
ا ْكت ََف ْقا َف َال ُطدْ َو َ
ان إِٓ َط َؾك الظالؿ َ
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الؿسؾؿ الحؼ  ،والؿعصقم الدم هق مـ كطؼ الشفادتقـ وأقام
راب ًعا :أن
َ
الصالة وآتك الزكاة ،ولفرا أكؽر الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك أسثام
بـ زحد قتؾف مـ قال (ٓ إلف إٓ اهلل ) لؿا رفع طؾقف السثقػ  .والشثفادتان
تعصؿ الدم ،وتقج ُ الحرم .
ُ
مطعثـ مثـ جفث دطثقى الخصثقم اإلسثال ُم
خامسا :لقس يف الحدح
ٌ
ً
اكتشثثر بالسثثقػ  ،وجثثا لؼتثثال الـثثاس ،بثثؾ الؿثثراد مؼاتؾث ُ أهث ِ
ثؾ الشثثرك
والعدوان ،ففق مـ العام الؿثراد بثف الخصثقص  ،قثال الحثافظ ثث رحؿثف
اهلل :يف تقجقثثف الحثثدح َ ،أ ْن ح ُؽث َ ِ
ثـ ا ْل َعثثام الث ِثري ُأ ِرحثثدَ بِث ِثف ا ْلخَ ثثاص ،
ثقن مث َ
َ
ِ
ِ
ِِ
ُقن ا ْلؿراد بِالـ ِ ِ
قـ ِم ْـ َ ْقرِ
اس " َأ ِي  :ا ْل ُؿ ْشرِك َ
اس فل َق ْقلف ” ُأ َقات َؾ الـ َ
َف َقؽ ُ ُ َ ُ
ثاب  ،وحثثدُ ل ط َؾقث ِثف ِرواحثث ُ الـسثثائِل بِ َؾ ْػث ِ
َأهث ِ ِ
ثظ " ُأ ِمث ْثر ُت َأ ْن ُأ َقاتِ َ
ثثؾ
ْ
َ
َ ْ َ َ
ثؾ ا ْلؽ َتث ِ َ َ
ِ
قـ "  .وقال شق اإلسالم ابـ تقؿق ث رحؿف اهلل ث ُ ":
وققل الـبل
ا ْل ُؿ ْشرِك َ
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ِ
ِ
اس َحتك َح ْش َفدُ وا َأ ْن َٓ إِل َف إِٓ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( ُأم ْر ُت َأ ْن ُأ َقات َؾ الـ َ
ِ
اهلل َو َأن ُم َحؿد ًا َر ُس ُ
قؿقا الصالَ َة ُو ُحمتُقا الزكَاة ) مثراده  :قتثال
قل اهلل َو ُحؼ ُ
الؿعاهدحـ الثرحـ أمثر
الؿحاربقـ الرحـ أذن اهلل يف قتالفؿ  ،لؿ ُحرد قتال
َ
اهلل بقفا طفدهؿ " .
إطالن الجفاد مـ خصائص إئؿ  ،قال اإلمثا ُم ابثـ قدامث
سادسا  :أن
َ
ٌ
مقكقل إلك اإلمام واجتفثاده  ،وحؾثزم الرطقث
وأمر الجفاد
رحؿف اهلل ُ ( :
صاطتف فقؿا حراه مـ ذلؽ ) .واإلمام حجتفثد وحؼثدر مصثؾح الؿسثؾؿقـ
وحػظ بقضتفؿ طؾك حس الؼقة والضعػ ،وحال الؽػار  ،فثنن رأى
الؼتال أصؾ قاتؾ  ،وإن رأى الفدكث أصثؾ  ،هثادن وسثالؿ .وٓ طبثر َة
بالشراذ الـزاع مثـ الخثقارج ،مخثالػل الجؿاطث  ،الثرحـ َحػتثاتقن طؾثك
اإلمام  ،وٓ حػؼفقن طؾؿًا وٓ مصال وٓ احات .
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صؿ دمف ومالثف  ،وطقمثؾ
أقر بالشفادتقـ ُ ،قبؾ مـف  ،و ُط َ
ساب ًعا :كؾ مـ ّ
معامؾ َ الؿسؾؿقـ  ،ثؿ إذا دخؾ يف اإلسالم ُ ،أمر ببؼق شرائع اإلسثالم ،
َ
حصثؾ مـثف شثل مثـ
فنن التزم كان مسؾؿا  ،وإن لؿ حؾتثزم الشثرائع أو
إسالمف ولؿ ححؽؿ لف برلؽ .
الـقاقض  ،بطؾ
ُ
ثامـًا :قق ُلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( إٓ بحثؼ اإلسثالم) حػقثدُ جثقا َز قتثؾ
مـ أبقحت حرمتُف بحؼ اإلسالم ولثق كطثؼ بالشثفادتقـ  ،فؿثـ ارتؽث َ
فعثثال حبثثق د َم الؿسثثؾؿ بالشثثرعُ ،قتِث َثؾ وأبثثق دمثثف ومالثثف  ،كؿثثا ثبثثت يف
الصحقحقـ طـ ابـ مسثعقد رضثل اهلل طـثف ،طثـ الـبثل صثؾك اهلل طؾقثف
وسثثؾؿ قثثال  ٓ ( :ححثثؾ د ُم امثثرى مسثثؾؿ حشثثفد أن ٓ إلثثف إٓ اهلل وأين
ِ
والتثارك
رسقل اهلل إٓ بنحدى ثالث :الثق ِ الثزاين ،والثـػس بثالـػس ،
لدحـف الؿػارق لؾجؿاط ) .
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ُ
وتقكؾ
تاسعًا :أن القاج َ إجرا أحؽام الـاس يف الدكقا طؾك الظاهر ،
سرائرهؿ إلك اهلل  ،الري حعؾؿ خائـ إطقـ ومثا تخػثل الصثدور  ،قثال
طؿر بـ الخطاب رضثل اهلل طـثف " إن كاسثا كثاكقا حمخثرون بثالقحل يف
وإن الثقحل قثد اكؼطثع  ،وإكؿثا
طفد رسثقل اهلل صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿّ ،
كلخثثركؿ أن بؿثثا ضفثثر لـثثا مثثـ أطؿثثالؽؿ  ،فؿثثـ أضفثثر لـثثا خقثثرا أمـثثاه
وقربـاه  ،ولقس لـا سرحرتف شل اهلل ححاسبف يف سرحرتف  ،ومـ أضفر لـثا
سق ا لؿ كممـف ولؿ كصدقف وإن قال سرحرتف حسـ " .
طاشراّ :
دل الحثدح ُ طؾثك طظثؿ حرمث دم الؿسثؾؿ وتحثرحؿ قتؾثف ٕي
ً
سب مـ إسباب  ،إٓ ما دل الشرع طؾقثف  ،فثال ححثؾ ٕحثد التعثرض
لؾؿسؾؿ واكتفاك حرمتف  ،واإلسثتخػاف بثدما الؿسثؾؿقـ واسثتباحتفا
(حؼتؾثثقن أهثثؾ
مثثـ صرحؼثث الخثثقارج قثثاتؾفؿ اهلل  ،قثثال يف وصثثػفؿ :
َ
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اإلحؿثثان ،وحثثدطقن أهث َثؾ إوثثثان) .ويف سثثــ الـسثثائل طثثـ طبثثد اهلل بثثـ
طؿرو -رضل اهلل طـف -طـ الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -قال" :لزوال
الدكقا أهقن طـد اهلل مـ قتؾ رجؾ مسؾؿ" .يف أحادح كثقرة تحثرر مثـ
الجرمِ ،وتؼب الصـع.
أحسـ ققل بعضفؿ:
وما
َ
ِ
مثـ ُق َثر ْحش
َو َل ْس ُ
أخثر ْ
ثت ُمثؼثاتثال َر ُجثال ُح َ
ثصؾل ** طثؾك ُسث ْؾ َطثان َ
ٍ
ِ
سثثػف َو َصث ْقثثثش
مثثثـ
لف ُسثث ْؾ َطثثثا ُك ُف َو َطثثث َؾل إ ْثثثؿثثثل ** َمثعثثثا َذ اهلل ْ
أأ ْقث ُتث ُ
طشثت ط ْقشثل
ثسثثثؾؿا يف قثثر ُجث ْثر ٍم ** َفؾ ْق َس بـافِ ِعل ما
ُ
ثثؾ ُم ْ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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سؿعت
طـ أبل هرحرة طبدالرحؿـ بـ صخرٍ رضل اهلل طـف قال:
ُ
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حؼقل ( :ما كفق ُتؽؿ طـف فاجتـبقه،
َ
أهؾؽ الرحـ مـ
وما أمرتؽؿ بف َف ْل ُتقا مـف ما استطعتؿ ٪فنكؿا
قبؾؽؿ كثر ُة مسائؾفؿ ،واختال ُففؿ طؾك أكبقائفؿ ).
رواه البخاري ومسؾؿ .
أوٓ :راوي الحدح ِ  :راوح ُ اإلسالم الػؼقف الحثافظ ،صثاح رسثقل
اهلل صثثثؾك اهلل طؾقثثثف وسثثثؾؿ وصثثثاح الثثثدطا والثثثردا  ،أبثثثق هرحثثثرة
طبدالرحؿـ بـ صخر الدوسل  ،أسؾؿ طام خقبثر وشثفدها مثع رسثقل
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اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،ثؿ لزمف وواض طؾك مالزمتف ر ب يف العؾؿ ،
هجرحا.
فزكاه وشفد لف ودطا لف  .تقيف سـ َ ()٥٩
ً
ٌ
ثاك ًقا :هرا الحدح ُ
أصؾ يف آتباع الـبقي  ،وففثؿ إحؽثام الشثرطق ،
قال الـثقوي رحؿثف اهلل " :هثرا الحثدح مثـ ققاطثد اإلسثالم الؿفؿث ،
ومـ جقامع الؽؾؿ التل أططقفثا الـبثل صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ ،وحثدخؾ
فقؿا ٓ ححصك مـ إحؽام" .
ثال ًثا :سب ُ الحدح :ما رواه مسؾؿ رحؿف اهلل يف صثحقحف مثـ حثدح
أبل هرحرة رضل اهلل طـف قال :خطبـثا رسثقل اهلل صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ
فؼال ( :أحفا الـاس ،قد فرض اهلل طؾقؽؿ الحج فحجقا ) ،فؼثال رجثؾ:
أكؾ طام حا رسقل اهلل؟ فسؽت ،حتك قالفا ثال ًثا ،فؼال رسقل اهلل صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ ( :لق قؾت :كعثؿ ،لقجبثت ،ولؿثا اسثتطعتؿ ) ،ثثؿ قثال:
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(ذروين مثثا تثثركتؽؿ ٪فنكؿثثا ه َؾثثؽ مثثـ كثثان قثثبؾؽؿ بؽثثثرة سثثمالفؿ،
واختالففؿ طؾك أكبقائفؿ ،فثنذا أمثرتؽؿ بشثل َف ْثلتُقا مـثف مثا اسثتطعتؿ،
وإذا كفقتؽؿ طـ شل فدطقه ) .والسائؾ هق إقرع بـ حابس .
ِ
ِ
رسثقل
وســ
الؼرآن
ؽؿان شرطقان  ،مصدرهؿا
إمر والـفل ُح
ُ
ُ
رابعاُ :
اهلل طؾقف الصالة والسثالم  ،ومعـثك  :مثا كفقثتؽؿ :أي مـعثتؽؿ ،والـفثل:
هق صؾ ُ الؽػ طـ فعؾ الشل  .وما أمرتؽؿ :أي مثا صؾبثت مثـؽؿ أن
تػعؾقه ،وإمثر :هثق صؾث فعثؾ الشثل .وققلثف  :فثلتقا :أي افعؾثقا مثا
استطعتؿ دون مشؼ .
وجقب تعظقؿ الســ الـبقح  ،واتباطفا  ،واطتؼاد فضؾفا  ،قال
خامسًا:
ُ
تعثثالك (:قثثؾ إن كـثثتؿ تحبثثقن اهللَ فثثاتبعقين ححبثثبؽؿ اهلل وحغػثثر لؽثثؿ
ذكقبؽؿ ) سقرة آل طؿران.
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سادسثثثا :اسث َ
ثثتدل بعث ُ
ثثض العؾؿثثثا بفثثثرا الحثثثدح طؾثثثك أن اجتـثثثاب
ً
الؿحرمثثات أفضثثؾ مثثـ فعثثؾ الؿثثلمقراتٕ ،ن الـفثثل لثثؿ حثثرخص يف
ارتؽاب شل مـف وإمر ُق ّقد بحس آستطاط والصثحق أن مثا ورد
محؿقل طؾك تػضقؾ ترك الؿحرمات طؾك كقافثؾ الطاطثات أمثا جثـس
القاجبات فلفضؾ مـ جـس ترك الؿحرمات وقد تظافرت إدلث طؾثك
ذلؽ فؿـ ذلؽ :ماروي يف صثحق البخثاري قثال رسثقل اهلل صثؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ ( قال اهلل طز وجؾ  :ما تؼثرب طبثدي إلثل بشثل أحث مؿثا
َ
الػرائض مؼصقدة لراتفا ،والؿحرمات مطؾثقب
افترضتف طؾقف ) .وٕن
طدمفا ولرلؽ ٓ تحتاج إلك كق بخالف إطؿال .
سثثثاب ًعا :رحؿثثث ُ الشثثثارع بالـثثثاس يف فعث ِ
ثثؾ إمثثثقر والشثثثرائع حسثثث
اس َت َط ْعت ُْؿ ) .سقرة التغثابـ .
آستطاط  ،قال اهلل تعالك َ ( :فات ُؼقا اهللَ َما ْ
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اس ِحثج ا ْلبق ِ
ثت َم ِ
وقال تعالك يف الحج َ ( :ولِؾ ِف َط َؾك الـ ِ
اع إِ َل ْق ِثف
اسث َت َط َ
ثـ ْ
َْ
َسبِ ًقال ) سقرة آل طؿران .
ثامـا :ذم آختالف وكثرة إسئؾ لغقر حاج  ،والسثمال طـثد العؾؿثا
طؾثثك كثثقطقـ  :سثثمال الػؼث ِثف يف الثثدحـ صق ث محؿثثقد ،ومـثثدوب القثثف ،
استلثر اهلل بعؾؿف  ،ومثا كثان طؾثك وجثف
وسمال طـ الحؽؿ الخػق  ،وما
َ
العب والتعـت والسمال طثـ إ ثالقط وهثل التثل حغثالط بفثا العؾؿثا
ِ
حـ َآ َمـُثقا َٓ
تحرحا لزٓتفؿ ففرا محرم مرمقم  .قال تعثالك ( َحثا َأح َفثا الثر َ
ت َْس َل ُلقا َط ْـ َأ ْش َقا َ إِ ْن ُت ْبدَ َلؽ ُْؿ ت َُس ْمكُؿ ).
آختالف يف مسائؾ الشرع طؾك كقطقـ :أحدهؿا :محرم وهثق
تاسعًا:
ُ
مثثا كثثان يف أصثثقل الثثدحـ ومسثثائؾ اإلحؿثثان .وهثثرا الـثثقع ححثثرم طؾثثك
الؿسثثؾؿ الؿخالػ ث فقثثف وٓ حعثثرر أحثثد يف ذلثثؽ إٓ مثثـ كثثان جثثاهال أو

88

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

متلوٓ ولؿ تبؾغف الحج  .وثاكقفؿا  :سائغ ٓ حرج فقف وهثق مثا كثان يف
فروع الدحـ وفؼفقاتف ومسائؾف العؿؾق .
أدب طظثثقؿ مثثع رسثثقل اهلل سثثمآ ً وجؾقسثثا
طاشث ًثرا :كثثان لؾصثثحاب
ٌ
وحسـ معاشرة  ،طـ أسثام بثـ شثرحؽ قثال " :أتقثت الـبثل صثؾك اهلل
ُ
طؾقف وسؾؿ وأصحابف حقلثف كلكؿثا طؾثك رؤوسثفؿ الطقثر " .ويف رواحث
أخرى " :إذا تؽؾثؿ أصثرق جؾسثاؤه  ،وكلكؿثا طؾثك رؤوسثفؿ الطقثر" .
بـ العاصل رضل اهلل طـف يف قصث مقتثف  " :ومثا كثان أحثدٌ
وقال طؿرو ُ
أح إلل مـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسثؾؿ ،وٓ أجثؾ يف طقـثل مـثف،
سثئؾت أن ِ
وما كـت ُ
أصث َػف مثا
أصقؼ أن أمأل طقـثل مـث ُف إجثالًٓ لثف ،ولثق
ُ
أصؼتٕ ،ين لؿ أكـ أمأل طقـل مـف ".
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وطـ ٍ
َ
أكس رضل اهلل طـف قال  " :كـا قد ك ُِفقـا أن َ
رسثقل اهلل ِ صثؾك
كسلل
أهثؾ البادحث ِ
اهلل ِ
طؾقف وسؾؿ  ،وكان ُح ْع ِ
ِ
الرجثؾ مثـ ِ
ُ
العاقثؾ
حثلتل
أن
ـا
ب
ج
ُ
ُ
َ
كسؿع ".
فقسل ُلف وكحـ
ُ
قال كاضؿ حؾق صال العؾؿ لؾشق سؾطان بـ محؿد الشؿري :
ْ
واطرض طؾك الشق أجزا ً لتضب َطفا ** كؿثثا إئؿثث مؿثثـ لؾعثثال َوثبثثا
ثللت فسث ْثؾ مثثـ قثثر مثثا طـث ٍ
ثت ** فثثنن اجابثثؽ فثثنلزم طـثثده إدبثثا
وإن سث َ
ٓ  ٓ..تؼثثؾ ان ذاك الشثثق خثثالػؽؿ ** وكـ ٕخالق أهؾ العؾؿ مـتسبا

واهلل الؿقفؼ ...

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

90

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

 /10فضنُ احلاله ٔطزمُ إجاب ٛالدعا!..ٞ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

طـ أبل هرحرة رضل اهلل طـف قال :قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ( :إن اهلل صق ٌ ٓ حؼبؾ إٓ صق ًبا ،وإن اهلل أمر الؿممـقـ بؿا أمر
بف الؿرسؾقـ فؼال تعالك ﴿ :حا َأحفا الرس ُؾ ُك ُؾقا ِمـ الطقب ِ
ات
َ َ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
حـ
َوا ْط َؿ ُؾقا َصال ًحا ﴾[الؿممـقن ،]٥٠ :وقال تعالكَ ﴿ :حا َأح َفا الر َ
آمـُقا ُك ُؾقا ِمـ َصقب ِ
ات َما َر َز ْقـَاك ُْؿ ﴾ [البؼرة ،]٠٧6 :ثؿ ذكر الرجؾ
ْ َ
َ
حطقؾ السػر أشع َ أ َبر حؿد حدحف إلك السؿا  :حا رب حا رب،
ِ
ي بالحرام ،فلكك حستجاب
ومطعؿف حرا ٌم ،ومشربف حرا ٌم ،و ُ ر َ
مسؾؿ.
لف؟! .رواه
ٌ

91

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

بثاهر  ،ذو معـثك وجثقاب.
أوٓ :هرا حدح ٌ ص ّقث ٌ مسثتطاب ،وكثص ٌ
قال ابـ دققؼ العقد رحؿثف اهلل " :وهثرا الحثدح أحثد إحادحث التثل
طؾقفا ققاطد اإلسالم ،ومباين إحؽثام ،وفقثف الحث طؾثك اإلكػثاق مثـ
الحثثالل ،والـفثثل طثثـ اإلكػثثاق مثثـ قثثره ،وأن الؿثثلكقل والؿشثثروب
خالصا ٓ شبف فقف ".
حالٓ
والؿؾبقس وكحقهؿا حـبغل أن حؽقن
ً
ً
إثبات اس ِؿ الطق ِ هللِ ،فثاهلل ص ّقث ٌ  ،ومعـثك ( إن اهلل صقث ٌ ) ٪أي:
ثاك ًقا:
ُ
ومؼثدس طثثـ أفثات والعقثقب ،وصقث ٌ يف ذاتثثف،
مـثز ٌه طثـ الـؼثائص،
ٌ
وصق ٌ يف صػاتف ،وصق ٌ يف أفعالف.
خالصثا ،
أن اهللَ لطقبف ،ففق ٓ حؼبؾ مـ إطؿثال إٓ مثا كثان صقبثا
ثال ًثاّ :
ً
مـزهثثا طثثـ الرحثثا والسثثؿع  ،والطقث ُ حقصثثػ بثثف إطؿثثال وإقثثقال
ً
ِ
ثج َر ٍة
وآطتؼثثادات كؼقلثثف تعثثالك َ ( :ضث َثر َب اهللُ َم ث َث ًال كَؾ َؿ ث ً َصق َب ث ً ك ََشث َ
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ِ
ٍ
ِ
ثؿ الطقث ُ ).
َصق َبث ) .سثثقرة إبثثراهقؿ  .وقثثال تعثثالك  ( :إِ َل ْقثثف َح ْصث َعدُ ا ْلؽَؾث ُ
سقرة فاصر .
راب ًعاُ :
فضؾ صؾ الحالل  ،ووجقب التؿاسف ،والحرر مـ الؿحرمات
وأن ذلؽ مـ ســ الؿرسثؾقـ وصثرحؼتفؿ لؼقلثف تعثالك ( حثا
والخبائ ّ ،
أحفا الرسؾ ُك ُؾقا ِمـ الطقب ِ
ات َوا ْط َؿ ُؾقا َصالِ ًحا).
َ
َ
ِ
فضؾ ِ
خامسًاُ :
طائدتف طؾك صثاحبف كـقثؾ التقفقثؼ
وحسـ
أكؾ الحالل ُ
وإجابث الثثدطا  ،وقثثب الحثثرا ِم  ،وسثثق طاقبتثثف طؾثثك أهؾثثف وصامعقثثف،
كحؾثثقل التعاسث وتثثلخر الػثثرج  .قثثال يف الحثثدح  (:إن العبثثدَ لقحثثر ُم
َ
الرزق بالرك حصقبف ).
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ِ
سادساُ :
فضؾ الدطا وأكف مـ أفضؾ الطاطات  ،والط ّق الحالل سب ٌ
ً
يف استجابتف  ،وقال تعالك (وإِ َذا س َل َل َ ِ ِ
ؽ ط َبادي َطـثل َفثنِكل َقرِحث ٌ ُأ ِجقث ُ
َ َ
َد ْط َق َة الدا ِع إِ َذا َد َط ِ
ان ) .سقرة البؼرة .
سثثاب ًعا :أن حال ث إشثثع آ بثثر وإصال ث السثثػر وحصثثقل التبثثرل يف
مـؽسثرا  ،كثان
الؾباس أقرب إلك اسثتجاب الثدطا  ،وكؾؿثا كثان العبثدُ
ً
دطاؤه أقرب.
أحضا :الؿحافظث طؾثك الػثرائض وإدامث الـقافثؾ،
ومـ أسباب اإلجاب ً
واإللحثثاح يف الطؾ ث  ،وتحثثري سثثاطات اإلجاب ث  ،واسثثتعؿال إدطق ث
الشرطق  ،وققة القؼقـ والؼصد وآخالص وأمثالفا .
ثامـثثًا :أن الؿعاصثثل والؿطعثثؿ الحثثرام مثثـ مقاكثثع اإلجاب ث  ،وحرمثثان
حسثثثتجاب لثثثرلؽ )  .ومـفثثثا :
التقفقثثثؼ وآكشثثثراح بؼقلثثثف  ( :فثثثلكك
ُ
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آستعجال يف صؾ اإلجاب  .فػل الحثدح  ( :حسثتجاب ٕحثدكؿ مثا
لؿ حعجؾ حؼقل :دطقت فؾؿ حستج لل ) متػؼ طؾقثف .والثدطا بثاإلثؿ
أو الؼطقعثثث  .فؼثثثد قثثثال رسثثثقل اهلل صثثثؾك اهلل طؾقثثثف وسثثثؾؿ ٓ( :حثثثزال
حستجاب لؾعبد ما لؿ حدع بنثؿ أو قطقعث رحثؿ) .وكثرلؽ  :تثرك إمثر
بالؿعروف والـفل طثـ الؿـؽثر .قثال رسثقل اهلل صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ
(والري كػسل بقده لتلمرن بالؿعروف ولتـفقن طـ الؿـؽر أو لققشثؽـ
اهلل أن حبعث طؾثثقؽؿ طثثرابًا مـثثف ثثثؿ تدطقكثثف فثثال حسثثتجق لؽثثؿ) رواه
ثؿ
الترمثثري .وكثثرلؽ  :آطتثثدا يف الثثدطا قثثال سثثبحاكف ( :ا ْد ُطثثقا َرب ُؽث ْ
ِ
ِ
حـ) .سقرة إطراف.
ت ََضرطًا َو ُخ ْػ َق ً إِك ُف ٓ ُحح ا ْل ُؿ ْعتَد َ
رفع القدحـ يف الدطا سـ ٌ مشروط  ،وسب ٌ لالستجاب (حؿد
تاسعًا :أن َ
ِ ِ
ثـ
حؿ َح ْستَحل م ْ
حدحف الك السؿا ) .ويف حدح آخر  ( :إِن َربؽ ُْؿ َحقِل َكرِ ٌ
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َط ْب ِد ِه إِ َذا َر َف َع َحدَ ْح ِف إِ َل ْق ِثف َأ ْن َح ُرد ُه َؿثا ِصث ْػ ًر ) .قثال الشثق ابثـ بثاز رحؿثف
اهلل ":ففرا مـ أسباب اإلجاب  ،إٓ يف الؿقاضع التل لؿ حرفع فقفا الـبل
ﷺ فثثال كرفثثع فقفثثا ،مثثثؾ خطب ث الجؿع ث  ،فؾثثؿ حرفثثع فقفثثا ﷺ ،إٓ إذا
استسؼك ففق حرفع حدحثف فقفثا ،كثرلؽ بثقـ السثجدتقـ وقبثؾ السثالم يف
آخر التشفد لؿ حؽـ حرفع حدحف ﷺ فال كرفع أحدحـا يف هره الؿقاصـ التل
لؿ حرفع فقفا ﷺٕ ٪ن فعؾف حج وتركف حج  ،وهؽرا بعثد السثالم مثـ
الصؾقات الخؿس ،كان ﷺ حلتل بإذكار الشرطق وٓ حرفع حدحف ،فثال
كرفع يف ذلؽ أحدحـا اقتدا بف ﷺ.
ثمما وسثثق ً ا طؾثثك أصثثحابفا  ،فؽؿثثا حثثرمتفؿ
طاشث ًثرا :أن لؾؿعاصثثل شث ً
الدطا  ،سثتحرمفؿ كثقثرا مثـ الخقثرات ،وتحثقل دون سثعادة صثافق ،
وطقش راضق  .حؼقل اإلمام ابـ الؼقؿ  -رحؿف اهلل  " :-ولؾؿعاصل مـ

96

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

أثار الؼبقح الؿرمقم الؿضرة بالؼؾ والبثدن يف الثدكقا وأخثرة ،مثا
ٓ حعؾؿف إٓ اهلل -.وطدد مـفا : -
 .٠حرمان العؾؿ .فنن العؾؿ كقر حؼرفف اهلل يف الؼؾث  ،والؿعصثق تطػثئ
ذلؽ الـقر.
 .6حرمان الرزق .ويف الؿسـد (إن العبد لقحرم الرزق بالرك حصقبف).
 .1وحش حجدها العاصل يف قؾبف ٓ حقازكفا وٓ حؼاركفا لثرة أصثال ،لثق
اجتؿعت لف لرات الدكقا بلسرها لؿ ِ
تػ بتؾؽ القحش  .وهثرا أمثر ٓ
ٍ
بؿقت ،إحال ُم.
لجرحٍ ،
ححس بف إٓ مـ يف قؾبف حقاة ،وما ُ
 .4القحش التل تحصؾ بقـثف وبثقـ الـثاس ٓ سثقؿا أهثؾ الخقثر مثـفؿ.
فتؼثثع بقـثثف وبثثقـ امرأتثثف وولثثده وأقاربثثف ،وبقـثثف وبثثقـ كػسثثف ،فتثثراه
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مستقحشثثا مثثـ كػسثثف .وقثثال بعثثض السثثؾػ :إين ٕطصثثل اهلل فثثلرى
ذلؽ يف خؾؼ دابتل وامرأتل.
 .٥تعسقر أمقره.
 .٦ضؾؿث حجثثدها يف قؾبثثف ،حؼقؼث ححثثس بفثثا كؿثثا ححثثس بظؾؿث الؾقثثؾ
البفقؿ " .و قرها مؿا تؾؼاه مبسقصا يف كتابِف ( الجقاب الؽايف ).

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /11األخذ بالٗكني ٔالتباعد عَ الشهٕك!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

محؿد الحسـ بـ طؾل بـ أبل صال ٍ ِ ،س ِ
ٍ
بط رسقل اهلل
طـ أبل
حػظت مـ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ورححاكتِف رضل اهلل طـفؿا ،قال:
ُ
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿَ ( :د ْع ما َحرح ُبؽ إلك ما ٓ َحرح ُبؽ ) .
رواه الترمري والـسائل ،وقال الترمري :حدح ٌ
حسـ صحق ٌ .
ٌ
الحسثـ بثـ طؾثل بثـ أبثل صالث الفاشثؿل
أوٓ :راوي الحدح ِ  :هثق
ُ
الؼرشل  ،اإلمام السقد ،الزاهثد يف الثدكقا  ،رححاكث ُ رسثقل اهلل صثؾك اهلل
طؾقثثف وسثثؾؿ ،وسثثقدُ شثثباب أهثثؾ الجـ ث  ،أبثثق محؿثثد الؼرشثثل الؿثثدين
ثؿقما سثثـ ( )٥١مثثـ
الشثثفقد ،حثثج خؿسثثا وطشثثرحـ مثثرة  ،ومثثات مسث ً
الفجرة .
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ثاكقا :هرا الحدح ُ مـ جقامع الؽؾؿ ،ومـ ِ
الحؽؿ الـبقح البؾقغث  ٪ففثق
ً
بؽؾؿاتثثف الؼؾقؾ ث قعثثد قاطثثدة طظقؿثث يف دحــثثا اإلسثثالمل ،وهثثل تثثرك
الشبفات ،والتزام الؿتثقؼـ  .ومعـثاه :اي اتثرك مثا َحرحبثؽ ومثا شثؽؽت
فقف ،إلك ما ٓ َحرح ُبؽ :إلك ما ٓ ُ
تشؽ فقف ،واسؾؽ القؼقـ .
َ
الصثدق صؿلكقـث ) أي  :حطؿثئـ إلقثف
ثال ًثا :حروى لؾحدح زحثادة ( فثنن
الؼؾ وحسؽـ  ( ،وإن الؽثرب رحبث ) أي  :حؼؾثؼ الؼؾث وحضثطرب ،
وقال الطقبل  :جا هرا الؼقل مؿفدا لؿا تؼدمف مـ الؽالم  ،ومعـاه  :إذا
وجدت كػسؽ ترتاب يف الشل  ،فاتركثف  ،فثنن كػثس الؿثممـ تطؿثئـ
إلك الصدق  ،وترتاب مثـ الؽثرب  ،فارتقابثؽ مثـ الشثل مـبثل طثـ
كقكثثف مظـث لؾباصثثؾ  ،فاحثثرره  ،وصؿلكقـتثثؽ لؾشثثل مشثثعر بحؼقؼتثثف ،
فتؿسؽ بف " .
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ٌ
أصثؾ طظثقؿ يف الثقرع والحث طؾقثف ،وحؼقؼتثف  :هثق
رابعًا  :الحدح
اجتـثثاب الشثثبفات ٪خق ًفثثا مثثـ الققثثقع يف الؿحرمثثات .وقثثال الحسثثـ:
كثقثثرا مثثـ الحثثالل مخاف ث
(مازالثثت التؼثثقى بثثالؿتؼقـ ٪حتثثك تركثثقا
ً
الحرام).
خامسا  :قال الشق ابـ طثقؿقـ رحؿف اهلل  ":وهرا الحدح مـ جقامع
ٌ
شثؽقك يف
الؽؾؿ وما أجق َده وأكػ َعف لؾعبد إذا سار طؾقف ،فالعبدُ حرد طؾقف
ّ
ٓشؽ فقف حتك تسترح وتسثؾؿ،
أشقا كثقرة ،فـؼقل :دع الشؽ إلك ما
فؽؾ شل حؾحؼؽ بف ّ
شؽ وقؾؼ ورح  ،اتركف إلك أمثر ٓ حؾحؼثؽ بثف
رح ث  ،وهثثرا مثثالؿ حصثثؾ إلثثك حثثد القسثثقاس ،فثثنن وصثثؾ إلثثك حثثد
القسقاس فال تؾتػت لف.
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وهثثرا حؽثثقن يف العبثثادات ،وحؽثثقن يف الؿعثثامالت ،وحؽثثقن يف الـؽثثاح،
وحؽقن يف كؾ أبثقاب العؾثؿ .ومثثال ذلثؽ يف العبثادات :رجثؾ اكثتؼض
ّ
تقضل بعد كؼض القضق أم لثؿ ّ
وشؽ هؾ ّ
حتقضثل؟
وضقؤه ،ثؿ صؾك،
ّ
تقضل فالصالة صثحقح  ،وإن لثؿ ّ
الشؽ ،فنن ّ
حتقضثل فالصثالة
فققع يف
باصؾ  ،وبؼل يف قؾؼ .فـؼقل :دع ما حرحبؽ إلك ما ٓحرحبؽ ،فالرح هـثا
صح الصالة ،وطدم الرح أن ّ
تتقضل وتصؾل" .
سادسا :يف الحدح دٓل طؾك إحدى الؼقاطثد الخؿثس الؽبثرى وهثل
ً
(أن القؼقـ ٓ حزول بالشثؽ ) ولفثا فثروع كثقثرة ومعـاهثا  :إذا تعثارض
الشؽ مع القؼثقـ أخثركا بثالقؼقـ وقثدمـاه واصرحـثا الشثؽ  ،فثنذا تثقؼـ
الؿؽؾػ الطفارة ،ثؿ شؽ يف الحدث بـك طؾثك القؼثقـ وهثق الطفثارة ،
وإذا تقؼـ الحدث  ،ثؿ شؽ يف الطفارة بـك طؾك القؼقـ وهق الحدث .
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ساب ًعا :طـد تعرر معرف القؼقـ طؿثؾ الؿؽؾثػ بغؾبث الظثـ وهثق الظثـ
الثثراج بثثالؼرائـ واصثثرح الشثثؽ ٕ ،كثثف اتؼثثك اهلل مثثا اسثثتطاع وبثثرل مثثا
وسعف وهره الؼاطثدة لفثا كظثائر وصثقر يف الشثرع كثالتحري يف صفثارة
الؿا والتحري يف استؼبال الؼبؾ .
ِ
شثعارا لفثؿ،
السؾػ لؾقرع ،أن طرفقا بثف ،وصثار
ثامـًا :بؾغ مـ تعظقؿ
ً
وتـافسقا يف تحصقؾف  .قثال الثثقري رحؿثف اهللُ ( :إكؿثا سثؿقا الؿتؼثقـ٪
وروي طثـ ابثـ طؿثر قثال ( :إين ٕحث أن أدع
ٕكفؿ اتؼقا ما ٓ ُحتؼكُ .
بقـثثل وبثثقـ الحثثرام سثثترة مثثـ الحثثالل ٓ أخرقفثثا)  -وقثثال مقؿثثقن بثثـ
مفران رحؿثف اهلل  ٓ( :حسثؾؿ لؾرجثؾ الحثالل ٪حتثك حجعثؾ بقـثف وبثقـ
الحرام حاجزًا مـ الحالل ).
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وقال سػقان بـ طققـ رحؿف اهلل  ٓ( :حصق طبد حؼقؼ اإلحؿثان ٪حتثك
حجعثثؾ بقـثثف وبثثقـ الحثثرام حثثاجزًا مثثـ الحثثالل ،وحتثثك حثثدع اإلثثثؿ ومثثا
تشابف مـف).
قال الشاطر :
ثثؾ العطاحثثثا يف دققث ِ
ثثؼ التثثثقر ِع ** فثثدق ْؼ ْ
جؾقث ُ
تـثثؾ طثثالل الؿؼثثام الؿرفثث ِع
ِ
ِ
الخقرات يف كؾ مقضث ِع
وتغـؿ ِمـ
وتسؾؿ مـ
الؿحظقر يف كؾ حالث ٍ **
ْ
ْ
ٍ
ِ
َ
عل
جؿقؾ الس ِ
وتحؿدْ
ثارع إلقثثف القثثق َم مثثع كثثؾ مسثثر ِع
بالػقز يف ثد ** فسث ْ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
ُ
أمر حـبغل التػطـ لف،
تاسعًا :قال
الحافظ ابـ رج رحؿف اهلل :وها هـا ٌ
وهق أن التدققؼ يف التققثػ طثـ الشثبفات إكؿثا حصثؾ لِ َؿثـ اسثتؼامت
أحقالثثف كؾفثثا ،وتشثثابفت أطؿالثثف يف التؼثثقى والثثقرع ،فلمثثا َمثثـ حؼثثع يف
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اكتفثاك الؿحرمثات الظثاهرة ،ثثؿ حرحثد أن حتثقرع طثـ شثل مثـ دقثائؼ
الش َبف ،فنكف ٓ ححتؿؾ لف ذلؽ ،بؾ ُحـؽثر طؾقثف ،كؿثا قثال ابثـ طؿثر لِ َؿثـ
سللف طـ دم البعقض مـ أهؾ العراق( :حسللقين طثـ دم البعثقض وقثد
قتؾثثقا الحسثثقـ ،وسثثؿعت الـبثثل صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ حؼثثقل :هؿثثا
رححاكتاي مـ الدكقا) .
طاشراُ :
والؽرب سثب
فضؾ الصدق  ،وأكف سب الطؿلكقـ يف الـػس،
ُ
ً
مـشثرح
الرح والؼؾؼ  ،ولفرا صاح الصدق ٓ حعرف آضثطراب ،
ُ
ثاب طقشثثف  ،خالفثثا
الثثـػس صق ث ُ الخثثاصر ،قثثد اسثثتؼامت حقاتثثف  ،وصث َ
لؾؽثثراب الؿثثداهـ  ،الثثري هثثق يف حقث ٍ
ثرة دائؿ ث  ،ويف قؾثثؼ كئق ث  .ويف
َ
الصثدق َح ْفثدي إلثك
فثنن
الحدح الؿشفقر قثال ً( :طؾثقؽؿ بالصثدقّ ٪
البثثر ،وإن البثثر حفثثدي إلثثك الجـث  ،ومثثا حثثزال الرجثثؾ حصث ُ
ثدق وحتحثثرى
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الصدق حتثك ُحؽتَث طـثد اهلل صثدح ًؼا ،وإحثاكؿ والؽثرب ٪فثنن الؽثرب
حفثثدي إلثثك الػجثثقر ،وإن الػجثثقر حفثثدي إلثثك الـثثار ،ومثثا حثثزال الرجثثؾ
حؽرب وحتحرى الؽرب حتثك حؽتث طـثد اهلل كثرا ًبًا ) .رواه البخثاري
ومسؾؿ .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /12االشتغاه بالٍافع املفٗد !..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

ُ ِ
قالَ :
طـ أبل هرحر َة َ -ر ِضل اهللُ َطـْ ُف َ -
قال
رسقل اهلل َ -صؾك اهللُ
َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿِ ( :م ْـ ُح ْس ِـ إِ ْسالَ ِم ا ْل َؿ ْر ِ ت َْر ُك ُف َما َٓ َح ْعـ ِ ِقف ) .حدح ٌ
َح َس ٌـ رواه الترمري و ُقره.
أوٓ :هثرا الحثثدح ُ أصث ٌثؾ يف إدب  ،وفـثقن التعثثامالت آجتؿاطقث .
قال اإلما ُم ابـ طبدالبر رحؿف اهلل  :كالمف هرا صؾك اهلل طؾقف وسثؾؿ مثـ
الؽالم الجامع لؾؿعاين الؽثقرة الجؾقؾ يف إلػثاظ الؼؾقؾث  ،وهثق مثا لثؿ
ح ُؼ ْؾف أحد قبؾف ،واهلل أطؾؿ .
ِ
وصثدق
بحسثـ طؿؾثف ،وصقث ِ تدحـثف ،
ثاك ًقا :إكؿا
ححسـ إسثالم الؿثر ُ
ُ
ُ
َ
وحػظ لساكف وجقارحثف .
تدخؾ فقؿا ٓ حعـقف ،
استؼامتف ،وكرلؽ طدم
وققلف مـ حسـ إسالم الؿر  :أي مـ كؿال إسالمف ،وتؿام هداحتف .
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وققثثؾ لؾؼؿثثان الحؽثثقؿ  :مثثا بؾثثغ بثثؽ مثثا كثثرى؟ حرحثثدون الػضثثؾ ،قثثال:
" ِص ُ
دق الحدح  ،وأدا إماك  ،وترك ما ٓ حعـقـل" .
ثالثثثا :أن يف تثثرك الـثثاس وشثثموكفؿ حػ ًظثثا لؾققثثت  ،وصثثقاك ً لؾسثثان،
ُ
لؼثل مثا ٓ ُحرضثقف  ،وشثغؾ
وصالحا لؾؼؾ  ،فؿـ
تدخؾ فقؿا ٓ حعـقثف َ
بالف  ،وفت طؾك كػسف ابقابا مثـ الفثؿ والشثر والـصث  .قثال الشثافعل
رحؿف اهلل:
فػل الـاس ٌ
صبر لؾحبق وإن جػا
أبدال ويف الترك راح ٌ ** ويف الؼؾ
ٌ
فؿثثا كثثؾ مثثـ تفثثقاه حفثثقاك قؾ ُبثثف ** وٓ كؾ مـ صثافقتَف لثؽ قثد صثػا

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
أن إمث َثر الؿتثثروك ،وفقثثف السثثالم والعافقث  ،مثثرده إلثثك الشثثرع
رابعثثا ّ :
ولقس إلك أهقا الـاس وأكظؿتفؿ  ،فثال حثدخؾ يف الحثدح  :الـصثقح

108

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

الؾطقػ كؿا تؼدم  ،وتربق إبـا وصالح الزوج وإمر والـفل وفعثؾ
ودفع إذى طـفؿ  ( ..كـثتؿ خقثر أمث ٍ اخرجثت لؾـثاس
ما حـػع الـاس،
ُ
تلمرون بالؿعروف وتـفقن طـ الؿـؽر ) سقرة آل طؿران.
خامسا :مـ أمثؾ إمقر التثل ٓ تعـثل الؿثر  ،وٓ تصثؾ دحـثف ودكقثاه:
ً
ِ
الحقثاة وكؿالقاتفثا ،
وترفقثات
خصقصقات الـاس وتػاصثقؾ حقثاتفؿَ ،
وفضثثقل الؽثثالم ،والؽتثث التاففثث ومتابعثث الؼـثثقات والؿسؾسثثالت
والؿاجرحات الققمق وأشباهفا  ،واهلل الؿستعان .
الػار  ،وآحداث
َ
ُ
ُ
والؿـضبط بفثدي الشثرع ،
الؿزاح الؿعتدل ،
حدخؾ يف ذلؽ
سادسآ :
ُ
ً
وفقف مؼصدُ التروح والتخػقثػ طثـ الؿسثؾؿ  ،ففثق جثائز  ،شثرحط َ أن
معتدٓ  ،وٓ حجر لؾعداوة  ،أو حمذي أخرحـ  ،وٓ حضقع واجبثا
حؽقن
ً
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ٕن مثا صثال وصغثك ،أزرى
شرط ًقا  ،ولؽـف سؿ ٌ باطتدال واسثتؾطافّ ،
وأكؽك ،وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل.
ساب ًعا :إن مـ أسباب القققعث يف هثره الخصثؾ الرمقؿث  ،فثراغ الؿثر ،
وخؾق قؾبف  ،وضثقاع وقتثف ،ومراقبتثف لؾـثاس ،
وح ّ استطالطف الضار،
ّ
هؿا).
وتتبع طقراتفؿ  ،ويف الحؽؿ ( :مـ راق الـاس مات ً
ِ
كػسثف ،وصثالح دحـثف ،واسثتثؿر زماكثف ،
ثامـا :وكثؾ مثـ اشثتعؾ بحثال
وتػؽر يف طاقبتف وطاقب ذلؽ ،حؿاه اهللُ  ،وصاكف مـ كؾ ضثقاع وتػاهث
وجػقة .
الؾسثان السثقئ ،
تاسعا  :ال مثا حؽثقن مػتثاح هثرا الشثؼا اسثتعؿال
َ
وإصالق العـان لثف ،وطثدم زجثره ،ولثرلؽ تضثؿـف حثدح ( :مثـ كثان
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والخقثر حؽؿثـ يف
حممـ باهلل والققم وأخر  ،فؾقؼؾ خقر ًا أو لقصؿت ).
ُ
كالم مػقد ،أو كصقح صادق  ،أو ذكر مـشقر  ،وطؾ ٍؿ محبقب .
حؽقن ِمـ طالم السخط طؾك الؿر تدخؾثف فقؿثا ٓ حعـقثف ..
طاشرا :قد
ُ
ً
قال الحسـ البصري رحؿف اهلل" :مـ طالم إطراض اهلل طثز وجثؾ طثـ
العبد ،أن حجعؾ شغ َؾف فقؿا ٓ حعـقف" ،وقال اإلمام مالؽ رحؿثف اهلل "ٓ
الرجؾ حتك َ
ُ
حترك ما ٓ حعـقف  ،وحشتغؾ بؿا حعـقثف" .وقثد طثدّ هثرا
ُحػؾ
الحدح ُ مـ جؿؾ أربع أحادح طؾقفا مدار اإلسالم  ،قال الشاطر :
أربثثع مثثـ كثثالم خقثثر البرحثث ْ
كؾؿات **
وطؿدة الدحـ طـدكا
ٌ
ٌ
ات ِؼ الشثبفات ،وازهثدْ ودع ** ما لقس حعـقؽ ،واطؿؾثـ بـقث ْ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

طـ أبل حؿزة أكس بـ ٍ
مالؽ رضل اهلل طـف خادم رسقل اهلل صؾك
حممـ
اهلل طؾقف وسؾؿ ،طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قالٓ ( :
ُ
أحدكؿ حتك حح ٕخقف ما حح لـػسف ) ٪رواه البخاري ومسؾؿ .
أوٓ :راوي الحدح ِ  :أكثس بثـ مالثؽ بثـ الـضثر الـجثاري الخزرجثل
إكصاري ،أبق حؿزة خثادم رسثقل اهلل ،وصثاحبف  ،الثري خدمثف طشثر
سـقـ  ،ودطا لف بالعؿر والبرك  ( :الؾ ُفؿ َأكْثِ ْر ما َل ُف و ولدَ ُه و ْ
طؿثر ُه
أصؾ َ
ػر ذك َب ُف ) تقيف سـ ( )٩1مـ الفجرة بالبصرة .
وا ْ
ثاك ًقا :هرا حثدح ٌ جؾقثؾ طثده أبثق داود رحؿثف اهللُ يف مثدارات اإلسثالم
الؿشفقرة ،وهق قاطدة يف الح وحسـ التآخل يف الحقاة آجتؿاطق .
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قال الـقوي رحؿف اهلل :قال الشق أبق طؿرو بثـ الصثالح رحؿثف اهلل ":
وهرا قد حعد مـ الصع الؿؿتـثع ،ولثقس كثرلؽ ٪إذ معـثاه ٓ :حؽؿثؾ
إحؿان أحدكؿ حتك ححث ٕخقثف يف اإلسثالم مثا ححث لـػسثف ،والؼقثام
ٌ
برلؽ ححصؾ بلن حح لف حصقل مثؾ ذلؽ مـ جف ٓ حزاحؿثف فقفثا،
بحق ٓ تـؼص الـعؿ طؾك أخقف شقئًا مثـ الـعؿث طؾقثف ،وذلثؽ سثفؾ
حعس ُر طؾك الؼؾ الد ؾ ،طافاكا اهلل وإخقاكـا
طؾك الؼؾ السؾقؿ ،وإكؿا ُ
أجؿعقـ ،واهلل أطؾؿ .
ثال ًثثثثا :الؿثثثراد بثثثالـػل يف ققلثثثف (ٓ حثثثممـ أحثثثدكؿ) كػثثثل لؽؿثثثال
اإلحؿان ،والؿعـك ٓ حبؾثغ العبثدُ حؼقؼث َ اإلحؿثان وكؿالثف حتثك ححث
ٕخقف ما حح لـػسف مـ الخقر كؿا هق مػسر يف رواح أحؿثد (ٓ حبؾثغ
طبدٌ حؼقؼ اإلحؿان  ،حتك ُحح لؾـاس ما حح لـػسف مـ الخقر ).
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ُ
فضؾ التقاضع وسالم الصدر طؾك الؿسؾؿقـ ٕ ،كّف
راب ًعا :يف الحدح
ثاب خؾ ُؼثثف  ،وصث َؾ
ثتؿتع بفثثره الصثثػ  ،إٓ مثثـ صثثػا قؾبث ُف  ،وصث َ
لثثـ حسث َ
حالف ،وتجر َد مـ كؾ الحظقظ وإهقا .
ٌ
تعؿقؼ لإلخقة الدحـق بقـ الؿسؾؿقـ ،وما حـبغل أن
خامسا :يف الحدح
ً
حؽقن بقـفؿ مثـ حث ٍ وتثآلػ وتثقاد ،وكبثر لؾقحثدة وإكاكقث  ،الؼائؿث
طؾك شؼ الصػ والتـافس الؿرمقم .
أن محب الخقر لمخرحـ  ٓ ،حؿـع حرص الؿممـ طؾك التػقق
سادسا ّ :
ً
والجثد يف الحقثثاة  ،فؼثثد قثثال تعثثالك  (:وسثارطقا الثثك جـث مثثـ ربؽثثؿ )
سثثقرة آل طؿثثران .وقثثال  (:ويف ذلثثؽ فؾقتـثثافس الؿتـافسثثقن ) سثثقرة
الؿطػػقـ  .ولؽـف ٓ حؽره لفؿ أن حصقبقا مثؾ ذلثؽ ،وحتؿـثاه لفثؿ وقثد
وفؼف اهلل ،وشرح صدره .
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سثثاب ًعا  :إن بؾثثقغ هثثره الخصثثؾ وهثثل مثثـ كؿثثال اإلحؿثثان ٓ حثثمتك إٓ
بالؿجاهدة والصبر وهضؿ ّ
حثؼ الثـػس  ،وصفثارة قؾث الؿثممـ طؾثك
ُ
السثؾػ أمثؾث ً رائعث ً يف
إخقاكف  ،وهقان الدكقا يف طقـقف  ،ولرلؽ ضثرب
هرا السقاق .فروي أن ططا بـ واسع رحؿثف اهلل  :كثان حبقثع حؿثارا لثف
فؼال لف رجؾ :أترضاه لل قال لق رضقتف لؿ أبعف) كلن فقثف طقبثًا  .وقثال
ابـ طباس رضل اهلل طـف  ( :إين ٕمر طؾثك أحث مثـ كتثاب اهلل فثلود أن
الـاس كؾفؿ حعؾؿقن مـفا ما أطؾؿ).و (كان طتب ُ الغالم إذا أراد أن حػطر
حؼقل لبعض إخقاكف الؿطؾعقـ طؾك أطؿالف  :أخثرج لثل مثا أو تؿثرات
أفطر طؾقفا لقؽقن لؽ مثؾ أجري).
وددت أن الـاس تعؾؿقا هثرا العؾثؿ  ،وٓ حـسث إلثل
وقال الشافعل( :
ُ
شل مـف أبدً ا ٪فثلوجر طؾقثف وٓ ححؿثدوكـل) .وطثـ سثػقان بثـ طققـث ،
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قال( :سؿعت مساور القراق ححؾػ باهلل طز وجؾ ما كـت أققل لرجؾ
إين أحبؽ يف اهلل طز وجؾ فلمـعف شقئًا مـ الدكقا ).
الشثخص هلل،
أحببثت
ثامـًا :قال اإلما ُم ابـ تقؿق رحؿثف اهلل ( :إكثؽ إذا
َ
َ
كثثان اهللُ هثثق الؿحبثثقب لراتثثف ،فؽؾؿثثا تصثثقرتف يف قؾبثثؽ ،تصثثقرت
محبقب الحؼ فلحببتف ،فازداد حبؽ هلل ،كؿا إذا ذكرت الـبل صثؾك اهلل
طؾقثثثف وسثثثؾؿ ،وإكبقثثثا قبؾثثثف والؿرسثثثؾقـ وأصثثثحابفؿ الصثثثالحقـ،
وتصقرتفؿ يف قؾبثؽ ،فثنن ذلثؽ حجثرب قؾبثؽ إلثك محبث اهلل ،الؿثـعؿ
حجثرب إلثك محبث
طؾقفؿ ،وبفثؿ ،إذا كـثت تحثبفؿ هلل .فثالؿحبقب هلل
ُ
شخصا هلل ،فنن اهلل هق محبقبثف ،ففثق ححث
اهلل ،والؿح هلل إذا أح
ً
حجثرب
أن حجربف إلك اهلل تعثالك ،وكثؾ مثـ الؿحث هلل والؿحبثقب هلل
ُ
إلك اهلل ) .
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تعاضؿ هره الخصثؾ يف قؾثقب الؿثممـقـ مقرثث لفثؿ َ
خؾثؼ
تاسعًا  :إن
َ
اإلحثثثار  ،فقحبثثقن الخقثثر لمخثثرحـ وحثثمثروكفؿ بثثف  ،كؿثثا حصثثؾ مثثـ
إكصار تجا َه إخقاكفؿ الؿفاجرحـ رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ ( وحمثرون
طؾك أكػسفؿ ولق كان بفؿ خصاص ) سقرة الحشر  .وقال اهلل تعثالك :
قن وما ت ِ
ِ
ِ ِ
ُـػ ُؼق ْا ِمـ َش ْل ٍ َفثنِن ال ّؾث َف بِ ِثف
( َلـ َتـَا ُلق ْا ا ْلبِر َحتك تُـػ ُؼق ْا مؿا تُحب َ َ َ
ِ
قؿ )[ .آل طؿران. ]٩6 :
َطؾ ٌ
عرف آحثار بلكف :الثري حؼثدم قثره طؾثك كػسثف يف الـػثع لثف،
وح ُ
ً
طاشراُ :
والدفع طـف ،وهق الـفاح يف إخقة.
قثثال العالمث ُ ابثثـ الؼثثقؿ رحؿثثف اهلل " :وممكث هثثرا اإلح َثثثار شثثدحد ٌة لغؾبث
إ قار ،وققة داطل العادة والطبثع ،فالؿحـث فقثف طظقؿث  ،والؿمكث فقثف
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شدحدة ،والـػس طـف ضعقػ  ،وٓ حتؿ فالح العبد وسثعادتف إٓ بثف ،وإكثف
لقسقر طؾك َمـ حسره اهلل طؾقف " .واهلل الؿقفؼ .
ٌ
قال أحؿد محرم رحؿف اهلل :
ِ
ثثال لؾرجث ِ
الؿث ُ
َ
إخطار
جالئؾ
ثثع ** حبغل بفـ
ثثؾ الؽثثثرح ِؿ ذرائث ٌ
والـاس شتك يف ِ
ٍ
فضؾ وذا إحثثار
وخقرهؿ ** َمـ كان ذا
الخ َال ِل
ُ
ُ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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ٍ
مسعقد رضل اهلل طـف قال :قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف
طـ ابـ
ٍ
امرئ مسؾ ٍؿ حشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأين رسقل
وسؾؿ ٓ ( :ححؾ د ُم
ِ
ٍ
ِ
والتارك لدحـف
والـػس بالـػس،
ثالث :الثق ِ الزاين،
اهلل إٓ بنحدى
الؿػارق لؾجؿاط ) .رواه البخاري ومسؾؿ.
أوٓ :هرا الحدح ُ العظقؿ ٌ
أصؾ يف تعظقؿ الدما وطصؿتفا  .وقال ابـ
ِ
الؼقاطد الخطقرة ٪لتعؾؼف بلخطر
حجر الفقتؿل  -رحؿف اهلل  :-وهق مـ
إشقا  ،وهق الدما  ،وبقان ما ححؾ مـفا وما ٓ ححؾ ،وإن إصؾ فقفثا
العصثثؿ  ،وهثثق كثثرلؽ طؼث ًثالٕ ٪كثثف مجبثثقل طؾثثك محب ث بؼثثا الصثثقر
اإلكساكق الؿخؾقق يف أحسـ تؼقحؿ .
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ثاك ًقا :ققلف  ٓ( :ححؾ د ُم امرئ مسؾؿ) حستػاد مـف حرمث ُ الؿسثؾؿقـ فثال
ٍ
ٍ
﴿و َٓ
تستباح إٓ
بقؼقـ ولقس بشبف وٓ هقى  ،قال تعالك  :قال تعالكَ :
َت ْؼ ُت ُؾقا الـ ْػ َس التِل َحر َم اهللُ إِٓ بِا ْل َحؼ )[ .إكعثام .]٠٥٠ :فثال تسثتباح
آ بؿا أوضحف الشرع .
راب ًعا :ققلف  ( :الثق ُ الزاين ) وهق مـ تثزوج ووصثئ يف كؽثاح صثحق ،
ثاقال حث ًّثرا،
وارتؽ ث الزكثثا بعثثد ذلثثؽ ،ذكث ًثرا أم أكثثثك ،إذا كثثان بال ًغثثا طث ً
وطؼقبتف الرجؿ ،وهق الرمل بالحجثارة حتثك الؿثقتٕ ٪كثف مشثروع يف
حؼف ،وقد رجؿ كبل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ماطزًا والغامدحث  ،وبعثض
القفقد  ،وقد كان الرجؿ يف الؼرآن ثؿ كس ولػظثف( :والشثق والشثقخ
إذا زكقا فارجؿقهؿا البت كؽآ مـ اهلل واهلل طزحز حؽقؿ).
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خامسا  ( :والـػس بالـػس)  ،أي تؼتؾ قصاصثا  ،مثـ قتؾفثا بغقثر وجثف
ِ
ِ
ِ
ثاص فِثل
حـ َآ َمـُثقا كُتث َ َط َؾث ْقؽ ُُؿ ا ْلؼ َص ُ
حؼ  ،لؼقلف تعثالك َ (:حثا َأح َفثا الثر َ
ا ْل َؼ ْت َؾك ا ْل ُحر بِا ْل ُحر َوا ْل َع ْبدُ بِا ْل َع ْب ِد َو ْإُ ْك َثك بِ ْإُ ْك َثك).
ِ
والتارك لدحـف الؿػارق لؾجؿاط )  :والؿراد بف مـ تثرك دحثـ
سادسا ( :
اإلسالم  ،وارتد طـف وفارق جؿاط الؿسؾؿقـ.بؼقل أو فعؾ أو اطتؼاد ،
لؼثثقل رسثثقل اهلل صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ( :مثثـ بثثدل دحـثثف فثثاقتؾقه) رواه
البخاري.
ساب ًعا :تستقي الؿرأ ُة مثع الرجثؾ يف إقامث حثد الثردة  ،مثا دامثت بالغث
طاقؾ ً  ،وتعل ما ارتؽبتف مـ كػر مـاقض لإلسالم  ،وحؽؿ الؿرتثد بثاق
الك الؼقام لثؿ حـسث  ،و الث دطثاوى الؿعارضثقـ ضثعقػ  .وتـؼسثؿ
إمقر التل تحصؾ بفا الردة إلك أربع أقسام :
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أ-ردة بآطتؼاد  :كالشرك باهلل أو جحده أو كػل صػ ٍ ثابت مـ صػاتف.
ب-ردة بثثإققال  :كسث اهلل تعثثالك أو سث الرسثثقل صثثؾك اهلل طؾقثثف
وسؾؿ والؿصحػ طقاذ ًا باهلل .
ٍ
محؾ قثرر  ،وكثرلؽ السثجقد
ج -ردة بإفعال  :كنلؼا الؿصحػ يف
لصـؿ أو لؾشؿس أو لؾؼؿر .
د -الردة بالترك  :كترك جؿقثع شثعائر الثدحـ  ،واإلطثراض الؽؾثل طثـ
العؿؾ بف .
ُ
قبثقل تقبث الؿرتثد إذا رجثع طثـ قثف ،وآب إلثك اإلسثالم
ثامـا :حصث
ف ُقؽػ طـثف وٓ حتعثرض لثف بالؼتثؾ وٕن التقبث تجث مثا قبؾفثا  ،وٕن
الشارع لؿ حستثـ يف التقب شقئا حدل طؾك رد تقب الؿرتد  ،وقد روي أن
الـبل صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ قبثؾ تقبث مثـ ارتثد طثـ اإلسثالم .أمثا مثـ
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تؽررت ردتف وضفرت طؾقف أمارات الؽرب والـػاق فال حؼبثؾ مـثف تقبث
يف الظاهر ،وحؼام طؾقف الحد ،واهلل الؿستعان .
ٌ
تاس ًعا :ثؿ َ
خصال ورد طؾقفا الؼتؾ يف السثـ  ،وفقفثا مـاقشثات لثبعض
الػؼفا كحثق :الؾقصقث  ،والسثاحر  ،والصثائؾ  ،وكؽثاح ذات الؿحثرم،
وشارب الخؿر يف الرابع  ،والداطقث إلثك البثدع الؿغؾظث  ،كثالخقارج
الحرورح إذا دطقا إلك ما هؿ طؾقف إلثك
الحرورح  ،قال اإلما ُم أحؿد َ ":
دحـفؿ  ،فؼاتؾفؿ وإٓ فال حؼاتؾقن ".
ومـ يف حؽؿفثؿ ٓرتؽثابفؿ مثا حقجث
طاشرا :إكؿا ح ّؾت دما ُ الثالث َ
ً
ذلثثؽ فالثقث جحثثد كعؿث اهلل طؾقثثف ،والؼاتثثؾ جثثزا جرمثثف مثثثال بؿثثثؾ،
والتارك لدحـف ،مرتد ،مجاك لؾجؿاط  ،متؿرد طؾقفا!..

123

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

قال العالم ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل  " :شرع يف حؼ الزاين الؿحصثـ الؼتثؾ
َ
إلؿ إلك جؿقع بدكف حق وصؾت إلقف الؾرة بالحرام.
بالحجارة
لقصؾ ُ
وٕن تؾؽ الؼتؾ أشـع الؼتالت والداطل إلك الزكا دا ٍع قثقي يف الطبثاع ،
فجعؾثثت ؾظثث هثثره العؼقبثث يف مؼابؾثث قثثقة الثثداطل  ،وٕن يف هثثره
العؼقب تركقرا لعؼقب اهلل لؼقم لثقط بثالرجؿ بالحجثارة طؾثك ارتؽثاب
الػاحش " .
والقاج ُ طؾثك الؿسثؾؿ صثقاك الثدما والتعػثػ طثـ الحثرام ،والتثزام
الشرع والجؿاط .
قال الشافعل رحؿف اهلل :
ِطػقا ِ
تعػ كساؤكؿ يف الؿحر ِم ** وتجـ ُبثثقا مثثا ٓ ُ
حؾقثثؼ بؿسثثؾ ِؿ
ثثثثـ إذا أقرضثثثثثتًف ** كان القفا ِمـ ِ
أهؾ بقتِؽ فاطؾ ِؿ
إن الزكثثثثثا َدحث ٌ
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ِ
ِ
الرجثال وقاص ًعثا ** ُس َ
طشت َقر ُمؽثر ِم
الؿقدة
بؾ
حا هاتؽًا ُحر َم
َ
ٍ
كـت حرا ِمـ سثالل ِ
كـثت هتاكًثا لحرمث ِ ُمسثؾ ِؿ
ماجثد ** ما
َ
ُ
لق َ ًّ
مثثـ حث ِ
ثزن بثثف ولثثق بجث ِ
ثت حثثا هثثرا لبق ًبثثا فثثافف ِؿ
ثداره ** إن كـث َ
ثزن ُحث َ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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َط ْـ َأبِل ُه َر ْح َر َة  -رضل اهلل طـف َ -أن َر ُس َ
قل اهلل ِ  -صؾك اهلل طؾقف
َان ُح ْم ِم ُـ بِ َاهلل ِ َوا ْل َق ْق ِم ْأ ِخرِ َف ْؾ َق ُؼ ْؾ َخ ْق ًرا َأ ْو
وسؾؿ َ -ق َالَ ( :م ْـ ك َ
َان
لِ َق ْص ُؿ ْ
َان ُح ْم ِم ُـ بِ َاهلل ِ َوا ْل َق ْق ِم ْأ ِخرِ َف ْؾ ُق ْؽرِ ْم َج َار ُهَ ،و َم ْـ ك َ
تَ ،و َم ْـ ك َ
ُح ْم ِم ُـ بِ َاهلل ِ َوا ْل َق ْق ِم ْأ ِخرِ َف ْؾ ُق ْؽرِ ْم َض ْق َػ ُف )َ .ر َوا ُه ا ْل ُبخَ ِ
اري ومسؾؿ .
َ
وأخثالق الؽثرام ،وحؼثقق
آداب الؽثالم ،
أوٓ :هرا حدح ٌ طظقؿ بثقـ َ
الجقار.
خقرا أو لقصؿت ) قال الـثقوي رحؿثف اهلل :فؿعـثاه
ثاكقا  :ققلف ( :فؾقؼؾ ً
خقرا محؼ ًؼا حثاب طؾقثف واج ًبثا
أكف إذا أراد أن حتؽؾؿ فنن كان ما حتؽؾؿ بف ً
أو مـدوبا ،فؾقتؽؾؿ ،وإن لؿ حظفر لف أكف خقر حثاب طؾقثف ،فؾق ِ
ؿس ْ
ثؽ طثـ
ً
ُ
الؽالم ،سقا ضفر لثف أكثف حثرام أو مؽثروه أو مبثاح مسثتقي الطثرفقـ،
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ملمقرا بتركف ،مـدو ًبا إلك اإلمساك طـثف٪
فعؾك هرا حؽقن الؽالم الؿباح
ً
كثقرا أو
مخاف مـ اكجراره إلك الؿحرم أو الؿؽروه ،وهرا حؼع يف العادة ً
ِ ِ
ثـ َق ْثق ٍل إِٓ َلدَ ْح ِثف َرقِقث ٌ َطتِقثدٌ ﴾
ال ًبا ،وقد قال اهلل تعالكَ ﴿ :ما َح ْؾػ ُظ م ْ
[ق. ] ٠٨ :
ثال ًثثثا :فقثثف إكثثرا ُم الجثثار وتعاهثثده بالفدح ث والصثثدق  ،وحرم ث أذحتثثف،
ثار
والـصثثقص يف ذلثثؽ كثقثثرة متعاضثثدة  .قثثال العؾؿثثا  :إذا كثثان الجث ُ
مسؾؿا ذا قراب  ،فؾف ثالث حؼقق :حؼ الجثقار واإلسثالم والؼرابث  ،وإن
ً
مسؾؿا قر ذي قراب فؾف حؼثان :حثؼ اإلسثالم وحثؼ الجثقار ،وإذا
كان
ً
كافرا قر ذي قراب فؾف حؼ واحد :حؼ الجقار.
كان ً
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رابعا  :مشروطق ُ إكرام الضثقػ  ،ففثق مثـ خصثال اإلحؿثان  ،وسثؿات
إكبقثثا  .والضثثقػ :هثثق الثثري كثثزل بثثؽ وأكثثت يف بؾثثدك وهثثق رح ث
محتاج ،وإكرام الضقػ مـ اإلحؿان ،ومـ مظاهر ُحسـ اإلسالم.
مسؾؿ يف صحقحف مـ حدح أبل شرح الخزاطل قال رسقل اهلل
روى
ٌ
صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ(( :الضثثقاف ثالثث أحثثام ،وجائزتثثف حثثقم ولقؾ ث ))،
والجائزة :العطق والؿـح والصؾ  ،وذلؽ ٓ حؽقن إٓ مع آختقار.
خامسًا :حـبغل لؾضقػ أٓ حزحدَ يف إقامتف طؾك ثالث أحام فقؽثقن ثؼثقال ،
ُ
ححرج صاحبف ولؼثقل الـبثل
الؿضقػ طـ صق ِ كػس ،لئال
إٓ إذا أل
َ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ كؿا طـد مسؾؿ ( :وٓ ححؾ لرجؾ مسثؾؿ أن حؼثقؿ
طـد أخقف حتك حمثؿف ) ،قال :حا رسقل اهلل ،وكقػ حمثؿف؟ قثال ( :حؼثقؿ
طـده ،وٓ شل لف َح ْؼرِ ِحف بف ).

128

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

سادسا :تفؾؽ الـػس مـ صثقل لسثاكفا وآفاتفثا ،وحفؾثؽ العالئثؼ مثـ
ً
سثثق الجثثقار ،وأن ٓ تثثممـ البقائثثؼ  ،وتفؾثثؽ الحقثثاة طامثث بالشثث
وإكاكق  ،وقؾ الشق ِؿ  .قال الزبقدي :
َ
ُ
تضقؼ
أخالق الرجال
ولؽـ
لعؿرك ما ضاقت بال ٌد بلهؾفا **
ّ
قسثثثثثثثؿ العؾؿثثثثثثثا الؽثثثثثثثالم إلثثثثثثثك ثالثثثثثثثث أقسثثثثثثثام:
سثثثثثثثاب ًعاّ :
 . ٠كال ُم خقثر  :فقسثتح ُ لؾعبثد الثتؽؾؿ بثف بثؾ كالمثف بثف أفضثؾ مثـ
سثثثثثؽقتف طـثثثثثف كثثثثثتالوة الؼثثثثثرآن والثثثثثركر والعؾثثثثثؿ وشثثثثثبففا…!
فقشرع لؾعبد اإلمساك طـف وسؽقتف طـثف واجث كالغقبث
 .6كال ُم شر :
ُ
والـؿقؿثثثثث والؽثثثثثثرب واإلسثثثثثثتفزا و قرهثثثثثثا مثثثثثثـ الؿـفقثثثثثثات .
ُ
اإلمساك طـف وطدم الؽالم
 .1كالم مباح  ٓ :خقر وٓ شر فقشرع لؾعبد
بف وسؽقتف طـف أفضؾ مـ كالمف…!
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قال الشاطر:
َؽ أحؿثثا ِح ْػ ِ
ثاكؽ قؾ ث َ الؾ ْػث ِ
ْ
واحػثثظ لسثثاك َ
َطثثق ْد لسث َ
ثثظ
ثظ **
ت محتاجًا إِلك القط ِ
إِح َ
ظ
اك أن ت َِع َظ الر َج َال وقد **
َ ْ
ْ
أصبح َ ُ
ِ
الؾسثان والؼؾث ِ إذا َصا َبثا،
(لثقس ِمثـ شثل ٍ أ ْص َقث َ ِمثـ
قال الحؽؿثا :
َ
ولقس ِمـ شل ٍ َأ ْخ َب َ مـفؿا إذا َخ ُب َثا).
َ
ُ
أقاوحثؾ كثقثرة يف التثققل مثـ الؾسثان وخثقف
ثامـًا :كُؼؾت طـ السؾػ
فضقل الؽالم مـفا:
الـثاس بِ ُح ْس ِ
ثـ
افتخثر
بـثل ،إذا
ُ
َ
قال لؼؿان رحؿثف اهلل تعثالك لقلثده( :حثا ّ
ِ
أكت بِ ُح ْس ِـ َص ْؿتِ َ
ؽ).
كالمفؿ،
فافتخر َ
ْ
قال الحؽؿا  ( :إحاك َو ُف ُض َ
َ
ثـ،
قل الؽَالمِ ،فنكّف ُح ْظ ِف ُر مثـ ُط
ققبثؽ مثا َب َط َ
وححرك ِمـ َطدُ و َك ما َسؽَـ ).
ُ
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وأخر أبق بؽر الصدحؼ ،رضل اهلل طـف بطرف لسثاكف وقثال( :هثرا الثري
تؽثقن
أوردين الؿقارد)  .وقال طؾل رضل اهلل طـف قال( :بؽثرة الصؿت
ُ
الفقب ).
الصثؿت كؿثا تع ّؾؿثقن
وقال أبق الدردا رضثل اهلل طـثف قثال ( :تعؾؿثقا
َ
أحرص مـؽ إلثك
حؾؿ طظقؿ ،وكـ إلك أن تسؿع
َ
الؽالم ،فنن الصؿت ٌ
أن تتؽؾؿ ،وٓ تثتؽؾؿ يف شثل ٓ حعـقثؽ ،وٓ تؽثـ مضثحاكًا مثـ قثر
طج  ،وٓ مشا ً إلك قر َأرب ).
ِ
تعؾقثؼ هثره الخصثال الثثالث ،باإلحؿثان بثاهلل والقثقم أخثر
تاسعًا :يف
ٌ
دلقؾ طؾك أهؿقتفا وطؾق شلكفا  ،كؿا هل طظؿ ُ اإلحؿان باهلل والتصدحؼ
بالققم أخر يف الـػقس  ،وهق الؼقام وساطات الجزا إخروي  ،ويف
َ
ذلؽ ٌ
حض طؾك طدم التساهؾ فقفا ،فنكفا حؼقؼ ٌ كالققم أخر .
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فؾقجثد هثق بثالؾطػ
الؿضقػ طؾك ضقػف باإلكرام ُ ،
طاشرا :وكؿا جاد ُ
ً
ثتؿس وقثثت الطعثثام
والخؾثثؼ الجؿقثثؾ  ،وطثثدّ وا آدابثثا لثثف كحثثق  :أٓ حؾث َ
لقثدخؾ ،وأن ٓ حعقث َ الطعثام ،وحلكثؾ مؿثثا قثدم لثف ،وٓ حجؾثس حتثثك
حمذكف الؿضقػ ،وٓ حؽثر الؽالم  ،أو حثدحؿ الـظثر وحؼؾبثف يف إصعؿث ،
وحثثدطق بالبركث لفثثؿ ،وحثثدطق بالثثدطا الثثقارد ( :أكثثؾ صعامثثؽ إبثثرار
وأفطثثر طـثثدكؿ الصثثائؿقن  ،وصثثؾت طؾثثقؿ الؿالئؽ ث آخقثثار ) .واهللُ
تعالك أطؾؿ.

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /16آثار الغضب ٔتبعاتْ!..
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رجال قال لؾـبل صؾك اهلل طؾقف
طـ أبل هرحرة رضل اهلل طـف :أن ً
مرارا ،قالٓ( :
وسؾؿ :أوصـل ،قال ٓ ( :تغض ) ،فردد ً
تغض ) ٪رواه البخاري .
ِ
كؾؿف طؾقف الصال ُة والسال ُم  ،فقف طظث ٌ،
أوٓ  :هرا الحدح ُ مـ جقامع
ً
وأدب  ،وتحثثثرحر ،وضثثثبط لحقثثثاة الؿثثثر وسثثثؾقكف  .قثثثال تعثثثالك :
(والؽثثاضؿقـ الغثثقظ والعثثافقـ طثثـ الـثثاس ) سثثقرة آل طؿثثران .وكؼثثؾ
الحافظ  -رحؿف اهلل  -طـ بعضفؿ قثال :تػؽثرت فقؿثا قثال  -أي قثقل
الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ(( :تغضث )) فثنذا الغضث حجؿثع الشثر
كؾف .
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ثاك ًقا :يف الحدح كراهق ُ الغض يف قر مقاضعف  ،ودفثع أسثبابف  ،لؿثا
ان دم الؼؾث لؼصثد
ثثقر ُ
حؾحؼف بالؿر مـ ثقران وتفقر  ،وتعرحػف :هثق َ
ِ
سثـ الخؾثؼ يف
آكتؼام  .وققؾ
(اج َؿ ْثع لـثا ُح َ
ٓبثـ الؿبثارك رحؿثف اهلل ْ :
كؾؿ  ،قالُ :
ترك الغ ََض ) .
ثتحباب استـصثثاح الػضثثال والعؾؿثثا ومثثـ ُحرجثثك فضثثؾفؿ
ثال ًثثثا :اسث
ُ
فؼفثا
وصق كالمفؿ وكصائحفؿ  ،وقد أودع اهلل فقفؿ حؽؿ كثادرة ،أو ً
فاضال.
جؿقال  ،او طؾؿًا
ً
ُ
الحثثافظ الخطثثابل رحؿثثف اهلل  :معـثثك ( ٓ تغضثث )ٓ :
راب ًعثثا :قثثال
تتعرض ٕسباب الغض  ،وإمقر التل تجؾ الغض  ،أو ٓ :تػعثؾ
ما حلمرك بف الغض  ،وححؿؾؽ طؾقف مـ إققال وإفعال .
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مدح الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الري حؿؾثؽ كػسثف طـثد الغضث ،
وقد َ
فؼال ( :لقس الشثدحدُ بالصثرط ِ  ،إكؿثا الشثدحد الثري ِ
حؿؾ ُ
ثؽ كػسثف طـثد
َ
الغض ).
خامسثثا :والسثثب ُ يف تثثقرط اإلكسثثان يف الغض ث أمثثقر مـفثثا  :الطبثثع
ً
الؿتفقر  .وآكدفاع والعجؾ  .وطدم التثبت  .وسق الظـ .وقؾ الركر
والطاطات .وضغقصات الحقاة  .والتربق السقئ  ،والتعـقػ يف الصغرِ ،
وترك محاسـ إخالق  ،و قرها.
سادسا ِ :م ْـ طالجات الغض التل ذكرها العؾؿا ودلت طؾك بعضثفا
ً
َ
حستعقر باهلل مـ الشقطان الرجقؿ ،و حتركر ما جا
الـصقص ما حؾل  :أن
يف فضؾ ِ
الح ْؾؿ و َك ْظؿ الغقظ ،وسق طاقبتف وما حترت طؾقف مـ مػاسد.
وسـ لف تغققر الحال التل هق طؾقفا ،فقجؾس إن كان واق ًػثا ،وحضثطجع
ُ
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جالسثثا ،لقفثثدأ طـثثف الغض ث  ،وكثثرلؽ حغتسثثؾ أو حتقضثثل ٪إذ
إن كثثان
ً
الغض مـ الشقطان ،والشقطان ُخؾؼ مـ كار ،والؿا حطػئفا .
مقاضثع الغضث الشثرطق  :يف اهلل وهلل ،إذا اكتُفؽثت الؿحثارم،
ساب ًعا :
ُ
وسثخر مثـ الثدطقة  ،وطبث بثإطراض  ،وفشثت
وهجرت الشرائع ُ ،
الؿـؽرات ،وهرا هق ض ُ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ الؿحؿثقد كؿثا
كؼؾ الصحاب الؽرام حغض ُ إذا اكتُفؽت محار ُم اهلل .
آثار الغض وتبعتف  :وقال ابـ رجث ( :وحـشثل مثـ ذلثؽ – أي:
ثامـًاُ :
ِ
والضثرب ،وأكثقا ِع
مـ الغ ََض – كثقر مـ إفعثال الؿحرمث  ،كالؼتثؾ
ِ
كالؼثثرف والسثث
الظؾثثؿ وال ُعثثدوان ،وكثقثثر مثثـ إقثثقال الؿحرمثث ،
والػحش ،وربؿا ارتؼك إلك درج الؽػر ،كؿا جثرى لجبؾث بثـ إحفثؿ
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وكإحؿان التل ٓ حجق ُز التزامفا شرطا ،وكطالق الزوج الثري ح ِ
عؼث
ً
ُ
ُ
الـد َم ) .
بـ طبد العزحز رحؿثف
طؿر ُ
تاس ًعا :مـ كؾؿات السؾػ يف الغض  :قال ُ
ِ
ثؿ مثثـ الفثثقى ،والغ ََض ث  ،والطؿثثع)  .وقثثال
اهلل ( :قثثد أفؾ ث َ َمث ْ
ثـ ُطصث َ
(أربع ،مـ كُـ فقف طصؿف اهلل مـ الشقطان ،وحرمثف
الحسـ رحؿف اهلل :
ٌ
ِ
والشفقة ،والغ ََضث ) .
كػسف طـدَ الر ب  ،والرهب ،
طؾك الـارَ :م ْـ مؾؽ َ
وحؽل أن الػضقؾ بـ طقاض رحؿف اهلل كان إذا ققؾ لف :إن فالكًا حؼثع يف
طرضثثؽ ،حؼثثقل ( :واهلل ٕ ثثقظـ َمثثـ أمثثره ،حعـثثل :إبؾثثقس ،ثثثؿ حؼثثقل:
الؾفؿ إن كان صاد ًقا فا ػر لل ،وإن كان كاذ ًبا فا ػر لف )  .وقال جعػثر
مػتاح كؾ شر ) .
ُ
بـ محؿد رحؿف اهلل  ( :الغ ََض ُ
ُ
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طاشرا :إطجثا ٌز إسالمل،:سثبؼت السثـ الصثحقح الطث الحثدح َ يف
ً
طثثالج الغضثث  ،حقثث إكفثثؿ حقصثثقن الؿبتؾثثك بآسثثترخا الـػسثثل
والعضؾل وبعض التؿارحـ الؿفدئ  ،وقد طؾؿ الرسثقل صثؾك اهلل طؾقثف
وسؾؿ صحابتف ما حشثقر إلثك ذلثؽ والحركث الجسثؿاكق  ( :إذا ضث َ
ِ
فؾقضثطج ْع ).
قائؿ ف ْؾ َق ْج ِؾ ْس ،فنن ذه طـف الغض ُ وإٓ
أحدُ كؿ وهق ٌ
وتخؾثص
رواه أبق داود وهق حدح صحق  .فػقفا حركثات رحاضثق ،
ٌ
مـ الحال  ،وكسقان لؾؿققػ ،إضاف إلك الؿا والركر ،واهلل الؿقفؼ .
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 /17فضاٟنُ اإلحشاُ يف نن ش٘ٞ
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ٍ
أوس رضل اهلل طـف ،طـ رسقل اهلل صؾك
طـ أبل حعؾك شداد بـ
اهلل طؾقف وسؾؿ قال ( :إن اهللَ كت اإلحسان طؾك كؾ شل ٍ  ،فنذا
الؼتْؾ  ،وإذا ذبحتؿ فلحسـقا الربح  ،و ْلق ِ
قتؾتؿ فلحسـقا ِ
حد أحدُ كؿ
ْ
ُ
شػرتف ،و ْل ُقرِ ْح ذبقحتف )  .رواه مسؾؿ .
أوٓ :شثثدا ُد بثثـ أوس بثثـ ثابثثت بثثـ الؿـثثرر مثثـ فضثثال الصثثحاب
وطؾؿائفؿ .وكان إذا دخؾ فراشف حتؼؾ طؾقف ،وٓ حلتقثف الـثقم ،فقؼثقل:
" الؾفؿ إن الـار قد أسفرتـل وأذهبت طـل الـقم ،ثؿ حؼقم فقصؾل حتثك
هجرحا يف فؾسطقـ .
حصب "  ،فرضل اهلل طـف وأرضاه تقيف سـ ()٥٧
ً
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ُ
الحثافظ ابثـ دققثؼ العقثد  -رحؿثف اهلل  :-هثرا الحثدح مثـ
ثاك ًقا :قثال
إحادح الجامع لؼقاطد كثقثرة  .وقثال الـثقوي  -رحؿثف اهلل  :-هثرا
الحدح مـ إحادح الجامع لؼقاطد اإلسالم .
ثالثا ( :إن اهلل كت ) ٪أي :أوج طؾقؽؿ اإلحسثان يف كثؾ شثل  ،قثال
ابـ رج رحؿف اهلل  :ولػظ الؽتاب حؼتضل القجقب طـد أكثر الػؼفثا
وإصقلققـ ،خال ًفا لبعضفؿ ،وإكؿثا حعثرف اسثتعؿال لػظث الؽتابث يف
َثت َط َؾثك
الؼرآن فقؿا هق واج حثتؿ ٪كؼقلثف تعثالك ﴿ :إِن الص َثال َة كَاك ْ
ِِ
قـ كِتَا ًبا َم ْق ُققتًا ﴾ [الـسا . ]٠١1 :
ا ْل ُؿ ْممـ َ
رابعثثثا :يف الحثثثدح فضثثثؾ اإلحسثثثان وهثثثق بثثثرل الؿـػعثثث والخقثثثر.
واصطالحا يف طرف الشارع حطؾؼ طؾك أمرحـ:
 -٠إحصال الـػع إلك أخرحـ.
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 -6تجقحدُ العبادة وإتؼاكفا .ففق حشؿؾ اإلحسان يف حؼ اهلل واإلحسثان
ثان وإِحتَثا ِ
يف حؼ الخؾؼ .قال تعثالك ( :إِن اهلل ح ْثل ُم ُر بِا ْل َعثدْ ِل َو ْ ِ
اإل ْح َس ِ َ
ََ
ِذي ا ْل ُؼربك) .سثقرة الـحثؾ  .وقثال تعثالك( :و َأح ِسثـُقا إِن اهلل ح ِ
حث
َ ْ
َْ
َُ
ِ ِ
قـ)  .سقرة البؼرة .
ا ْل ُؿ ْحسـ َ
خامسا :مثؾ الحدح ُ بؿثالقـ لإلحسان  ( :فنذا قتؾتؿ فلحسثـقا ِ
الؼتؾث )
ً
بالؽسر  ،أي بال طـػ وٓ تعرح  .وهرا حشؿؾ قتؾ مـ حستحؼ الؼتثؾ
مـ بـل آدم ،أو مثـ الحققاكثات ،والظثاهر مثـ السثقاق أن الؿؼصثقد بثف
الحققان ،وحتك اإلكسان ملمقر بتحسقـ قتؾتف ،فقضرب بالسقػ ضثرب ً
واحثثدة طؾثثك رأسثثف كؿثثا ورد  ،حعـثثل :طؾثثك رقبتثثف بؿثثا حؽثثقن أسثثرع يف
إزهاق روحف.
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حتك الؽػار أمر الـبل -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -أٓ َ
حؿثؾ بفؿ ،وأٓ حؼتؾ
شق  ،وأٓ حؼتؾ امرأة ،وٓ صػؾ إلك آخر ما جا يف السـ يف ذلثؽ وهثق
مشفقر  ،خالفا لػعائؾ الؽػرة مع ِ
أهؾ اإلسالم .
سادسا :مشروطق ُ الرفؼ بثالحققان ،ورحؿتفثا طـثد الثرب وإضثاحل
ً
(ول ُقحد أحدُ كؿ شػرتف ول ُقرح ذبقحتف)  .ومثـ أداب الؿثركقرة طـثد
حؽقن بآل حدحد حثادة كالسثؽقـ والسثقػ الحثادحـ ٓ بغقثر
الرب  :أن
َ
الحدحدٕ ،ن ذلثؽ مخثالػ لإلراحث الؿطؾقبث يف ققلثف صثؾك اهلل طؾقثف
وسؾؿ (ولقرح ذبقحتف)  .والترفقػ يف الؼطع – وهق اإلسراع – ٕن فقثف
إراح لؾربقح .
وأن حؽقن الراب مستؼبؾ الؼبؾ  ،وإحثداد الشثػرة قبثؾ إضثجاع الشثاة
واتػؼقا طؾك كراهث أن ححثد الثراب الشثػرة بثقـ حثدي الربقحث  ،وهثل
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مفقلة لؾرب لؿا أخرجف الحثاكؿ طثـ ابثـ طبثاس – رضثل اهلل طـفؿثا-
(أن رجال أضجع شاة حرحد أن حربحفا وهق ححد شػرتف  ،فؼال لف الـبثل
حثددت شثػرتؽ
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  :أترحدُ أن تُؿقتفا مقتثات ؟ هثال
َ
قبثثؾ أن تُضثثجعفا) .وكراهث ذبحفثثا أمثثام أخقاتفثثا .وكثثرلؽ تحرحؽفثثا
وكؼؾفا قبؾ خروج روحفا .
ِ
ِ
الرحؿ ٍ يف كُؾ َشل ٍ  ،ويف َجؿقث ِع إَ
حثقال حتثك يف
ساب ًعا :اإلسال ُم د ُ
حـ َ
تثؾ مثا حسثت ِ
ِ
ؽثقن َبرحؿث ٍ  ،ويف آكتػثاع بؾحثثقم
َحؼ ال َؼت َْثؾ ،فنكثف َح ُ
حثال َق ِ َ َ
الحققاكثات الؿباحث  ،وقثد صث ققلثثف صث ّؾك اهللُ طؾقثف وسثؾؿ  (:مثثـ ٓ
َحثثرحؿ ٓ ُحثثرحؿ ) وحثثدح ( ارحؿثثقا َمثثـ يف آرض حثثرحؿؽؿ مثثـ يف
َ
السؿا ) وحدح  (:إن اهللَ ٌ
الرفؼ يف إمرِ كؾف ) .
رفقؼ حح
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دحـ اإلحسان يف كؾ شل ٍ  ،حتصػ حامؾف بالـػع
ثامـًا :واإلسال ُم ً
أحضا ُ
واإلجادة واإلتؼان  ،وحتباطد طثـ كثؾ مثا حشثقش شخصثقتف  ،أو حعؽثر
دحـف واستؼامتف  !..فال ُ
حؾقؼ بؿقحد ُمصؾ  ،حخؾ بدحـف ،أو حسق ُ خؾؼف،
تفقن وضقػتف وأماكتف  .وهرا ٌ
أصؾ يف "طؾقم الجقدة
أو تؼب صػاتف ،أو
ُ
" الؿـشقدة يف العصر الحدح  ،وطـد البقفؼل يف الشثع مثا حمكثده":
أن ح ِ
ِ
ِ
تؼ َـ ُف ).
كؿ ً
طؿال ُْ
(إن اهللَ تعالك ُحح إذا طؿ َؾ أحدُ ْ
تاسعًاُ :
كؿال هره الشرحع وشؿقلق أحؽامفثا لؽثؾ مجثآت الحقثاة،
الؿسؾؿ بفا ،وحزداد تؿسؽًا بدحـثف ،وفخثارا بؿـفجثف ،
بحق حستعصؿ
ُ
ٓ سقؿا حقـؿا حرى إمؿ الغربق الؿتؼدم حؿارسقن التعرح والعـثػ
ثروب
مثثع اإلكسثثان والحقثثقان ،و ال ث ِ مثثا حـتػعثثقن بثثف  ،وحشثثـقن الحث َ
بإكاذح  ،وٓ ححسـقن إٓ مع ذوقفؿ وطـصرحتفؿ .
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حسـ مـفج رسقل اهلل التربقي يف قرن الؼقاطد بالؿثال  ،لتعل
طاشرا:
ُ
ً
صرح العؾؿ دون
ُ
العؼقل ،وتػفؿ الـػقس ،وتؼرب الؿسائؾ  ،فال حصؾ ُ
مثثثال ،أو ذكث ُثر الػقائثثد مجثثرد ًة طثثـ التؼرحث والتؿثقثثؾ ،وحقـؿثثا حؽثثقن
الؿثثثال واقع ًقثثا  ،حصث ُ
ثتعؾؿ ذلثثؽ يف
ثدق العؾثثؿ ،وحـضثثج الػفثثؿ ،ولقتـثثا كث ُ
تربقحاتـا  ،واهلل ولل التقفقؼ .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /18العالٟل الجالث  :دًٍٖا ٌٔفشًا ٔأٌاسًا!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

طـ أبل ذر جـدب بـ جـادة ،وأبل طبدالرحؿـ معاذ بـ ٍ
جبؾ رضل
اهلل طـفؿا طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال ( :اتؼ اهلل حقثؿا
ٍ
حسـ ).
بخ ُؾ ٍؼ
كـت ،وأتبع السقئ الحسـ تؿحفا ،وخالِ ِؼ الـاس ُ
رواه الترمري وقال :حدح حسـ ،ويف بعض الـس  :حسـ صحق .
أوٓ :راوي الحثثدح ِ  :جـثثدب بثثـ جـثثادة بثثـ سثثػقان الغػثثاري ،أحثثد
السابؼقـ إولقـ ،مثـ كجبثا أصثحاب محؿثد صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ.
وكان خامس خؿس يف اإلسالم ،وتقيف سـ ً ( )1٠مـ الفجثرة  .ومعثاذ
هق بـ جبؾ بـ طؿرو بـ أوس ،هق أبثق طبثد الثرحؿـ ،العثالؿ الػؼقثف ،
وبدرا والؿشاهد كؾفا مع رسقل اهلل ،وأردفثف
وشفد العؼب مع السبعقـ ً
رسثقل اهلل ورا ه ،وبعثثف إلثك الثقؿـ بعثد ثزوة تبثقك وشثقعف ماشث ًقا يف
146

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

مخرجف وهق راك  ،تقيف سثـ ( )11مثـ الفجثرة يف صثاطقن طؿثقاس
بالشام.
ثاك ًقا :قال الؿـاوي رحؿف اهلل :هرا الحدح مـ الؼقاطد الؿفؿ  ٪إلباكتثف
لخقر الدارحـ ،وتضؿـف ما حؾزم الؿؽؾػ مـ رطاح حؼ الحؼ والخَ ؾثؼ،
وقثثال بعضثثفؿ :هثثق جثثامع لجؿقثثع أحؽثثام الشثثرحع  ٪إذ ٓ حخثثرج طـثثف
ثقال بثثدح ًعا ٪فنكثثف اشثثتؿؾ طؾثثك ثالثث
شثثل  ،وقثثال آخثثر :فصثثؾ فقثثف تػصث ً
أحؽام ،كؾ مـفا جامع يف بابف ،ومترت طؾك ما قبؾف .
ثال ًثا ( :اتؼ اهلل حقثؿثا كـثت ) ٪أي :ات ِّؼثف يف الخؾثقة كؿثا تتؼقثف بحضثرة
ٍ
مؽان وزمان ،ويف كؾ جؿ ٍع وقؾث  ،ويف السثر والعالكقث ،
الـاس ،يف كؾ
ومؿثثا حعثثقـ طؾقفثثا استحضثثار أن اهلل تعثثالك مطؾثثع طؾثثك العبثثد يف سثثائر
ُقن ِمـ كَجثقى َث َال َثث ٍ
أحقالف ٓ ،تخػك طؾقف خافق  ٪قال تعالكَ ﴿ :ما َحؽ ُ ْ ْ َ
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إِٓ ُه َق َرابِ ُع ُف ْؿ ﴾[الؿجادل  ، ] ٧ :قال طؿر بـ طبدالعزحز رحؿف اهلل" :
لقس تؼقى اهلل بصقام الـفار وٓ بؼقام الؾقؾ ،والتخؾقط فقؿثا بثقـ ذلثؽ،
ولؽـ تؼقى اهلل :ترك ما حرم اهلل تعالك ،وأدا ما افترض اهلل ،فؿـ رزق
خقر إلك خقر" .
خقرا ففق ٌ
بعد ذلؽ ً
رابعا  :ققلف (:أتبع السقئ )أي الصادرة مـثؽ ( الحسثـ ) مثـ صثالة أو
صدق أو استغػار أو كحق ذلؽ ( ،تثؿحفا ) ٪أي :تدفع الحسـ ُ السثقئ َ
وترفعفثثا ،والؿثثراد :حؿحثثق اهلل بفثثا آثارهثثا مثثـ الؼؾ ث  ،أو مثثـ دحثثقان
فالحسثـات ح ِ
ثره ْب َـ السثقئات .ويف
الحػظ  ٪وذلؽ ٕن الؿرض بضثده٪
ُ ُ
هرا بشرى لؾعصاة والؿركبقـ أن ٓ حئسقا مـ رحؿث ِ اهلل ِ  ،فؼثد جثا هؿ
الػثثرج ،واكحؾثثت طؼثثد ُة إلثثؿ بػضثثؾ اهلل ورحؿتثثف  .قثثال تعثثالك  (:إن
الحسـات حرهبـ السقئات ذلؽ ذكرى لؾراكرحـ ) سقر ُة هقد .
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خامسا  :ققلف  ( :وخثالؼ الـثاس ) ٪أيِ :
طثامؾفؿ وطاشثرهؿ ( بخُ ٍ
ؾثؼ )
ٍ
جؿقؾ محبقب ٪كؿالصػ  ،وصالق وجثف ،وبثرل
حس ٍـ ) ٪أي:
وصبع ( َ
معروف  ،فنن فاطؾ ذلؽ ُحرجك لف يف الػقز يف الدكقا وأخرة .
(و َل َؼثثدْ
سادسثثا  :والتؼثثقى وصثثق اهلل لألولثثقـ وأخثثرحـ قثثال تعثثالكَ :
وصثقـَا الث ِثرحـ ُأو ُتثثقا ا ْلؽِ َتث ِ
ثـ َقث ْب ِؾؽ ُْؿ َوإِحثثاك ُْؿ َأ ِن ات ُؼثثقا اهللَ) .سثثقرة
ثاب مث ْ
َ
َ
َ ْ
ون) .سقرة البؼرة .
(وات ُؼقا اهللَ ال ِري إِ َل ْق ِف ت ُْح َش ُر َ
الـسا  .وقال تعالكَ :
ومـ الؿفؿ تعاهدها بالسثؼل والزحثادة كآجتفثاد يف صاطث اهلل  ،وكثب
جؿاح الـػس  ،والتباطد طـ الؿـفقات  ،والتؿاس الخقثرات مثـ صثقام
ِ
الؼران  ،ورحؿث الػؼثرا ،
وصؾ وصدق وبر  ،والؾفج بركر اهلل وتالوة
وتركر الؿثقت والثدار أخثرة  ،وأشثباهفا  .وقثد سثلل طؿثر الػثاروق
رضل اهلل طـف ُأ َبل بـ كع فؼال لف :ما التؼقى؟ فؼثال ُأ َبثل  " :حثا أمقثر
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الؿممـقـ أما سؾؽت صرحؼًا فقف شقك؟ قثال :كعثؿ ..قثال :مافعؾثت؟
أشثؿر طثـ سثاقل وأكظثر إلثك مقاضثع قثدمل وأقثدم قثدما
..قال طؿرّ :
وأؤخر أخثرى مخافث أن تصثقبـل شثقك ..فؼثال ُأ َبثل بثـ كعث  :تؾثؽ
التؼقى ،" !..ففل تشؿقر لؾطاط وتقق طـ الؿحرمات والؿؽاره .
سثثاب ًعا :مثثـ مؽػثثرات الؿعاصثثل  :الصثثؾقات الخؿثثس وكثثزول البالحثثا،
والفؿقم وإحزان لحدح  ( :ما حصق الؿسؾؿ مـ كص ٍ وٓ وصث ٍ
ٍ
أذى وٓ ؿ ،حتثك الشثقك ُ حشثاكفا ،إٓ كػثر اهلل
وٓ ه ٍؿ وٓ
حزن وٓ ً
بفا مـ خطاحاه )  ،وإسثباغ القضثق طؾثك الؿؽثاره ،وكثثرة الخطثا إلثك
الؿساجد ،والتبؽقر إلثك الصثالة واكتظارهثا وصثقم طاشثقرا وطرفث ٪
و قرها مؿا ورد .
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ٌ
متعؾؼ بالصغائر فؼط ،وٓ تثدخؾ فقثف الؽبثائر ،
محق السقئات
ثامـا :أن َ
بؾ ٓبد لفا مـ تقبث ٍ وكثدم  ،وهثرا مثره جؿفثقر أهثؾ السثـ  ،وهـثا
كالم كػقس لؾعالمث ابثـ الؼثقؿ حثرد طؾثك مثـ حتعؾثؼ بـصثقص التؽػقثر
العام ا ترارا مع التساهؾ واإلسراف ..حؼثقل رحؿثف اهلل  " :وكثا ترار
ِ
بعضفؿ طؾك صقم حقم طاشقرا أو حقم طرف  ،حتك حؼقل بعضثفؿ حثقم
طاشقرا حؽػر ذكقب العام كؾفا  ،وحبؼثك صثقم طرفث زحثادة يف إجثر،
ولؿ حدر هرا الؿغتر أن صقم رمضان والصؾقات الخؿس أطظؿ وأجثؾ
مثثـ صثثقام حثثقم طرف ث وحثثقم طاشثثقرا  ،وهثثل إكؿثثا تؽػثثر مثثا بقـفؿثثا إذا
اجتـبت الؽبائر ،فرمضان والجؿعث إلثك الجؿعث ٓ حؼقحثا طؾثك تؽػقثر
مجؿثقع إمثرحـ
الصغائر إٓ مع اكضثؿام تثرك الؽبثائر إلقفثا  ،فقؼثقى
ُ
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طؾك تؽػقر الصغائر ،فؽقػ حؽػر صقم تطقع كثؾ كبقثرة طؿؾفثا العبثد
وهق مصر طؾقفا قر تائ مـفا هرا محال."..
تؽثقن  :باستشثعار الثثقاب
تاسعًا :فضؾ ُحسـ الخؾؼ وصرق اكتسثابف
ُ
الؿرت طؾقف ،وأكف باب سرحع إلك الجـث  ،وتلمثؾ شخصثق رسثقل اهلل
وصػاتف وأخالقف التل اكجرب إلقفا الـاس ،وتلثروا بفا فؾؿ حؽـ فحاشا
مجؾسثثا حثثثقم الؼقامثثث
وٓ صعاكثثا وٓ لعاكثثثًا ،وحؼثثقل  (:أقثثثربؽؿ مـثثثل
ً
أحاسـؽؿ أخال ًقا) .
ُ
وحؿؾ
ومـ صرقف :مجاهد ُة الـػس وتزكقتفا وترك الغض والجػاوة ،
الـػس طؾك التبسؿ والؾطػ والبرل ،ورحؿ الخالئؼ  ،وافشا ُ السثالم
وكػع الـاس  (..وجعؾـثل مباركًثا أحـؿثا كـثت ) سثقرة مثرحؿ  .وصثحب
إخقار  ،ومجالس الصالحقـ الطقبقـ  ،فالؿر ُ طؾك دحـ خؾقؾف .
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طاشرا :أن كؾ خصؾ يف الحدح سثب ٌ لؿثا بعثدها  ،فثالتؼقى تحؿثؾ
ً
أحسـ وتاب ،كثان ذلثؽ
طؾك التقب وإتباع السقئ ِ حسـ ً مبارك  ،ومـ
َ
أدطثثك إلثثك تحسثثقـ خؾؼث ِثف  ،وتجؿقثثؾ شثثؿائؾف  ،فثثال ُحغؾثثظ وٓ حشثثتط،
وحرحؿ وحتقاضع .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

153

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

 /19الٕصٗ ٛالذِبٗ..ٛحفظ اهلل لمعبد !..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

ٍ
َ
خؾػ
كـت
طـ أبل العباس طبداهلل بـ
طباس رضل اهلل طـفؿا قالُ :
حقما ،فؼال ( :حا الم ،إين أطؾؿؽ
الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ً
ِ
ِ
ٍ
سللت
احػظ اهلل تجده تُجاهؽ ،إذا
احػظ اهللَ ححػ ْظؽ،
كؾؿات:
َ
فاسلل اهلل ،وإذا استعـت فاستعـ باهلل ،واطؾؿ أن إم لق اجتؿعت
طؾك أن حـػعثقك بشل ٍ لؿ حـػعقك إٓ بشل ٍ قد كتبف اهلل لؽ ،وإن
اجتؿعقا طؾك أن حضروك بشل ٍ لؿ حضروك إٓ بشل ٍ قد كتبف اهلل
طؾقؽُ ،رفعت إقالم ،وجػت الصحػ )  .رواه الترمري وقال:
حدح حسـ صحق ٌ .
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ِ
احػثثظ اهلل تجثثده
ويف رواحثث قثثر الترمثثري -طـثثد اإلمثثام أحؿثثد( : -
ف إلثثك اهلل يف الرخثثا حعرفثثؽ فثثثل الشثثدة ،واطؾثثؿ أن مثثا
أمامثثؽ ،تعثثر ْ
أخطلك لؿ حؽثـ لقصثقبؽ ،ومثا أصثابؽ لثؿ حؽثـ لقخطئثؽ ،واطؾثؿ أن
سر ًا ).
الـصر مع الصبر ،وأن
َ
الػرج مع الؽرب ،وأن مع العسر ُح ً
َ
أوٓ  :راوي الحدح ِ  :هق طبداهلل بـ طباس بثـ طبثدالؿطؾ  ،ابثـ طثؿ
ً
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،مـ أطالم الصحاب الؿؽثرحـ ،و ُلؼث
البحر ٪لغزارة طؾؿف ،ومـ مـاقبف أن الـبل
بترجؿان الؼرآن ،وكان حسؿك
َ
صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ دطثثا لثثف بؼقلثثف ( :الؾفثثؿ فؼ ْفث ُف يف الثثدحـ ،وطؾؿثثف
التلوحؾ ).تقيف بالطائػ سـ ( )٦٨مـ الفجرة .
ثاك ًقثثا :هثثرا الحثثدح ُ أصث ٌثؾ يف التقكثثؾ طؾثثك اهلل وآطتؿثثاد طؾقثثف  ،قثثال
ُ
ابـ رج رحؿف اهلل " :وهرا الحدح حتضؿـ وصاحا طظقؿث ً،
الحافظ ُ
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وققاطد كؾق مـ أهؿ أمقر الدحـ وأجؾفثا ،حتثك قثال بعثض العؾؿثا -
وكثدت أصثقش،
وهق ابـ الجقزي  :-تدبرت هرا الحدح  ،فلدهشثـل
ُ
فقاأسػا مـ الجفؾ بفرا الحدح  ،وقؾ التػفؿ لؿعـاه " .
ِ
ِ
احػظ اهلل ححػ ْظؽ ) ٪أي :اح َػ ْ
واكتثف
ثظ أوامثره وامتثؾفثا،
ثال ًثا :ققلف ( :
طـ كقاهقف ،ححػظؽ يف تؼؾباتؽ ودكقاك وآخرتثؽ ٪وحؽػثؽ شثر الػثتـ
والرزاحا  ،قال تعالكَ ﴿ :م ْـ َط ِؿ َؾ َصالِ ًحا ِم ْـ َذكَثرٍ َأ ْو ُأ ْك َثثك َو ُه َثق ُم ْثم ِم ٌـ
َف َؾـ ُْحقِ َقـث ُف َح َقثثا ًة َصق َب ث ً ﴾ [الـحثثؾ ،]٩٧ :ومثثا ححصثثؾ لؾعبثثد مثثـ الثثبال
والؿصائ بسب تضققع أوامر اهلل تعالك ﴿ :ومثا َأصثابؽُؿ ِمثـ م ِصثقب ٍ
ََ َ َ ْ ْ ُ َ
ت َأح ِ
أحسثثـ فؾثثف
ثثدحؽ ُْؿ ﴾ [الشثثقرى . ]1١ :ولثثرلؽ َمثثـ
َ
َفبِ َؿثثا ك ََسثث َب ْ ْ
الحسـك  ،ومـ أسا كان جزاؤه السقأى ،والجزا مـ جـس العؿؾ .
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رابعا  :ققلثف  ( :احػثظ اهلل تجثده تجاهثؽ ) أي :تجثده أمامثؽ ٪حثدلؽ
طؾك كؾ خقر ،وحؼربؽ إلقف ،وحفدحؽ إلقف ،وأن تعؿؾ بطاطتف ،وٓ حراك
يف مخالػتف ،فنكؽ تجده يف الشدائد ،كؿا جثرى لؾثالثث الثرحـ أصثابفؿ
الؿطر َ
فلووا إلك ار ،فاكحدرت طؾثقفؿ صثخرة فاكطبؼثت طؾثقفؿ ،ثثؿ
فػرج طـفؿ  ،وقصتفؿ مشفقرة يف الصحقحقـ .وكؿثا
سللقا اهلل ودطقه ّ
حصؾ لرسقل اهلل وصحابتف يف َبدْ ٍر والخـثدق  ،حػظثقا اهلل فحػظفثؿ ،
وكػاهؿ شر أطدائفؿ.
خامسا ( :إذا سللت ) ٪أي :أردت أن تسلل شقئًا ( ،فاسلل اهلل ) مؾتجئثا
ً
إلقثف ،ومستعصثؿا بثف  ،ومـطرحثا بثقـ حدحثفٕ ،ن العبثدَ ٓ حـبغثل لثف أن
ُ
وحؽؾ شثموكف وحقائجثف إلقثف ،ففثق
حعؾؼ سره بغقر اهلل ،بؾ حتقكؾ طؾقف
الصؿدُ الري تخضع الخالئؼ إلقف ،وتؼصده يف مسائؾفا .
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وأما سمال الـاس ما حستطقعقكف فال بلس أحقاكا ،وتركف أولك  ،وقد ورد
الرم لؿـ حػعؾ ذلؽ وحستؽثر مـف…
قال الشاطر :
ٓ ِ
َ
َ
أقرب ** مـ حؼصد
الؿخؾقق ربؽ
تؼص ِد
الؿخؾقق ح ًّؼا حتع ُ
ُ
تحجث ُ
وسثؾ الثثري أبقابث ُف ٓ َ
ٓ تسثثثثثل َلـ ُبـَثثثثثل آد َم حاجثثثثث ً ** َ
ْثثت سثثمالف ** و ُبـَثثل آد َم حثثقـ حسثثلل َ
اهللُ حغضثث ُ إن َترك َ
حغض ث ُ

سادسا ( :وإذا استعـت ) ٪أي :أردت آستعاك يف الطاطث و قرهثا مثـ
ً
أمقر الدكقا وأخرةً( ،فاستعـ باهلل ) ٪أي اصؾبف العثقن فنكثف الؿسثتعان،
وطؾقثثثف الثثثتؽالن ،بقثثثده مؾؽثثثقت السثثثؿقات وإرض ،كؿثثثا قثثثال يف
الػاتح َ (:
إحاك كعبد وإحاك كستعقـ ) .
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ساب ًعا :ققلف  ( :واطؾؿ أن إم لق اجتؿعت طؾك أن حـػعثقك بشثل ٍ ) :
مؽتقب مػروغ مـف ،فال كػع وٓ ضر
وأن كؾ شل
تلكقد لؼضق الؼدرّ ،
ٌ
أن
لؽ ،إٓ بلمر اهلل وطؾؿف وتؼدحره  ،كؿا قال يف الرواح الثاكق  (:واطؾؿ ّ
ما أصابؽ لؿ حؽـ لقخطئؽ  ،وما أخطلك لثؿ حؽثـ لقصثقبؽ ) .فإمث ُ
بؿالحقـفا وجؿقطفا وجققشفا ٓ تحؽؿ وٓ تلمر مثـ طـثدها ،إٓ بثلمر
اهلل  ،فلمره ال  ،وحؽؿف كافثر ،وٓ حؽثقن شثل إٓ بعؾؿثف وإحاصتثف
(واهلل ال طؾك أمره ) .
ومـ صرحػ ما حروى هـا ،وقد دارت طؾقف الدكقا وحضر أجؾف ،كجاه اهلل
بح ِ
سـ بقاكف فؼال:
ُ
أرى
َ
أتؾػثت
الؿقت بقـ السقػ والـطع كامـثًا ** حالح ُظـل مثـ حقث مثا
ُ

ثثثر ضـثثثثل أكث َ
ػؾثت
ثثثؽ القثثثثقم قثثثثاتؾل ** وأي امرئ مؿا قضثك اهللُ ُح ُ
وأكبث ُ
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ُ
مصؾت
وسقػ الؿـاحا بقـ طقـقف
وأي امثثثثرئ حثثثثدلل بعثثثثرر وحجثثثث ٍ **
ُ
ً
حعثثز طؾثثك إوس بثثـ ثعؾ ث مققث ٌ
وأسثؽت
السقػ فقثف
ثػ ** حسؾ طؾل
ُ
ممقثت
الؿثقت شثل
ٕطؾؿ أن
ومثثثا جزطثثثل مثثثـ أن أمثثثقت وإكـثثثل **
ُ
َ
ُ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
ٍ
تتػتثثت
حسثثرة
ثثـ خؾػثثثل صثثثبق ٌ قثثثد تثثثركتفؿ ** وأكبثثادهؿ مثثـ
ُ
ولؽث ّ
ثثثقفؿ ** وقد لطؿقا حر الخثدود وصثقتقا
كثثثثلين أراهثثثثؿ حثثثثقـ أكعثثثثك إلث ُ
طشثثت طاشثثقا سثثالؿقـ بغبطثث ٍ ** أذود الردى طـفؿ وإن مت ُمقتثقا
فثثنن
ُ

ثثؿت
وكثثثثثثثؿ قائثثثثثثثؾ ٓ ُحبعثثثثثثثدُ اهللُ داره ** وآخثثثر جثثثرٓن ًحسثثثر وحشث ُ

ثامـثثا  :ققلثثف ُ ( :رفِعثثت إقثثالم ،وجػثثت الصثثحػ ) أي :قثثد كُتث يف
الؾقح كؾ شثل وتؿثت إمثقر  ،واكؼضثت الشثمون  ،وٓ حؽتث بعثد
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الػثثراغ مـثثف شثثل آخثثر ،فعبثثر طثثـ سثثبؼ الؼضثثا والؼثثدر برفثثع الؼؾثثؿ
تشبقفا لػراغ الؽات مـ كتابتف.
وجػاف الصحقػ ،
ً
وفقف دلقؾ طؾك ثبقت الؼدر وحتؿقتف كؿا تؼدم .
ف إلثك اهلل يف الرخثا  ،حعرفثؽ فثثل الشثدة )  :أي
تاسعًا :ققلثف  ( :تعثر ْ
تحب ث إلقثثف وتؼثثرب مثثـ رحؿتثثف ورضثثاه بؾثثزوم الطاطثثات واجتـثثاب
الؿـفقات يف زمـ َسع الثرزق وصثح البثدن ٪لقجازحثؽ يف زمثـ كثزول
الؿصائ والؿؽروهات ،بػثرج الفؿثقم ،وكشثػ الغؿثقم ،كحثق ققلثف
طـ حقكس طؾقف السالم ( :فؾقٓ أكف كثان مثـ الؿسثبحقـ لؾبث يف بطـثف
إلك حقم حبعثقن) سقرة الصافات .
طاشث ًثرا :ققلثثف يف الرواحث إخثثرى ( :واطؾثثؿ أن الـصث َثر مثثع الصثثبر ،وأن
اكتصثار وضػثر بثال صثبر
سثر ًا ) :فثال
َ
َ
الػرج مع الؽرب ،وأن مع العسر ُح ً
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ثزون الغرف ث َ بؿثثا صثثبروا )
ومتاط ث  ،واحتؿثثال لؾشثثدائد (أولئثثؽ حجث َ
مؼثرون بثالؽرب الشثدحد  .ومفؿثا
ٌ
سقرة الػرقان  .وأن الػثرج الؼرحث َ
طسر حسرحـ ( فنن مع العسر حسرا  ،إن مثع
تعسرت
إمقر  ،فؾـ َحغؾ َ
ٌ
ُ
حسرا) سقرة الشرح .
العسر ً

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /20فضنُ احلٗا!..ٞ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
ٍ
مسعقد طؼب بـ طؿرٍو إكصاري البدري رضل اهلل طـف
طـ أبل
قال :قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( :إن مؿا أدرك الـاس مـ
كالم الـبقة إولك :إذا لؿ تست ِ  ،فاصـع ما شئت ) .رواه البخاري.
أوٓ :راوي الحثثثدح ِ  :هثثثق طؼبثثث ُ بثثثـ طؿثثثرو بثثثـ ثعؾبثثث بثثثـ أسثثثقرة
إكصاري ،مـ بـل الحارث بـ الخزرج ،مشفقر بؽـقتف ،وحعرف بثلبل
بثدرا،
بثدرا ،ولثؿ حشثفد ً
مسعقد البدريٕ ٪كف رضل اهلل طـف كان حسؽـ ً
وكثثان أحث َ
ثدث مثثـ شثثفد العؼب ث سثثـًّا ،وشثثفد ُأ ُحثثدً ا ومثثا بعثثدها مثثـ
الؿشاهد ،تقيف سـ ( )4١مـ الفجرة .
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ٌ
أصثؾ كبقثر لؿثـ تلمثؾ
ابـ العطار رحؿثف اهلل :هثرا الحثدح
ثاك ًقا :قال ُ
معـثثاه ،وتثثدبره وطؿثثؾ بثثف ،وهثثق مثثـ كثثالم الـبثثقة إولثثك ،مثثـ الحؽثثؿ
خقرا كثقرا .
الؿتؼدم طؾك ألسـ إكبقا الؿتؼدمقـ ،وهق حجؿع ً
ابـ رج رحؿف اهلل  :حشثقر
ثال ًثا :ققلف  ( :مـ كالم الـبقة إولك) :قال ُ
إلك أن هرا ملثقر طثـ إكبقثا الؿتؼثدمقـ ،وأن الـثاس تثداولقه بقثـفؿ،
وتقارثقه طـفؿ قركًا بعد قرن ،وهرا حدل طؾك أن الـبقة الؿتؼدم جا ت
بفرا الؽالم ،وأكف اشتفر بقـ الـاس ،حتك وصؾ إلك أول هره إم .
راب ًعثثا :ققلثثف  ( :إذا لثثؿ تسثثت فاصثثـع مثثا شثثئت ) :ققث َثؾ إكثثف أمثثر بؿعـثثك
التفدحد والقطقد ،والؿراد :إذا لؿ حؽـ حقا  ،فاطؿؾ مثا شثئت ،فثنن اهلل
حجازحؽ طؾك ما صـعت.
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وأخر :أكف أمر بؿعـثك الخبثر ،والؿثراد :أن مثـ لثؿ حسثتحل صثـع مثا
شا  ،وارتؽ دون مبثآة  ٪فثنن الؿثاكع مثـ فعثؾ الؼبثائ هثق الحقثا ،
فؿـ لؿ حؽـ لف حقا ٌ  ،اكفؿؽ يف كؾ فحشا ومـؽر.
كؿا ققؾ:
تص ْـ ِط ْر ًضا ولؿ َ
شئت فاصـَ ِع
ِ
وتستحل مخؾق ًقا فؿا َ
تخش خال ًؼا **
إذا لؿ ُ

وقال أبق تؿام الطائل:
إذا لثثثؿ تخث َ
ثثش طاقبثثث َ الؾقثثثالل ** ولؿ تست َْح ِل فاصـع مثا تشثا ُ
ِ
ذهثث الحقثثا ُ
ثثر ** وٓ الثثدكقا إذا َ
فثثثال واهلل مثثثا يف العثثثقش خقث ٌ
ُ
حعقش الؿثر مثا اسثتحقا بخقثرٍ ** وحبؼك ال ُعثق ُد مثا بؼثل الؾحثا ُ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

165

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

خامسا :فقف ُ
فضؾ الحقا  ،وهق مـ شع اإلحؿان  ،وقدر ُه طظثقؿ وهثق
ً
طؿثؾ قؾبثل حبعث العبثد طؾثك فعثؾ الجؿقثؾ وتثرك الؼبثق  .قثال طؾقثف
الصالة والسالم (:والحقا شعب ٌ مـ اإلحؿان ).
(الحقثا ُ :خ ُؾثؼ حبعث صثاحبف طؾثك اجتـثاب
وقال الحافظ رحؿف اهلل َ :
الؼبق  ،وحؿـع ِمـ التؼصقر يف حؼ ذي الحؼ) .
ومـ قؾ ورطف مات
(مـ قؾ حقاؤه قؾ ورطفَ ،
وقال طؿر رضل اهلل طـفَ :
الح َقثا وٓ حسثتحل
قؾبف)  .وقال أبق طثؿان رحؿثف اهللُ َ ( :مثـ تؽؾثؿ يف َ
ِ
َدرج ) .
مـ اهلل طز وجؾ فقؿا حتؽؾؿ بف ،ففق ُمست َ
سادسا :الػثرق بثقـ الخجثؾ والحقثا  ،أن الخجثؾ :طجث ٌز وخثقر ففثق
ً
حظفر يف القجف لغثؿ حؾحثؼ الؼؾث  ،طـثد ذهثاب حجث ٍ  ،أو ضفثقر طؾثك
رحب .
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فثالن حسثتحل يف هثرا
الح َقا  ،ولفثرا ُح َؼثال:
ٌ
والح َقا  :هق آرتداع بؼقة َ
َ
الحثال أن حػعثؾ كثرا ،وٓ حؼثثال :حخجثؾ أن حػعؾثف يف هثره الحثثالٕ ٪ن
هقئتف ٓ تتغقر مـف قبؾ أن حػعؾف!..،
الح َقا باطتبار محؾف إلك قسؿقـ:
ساب ًعا:
حـؼسؿ َ
ُ
 -٠حقا فطري :وهق الري حق َلد مع اإلكسثان متثزودا بثفِ ،
ومثـ أمثؾتثف:
ً
ُ
حقا الطػؾ طـدما تـؽشػ طقرتف أمام الـاس .
 -6حقا مؽتس  :وهق الري حؽتسبف الؿسؾؿ ِمـ دحـف ،فقؿـعف ِمـ فعؾ
ما ُح َرم شر ًطا ،خقفا مـ اهلل .
وحـؼسؿ باطتبار متعؾؼف إلك قسؿقـ:
 -٠شثثرطل  :وهثثق الثثري حؼثثع طؾثثك وجثثف اإلجثثالل وآحتثثرام ،وهثثق
محؿقد.
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 -6حقا ٌ قر شرطل :وهق ما حؼع سب ًبا لترك أمثر شثرطل ،وهثرا الـثقع
ِ
الح َقا مرمقم ،وهق لقس بحقا شرطل ،وإكؿا هق ضعػ ومفاك .
مـ َ
الح َقا  :ذكر العؾؿا مـفا :
ثامـًا :فقائدُ َ
الح َقا ِمـ خصال اإلحؿان وشعبف .
 -٠أن َ
خجال مـ اهلل سبحاكف وتعالك.
 -6سب ٌ لفجر الؿعصق
ً
 -1حـشط طؾك الطاط بقازع الح هلل طز وجؾ.
 -4حصقن مـ الػضائ والؿعائ .
الق َقار فال حػعؾ ما حخؾ بالؿرو ة .
 -٥حؽسق الؿر َ
َ -٦مثثـ اسثثتحك ِمثثـ اهلل سثثتره اهلل يف الثثدكْقا وأخثثرة ،ووفؼثثف لجـثثات
الـعقؿ .
ُ -٧حعد صاحبف ِمـ الؿحبقبقـ طـد اهلل وطـد الـاس.
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 -٨حدفع الؿر َ إلك التحؾثل بؽثؾ جؿقثؾ محبثقب ،والتخؾثل طثـ كثؾ
قبق مؽروه .
ِ
الجـسان يف الحقا  ،وهق يف حؼ الؿثرأة أشثد وأطظثؿ ،
تاسعًا :حستقي
ححؿؾفا طؾك الحشؿ والحجاب والخقف مـ آخثتالط " ،وقثد كثان
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ أشد حقا ً مـ العررا يف خثدرها" ٕ ،ن العثررا
يف الخؾقة حشثتد حقاؤهثا أكثثر مؿثا تؽثقن خارجث طـثف ٪لؽثقن الخؾثقة
مظـ َ وققع الػعؾ بفا ،فالظاهر أن الؿراد تؼققثده بؿثا إذا دخثؾ طؾقفثا يف
خدرها ٓ حق تؽقن مـػردة فقف ،ومحؾ وجثقد الحقثا مـثف صثؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ يف قر حدود اهلل .
تبعات ترك الحقا واكعدامف مثـ الػثرد والؿجتؿعثات  ،شثدحد ٌة
طاشرا:
ُ
وتؾثثقح لـثثا يف الحقثثاة العامثث ومقاقثثع التقاصثثؾ آجتؿثثاطل والتؼـقثث
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الػظقعث  ،فؿـفثثا  :الجسثار ُة طؾثثك الثثركقب  ،وهتثؽ إخثثالق وتصثثقحر
ذلؽ  ،وتبدحد الػضائؾ  ،وكزع الحجاب لؾـسا  ،وتحبقث آخثتالط .
وتثثثرك محاسثثثـ الؾبثثثاس لؾرجثثثال ،والسثثثخرح مثثثـ الؼثثثقؿ والشثثثعائر
والعثثادات الػاضثثؾ  ،وتثثروح الثثدحـ وآسثثتؼام  ،والتعامثثؾ بؿـطثثؼ
ِ
الخؾؼ والؿرو ة ،وٓ حقل وٓ قثقة إٓ بثاهلل  ،ولعثؾ
الؿادة والـظامٓ ،
صرح هرا الؿقضقع يف دروسفؿ وخطثبفؿ ،
العؾؿا والدطاة حجددون َ
اطقجاجفا  ،واهلل الؿستعان .
ُ
حتك تستؼقؿ حقاتـا ،وحره َ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /21فضنُ االستكاؤ ٛوعٍاِا!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

سػقان بـ طبداهلل الثؼػل رضل اهلل طـف قال :قؾت :حا رسقل اهلل،
طـ
َ
ققُٓ ٓ ،
أسلل طـف أحدً ا بعدك ،ويف حدح أبل
قؾ لل يف اإلسالم ً
آمـت باهلل ،فاستؼؿ )  .رواه مسؾؿ.
أسام  :قرك ،قال ( :قؾُ :
سػقان بـ طبداهلل بـ أبل ربقع الثؼػثل ،كثان
أوٓ :راوي الحدح ِ  :هق
ُ
طثثامالً لعؿثثر بثثـ الخطثثاب رضثثل اهلل طـثثف طؾثثك الطثثائػ ،ولثثقس لثثف يف
صحق مسؾؿ ُقر هرا الحدح  ،كؿا ذكر الـقوي رحؿف اهلل .
ثاك ًقا :هرا الحدح ُ مـ جقامع الؽؾؿ التل أوتقفا الـبل ﷺ ٪فػثل هثرحـ
إمرحـ جؿع الـبل ﷺ الدحـ كؾف ٪ولرا بقب الـقوي طؾقثف بثث  " :بثاب
جامع أوصاف اإلسالم " ٪فالحدح ُ شؿؾ طؿؾ الؼؾ  ،وهق اإلحؿان،
وطؿؾ الجقارح ،وهق آستؼام  ٪ففق شامؾ لؾظاهر والباصـ .
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ٌ
ثال ًثا :الحدح ُ
جؿاع الخقثر فقفثا بعثد
دلقؾ طؾك فضؾ آستؼام  ،وأن
َ
اإلحؿان ،وٕن شلكفا طظقؿ  ،أرشد الـبل ﷺ لفا حقـؿا سللف طثـ شثل
ِ
حـ َقثا ُلقا
جامع ،وجقاب الـبل ﷺ هق الؿقافؼ لؼقلف تعثالك  ﴿ :إِن الثر َ
ُثقن ﴾ [ إحؼثاف :
اس َت َؼ ُامقا َف َال َخ ْق ٌ
ف َط َؾ ْق ِف ْؿ َو َٓ ُه ْؿ َح ْح َزك َ
َربـَا اهللُ ُثؿ ْ
.]٠1
قال اإلما ُم ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل " :وآستؼام تتعؾؼ بإققال وإفعثال،
وإحقال والـقات ٪فآستؼام فقفا وققطفثا هلل وبثاهلل ،وطؾثك أمثر اهلل،
قال بعضفؿ  :كـ صثاح آسثتؼام  ٓ ،صالث الؽرامث  ٪فثنن كػسثؽ
متحرك ث يف صؾ ث الؽرام ث  ،وربثثؽ حطالبثثؽ بآسثثتؼام  ٪فآسثثتؼام
لؾحال بؿـزل الروح مـ البدن ،فؽؿا أن البدن إذا خال طثـ الثروح ففثق
وسثؿعت شثثق
مقثت ،فؽثرلؽ إذا خثثال طثـ آسثثتؼام ففثق فاسثثد ...
ُ
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أطظثثؿ الؽرامثث لثثزوم
اإلسثثالم ابثثـ تقؿقثث قثثدس اهلل روحثثف حؼثثقل :
ُ
آستؼام " .
راب ًعا :فقف حرص الصحاب طؾك استـصاح الػضال  ،وفضؾ سثػقان بثـ
طبداهلل يف صؾبف اختصار اإلسالم يف جؿؾ ٍ وافق شافق  ،تغـثل طثـ ألثػ
ققل  ،وتؽػل طـ ألػ كصقح .
أوٓ باإلحؿان  ( :قؾ آمـثت بثاهلل) وهثق اإلقثرار الجثازم
خامسا  :أوصاه ً
بقجثثقد اهلل وربقبقتثثف وألقهقتثثف وأسثثؿائف وصثثػاتف وٓ حص ث إٓ بثالث ث
أركان آطتؼاد بالؼؾ واإلقرار بالؾسان والعؿؾ بالجقارح وطؾثك هثرا
ُعرف الحقاة وتطق ُ الؿعقشث ،
أجؿع أئؿ أهؾ السـ والجؿاط  .وبف ت ُ
وحسؾؿ العبدُ مـ حقرتفا وبالحاها .
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ِ
الطرحؼ الؿستؼقؿ .
سادسا :ثؿ القصق الثاكق ( ثؿ استؼؿ ) وهل لزوم
ً
قال ابـ الؼقؿ – رحؿف اهلل –  " :آستؼام كؾؿ جامع  ،آخرة بؿجثامع
الثثدحـ كؾثثف ،وهثثل الؼقثثام بثثقـ حثثدي اهلل طؾثثك حؼقؼث الصثثدق ،والقفثثا
بالعفد " .
إن الرحـ قالقا ربـثا اهلل ثثؿ اسثتؼامقا )  .قثال صثدحؼ هثره
ويف الؼرآنّ ( :
إم أبق بؽر رضك اهلل طـف « :لؿ حشركقا بف شقئًا ،وطـف لؿ حؾتػتثقا إلثك
ُ
الػاروق طؿر رضك اهلل طـثف « :آسثتؼام  :أن تسثتؼقؿ
إلف قره» .وقال
طؾك إمر والـفل ،وٓ تروغ رو ان الثعال » .
وقال ذو الـقرحـ طثؿثان رضثك اهلل طـثف « :أخؾصثقا العؿثؾ هلل»  .وقثال
طؾل رضك اهلل طـف « :أ ّدوا الػرائض» .
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ُ
وسثثائؾ آسثثتؼام  :طدحثثدة متـقطثث ومـفثثا :التثثزام الصثثراط
سثثاب ًعا:
الؿستؼقؿ  ،الري كردده كؾ صالة ( اهدكا الصراط الؿستؼقؿ ) والثدطا
الصادق ،وصحب إخقار  ،وصؾ العؾؿ  ،ومجاهدة الـػس  ،والتباطد
طـ مجالس السق والؾفق ،وصقاك الجقارح طؾك الدوام .
ثامـثثًا :ثؿراتفثثا  :ومثثـ أجؾفثثا مرضثثاة اهلل  ،وكقث ُثؾ الثثثقاب  ،واكشثثراح
الثثـػس ،وصؿلكقـ ث الؼؾ ث  ،وكػثثع الـثثاس ،وإفشثثا إخثثالق ،ومحب ث
الـاس وتقققرهؿ .
تاس ًعا :معققاتفا  :كاستسفال الؿعاصثل  ،وصثحب البطثالقـ ،وتضثققع
الػثثثرائض  ،والزهثثثادة يف الحسثثثـات  ،والجثثثرأة طؾثثثك اهلل ،والعـثثثاد
لؾحؼثائؼ  ،والتالطث الثثدكققي  ،والتثرف الطثثا ل ،وآسثتؽبار طؾثثك
ِ
أحات .
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ٍ
بلمقر أربع :
طاشرا :كؿال آستؼام  :وٓ تؽتؿؾ آستؼام إٓ
ً
إمر إول :معرف صرحؼفا ،والعؾثؿ بفثا ،واسثتباكتفا بالثدلقؾ الشثرطل
الصحق .
ضاهرا وباصـًا.
إمر الثاين :العؿؾ بفا ،والتزام تطبقؼفا
ً
إمر الثال  :الدطقة إلقفا ،والتقاصل بؾزومفا .
الثبات طؾقفا ،والصبر طؾك لزومفا .
إمر الرابع:
ُ
وهثثره إمثثقر إربع ث الؿثثركقرة يف سثثقرة العصثثر ،والتثثل قثثال فقفثثا
الـاس هره السقرة لقسثعتفؿ ) .قثال ابثـ
تدبر ُ
الشافعل رحؿف اهللُ  (:لق َ
الؼقؿ رحؿف اهلل " :أ ْقسؿ سبحا َكف أن كُؾ أح ٍد ِ
خاس ٌر ّإٓ َمثـ كَؿ َثؾ ُققتَث ُف
َ
َ َ ُ ْ ُ
ُ
اإلحؿان ،و ُقق َتف العؿ ِؾق َ بِالعؿ ِؾ الصالِ ِ  ،وكَؿ َؾ َ قره بِالتق ِصق ِ
الع ْؾ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ب
ق
ؿ
ْ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َْ
َ
ُ َ
ِ
اإلحؿان وال َع َؿ ُؾ ،وٓ حتِ ّؿ ِ
ان ّإٓ بِالصث ْبرِ
فالحؼ هق
ُ
الحؼ والص ْبرِ َط َؾ ْقفَ ،
بِ َ
َ
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ِ
ط َؾق ِفؿا ،والت ِ
كان َح ِؼق ًؼا بِاإلك ِ
ساطات ُط ْؿرِ ِه َب ْؾ
أن ُحـ ِْػ َؼ
ْسان ْ
قاصل بِ ِفؿا َ
َ ْ
أكْػاسف فِقؿا ح ُ ِ
الؿطالِ َ العالِ َق َ ،وحخْ ُؾ ُص بِ ِف ِم َـ الخُ ْس ِ
الؿبِ ِ
ثقـ،
َ ُ
ران ُ
ـال بِف َ
َ
َ
ِ
ِِ
ؽ ّإٓ بِاإل ْق ِ
بال َطؾك ال ُؼ ْر ِ
واسثتِخْ راجِ ُكـ ِ
و َل ْق َس َذلِ َ
ُثقز ِه
آن و َت َػفؿف وتَثدَ برِه ْ
العـاح ِ إ َلق ِف ،والعؽ ِ
ف ِ
وإثار ِة دفائِـ ِ ِف ،وصر ِ
ُقف بِ ِ
الفؿ ِ َط َؾ ْق ِفَ ،فنك ُف الؽ َِػ ُ
قثؾ
ُ
َ َ
َ ْ
َ ْ
قؾ الر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
والؿ َقص ُؾ َلفؿ إلك َسثبِ ِ
الؿ ِ
شثاد،
والؿعادُ ،
عاش َ
بِ َؿصال ِ العباد يف َ
ِ
والؿ ِ
فالح ِؼق َؼ ُ والطرِح َؼث ُ ،وإ ْذ ُ
قح ُ ،كُؾفثا ٓ ُت ْؼتَث َب ُس
قاجقثدُ الصثح َ
َ
واق َ
ّإٓ ِمـ ِم ْشؽاتِ ِف ،وٓ ت ُْس َت ْث َؿ ُر ّإٓ ِمـ َش َجراتِ ِف ".
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ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ أبل طبداهلل جابر بـ طبداهلل إكصاري رضل اهلل طـفؿا :أن
صؾقت
أرأحت إذا
رجال سلل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال:
ُ
َ
ً
الؿؽتقبات ،وصؿت رمضان ،وأحؾؾت الحالل ،وحرمت الحرام،
ولؿ أزد طؾك ذلؽ شقئًا ،أأدخؾ الجـ ؟ قال ( :كعؿ ) ٪رواه مسؾؿ.
ومعـك حرمت الحرام :اجتـبتف ،ومعـك أحؾؾت الحالل :فعؾتف
معتؼدً ا ِحؾف.
جابر بـ طبداهلل بـ طؿرو بـ حرام بـ ثعؾب إكصاري الخزرجل
أوُٓ :
السؾؿل ،كان مـ أكابر الصحاب وفضثالئفؿ  ،روي أن الـبثل صثؾك اهلل
طؾقثثف وسثثؾؿ اسثثتغػر لثثف يف لقؾ ث واحثثدة سثثب ًعا وطشثثرحـ مثثرة  ،وتثثقيف
بالؿدحـ سـ ()٧1مـ الفجرة .
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بثدرا واستشثفد
والسائؾ هـا  :هق الـعؿثان بثـ َقققثؾ بثـ أصثرم ،شثفد ً
أقسؿت طؾقثؽ حثا رب أٓ تغقث
ُبل ُحد ،أخرج البغقي أن الـعؿان قال:
ُ
الشؿس حتك أصل بعرجتل يف خضثر الجـث  ،فؼثال رسثقل اهلل صثؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ ( :لؼد رأحتف حطل فقفا وما بف مـ طرج) .
ثاك ًقثثا :هثثرا حثثدح ٌ طظثثقؿ لخثثص الثثدحـ وصرحثثؼ الجـثث يف كؾؿثثات
معدودات  .قال الؼاضل طقاض رحؿف اهلل :هرا الحثدح شثؿؾ جؿقثع
وضائػ اإلحؿان ،والســ .
صثثثثثؾقت الؿؽتقبثثثثثات ) ٪أي :أي الصثثثثثؾقات
ثال ًثثثثثثا :ققلثثثثثف  ( :إذا
ُ
الؿػروضثثات ،الؾثثقاتل كتبفثثا اهلل طؾثثك العبثثاد يف القثثق ِم والؾقؾ ث  ،قثثال
تعالك (:حافظقا طؾك الصؾقات والصالة القسثطك وققمثقا هلل فثاكتقـ )
سقرة البؼرة .
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وحؼفا الؿحافظ طؾقفا واطتؼاد ركـقتفثا  ،والعـاحث بفثا بعثد التقحقثد ،
واداؤها طؾك القجف الشرطل  ،ويف أوقاتفثا دون تثلخقر أو إخثالل  ،قثال
أن خقثثر أطؿثثالؽؿ الصثثالة )  .ويف
ص ث ّؾك اهللُ طؾقثثف وسثثؾؿ  ( :واطؾؿثثقا ّ
ثقل اهلل ِ َصثثؾك اهللُ َط َؾ ْقث ِثف َو َسثثؾ َؿ َ " :قث َ
ثال َر ُسث ُ
حثثدح أبثثل داود َ :قث َ
ثال اهللُ
ؽ َخؿس ص َؾق ٍ
ِ
اتَ ،و َط ِفدْ ُت ِطـ ِْثدي َط ْفثدً ا
َت َعا َلك  :إِكل َف َر ْض ُ
ت َط َؾك ُأمت َ ْ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ثؿ ُح َحثافِ ْظ
َ ٪أك ُف َم ْـ َجثا َ ُح َحثاف ُظ َط َؾث ْق ِفـ ل َثق ْقت ِفـ َأ ْد َخ ْؾتُث ُف ا ْل َجـث ََ ،و َم ْ
ثـ َل ْ
َط َؾ ْق ِفـ َف َال َط ْفدَ َل ُف ِطـ ِْدي ".
الشفر القاج كثؾ سثـ
وصؿت رمضان ) :أي صؿت
رابعا :ققلف ( :
ُ
َ
يف مقطثثده  ( ..فؿثثـ شثثفد مثثـؽؿ الشثثفر فؾقصثثؿف ) سثثقرة البؼثثرة  .أي
صامف مممـًا محتس ًبا  ،مبتغقا بف وج َف اهلل ،ومؾتزما شروصف وآدابف ،ولقس
طاد ًة أو تؼؾقدا بال كق وإخالص.
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وأحؾؾثت الحثالل ،وحرمثت الحثرام ) أي :اطتؼثدت
خامسا :ققلثف ( :
ُ
ً
ِحؾف ،وفعؾت القاج مـف ( .وحرمت الحثرام ) ٪أي :اطتؼثدت حرمتثف
كؼال طـ ابـ الصالح يف ققلف حرمت الحرام:
وامتـعت مـف ،قال الـقوي ً
حرامثا وأٓ حػعؾثف ،خثالف تحؾقثؾ
الظاهر أكف أراد بف أمرحـ ،أن حعتؼده
ً
حالٓ.
الحالل ٪فنكف حؽػل فقف مجرد اطتؼاده
ً
سادسا :ققلف  ( :ولؿ أزد طؾك ذلؽ شقئًا ) ححتؿؾ أن حؽثقن اكتػثك مـثف
ً
برلؽ ٪تللق ًػثا لثف لؼثرب طفثده باإلسثالم ،حتثك حثلكس وححثرص طؾثك
الخقر وتسفؾ طؾقف الػرائض ،وححتؿؾ أكف قال لف ذلؽٕ ٪كثف لثؿ حتػثرغ
لؾـقافؾُ ٪
لشغؾف بالجفاد أو قره مـ أطؿال البر.
ساب ًعا :حؽثؿ الـقافثؾ  :قثال الؼرصبثل يف الؿػفثؿ رحؿثف اهلل  :لثؿ حثركر
الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؾسائؾ يف هرا الحدح شقئًا مـ التطقطثات
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طؾثثك الجؿؾث  ،وهثثرا حثثدل طؾثثك جثثقاز تثثرك التطقطثثات طؾثثك الجؿؾث ،
طظقؿثا
ربحثا
ولؽـ مـ تركفا ولثؿ حعؿثؾ شثقئًا فؼثد فثقت طؾثك كػسثف ً
ً
كؼصثا يف ِدحـثف،
وثقا ًبا
جسقؿا ،ومـ داوم طؾك ترك شل مـ الســ كان ً
ً
وقدحا يف طدالتف ،فنن كان تركثف تفاوكًثا ور بث ً طـفثا ،كثان ذلثؽ فسث ًؼا
ً
ذما ،قال طؾؿاؤكا :لق أن أهثؾ بؾثدة تقاصثموا طؾثك تثرك سثـ
حستحؼ بف ًّ
لؼقتؾثقا طؾقفثا حتثك حرجعثقا ،ولؼثثد كثان صثدر الصثحاب  -رضثثل اهلل
طـفؿ  -ومـ بعدهؿ حثابرون طؾك فعؾ الســ والػضائؾ مثابرتفؿ طؾثك
الػرائض ،ولؿ حؽقكقا حػرققن بقـفؿا يف ا تـام ثقابفا .
ِ
ظؿ شلن الجـث يف تصثقرات الصثحاب وذلثؽ الجقثؾ الػرحثد ،
ثامـًا :ط ُ
فؾؼثثد هاكثثت طـثثدهؿ صؿقحثثاتفؿ وثثثرواتفؿ الدكققح ث  ،وبثثات خثثالص
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أمثثاكقفؿ يف الجـ ث وآسثثتعداد لفثثا ،وذلثثؽ الفثثؿ الؿطؾثثقب  ،والفؿ ث
العالق الؿتؼدة .
َ
التحؾقؾ والتحرحؿ حؽؿان شثرطقان  ،وهؿثا مثـ اختصثاص
أن
تاس ًعاّ :
ؾؿ مثـ الشثارع
الباري تعالك ،فؼقلف " :أحؾؾت
ُ
وحرمت"  ،حؼصد ما ُط َ
إمر بثف إحجا ًبثا كالصثدق
تحرحؿف كالؽرب مثال والػقاحش  ،أو ورد ُ
مؿتثؾ ٍ
ٌ
مؼتد ( مـ أصاطـل دخؾ الجـ َ ،
والصالة والصؾ  ،والؿسؾؿ هـا
ومـ طصاين فؼد أبك ).
طاشث ًثرا :أن الؼؾقث َثؾ الثثدائؿ خقثثر مثثـ الؽثقثثر الؿـؼطثثع  ،فؿثثـ التثثزم هثثره
ثثقال وتحرحؿثثثا  ،بحقثثث حؼثثثؼ
الشثثثرائع والؿؽتقبثثثات ،واكضثثثبط تحؾث ً
ّ
واختط صرحؼثف إلثك
جل لف الخقر،
إصقل ،ولؿ حلت التطقطات ،فؼد ُر َ
الجـ  .وجا يف حدح الـجدي ثائر الراس يف الصحق َ :ق َال َ :ف َثل ْد َب َر
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ثقل اهلل ِ
ِ
ثال َر ُس ُ
ثصَ .ق َ
الر ُج ُؾ َو ُه َق َح ُؼ ُ
قل َ :واهلل َٓ َأ ِزحدُ َط َؾثك َه َثرا َو َٓ َأ ْك ُؼ ُ
َصؾك اهللُ َط َؾ ْق ِف َو َسؾ َؿ َ " :أ ْف َؾ َ إِ ْن َصدَ َق ".
ويف حدح أبل هرحرة رضل اهلل طـف ،وقثد طؾؿثف أصثقل اإلسثالم قثال:
ِِ
ِ
ِ
َق َال َ :والري َك ْػسل بِ َقده َٓ َأ ِزحدُ َط َؾك َه َراَ .ف َؾؿا َولك َق َال الـبِل َصثؾك اهللُ
ِ
ِ
ثـ َأ ْه ِ
ثؾ ا ْل َجـث ِ َف ْؾ َقـْ ُظ ْثر إِ َلثك
َط َؾ ْقف َو َسؾ َؿ َ " :م ْـ َسر ُه َأ ْن َحـْ ُظ َر إِ َلك َر ُج ٍؾ م ْ
َه َرا " .كسلل اهلل تعالك مـ فضؾف  ،واهلل تعالك أطؾؿ.

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /23وَ جٕاوع اخلري!..
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طـ أبل ٍ
مالؽ الحارث بـ طاص ٍؿ إشعري رضل اهلل طـف قال :قال
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ( :
شطر اإلحؿان ،والحؿدُ
الطفقر ُ
ُ
وسبحان اهلل والحؿد هلل تؿألان  -أو تؿأل  -ما بقـ
هلل تؿأل الؿقزان،
َ
والصبر ضقا ٌ ،
برهان،
كقر ،والصدق
ٌ
ُ
السؿا وإرض ،والصال ُة ٌ
فبائع كػسف فؿعت ُؼفا
ُ
والؼرآن حج ٌ لؽ أو طؾقؽ ،كؾ الـاس حغدوٌ ،
أو ُمقبؼفا )  .رواه مسؾؿ .
اوٓ  :راوي الحثثدح ِ  :هثثق الحثثارث بثثـ طاصثثؿ إشثثعري صثثحابل
جؾقؾ اختؾػ يف اسؿف ،وإشعري كسثب إلثك قبقؾث بثالقؿـ حؼثال لفثؿ:
إشعرحقن ،مات بالطاطقن يف خالف طؿر بـ الخطثاب رضثل اهلل طـثف
( )٠٨مـ الفجرة .
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ثاك ًقثثا  :هثثرا الحثثدح ُ مثثـ جقامثثع الؽؾثثؿ الروائثثع ،ومفؿثثات الؿسثثائؾ
البدائع .قال اإلما ُم الـقوي رحؿثف اهلل :هثرا الحثدح أصثؾ طظثقؿ مثـ
أصقل اإلسالم ،قد اشتؿؾ طؾك مفؿات مـ ققاطد اإلسالم .
ثال ًثا :ققلف  ( :الطفقر ) بالػت لؾؿا وبالضؿ لػعؾ الطفارة وهق الؿراد
وتحثؾ ،أمثا
هـا( ،وشطر اإلحؿان ) ٪أي :كصػف ٪وذلؽ أن اإلحؿان تخَ ؾ َ
التخؾل ففق التخؾل طثـ اإلشثراكٕ ٪ن الشثرك بثاهلل كجاسث  ٪كؿثا قثال
جدَ ا ْلحرام بعدَ ط ِ
ُقن ك ََج ٌس َف َال َح ْؼ َر ُبقا ا ْل َؿ ْس ِ
ام ِف ْؿ
تعالك ﴿ :إِك َؿا ا ْل ُؿ ْشرِك َ
َ َ َ َْ َ
َه َرا ﴾ [التقب  ٪]6٨ :فؾفرا كان الطفقر شطر اإلحؿان ،وققؾ :إن معـثاه
أن الطفثثقر لؾصثثالة شثثطر اإلحؿثثانٕ ٪ن الصثثالة إحؿثثان ،وٓ تثثتؿ إٓ
بطفقر ،وفقفا تحصقؾ لؾـظاف والـزاهث مثـ إوسثاخ واسثتؼبال اهلل يف
أكؿؾ هقئ  ،وتؽرحؿ لؾؿسجد والؿالئؽ  ،كؿا هق ملمقر بف شرطا.
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ٌ
حاض طؾقفا  ،حافز طؾك أكقارها وطدم تضققعفا ،..ولثرلؽ
والحدح
ُ
وتستقحش حقاتفؿ :..
تسقد وجقهفؿ،
خسر الري ترك الصال َة وخابا ** وأبثثثثك معثثثثاد ًا صثثثثالحًا ومآبثثثثا
َ
إن كان حجحدُ ها فحس ُبؽ أكثف ** أضثثثثحك بربثثثثؽ كثثثثافر ًا مرتابثثثثا
ْ
أو كثثان حتركفثثا لـثثقع تؽاسث ٍ
ثؾ **

ّطك طؾك وجف الصثقاب حجابثا

الؿقثزان) ٪أي :الحؿثد هلل :وصثػ اهلل
راب ًعا :ققلثف ( :والحؿثد هلل تثثؿأل
ً
تعالك بالؿحامد والؽؿآت محب ً
وتعظقؿا  ،تؿأل الؿقثزان ،وتضثاطػ
ً
الحسـات ٕ ٪كفا طـد اهلل طز وجؾ طظقؿ  ٪ولفرا ص ّ ققل الـبل صؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ( :كؾؿتان حبقبتان إلك الرحؿـ ،خػقػتان طؾثك الؾسثان،
ثؼقؾتان يف الؿقزان :سبحان اهلل وبحؿده ،سبحان اهلل العظقؿ ).
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خامسثثثا :ققلثثثف  ( :وسثثثبحان اهلل والحؿثثثد هللً) حعـثثثل الجؿثثثع بقـفؿثثثا
ً
((تثثثؿأل)) أو قثثال (تؿثثألان) ،شثثؽ مثثـ الثثراوي(( ،مثثا بقثثثـ السثثؿا
وإرض)) ٪لعظؿفؿثثا ،وٓشثثتؿالفؿا طؾثثك تـزحثثف اهلل تعثثالك طثثـ كثثؾ
كؼص ،وطؾك إثبات الؽؿال هلل طز وجثؾ .فالتسثبق طرفثقه :والتسثبق
ِ
ِ
ِ
قص َ
ػ بف .
تبرئ اهلل مـ السق  ،و َتـ ِْز ُحف ُف َط ْـ كُؾ ما ٓ َحـْ َبغل َأ ْن ُح َ
سادسا :ققلف  ( :والصال ُة كقر ) لؿا تصـعف يف وجف صاحبفا  ،وسعادتف،
ً
واكشراح صدره ،وذهاب الغؿقم وإحزان طـف  ،وتسثفقؾ امثقر طقشثف
وحقاتف ،وقد ص حدح  ( :بشر الؿشثائقـ يف الظؾثؿ بثالـقر التثام حثقم
الؼقام ) ويف الؿسـد( :مـ حافظ طؾقفثا كاكثت لثف كثقرا وبرهاكثا وكجثاة
حقم الؼقام ) .
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ساب ًعا ( :والصدق ُ برهان ) :فقف ُ
فضؾ الصدق  ،وأكفا دلقثؾ طؾثك صثح
إحؿان وحؼقـ باذلفا ،حق استرخص الدكقا هلل ،وصؿثع يف ثقابثف  ،وآمثـ
بقطده ووطقده ،و َلؿ حدخره أو حؽتـزه  ،بؾ برلف يف مقاضعف ومستحؼقف.
ثامـًا ( :والصبر ضقا )  :فقف فضقؾ ٌ ضاهر ٌة لؾصبر  ،قثال تعثالك  (:إكؿثا
حقىف الصابرون أجرهؿ بغقر حساب ) سثقرة الزمثر ٕ .كثف حضثقئ حقثاة
الؿثثممـ يف شثثدائد الثثدكقا  ،وحزحثثؾ مثثرارة الثثبال طـثثف ،وحفدحثثف لصثثال
العؿثثؾ طـثثد كثثزول الثثبال  ،ولثثق اشثثتدت الظؾؿ ث  ،وط ُظؿثثت الؽرب ث ،
وحجعؾف سعقدا ثابتا  ،واثؼا بعطثا ربثف  ،راضث ًقا محتسث ًبا .ويف الحثدح
الصحق  (:ومـ حتصبر حص ّبره اهلل ).
والؼرآن حج ٌ لؽ أو طؾقؽ )  ،أي تـتػع بف إن تؾقتثف وطؿؾثت
تاس ًعا( :
ُ
بف  ،وسرت طؾك مـفاجف  ،واستعصؿت بثف يف الحقثاة  ،واكتفجتثف دلثقال
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ثقن حجث لثثؽ يف الثثدكقا وأخثثرة ،وإٓ ففثثق حجث
وقائثثدً ا  ،فحقـفثثا حؽث ُ
ُ
الرسثقل حثا
طؾقؽ حقـ الضقاع والغػؾ والفجران ،قال تعالك  ( :وقثال
الؼرآن مفجقرا ) .سقرة الػرقان .
رب إن ققمل اتخروا هرا
َ
كػسثثف
طاشثثرا :ققلثثف صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ  ( :كثثؾ الـثثاس حغثثدو فبث ٌ
ثائع َ
فؿعتؼفا أو مقبؼفا )  ،فؿعـاه كؾ إكسان حسعك بـػسف فؿـفؿ مثـ حبقعفثا
هلل تعالك بطاطتف  ،فقعتؼفا مـ العراب َ ( ،و ِم َـ الـ ِ
اس َمـ َح ْشثرِي َك ْػ َسث ُف
وف بِا ْل ِعب ِ
ابتِغَا مر َض ِ
ثاد ) .ومثـفؿ مثـ حبقعفثا لؾشثقطان
ثات اهلل ِ َواهللُ َر ُ ٌ
َ
ْ َ َْ
ثدوك يف صاطث
والفقى  ،باتباطفؿا فققبؼفا أي حفؾؽفا  .ولرلؽ لقؽـ ّ
اهلل لترتؼثثثثثل يف الؼقامثثثثث  ،وٓ حؽثثثثثقن يف الؿعصثثثثثق  ،فتؽثثثثثقن مثثثثثـ
الخاسرحـ ،واهلل أطؾؿ .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 / 24حزو ٛالظمي ٔفضن اهلل عم ٜعبادٓ!..
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طـ أبل ذر الغػاري رضل اهلل طـف ،طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
الظؾؿ
حرمت
فقؿا حروحف طـ ربف طز وجؾ أكف قال ( :حا طبادي ،إين
ُ
َ
محرما ٪فال تظالؿقا .حا طبادي ،كؾؽؿ
طؾك كػسل ،وجعؾتف بقـؽؿ
ً
ٌ
جائع إٓ
ضال إٓ مـ هدحتف ،فاستفدوين َأهدكؿ) .حا طبادي ،كؾؽؿ
ٌ
مـ أصعؿتف فاستطعؿقين ُأصعؿؽؿ حا طبادي ،كؾؽؿ ٍ
طار إٓ مـ كسقتُف

فاستؽسقين َأك ُْسؽؿ..
الثركقب جؿق ًعثا،
ػثر
َ
حا طبادي ،إكؽؿ تُخطئثقن بالؾقثؾ والـفثار ،وأكثا أ ُ
ػر لؽؿ.
فاستغػروين أ ْ
حا طبادي ،إكؽؿ لـ تبؾغقا َضري فتضروين ،ولـ تبؾغقا كػعل فتـػعقين.
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وإكسؽؿ وجـؽؿ كاكقا طؾك أتؼك قؾ
حا طبادي ،لق أن أولؽؿ وآخركؿ َ
ٍ
ٍ
واحد مـؽؿ ،ما زاد ذلؽ يف مؾؽل شقئًا.
رجؾ
حا طبادي ،لثق أن أولؽثؿ وآخثركؿ وإكسثؽؿ وجثـؽؿ كثاكقا طؾثك أفجثر
ٍ
ٍ
واحد مـؽؿ ،ما كؼص ذلؽ مـ مؾؽل شقئًا.
رجؾ
قؾ
ٍ
صعقد واحد
حا طبادي ،لق أن أولؽؿ وآخركؿ وإكسؽؿ وجـؽؿ قامقا يف
ٍ
واحد مسثللتف  -مثا كؼثص ذلثؽ مثثؿا طـثدي إٓ
فسللقين ،فلططقت كؾ
كؿا حـؼص ِ
الثثؿخْ ُ
قط إذا أدخثؾ البحثر .حثا طبثادي ،إكثثؿا هثل أطؿثا ُلؽؿ
فؾقحؿ ِثد اهلل ،ومثـ
خقثرا
أحصقفا لؽثؿ ،ثثؿ أوفثقؽؿ إحاهثا ،فؿثـ وجثدَ
َ
ً
كػسف  ٪رواه مسؾؿ .
وجد قر ذلؽ فال حؾقمـ إٓ َ
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أوٓ :قال شق ُ اإلسالم ابثـ تقؿقث رحؿثف اهلل :هثرا الحثدح ُ شثرحػ
ً
أشرف حدح
الؼدر ،طظقؿ الؿـزل  ٪ولفرا كان اإلمام أحؿد حؼقل :هق
ُ
ٕهؾ الشام ،وكان أبق إدرحس الخقٓين إذا حدث بف جثا طؾك ركبتقف .
ثاك ًقثثا :ققلثثف  (:حثثا طبثثادي إين حرمثثت الظؾثثؿ طؾثثك كػسثثل ) ،الخطثثاب
لؾؿؽؾػقـ ٪بدلقؾ أمر التشرحع ،والـدا كثدا تشثرحػ وطثز .والؿعـثك :
كػسف مـ الظؾثؿ لعبثاده ٪كؿثا قثال طثز وجثؾَ ﴿ :و َمثا َأكَثا بِ َظثال ٍم
أكف َ
مـع َ
ِ
ِ
ِ
ِ
قـ ﴾ [آل
ل ْؾ َعبِقثثد ﴾ [ق ،]6٩ :وقثثالَ ﴿ :و َمثثا اهللُ ُحرِحثثدُ ُض ْؾ ًؿثثا ل ْؾ َعثثا َلؿ َ
طؿران. ]٠١٨ :
والظؾؿ :أن حعاق بركقب قره ،ومثؾ هثرا كثقثر يف الؼثرآن ،وهثق مؿثا
فضثال مـثف وجثق ًدا،
حدل طؾك أن اهللَ قادر طؾك الظؾثؿ ،ولؽـثف ٓ حػعؾثف٪
ً
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وضع
وكرما وإحساكًا إلك طباده ،وقد فسر كثقر مـ العؾؿا الظؾؿ :بلكف
ُ
ً
إشقا يف قر مقضعفا.
محرمثا فثال تظثالؿقا ) ٪أي :تشثرحع الفثل
ثالثا  :ققلف  ( :وجعؾتف بقـؽؿ
ً
بعضثفؿ طؾثك بعثض  ،وٓ حتظثالؿقا
بتحرحؿ الظؾؿ بقـ طباده فال حبغثل ُ
ِ
صغقان وتطاول ٓ ترضاه الػطر السؾقؿ .
فقؿا بقـفؿ ،لؿا فقف مـ
والظؾؿ كقطان :أحثدهؿا :ضؾثؿ الؿثر كػسثف ،وأطظؿثف الشثرك والؽػثر
طؾك اختالف أكقاطفؿثا ،ثثؿ تؾقفثا الؿعاصثل طؾثك اخثتالف أجـاسثفا،
والثثثاين :ضؾثثؿ الؿثثر قثثره ،وهثثق الؿـفثثل طـثثف هثثا هـثثا ٪أي ٓ :حظؾثثؿ
بعضا.
بعضؽؿ ً
راب ًعا :ققلف  (:كؾؽؿ ضال )  :فقف دلقؾ طؾك أن إصثؾ ضثالل البشثرح
فال حؿؽـفؿ معرف صرحؼ الفداح مثـ تؾؼثا أكػسثفؿ وٓ مثـ ذكثائفؿ ،
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وإكؿا هق مـ تقفقؼ اهلل لفؿ ،ومـ ححرم ذلثؽ حؽثقن ضثآ حثائرا طثـ
(و َمـ َح ْف ِد اهللُ َف ُف َق ا ْل ُؿ ْفت َِد َو َمـ ُح ْض ِثؾ ْؾ َف َؾثـ ت ِ
َجثدَ
الحؼ كؿا قال تعالكَ :
َل ُف ْؿ َأ ْولِ َقا َ ِمـ ُدوكِ ِف).
ولثثرلؽ حثثردد الؿسثثؾؿقن يف كثثؾ صثثالة  ( :اهثثدكا الصثثراط الؿسثثتؼقؿ )
ٓفتؼارهؿ الدائؿ الك الفداح .
خامسا  :ققلف ( كؾؽؿ جائع ..كؾؽؿ ٍ
طار ) واحضا العباد كؾفؿ مػتؼرون
الك فضؾ ربفؿ وطقكف وارزاقف ففق الري حطعؿفؿ وحغقثفؿ وحسثترهؿ ،
(حثا َأح َفثا
ولقٓ ما حؿثـ بثف طؾثقفؿ لفؾؽثقا وتؼثاتؾقا  (..قثال اهلل تعثالكَ :
اس َأكت ُُؿ ا ْل ُػ َؼ َرا ُ إِ َلك اهلل ِ َواهللُ ُه َق ا ْلغَـِل ا ْل َح ِؿقدُ ) .سقرة فاصر .
الـ ُ
سادسثا ( :إكؽثؿ تخطئثقن بالؾقثؾ والـفثار ) دلقثؾ طؾثك بشثرح اإلكسثان
ً
وخقر الخطائقـ
وضعػف وكثرة أخطائف  ،لحدح  ( :كؾ بـل آدم خطا
ُ
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التقابقن) .رواه الترمري .ولرلؽ كثدبـا الثك آسثتغػار والصثالحات ،
واتباع السثقئ الحسثـ  ،والتـػثؾ القاسثع ،وترصقث الؾسثان بثركر اهلل،
والتؿاس الؿؽػرات وأشباهفا .
سابعا  :فقف فضؾ آستغػار  ،وأكف ٓ ـك لؾعباد طـثف ،وقثد كثان صث ّؾك
اهللُ طؾقف وسؾؿ مع فضؾف وخاصتف طـد ربف حستغػر اهللَ يف الققم كحق مائ
مرة .
ثامـا  :ققلف( :حا طبثادي إكؽثؿ لثـ تبؾغثقا ضثري فتضثروين ولثـ تبؾغثقا
ٍ
مسثتغـ
أن اهلل لف الغـك التام  ،والحؿثد الؽامثؾ
كػعل فتـػعقين) .الؿراد ّ
طـ جؿقع خؾؼف  ،والعباد إلقف مػتؼرون فال تضره معصثق العاصثقـ وٓ
(وإِ ْن َت ْؽ ُػث ُثروا َفثنِن لِؾث ِثف َمثثا فِثثل
تـػعثثف صاطث الطثثائعقـ كؿثثا قثثال تعثثالكَ :
السؿاو ِ
ات َو َما فِل ْإَ ْر ِ
َان اهللُ َ ـ ِ ًّقا َح ِؿقدً ا) .
ض َوك َ
َ َ
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تاس ًعا :تلكقد لرلؽ الغـك التثام بؼقلثف :ققلثف( :حثا طبثادي لثق أن أولؽثؿ
وآخركؿ وإكسؽؿ وجـؽؿ كاكقا طؾك أتؼك قؾ رجؾ واحثد …) ففثق
الغـل الحؿقثد  ،العؾثل العظثقؿ  ،لثف مؾثؽ السثؿقات وإرض  ،وبقثده
مؼالقد كؾ شل  .فطاطتؽؿ لؽؿ ،و ُفجثركؿ طؾثقؽؿ ،واهلل الغـثل وأكثتؿ
الػؼرا .
طاشرا :تلكقد آخر طؾك كؿال جقده ومؾؽف وسع فضؾف  (..حثا طبثادي
ً
لثثثق أن أولؽثثثؿ وآخثثثركؿ وإكسثثثؽؿ وجثثثـؽؿ قثثثامقا يف صثثثعقد واحثثثد
فسثثللقين…) وأن خثثزائـ مؾؽثثف ٓ تـػثثد وطجائبثثف ٓ تـؼضثثل بؽثثثرة
ِ
وتؽػؾ
السمال وكثرة العطا ومـ تػؽر يف كثرة الؿخؾققات وتـقطفا ،
اهلل لفثثؿ بثثلرزاقفؿ وشثثػائفؿ وهثثداحتفؿ لؿـثثافعفؿ  ،بؾغثثت مـثثف هثثره
وإجالٓ لخالؼف طثز وجثؾ( :ومثا ِمثـ دابث ٍ
الحؼقؼ مبؾغفا ،وزاد إحؿاكًا
ً
َ
ََ
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ِ
فِثثل ْإَ ْر ِ
ثؿ ُم ْسث َت َؼر َها َو ُم ْسثت َْق َد َط َفا ُكثثؾ فِثثل
ض إِٓ َط َؾثثك اهلل ِر ْز ُق َفثثا َو َح ْع َؾث ُ
ثقـ) .سثثقرة هثثقد  .وزاد ذلثثؽ تلكقثثدً ا بندخثثال ِ
كِ َتث ٍ
ثاب مبِث ٍ
الؿخْ ثثقط وهثثل
اإلبرة يف البحر ،لقؼربف لألففام  ،وهل ٓ تعقد بشل وٓ تـؼصف .
وسثثع طؾؿثثف ،إحاصتثثف بصثثـائع خؾؼثثف وأطؿثثالفؿ ،
ومثثـ طظثثق ِؿ مؾؽثثف َ ،
لقجؿعفؿ يف الؼقام وحقفقفؿ أطؿثالفؿ فثقفؿ  ،وهثؿ فقفثا ٓ حظؾؿثقن..
قثثال تعثثالك( :حثثقم حبع ث ُثفؿ اهلل ج ِؿقعثثا َفقـَب ثئُفؿ بِؿثثا ط ِ
َ
ُ
اهلل
ه
ثا
ث
ص
ح
أ
ثقا
ث
ؾ
ؿ
ُ
َ
ْ
َ ْ َ َْ َ ُ ُ ُ َ ً ُ ُ َ َ
ُ
ختؿ اهلل لـا ولؽؿ بخقر  ،إكف جقاد كرحؿ .
َوك َُسق ُه) .سقرة الؿجادل َ .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /25تشابلُ أِنِ اإلمياُ ٔتٍافشّي يف اخلريات!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث

كاسا مـ أصحاب رسقل اهلل صؾك اهلل
طـ أبل ذر رضل اهلل طـف :أن ً
طؾقف وسؾؿ قالقا لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ :حا رسقل اهلل ،ذه
ُ
أهؾ الدثقر بإجقر ،حصؾقن كؿا كصؾل ،وحصقمقن كؿا كصقم،
وحتصدققن بػضقل أمقالفؿ ،قالَ ( :أولقس قد جعؾ اهلل لؽؿ ما
ٍ
تؽبقرة صدق ً ،وكؾ
تصدققن؟ إن لؽؿ بؽؾ تسبقح ٍ صدق ً ،وكؾ
ٍ
وكفل
تحؿقدة صدق ً ،وكؾ تفؾقؾ ٍ صدق ً ،وأمرٍ بالؿعروف صدق ً،
ٍ
طـ مـؽرٍ صدق ً ،ويف ُب ْض ِع أحدكؿ صدق ً ) ،قالقا :حا رسقل اهلل،
أجر؟ قال ( :أرأحتؿ لق وضعفا
أحلتل أحدكا شفقتف وحؽقن لف فقفا ٌ
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وزر فؽرلؽ إذا وضعفا يف الحالل كان لف
يف حرامٍ ،أكان طؾقف ٌ
أجر) ٪رواه مسؾؿ.
ٌ
ابـ دققؼ العقد رحؿف اهلل :ويف هثرا الحثدح فضثقؾ ُ التسثبق
أوٓ :قال ُ
وسائر إذكار ،وإمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر ،وإحضار الـق يف
الؿباحات ،وإكؿا تصقر صاطات بالـقات الصادقات .
ُ
أهؾ الدثقر ) أي أهؾ الؿال والغـك بسب جقدهؿ
ثاك ًقا :ققلف  ( :ذه
بالؿال يف كؾ الؿـافع ،وقدرتفؿ طؾك طؿؾ ما حعؿؾف قثرهؿ  ،فشثابفقا
وتػقققا.
ثال ًثا :فضؾ التـافس يف الخقثرات  ،وحثرص الصثحاب طؾثك التثزود بؿثا
أحسثـ اسثتثؿار
حـػع وحضاطػ ثقابفؿ  ،وأن الػؼقر لثقس بؿسثبقق إذا
َ
بؼق الشرائع الؿبثقث لؾـاس ويف الحدح  ( :كؾ معروف صدق ).
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راب ًعا :فضؾ الركر طؼق الصؾقات ٓ سقؿا بالؽؾؿات الؿركقرة  ،ويف
ِ
ٍ
ون َخ ْؾ َ
قـ ).
ون َو ُتؽَب ُر َ
قن َوت َْح َؿدُ َ
رواح ( ت َُسب ُح َ
ػ كُؾ َص َالة َث َال ًثا َو َث َالث َ
خامسثثا :طؾثثق هؿث الصثثحاب  ٓ ،سثثقؿا إ ـقثثا هـثثا  ،فؼثثد قثثادوهؿ يف
ً
العؿؾ فػل رواح مسؾؿ طـ أبل هرحرة  ..فرجع فؼثرا الؿفثاجرحـ إلثك
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼالقا :سؿع إخقاكـا أهثؾ إمثقال بؿثا
فعؾـاه فػعؾقا مثؾف ،فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسثؾؿ " ذلثؽ فضثؾ
اهلل حمتقف مـ حشا ".
سادسا :فضؾ الصدق يف اإلسالم  ،وأكفا مـ أكػع الطاطات  ،وأخص
ثؿ الصثثالت والؿحبث بقثثـفؿ،
إطؿثثال طؾثثك الؿجتؿثثع  ،تثثداكقفؿ وتعظث ُ
وتـشرح بفا إفئثدة  ،وتـثدفع الفؿثقم  ،ويف الحثدح  ( :حؼثقل :الؾ ُفثؿ
أط ِ
ط ُمـ ِْػ ًؼا َخ َؾ ًػا ).
ْ
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ساب ًعاُ :
معالؿ مـ
فضؾ ذكر اهلل الؿطؾؼ تسبقحا وتحؿقدا وتؽبقر ًا ،وأكف
ُ
الصدقات  ،ويف الصحقحقـْ َٕ ( :ن َ
ثبحان اهلل ِ والحؿثدُ هلل ِ وٓ
أقثقل ُ :س
َ
ؿس ).
أح إلل مؿا ص َؾ َع ْ
ت طؾقف الش ُ
إل َف إٓ اهللُ واهللُ أك َب ُر َ
ثامـًا :فضؾ إمثر بثالؿعروف والـفثل طثـ الؿـؽثر  ،وأكثف مثـ أسثباب
خقرح ث هث ِ
ثان الباصثثؾ
ثره إم ث  ،وتؿاسثثؽفا طؾثثك الحثثؼ ،ورفضثثفا صغقث َ
وتػؽؽفا بالؿعاصل والغػالت (..كـتؿ خقر أم ) .
تاس ث ًعا :فضث ُثؾ الثثزواج وحسثثـ معاشثثرة الزوجث  (..ويف ُبضثثع أحثثدكؿ
صدق ) .إذا ابتغثك لثرلؽ العػثاف والسثؽقن وإكجثاب القلثد ،وصثقاك
بح ِ
سـ الـق وصدق الؿؼصد .
إطراض  ،وأن العاد َة قد تصب طباد ًة ُ
طاشرا :سع ُ فضؾ اهلل ورحؿتف طؾك طباده يف جعؾف حظقظ الـػس سب ًبا
ً
يف تحصثثثقؾ إجثثثر  ،واكتسثثثاب الحسثثثـات كؿعاشثثثرة الزوجثثثات،
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وتعددهـ  ،وكؿا أكف حمزر بفا يف الحرام ،فؽرلؽ حمجر بفا يف الحالل،
ويف هرا دلقؾ طؾثك أن الؿباحثات تصثقر صاطثات بالـقثات الصثادقات ،
ِ
محاسـ دحـ آسالم ،وطظثؿ
وهق دلقؾ طؾك صح الؼقاس  .وهرا مـ
فضؾ اهلل طؾك طباده .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /26صدقات املفاصن!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ أبل هرحرة رضل اهلل طـف قال :قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ( :كؾ ُس َال َمك مـ الـاس طؾقف صدق ٌ ،كؾ حق ٍم تطؾع فقف
الشؿسُ :
وتعقـ الرجؾ يف دابتف فتحؿؾف
تعدل بقـ اثـقـ صدق ٌ،
ُ
ٍ
خطقة
طؾقفا أو ترفع لف متاطف صدق ٌ ،والؽؾؿ الطقب صدق ٌ ،وبؽؾ
تؿشقفا إلك الصالة صدق ٌ ،وتؿقط إذى طـ الطرحؼ صدق ٌ ) ٪رواه
البخاري ومسؾؿ.
أوٓ :هثثرا حثثدح ٌ حتجؾثثك فقثثف فضثثؾ اهلل طؾثثك طبثثاده بصثثح إجسثثاد
الشؽر بالصدق كثؾ حثقم ،وحجثزي طثـ ذلثؽ
وسالم إبدان  ،وحؼفا
ُ
ركعتان حركعفؿا مـ الضحك كؿا يف رواح أخرى  .قال تعالكُ ( :ق ْؾ ُه َق
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الث ِ
ثثري َأك َْشث َ
ثثلك ُْؿ َو َج َعث َ
ثثار َوإَ ْفئِثثثدَ َة َق ِؾثثثقال َمثثثا
ثثؿ َع َوإَ ْب َصث َ
ثثؿ السث ْ
ثثؾ َل ُؽث ُ
ون).
ت َْشؽ ُُر َ
ثاك ًقا :ققلثف ( كثؾ سثالمك مثـ الـثاس طؾقثف صثدق ٌ ،كثؾ حثق ٍم تطؾثع فقثف
الشؿس)) الؿعـك :أكف كؾؿا جا حقم صار طؾك كؾ مػصؾ مـ مػاصؾ
شؽرا هلل تعالك طؾك كعؿث العافقث وطؾثك البؼثا ،
اإلكسان صدق حمدحفا ً
ولؽـ هره الصدق لقست صدق الؿال فؼط ،بؾ هل أكقاع.
ثال ًثا :الصح يف البدن والـػس وتؿام العافق مـ أطظؿ الـعؿ التل ػثؾ
طـ شؽرها كثقر مـ الـاس كؿا يف الصحق  :قال رسثقل اهلل صثؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ( :كِ ْع َؿ ِ
قن فِ ِ
قفؿا كَثِ ٌقر ِم َـ الـ ِ
اس :الصح ُ وال َػرا ُغ).
تان َم ْغ ُب ٌ
راب ًعا :قال ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل  :الشؽر ضفثقر أثثر كعؿث اهلل طؾثك لسثان
طبده ثـا ً واطترا ًفا ،وطؾك قؾبف شثفق ًدا ومحبث ً ،وطؾثك جقارحثف اكؼقثا ًدا
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وصاط ث ً …وم ْبـثثك الثثدّ حـ طؾثثك قاطثثدتقـ الث ّثركر َوالش ثؽْرَ ،قث َ
ثال َت َعثثا َلك:
اشؽ ُُروا لِل َو َٓ َت ْؽ ُػ ُر ِ
{ َفا ْذك ُُروكِل َأ ْذك ُْرك ُْؿ َو ْ
ون} [البؼرة."]٠٥6 :
خامساَ :مـ خصال الخقرات التثل حثمدى بفثا شثؽر الثـعؿ :العثدل بثقـ
ً
الـثثاس  ،وإصثثالح شثثموكفؿ والتخػقثثػ طؾثثقفؿ  ،وقثثد أمثثر اهلل بنقام ث
العدل وح طؾقف ،ومدح مـ قام بف ،وذلؽ يف آحثات كثقثرة مـفثا  :قثال
اإل ْح َس ِ
اهلل تعالك :إِن اهلل ح ْل ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل َو ْ ِ
ان َوإِحتَثا ِ ِذي ا ْل ُؼ ْر َبثك َو َحـ َْفثك َط ِ
ثـ
ََ
ون [الـحثؾ .]٩١:وقثال
ا ْل َػ ْح َشا ِ َوا ْل ُؿـْ َؽرِ َوا ْل َبغ ِْل َح ِع ُظؽ ُْؿ َل َعؾؽ ُْؿ ت ََرك ُر َ
ُ
أفضؾ كعؿ اهلل تعالك طؾثك الؿثر أن حطبعثف طؾثك
ابـ حزم رحؿف اهلل ( :
العدل وحبف ،وطؾك الحؼ وإحثاره ).
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طثثقن الرجثثؾ يف دابتثثف وإصثثالح سثثقارتف  ،وتخػقثثػ
سادسثثا :ومـفثثا
ُ
ً
الؿؾؿثات وإسثػار  ،فقـثدرج تحثت تػثرحج الفثثؿ
معاكاتثف ،وكجدتثف يف ُ
والؽرب .
قال الشاطر :
َمـ َحػ َع ِؾ الخَ َقر ٓ َحعدَ م َج ِ
ِ
الـاس
قـ ال َؾ ِف َو
ره ُ ال ُع ُ
رف َب َ
قاز َح ُف ** ٓ َح َ

سابعا :والؽؾؿ ُ الطقب صدق  :مـ ذكر وخقثر وكصث وتقجقثف  ،تملثػ
بثثقـ الؼؾثثقب ،وتُصثثؾ الـػثثقس ،و ُتثثره الحثثزن ،وتُزحثثؾ الغض ث ،
وتصـع السعادة ،وتم ّدي إلك اجتؿاع الؽؾؿ  .قال تعالكَ ( :و َم ْـ َأ ْح َس ُـ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قـ ) .سقرة
َق ْق ًٓ مؿ ْـ َد َطا إِ َلك اهلل َو َطؿ َؾ َصال ًحا َو َق َال إِكـل م َـ ا ْل ُؿ ْسؾؿ َ
فصؾت .
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الؿشل إلك الصالة ،وخطقات البر والطاط  ،وفقفا فضثؾ كبقثر ،
ثامـًا:
ُ
قال طؾقف الصال ُة والسالم  (:مـ تطفثر يف بقتِثف ،ثثؿ م َشثك إلثك ٍ
بقثت مثـ
َ
َ
َ
بققت اهلل ِ
ِ
ِ
كاكثت ُخطقاتُثف :إحثداهؿا
فثرائض اهللِ،
لقؼضثل فرحضث ً ِمثـ
٪
ْ
َ
تحط خطقئ ً ،وإخرى ترفع درج ً ).
تاس ًعاُ :
فضؾ إماص إذى طـ الطرحؼ ،وخدم ِ الـاس ،ودفع إذى مـ
ٍ
ٍ
شثقك
ثـ
رج ٌؾ حؿشل
وجد ُ ْص َ
بطرحؼ َ
صرحؼفؿ  ،ويف الصحق  (:بقـَؿا ُ
طؾك الط ِ
فلخره فشؽَر اهللُ لف فغ َػر لف ).
رحؼ َ
ثل تػثثاطؾل  ،ك ّػثثاع لؾـثثاس،
طاشث ًثراّ :
أن اإلسثثال َم دحث ٌ
ثـ اجتؿثثاطل ترابطث ٌ
القحثثثدة
حؼثثثاربفؿ وحملثثثػ بقثثثـفؿ بخصثثثال إحؿاكقثثث محببثثث  ،وحؽثثثر ُه َ
وإكاكق  ( ..فلصبحتؿ بـعؿتف إخقاكا) سقرة آل طؿران.
أطظؿ اجتؿاطفؿ يف الخقر ،وطقن بعضفؿ لبعض ..
فؿا
َ
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ٓ َشل فِل الدكْقا َأح لِـَاضِرِي ** ِمـ مـْ َظرِ ِ
الخال ِن وإَ ْص َح ِ
اب
َ
ْ َ
ْ َ
قسثثق َؼك تَسثثر مس ِ
وأ َلثثر م ِ
ثثام ِعل ** َص ْق ُت ال َب ِشقرِ بِ َع ْق َد ِة إَ ْح َب ِ
اب
ُ َ َ
َ ُ
الؾفؿ أدم اإلخق َة  ،وبارك يف الؿعروف والتقاد .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /27حكٗك ٛالرب ٔاإلثي!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ الـقاس بـ سؿعان رضل اهلل طـف ،طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
قال ( :البر ُحسـ الخُ ؾؼ ،واإلثؿ ما حاك يف كػسؽ وكرهت أن حطؾع
طؾقف الـاس ) ٪رواه مسؾؿ.
ٍ
معبثد رضثل اهلل طـثف قثال :أتقثت رسثقل اهلل صثؾك اهلل
وطـ وابص بـ
ِ
اسثتػت
جئت تسلل طـ البر ) قؾت :كعثؿ ،فؼثال( :
طؾقف وسؾؿ فؼال( :
َ
قؾبؽ ،البر ما اصؿلكت إلقف الـػس ،واصؿلن إلقف الؼؾ  ،واإلثؿ ما حثاك
يف الـػس ،وتردد يف الصدر ،وإن أفتاك الـاس وأفت َْقك ).
ٍ
حدح ٌ
حـبثؾ والثدارمل
حسـ ،روحـاه يف مسثـدي اإلمثامقـ أحؿثد بثـ
ٌ
ٍ
ٍ
حسـ.
بنسـاد
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أوٓ :راوي الحدح ِ  :الـقاس بـ سؿعان بـ خالثد بثـ طبثداهلل بثـ أبثل
بؽر الؽالبل ،معدود مـ الشامققـ ،حؼال :إن أباه سؿعان بـ خالثد وفثد
طؾثك الـبثل صثؾك اهلل طؾقثف وسثثؾؿ ،فثدطا لثف رسثقل اهلل صثؾك اهلل طؾقثثف
ُ
رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ
سؿعان كعؾقف ،فؼبِؾفؿا
وسؾؿ ،وأططاه
ُ
.تقيف سـ ( )٥١مـ الفجرة .
وابصث ُ بثثـ معبثثد بثثـ مالثثؽ بثثـ طبقثثد إسثثدي ،،حؽـثثك أبثثا سثثالؿ  :لثثف
صحب  ،سثؽـ الؽقفث  ،ثثؿ تحثقل إلثك الرقث  ،فلقثام بفثا إلثك أن مثات،
وكان كثقر البؽا ٓ حؿؾؽ دمعتف رضل اهلل طـف  ،تقيف سـ َ ( )٨٩بالرق
بالشام.
الؿـثاوي رحؿثثف اهلل :وذا مثـ جقامثثع الؽؾثؿٕ ٪ن البثثر كؾؿث
ثاك ًقثا :قثثال ُ
جامع لؽؾ خقر ،واإلثؿ جامع لؾشر .
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اسؿ جامع ٕكقاع الخقر ،وكؾ فعؾ مرضل .وحسـ الثخؾؼ
ثال ًثا :البِر ٌ :
 :أي :حسـ التعامؾ مثع الخَ ْؾثؼ ٪بطالقث القجثف ،وكثػ إذى ،وبثرل
الـدى  ،وأن حح لؾـاس مثا ححث لـػسثف ،قثال ابثـ دققثؼ العقثد :البثر
حسـ الخؾؼ ،حعـل أن حسـ الخؾؼ أطظؿ خصال البر .اهث
وباكتشثثاره بثثقـ الـثثاس تُبـثثك الؿدحـث ُ الػاضثثؾ والحقثثاة الطقبث  ،وتسثثق ُد
الؿحب والتراحؿ .
ِ
كؿت ** فلربع ٌ مـفا ُ
َ
تػقق طؾك الؽؾ
أخالق
أٓ إن
إن ْ
الرجال َو ْ
َو َق ٌار بِالَ كِ ْبرٍَ ،و َص ْػ ٌ بِالَ أذى

** َو ُجق ٌد بِالَ َمـَ ،و ِح ْؾ ٌؿ بِالَ ُذل

َ
حثاك يف كػسثؽ ) ٪أي :تثردد
رابعا  :ققلف ( :واإلثؿ ) ٪أي :الثرك ( مثا
وتحرك ،وهق مثا وقثع يف الؼؾث ولثؿ حـشثرح لثف الصثدر ،وحخثاف فقثف
اإلثؿ.
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اخثتؾج وتثردد ولثؿ تطؿثئـ الثـػس إلثك
قال الـقوي رحؿثف اهلل :هثق مثا
َ
فعؾف.
وكرهت أن حطؾع طؾقف الـاس ) ٪لؿا فقف مـ الحثرج والتثلثقؿ
خامسا ( :
َ
ً
وٕن الـػس مجبقل طؾثك محبث اصثالع الـثاس طؾثك خقرهثا ،وكراهقث
ضاهرا معرو ًفا.
اصالطفؿ طؾك شرها ،ولؿ حزل ذلؽ
ً
سادسثثا :ققلثثف  (:جئثثت تسثثلل طثثـ البثثر) قؾثثت :كعثثؿ ،فؼثثال( :اسثثتػت
ً
قؾبؽ) .فقف معجزة لرسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسثؾؿ  ،حقث اصؾعثف اهللُ
طؾك َ
ذلؽ  ،مؿا حبرهـ صدقف وصح رسالتف .
ساب ًعا :الؼؾ الؿستػتك :قال العؾؿثا  :وٓ حؼثال لؽثؾ إكسثان :اسثتػت
قؾبؽ ،وإكؿا حؼال ذلؽ لؿـ كان يف مثؾ الصحابل وابص يف قثقة الػفث ِؿ
وسع العؾؿ ،والحثرص طؾثك تحثري الخقثر،
والقرع  ،وصػا الـػسَ ،
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فؿثؾف ٓ حرجع لػتقى رضل اهلل طـف ،أما طام الـاس فال حؼال ٕحدهؿ:
استػت قؾبؽ ،وإكؿا حؼال لف :اسثتػت العؾؿثا الثرحـ حؿقثؾ قؾبثؽ إلثك
اس َ
ثثل ُلقا َأ ْه َ
ثثؾ الثثر ْكرِ إِ ْن ُكـْثثت ُْؿ َٓ
أمثثاكتفؿ يف العؾثثؿ ،لؼقلثثف تعثثالكَ ﴿ :ف ْ
قن ﴾ [الـحؾ. ]41 :
َت ْع َؾ ُؿ َ
ثامـًا :قثب ُ الؿعاصثل وشثممفا طؾثك أصثحابفا  ،حقث حؽثر ُه الؿسثؾؿ
اصثالع الـثاس طؾقفثثا  ،ومعثرفتفؿ بلخطائثف .ولثثق كاكثت محبقبث ً لػثثرح
بؿعرف الـاس بفا  ..وما حشتبف فقف وتردد يف الصدر كان طالمث ً لثف طؾثك
ِ
تركثثف والتباطثثد طـثثف  .وفقثثف فضثثؾ الؼؾثث السثثؾقؿ الؿستضثثئ بثثلكقار
الشرحع  ،والؿتقرع طؿا ُحر َم اهلل .
خقثر مثـ جؿثاهقر الـثاس ولثق
تاسعًا :فقف أن الؼؾ َ الصحق َ السؾقؿ ٌ ،
استعسثر
أفتقك وأوهؿقك  ،وضغطقا طؾقثؽ بجؿعفثؿ وصثقتفؿ ،فثنن
َ
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جؾثثقن الحثثؼ ،
فثثالؿتعقـ العؾؿثثا الصثثؾحا ُ ،ح
ذلثثؽ وزاد التشثثؽؽ،
َ
ُ
وحزحؾقن آلتباس .
ُ
طاشرا  :مـ خصثال البثر  :قثال ابثـ الؼثقؿ رحؿثف اهلل  " :وقثد جؿثع اهلل
ِ
الؿ ْشثرِ ِق
خصال البر يف ققلف تعالكَ ﴿ :ل ْق َس البِر ْ
أن ت َُقلقا ُو ُج َ
قهؽؿ ق َب َؾ َ
ِ
ِ
ِ
والؿالئِؽَث ِ والؽِ ِ
والؿ ْغرِ ِ
تثاب
ب و َلؽـ البِر َمـ َآم َ
ثـ بِثاهلل وال َق ْثق ِم أخثرِ َ
َ
قـ .﴾...
والـبِق َ
فلخبر سبحاكف أن البر هق اإلحؿان باهلل وبؿالئؽتف وكتبثف ورسثؾف والقثقم
أخر ،وهره هل أصقل اإلحؿان الخؿس التل ٓ ققام لإلحؿثان إٓ بفثا،
وأكفثثا الشثثرائع الظثثاهرة مثثـ إقام ث الصثثالة ،وإحتثثا الزكثثاة ،والـػؼثثات
القاجبث  ،وأكفثثا إطؿثثال الؼؾبقث التثثل هثثل حؼائؼثثف مثثـ الصثثبر والقفثثا
بالعفثد فتـاولثت هثده الخصثال جؿقثثع أقسثام الثدحـ حؼائؼثف وشثثرائعف
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وإطؿال الؿتعؾؼ بثالجقارح والؼؾث وأصثقل اإلحؿثان الخؿثس .ثثؿ
أخبر سبحاكف طـ هرا أكفا هل خصال التؼقى بعقـفا فؼال:
﴿أو َلئِ َ ِ
حـ َصثدَ ُققا ُ
ُ
وأو َلئِ َ
ابثـ
الؿت ُؼ َ
ثقن﴾." .وقثال سثػقان ُ
ؽ الثر َ
ثؿ ُ
ثؽ ُه ُ
ٌ
صؾقثؼ وكثال ٌم لثق ُـ !..
ُطققـ رحؿف اهللُ َ :أ ُبـَل إن البِر شل ٌ هق ُـ… وجث ٌف
واهلل الؿقفؼ .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /28املٕعظ ٛاملزقكٔ ٛاتباع الشٍ!..ٛ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ أبل كجق ٍ العرباض بـ سارح رضل اهلل طـف قال :و َط َظـا رسقل
اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مقطظ ً وجؾت مـفا الؼؾقب ،وذرفت مـفا
العققن ،فؼؾـا :حا رسقل اهلل ،كلكفا مقطظ مقدعٍ ،فلوصـا ،قال:
((أوصقؽؿ بتؼقى اهلل طز وجؾ ،والسؿع والطاط  ،وإن تلمر طؾقؽؿ
كثقرا ،فعؾقؽؿ بسـتل
طبدٌ  ٪فنكف مـ حعش مـؽؿ فسقرى اختال ًفا ً
وسـ الخؾػا الراشدحـ الؿفدحقـَ ،طضقا طؾقفا بالـقاجر ،وإحاكؿ
ومحدثات إمقر ٪فنن كؾ بدط ٍ ضالل ٌ)) ٪رواه أبق داود
والترمري ،وقال :حدح حسـ صحق .
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أوٓ :العرباض ُبـ سارح السؾؿل ،حؽـثك أبثا كجثق  ،روى طـثف ابـتثف أم
حبقب  ،وطبدالرحؿـ بـ طؿرو السؾؿل ،تقيف سـ ( )٧٥مـ الفجرة .
ثاكقا :هرا حدح ٌ طظقؿ يف فضؾ السثـ واتباطفثا ،وصاطث إمثرا وكبثر
الخالف والبدع  ،والسقر طؾك ســ الراشدحـ .
ثال ًثا :ققلف  ( :وطظـا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسثؾؿ مقطظث ً ) الثقطظ
هق التركقر الؿؼرون بالتر ق أو الترهق  ،وكان الـبل صثؾك اهلل طؾقثف
وسثثؾؿ حتخثثقل أصثثحابف بالؿقطظث  ،وٓ حؽثثثر طؾثثقفؿ ٪مخافث السثثآم ،
ُ
فتقجؾ الؼؾقب ،وتدمع العققن  ،وتـتػع إفئثدة  ،ومثـ مثؾث ُف صثؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ يف وطظف وكصائحف..
ثل أجثثؾ وصثثق ،
رابعثثا  :ققلثثف  ( :أوصثثقؽؿ بتؼثثقى اهلل طثثز وجثثؾ ) وطث ٍ
ُ
وأصدق حؽؿ  ..وتؼقى اهلل :اتخاذ وقاح مـ طؼابثف٪
وأطظؿ مقطظ ،
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بػعثثؾ أوامثثره ،واجتـثثاب كقاهقثثف ،وهثثرا هثثق حثثؼ اهلل ،وهثثل وصثثق اهلل
لألولقـ وأخرحـ ٪قال تعالك ﴿ :و َل َؼدْ وصقـَا ال ِرحـ ُأوتُقا ا ْلؽِت ِ
ثـ
َاب م ْ
َ
َ
َ
َ ْ
َق ْب ِؾؽ ُْؿ َوإِحاك ُْؿ َأ ِن ات ُؼقا اهللَ ﴾ [الـسا .]٠1٠ :
خامسا ( :والسؿع والطاط  ،وإن تلمر طؾقؽؿ طبثدٌ ) أي والزمثقا السثؿع
ً
والطاط  ،وحػظ الجؿاط  .قال ابـ دققؼ العقد رحؿف اهلل  :حعـثل لثقٓة
إمقر ،وإن تلمر طؾقؽؿ طبد ،ويف بعثض الرواحثات :طبثد حبشثل ،قثال
بعض العؾؿا  :العبد ٓ حؽقن وال ًقا ،ولؽـ ضرب بف الؿثؾ طؾك التؼدحر
وإن لثثؿ حؽثثـ ٪كؼقلثثف صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ( :مثثـ بـثثك هلل مسثثجدً ا
ثص الؼطثاة ٓ حؽثقن
ػح ُ
وم َ
كؿ َ
ػحص قطثاة ،بـثك اهلل لثف بقتًثا يف الجـث ) َ
َ
مسجدً ا ،ولؽـ إمثال حلتل فقفا مثؾ ذلؽ ،وححتؿؾ أن الـبل صثؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ أخبر بػساد إمر ووضعف يف قر أهؾف ،حتك تقضع القٓحث
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يف العبد ،فنذا كاكت فاسؿعقا وأصقعقا ٪تغؾق ًبثا ٕهثقن الضثررحـ ،وهثق
الصبر طؾك وٓح مـ ٓ تجقز وٓحتف ٪لئال حػضل إلك فتـ طظقؿ .
سادسثثا :ققلثثف  (:فنكثثف مثثـ حعثثش مثثـؽؿ فسثثقرى اختال ًفثثا كثقث ًثرا )  :أي
ً
خروجا طثـ الثـفج  ،وكثثرة الػثتـ  ،وضثقاع الؼصثد  ،وهثق إخبثار مـثف
ً
صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ بؿثا سثقؼع يف أمتثف بعثده مثـ كثثرة آخثثتالف يف
أصثثقل الثثدحـ وفروطثثف ،ويف إطؿثثال وإقثثقال وآطتؼثثادات ،وهثثرا
ٌ
مقافؼ لؿا ثبت طـف مـ افتراق أمتف طؾك بضع وسبعقـ فرق  ،وأكفا كؾفا
يف الـثثار إٓ فرقث واحثثدة ،وهثثل مثثا كثثان طؾقثثف أصثثحابف ٪ولثثرلؽ قثثال:
(فعؾقؽؿ بسـتل وسـ الخؾػا الراشثدحـ الؿفثدحقـ ) ٪فؼثد صثاكفؿ اهللُ
لح ِ
سـ مـفجفؿ وصدق اتباطفؿ .
ُ
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وجقب اتباع السـ وسـ الخؾػا الراشثدحـ  ،وأكفثا مـجثك َمثـ
ساب ًعا:
ُ
الضالل  ،وحػظ مـ الزلؾ ،وصقاك ِمـ آختالف والتـازع .
ثامـثثًا :فضث ُثؾ الثبثثات طؾثثك ذلثثؽ ففثثق الصثثراط الؿسثثتؼقؿ  ،والطرحثثؼ
حؽقن بالتعزز بفا  ،وصدق العؿؾ ،وإضفارها ،والدفاع
الؼقحؿ ،وقػقها
ُ
طـفا وطـ أكقارها .حتك مثثؾ ذلثؽ بؼقلثف َ (:طضثقا طؾقفثا بالـقاجثر )
وهل آخر إضراس التل حدل كباتفا طؾك الحؾؿ ،فؿعـاه :طضثقا طؾقفثا
كفسا ،وهق إخر بلصراف إسـان .
بجؿقع الػؿ ،وٓ حؽقن تـاولفا ً
تاسعًا :ققلف (:وإحاكؿ ومحدثات إمقر ٪فنن كثؾ بدطث ٍ ضثالل ٌ ) قثال
الحثثافظ ابثثـ رج ث رحؿثثف اهلل :فقثثف تحثثرحر لألم ث مثثـ اتبثثاع إمثثقر
الؿحدث الؿبتدط  ،وأكد ذلؽ بؼقلف( :كثؾ بدطث ضثالل ) ،والؿثراد مثا
أحدث مؿا ٓ أصؾ لف يف الشرحع حدل طؾقف ،وأما ما كثان لثف أصثؾ مثـ
الشرع حدل طؾقف فؾقس ببدط شر ًطا ،وإن كثان بدطث لغث  ،فؼقلثف صثؾك
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اهلل طؾقف وسؾؿ ( :كؾ بدط ضالل ) مثـ جقامثع الؽؾثؿ ٓ ،حخثرج طـثف
شل  ،وهق أصؾ طظقؿ مـ أصقل الدحـ!… ،
طاشثرا :خالصث فؼثثف الحثدح أمثثران وكفقثان :فلمثثا إمثران :فثثالتؼقى
ً
واتباع السـ  .وأما الـفقان :فشؼ طصا الطاط لألمرا  ،وقػق البدع  ،إذ
ثقاع الثثدحـ ،ويف معصثثق الثثقٓة
فقفؿثثا كثثؾ فسثثاد وشثثر .فػثثل البثثدع ضث ُ
والخروج طؾقفؿ فساد الدكقا والدحـ  .قثال اإلمثا ُم الطحثاوي رحؿثف اهللُ
الخروج طؾك أئؿتـا ووٓة أمقركثا  ،وإن جثاروا ،
يف طؼقدتف  ":وٓ كرى
َ
وٓ كدطقا طؾقفؿ  ،وٓ كـزع حد ًا مـ صاطتفؿ  ،وكرى صاطتفؿ مثـ صاطث
اهلل طز وجثؾ فرحضث  ،مثا لثؿ حثلمروا بؿعصثق  ،وكثدطق لفثؿ بالصثالح
والؿعافاة ".
واهلل الؿقفؼ والفادي إلك سقا السبقؾ .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ معا ِذ بـ جبؾ رضل اهلل طـف قال :قؾت حا رسقل اهلل  :أخبرين بعؿؾ
ُحدخؾـل الجـ وحباطدين طـ الـار؟ قال :لؼد سللت طـ طظقؿ وإكف
حسره اهلل تعالك طؾقف :تعبد اهلل ٓ تشرك بف شقئًا ،وتؼقؿ
لقسقر طؾك مـ ّ
ٌ
الصالة ،وتمتل الزكاة ،وتصقم رمضان ،وتحج البقت ،ثؿ قال :أٓ
أدلؽ طؾك أبقاب الخقر؟ الصقم جـ  ،والصدق تطػئ الخطقئ كؿا
حطػئ الؿا الـار ،وصالة الرجؾ يف جقف الؾقؾ ،ثؿ تالَ ﴿ :تت ََجا َفك
ُجـُق ُب ُف ْؿ َط ِـ ا ْل َؿ َض ِ
قن ﴾ ثؿ قال :أٓ أخبرك
اجع ﴾ِ حتك بؾغ ﴿ َح ْع َؿ ُؾ َ
رأس
برأس إمر وطؿقده وذروة سـامف؟ قؾت :بؾك حا رسقل اهلل ،قالُ :
إمر اإلسالم ،وطؿقده الصالة ،و ِذرو ُة ِ
سـامف الجفاد ،ثؿ قال :أٓ
ُ
أخبرك ِ
بؿالك ذلؽ كؾف؟ قؾت :بؾك حا رسقل اهلل ،فلخر بؾساكف ،وقال:
223

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

ك ّ
ُػ طؾقؽ هرا ،قؾت حا كبل اهلل وإكا لؿماخرون بؿا كتؽؾؿ بف؟ فؼال
الـاس يف الـار طؾك وجقهفؿ أو قال:
َثؽِؾتؽ أمؽ حا معاذ ،وهؾ حؽ
َ
طؾك مـاخرهؿ إٓ حصائدُ ألسـتفؿ؟" .رواه الترمري وقال :حدح
حسـ صحق .
أوٓ :هثثرا حثثدح ٌ طظثثقؿ تضثثؿـ سثثمال الؿثثممـ يف الحقثثاة ومصثثقره
ومـتفاه وأمـقتف الؿرجقة ،وصرق الخقر الؿعقـ طؾك ذلؽ .
ثاك ًقا :ققلف  ( :أخبرين بعؿؾ حثدخؾـل الجـث …) دلقثؾ طؾثك طؾثق هؿث
الصحاب واكشغالفؿ بالسثمال العظثقؿ وهثق الػثقز بالجـث والـجثاة مثـ
الـار ،وفقف مؽرم لؿعاذ  ،حق تؼاصرت كؾ الؿـك طـدهؿ لبؾقغ هره
إمـق واإلطداد لفا .

224

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

ثقر طؾثثك مثثـ حسثثره اهلل طؾقثثف )  :دلقثثؾ طؾثثك أن
ثال ًثثثا :ققلثثف  ( :وإكثثف لقسث ٌ
َ
الػضؾ هلل ِ وحده  ،وأن التقفقؼ والعقن مرده إلقثف وحثده سثبحاكف ( ومثا
بؽؿ مـ كعؿ ٍ ِ
فؿـ اهلل ) ( إحاك كعبد وإحاك كستعقـ ).
راب ًعثثا :ققلثثف  (:تعبثثدُ اهلل ٓ تشثثرك بثثف شثثقئًا)  :حعـثثل تحؼقثثؼ التقحقثثد
والسثثالم مثثـ كثثؾ الشثثركقات والـثثقاقض.ثثثؿ قثثال :وتؼثثقؿ الصثثالة":
إقامتفا :اإلتقان بفا طؾك أكؿؾ أحقالفا.
والزكثثاة تثثمدى ٕهؾفثثا الػؼثثرا  ،ورمضثثان حضثثا ُم باحؿثثان واحتسثثاب،
والحج حؼام مر ًة يف العؿر !..
خامسا :ققلف :أٓ أدلؽ طؾك أبقاب الخقر  :الصق ُم ُجـ  :أي وقاحث مثـ
ً
العثثراب وص ث ّ  (:حسثثتجـ بفثثا العبثثد مثثـ الـثثار ) ( .والصثثدق تطػثثئ
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الخطقئ كؿا حطػثئ الؿثا الـثار ) أي بثرلفا يف أهؾفثا تؿحثق الخطاحثا ،
وتزحؾ السقئات  .وهرا قر صقم القاج والزكاة الؿػروض .
( وصالة الرجؾ يف جقف الؾقؾ ) أي مثـ أفضثؾ أبثقاب الخقثر ،حقث
الـاس كائؿقن  ،والغػؾ مطبؼ  ،حجق كدا ربف وحرجق فضثؾف ورحؿتثف
لؿ َضث ِ
 .قثثال تعثثالك َ (:تت ََجثثا َفك ُجـُثثق ُب ُفؿ َطث ِ
قن َرب ُفثثؿ َخقفثثا
ثاج ِع َحثثد ُط َ
ثـ ٱ َ
قن َف َال تَع َؾ ُؿ كَػس ما ُأخ ِػ َی َل ُفؿ مـ ُقر ِة َأط ُقـ
َو َص َؿعا َو ِمؿا َرزَقـَث ُفؿ ُح ِـػ ُؼ َ
ثقن) [.السثثجدة  . ]٠٦-٠٥والؿعـثثك :ت َْرت َِػث ُثع
َج ثزَا َ بِ َؿثثا َكثثاكُقا َحع َؿ ُؾث َ
ِ
الؿضث ِ
و َت َتـ َّحثثكَ .طث ِ
ثاج ِع ال ُػث ُثر ِ
ثؿ﴾
﴿حثثدْ ُط َ
قن َرب ُفث ْ
ش َ
ثـ َ
ومقاض ث ِع الـث ْثق ِمَ .
ِ
﴿خ ْق ًفا﴾ ِمـ ُسخْ طِ ِف و َص َؿ ًعا يف َر ْح َؿتِ ِف.
قـ ّإحا ُهَ .
داط َ
سادسثا :ثثثؿ قثثال ( :أٓ أخبثرك بثثرأس إمثثر ) إلثك آخثثره .جعثثؾ إمثثر
ً
كالػحؾ مـ اإلبؾ وجعؾ اإلسالم رأس هرا إمثر وٓ حعثقش الحقثقان
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بغقر رأس.ثؿ قال" :وطؿقده الصثالة" طؿثقد الشثل هثق الثري حؼقؿثف
مؿا ٓ ثبات لف يف العادة بغقر طؿقد.
وققلثثف" :وذروة سثثـامف الجفثثاد" وذروة كثثؾ شثثل أطثثاله وذورة سثثـام
صرف سـامف والجفاد ٓ حؼاومثف شثل مثـ إطؿثال ،كؿثا روى
البعقر:
ُ
أبق هرحرة قال" :جا رجؾ إلك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ فؼثال:
دلـل طؾك طؿؾ حعدل الجفاد .قال ٓ" :أجده" ،قال" :هؾ تسثتطقع إذا
خرج الؿجاهد أن تدخؾ مسجدك فتؼقم وٓ تػتر وتصقم وٓ تػطر؟ "
قال" :ومـ حستطقع ذلؽ؟ ".
ساب ًعا :وققلف ( :أٓ أخبرك بؿالك ذلؽ كؾثف "قؾثت :بؾثك حثا رسثقل اهلل
قال :فلخر بؾساكف ثؿ قثال" :كثػ طؾقثؽ هثرا ) إلثك آخثره .حؽشثػ لثف
خطر الؾسان  ،والتؿادي فقف  ،فحضثف أوٓ طؾثك جفثاد الؽػثر ،ثثؿ كؼؾثف
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إلك الجفاد إكبر وهق جفاد الثـػس وقؿعفثا طثـ الؽثالم فقؿثا حمذحفثا
وحردحفا فنكف جعؾ أكثر دخقل الـاس الـار بسب ألسثـتفؿ  ،ويف حػظثف
ثالح لؾثثروح والجسثثد ،وتـشثثقط لؾفؿ ث  ،والؼقثثام بتفثثرح الثثـػس ،
صث ٌ
وإقبالفا طؾك ذاتفا ،والتخػػ مـ أثام  ،وققامفا بالثركرِ والعبثادات ،
واستعدادها الؿتقـ لؾدفاع طـ اإلسالم.
وجقب الحرر مـ خطثر الؾسثان وآفاتثف  ،وقثد تؼثدمت اإلشثارة
ثامـًا:
ُ
إلك ذلؽ طـد حدح  (:فؾقؼؾ خقرا أو لقصؿت) .ففق سب ٌ هالك بـل
آدم وسؼقصفؿ يف جفـؿ والعقاذ باهلل .
الـاس يف الـار طؾك وجقهفؿ  -أو قال :طؾك
تاس ًعا :ققلف ( :وهؾ ح ُؽ
َ
مـثثاخرهؿ  -إٓ حصثثائدُ ألسثثـتفؿ) شثثبف مثثا حثثتؽؾؿ بثثف اإلكسثثان بثثالزرع
الؿحصقد بالؿـجؾ ،وهق مـ بال الـبقة ،فؽؿا أن الؿـجؾ حؼطثع وٓ
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وقبحا
حؿقز  ،فؽرلؽ لسان بعض الـاس حتؽؾؿ بؽؾ أكقاع الؽالم حسـًا
ً
الـثاس يف الـثثار إٓ حصثائدُ ألسثـتفؿ ٪مثـ كؾؿثثات
 ،والؿعـثك ٓ حؽُث
َ
الؽػر ،والؼرف ،والشتؿِ ،
والغقبث  ،وشثبففا ..وقثد صث " أن أكثثر مثا
حدخؾ الـاس الـار :الػؿ والػرج"  !..طافاكا اهلل وإحاكؿ مـ ذلؽ .
قال الشافعل رحؿف اهلل :
َؽ َأحفثا ِ
كسثان ** ٓ َحؾثثثثدَ َ ـ َ
اِح َػظ لِسثاك َ
ثثثان
اإل
ؽ إِكثثثث ُف ُثعبث ُ
ُ
كَؿ يف الؿؼابِرِ ِمـ َق ِ ِ ِ ِ
قران
َفاب لِؼا َ ُه إَ ُ
تقؾ لساكف ** كاكَت ت ُ
َ
واهلل الؿقفؼ ...

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ َأبِل َثع َؾب َ ا ْل ُخ َشـِل جر ُثق ِم بـ ك ِ
َاش ٍ  -رضل اهلل طـف َ -ط ْـ
ْ َ
َ ْ
ُْ
رس ِ
قل اهلل ِ  -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ َ -قال( :إن اهللَ َت َعا َلك َف َر َض
َ ُ
ِ
وهاَ ،و َحر َم َأ ْش َقا َ َف َال
قهاَ ،و َحد ُحدُ و ًدا َف َال َت ْعتَدُ َ
َف َرائ َض َف َال ت َُضق ُع َ
َت َط ْـ َأ ْش َقا َ َر ْح َؿ ً َلؽ ُْؿ َ ْق َر كِ ْس َق ٍ
ان َف َال َت ْب َح ُثقا
ُقهاَ ،و َسؽ َ
َتـْت َِفؽ َ
َطـ َْفا) َ .ح ِدح ٌ َح َس ٌـَ ،ر َوا ُه الد َار ُق ْطـ ِ ّل َ ،و َ ْق ُر ُه.
أوٓ :أبق ثعؾب الخشـل جرثقم بـ كاشر ،قال الدارقطـل و قره :هق مـ
أهؾ بقع الرضقان ،وأسفؿ لف الـبثل صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ حثقم خقبثر،
وأرسؾف إلك ققمف ،وأخقه طؿر بـ جرهؿ أسؾؿ طؾك طفثد الـبثل صثؾك
اهلل طؾقف وسؾؿ تقيف سـ َ ( )٧٥مـ الفجرة .
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ثاك ًقا :قال أبق بؽر بـ السؿعاين رحؿف اهلل :مـ طؿؾ بفرا الحدح  ،فؼثد
حثثاز الثثثقاب ،وأمثثـ مثثـ العؼثثابٕ ٪ن مثثـ أدى الػثثرائض واجتـثث
الؿحارم ووقػ طـد الحدود ،وترك البح طؿا اب طـف ،فؼد استقىف
أقسثثام الػضثثؾ ،وأوىف حؼثثقق الثثدحـٕ ٪ن الشثثرائع ٓ تخثثرج طثثـ هثثره
أحضثا :هثرا الحثدح أصثؾ
إكقاع الؿركقرة يف هثرا الحثدح  ،وقثال ً
كبقر مـ أصقل الدحـ وفروطف .
ثال ًثا :ققلف  (:إن اهلل تعالك فثرض فثرائض فثال تضثقعقها ) أي :أوجث
إحجا ًبا قطع ًقا فرائض معؾقم  ٪كالصؾقات الخؿس ،والزكاة ،والصقام،
والحج ،وبر القالدحـ ،وصؾ إرحام ،و قر ذلؽ.
ٍ
واجبات وحددها بشروط وققثقد ((فثال
((وحد حدو ًدا)) ٪أي :أوج
تعتثثثدوها)) ٪أي ٓ :تتجاوزوهثثثا ،ويف الؼثثثرآن (:تؾثثثؽ حثثثدود اهللُ فثثثال
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تؼربقهثا ) ويف آحث أخثرى (:تؾثؽ حثدود اهلل فثال تعتثدوها َ ،و َمثـ َح َت َعثثد
ُحدُ و َد ٱهلل ِ َف ُلو َلثقِ َ
قن ) سقرة البؼرة .
ؽ ُه ُؿ ٱلظث ِؾ ُؿ َ
راب ًعثثا :ققلثثف  ( :وحثثرم أشثثقا فثثال تـتفؽقهثثا ) ٪والؿحثثرم هثثق  :العؿثثؾ
ِ
اب ت ِ
امتثثآ مثثؾ  :الشثرك والزكثا والخؿثر
َار ُك ُف
ً
الري ُح َعا َق ُ َفاط ُؾ ُفَ ،و ُح َث ُ
وطؼقق القالدحـ وأشباهفا.
خامسا :ققلف  (:وسؽت طـ أشثقا ) ٪أي :لثؿ حـثزل فقفثا حؽؿثا  ،وٓ
ً
ثرع فقفثثا أمث ًثرا  ،والسثثب ( رحؿ ث ً لؽثثؿ قثثر كسثثقان ) ٕن الـسثثقان
شث َ
مستحقؾ طؾقف سبحاكف تعالك ٪كؿا قال سبحاكف طؾك لسان مقسثك طؾقثف
السثثالمَ َٓ ﴿ :ح ِضثثؾ َربثثل َو َٓ َحـ َْسثثك ﴾ [صثثف ،]٥6 :فثثال حجثثقز البحث
طـفا ،وٓ التـؼق طثـ حؽؿفثا وأسثرارها  .ويف الصثحقحقـ وقثد قثال
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صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ( :إن أطظؿ الؿسؾؿقـ جرما  ،مـ سلل طـ شثل ٍ
ًُْ َ
ِ
ٕجؾ مسللتف ) .
فحرم
لؿ ححرمُ ،
أن التشرحع احجابا وحد ًا وتحرحؿا ،إكؿا هق إلثك اهلل تعثالك ٓ ،
سادسا ّ :
حؿؾؽف بشر  ،وٓ حػتئت طؾقف مخؾقق  ،قال طز وجؾ  ( :وٓ تؼقلقا لؿثا
تصػ ألسـتؽؿ الؽرب هرا حالل وهرا حرام ) سقرة الـحؾ .
ساب ًعا :أن دحـ الؿسؾؿ وحقاة الـاس ٓ تستؼقؿ آ بتعظقؿ مثا أوجبثف اهللُ
فرضا  ،والتباطد طؿا كفك طـف طؿال  ،وتقققر شرطف وحؽؿف .
أمثقرا تبؼثك طؾثك
ثامـا  :يف الحدح بقثان رحؿثف اهلل بعبثاده حقث تثرك
ً
إباحتفا  ،فال حجق ُز السمال طـفا ،وٓ تط ّؾ الػؼف فقفا .
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ثؿ بالعؿثثؾ والحثثدود بالتباطثثد ،والؿحرمثثات
تاسثثعًا :إن الػثثرائض تعظث ُ
بآجتـاب  ،والؿسؽقت طـف بعدم البح والسمال ِ ،
فؿـ صثـع ذلثؽ
كان هق الؿممـ ح ًؼا .
طاشراُ :
كؿال طؾؿ اهلل تعالك بتشرحع أحسـ الشثرائع  ،واكتؼثا الـسثقان
ً
وفضال  ،قال تعثالك :
يف حؼف بالسؽقت طـ بعض الؼضاحا  ،رحؿ ً مـف
ً
ػ َطـؽُؿ َو ُخ ِؾ َؼ ٱ ِ
( ُحرِحدُ ٱهللُ َأن ُحخَ ػ َ
كسث ُـ َض ِعقػا) سقرة الـسا .
إل َ
ثؿات
ؿات ** هري الدحاك
ٓ حـسك ربل
وكس ُ
رح ُ
ولؽـ مـف ْ
ْ
أكثقار ْ
ٌ
صقرا
سقـعؿ الخؾؼ يف أكدائفا
ً

ِ
راحات
** مـ
ُ
الجؿال وتعؾق بعدُ

ثات
إن اتعظـثثا بفثثا فالحؿثثدُ حاضثثــا **
هؿث ُ
ُ
وحرفثع اهللُ مثـ سثاقتف ّ
واهلل الؿقفؼ...
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 /31الزِد ٔسببُ احملب ٛالعاو!..ٛ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ أبل العباس سفؾ بـ ٍ
سعد الساطدي رضل اهلل طـف قال :جا
ٌ
رجؾ إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ فؼال :حا رسقل اهلل ،دلـل طؾك
ٍ
طؿؾ إذا طؿؾتف أحبـل اهلل وأحبـل الـاس ،فؼال ً( :ازهد يف الدكقا
ححبؽ اهلل ،وازهد فقؿا طـد الـاس ححبؽ الـاس ) ٪حدح حسـ،
رواه ابـ ماجف و قره بلساكقدَ حسـ .
أوٓ :راوي الحدح ِ  :سفؾ بـ سعد بـ مالؽ ،بؼق أصحاب رسقل
اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ،أبق العباس الخزرجل إكصثاري السثاطدي،
وكان أبقه مثـ الصثحاب الثرحـ تقفثقا يف حقثاة الرسثقل صثؾك اهلل طؾقثف
وسؾؿ ،كان سفؾ حؼقل :شفدت الؿتالطـثقـ طـثد رسثقل اهلل صثؾك اهلل
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طؾقف وسؾؿ وأكا ابـ خؿس طشرة سـ  .كان اسؿف حزكًا ،فسثؿاه رسثقل
سفال .تقيف سـ ( )٩٠مـ الفجرة .
اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ً
ثاك ًقا :هرا حدح ٌ طظقؿ وصثػ بلكثف أحثدُ أحادحث مثدارات اإلسثالم.
قثثال ابثثـ رجث رحؿثثف اهلل :قثثد اشثثتؿؾ هثثرا الحثثدح طؾثثك وصثثقتقـ:
ٍ
مؼثتض لؿحبث اهلل طثز وجثؾ ،والثاكقث :
إحداهؿا :الزهد يف الدكقا ،وأكف
ٍ
مؼتض لؿحب الـاس .
الزهد فقؿا يف أحدي الـاس ٪فنكف
ثال ًثا :فقف فضؾ الزهد ،وأكف سب لؿحب اهلل ،وحؼقؼتف  :قال اإلمثا ُم ابثـ
تقؿقثث رحؿثثف اهلل  :والزهثثد الؿشثثروع هثثق تثثرك مثثا ٓ حـػثثع يف الثثدار
أخرة ،وأما كؾ ما حستعقـ بثف العبثد طؾثك صاطث اهلل فؾثقس تركثف مثـ
الزهد الؿشروع بؾ ترك الػضقل التل تشغؾ طـ صاط اهلل ورسقلف هثق
الؿشروع .
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وقال ابـ الؼقؿ( :والػرق بقـف وبقـ القرع :أن الزهثد تثرك مثا ٓ حـػثع يف
أخرة .والقرع ترك ما حخشك ضرره يف أخرة) .وطرفف اإلمام أحؿد:
بلكف قصر إمؾ والقلس مؿا يف أحدي الـاس .وقثال الشثافعل رحؿثف اهلل
يف ذم الدكقا:
ومـ ح ُر ِق الدكقا فنين ِ
صع ْؿتُفا
َ َ
وسقؼ إلل َط ْربفا وطرابفا
وباصال
رورا
فؾؿ َأرها إٓ
ً
ً
كؿا ٓح يف َضفرِ الػالة سرابفا
وما هل إٓ جقػ ٌ مستحقؾ ٌ
كالب َهؿفـ اجترابفا
طؾقفا
ٌ
كـت ِس ْؾ ًؿا ٕهؾفا
فنن تجتـ ِ ْبفا َ
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ِ
تجتر ْبفا كاز َطتْؽ كالبفا
وإن
ٍ
ت َق ْع َر بقتِفا
فطقبك
لـػس ُأولِ َع ْ
ِ
إبقاب ُم ْر ًخك ِحجا ُبفا
ُمغ ّؾؼ
راب ًعا :طالمات الزهد يف الدكقا  :قالقا لف طالمات  :العالمث إولثك :أن
ٓحػرح بؿقجقد وٓ ححزن طؾك مػؼقد .
ومادحف.
ذامف
ُ
العالم الثاكق  :أن حستقي طـده ُ
العالم الثالثث  :أن حؽثقن ُأكسثف بثاهلل تعثالك والغالث طؾثك قؾبثف حثالوة
الطاط إذ ٓحخؾق الؼؾ طـ حالوة الؿحب إما محب الدكقا أو محبث اهلل
وكؾ مـ أكس باهلل اشتغؾ بف ولؿ حشتغؾ بغقره .
خامسثثا :يف الحثثدح فضث ُثؾ الزهثثد طؿثثا يف أحثثدي الـثثاس  ،وأكثثف سثثب
ً
كثقرا.
لالطتزاز ومحب الـاس  .بحق ٓ تسللفؿ وتتعػ طـفؿ ً
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كرحؿا طؾك الـثاس ،وٓ حثزال
قال الحسـ البصري رحؿف اهلل ٓ " :تزال
ً
فعؾثت ذلثؽ اسثتخػقا
الـاس حؽرمقكؽ ما لؿ تعاط ما يف أحثدحفؿ ،فثنذا
َ
بؽ ،وكرهقا حدح َثؽ ،وأبغضقك" .
ُ
وقال أبق أحقب السختقاينُ ٓ " :
الرجؾ حتك تؽثقن فقثف خصثؾتان:
حـبؾ
العػ ُ طؿا يف أحدي الـاس ،والتجاوز طؿا حؽقن مـفؿ" .
سادسا :فقف ُ
فضؾ محب اهلل والحرص طؾقفا ،وأن الزهد يف الدكقا سثب
ً
لحصقلفا  ،ومـ أسبابفا أحضا :قرا ة الؼرآن والدطا  ،والصالة بالؾقثؾ،
وحسـ الخؾؼ  ،وآحسان إلك الـاس ،وخشقتف ومراقبتف و قرها .
ساب ًعا :أن الغـك ـك الـػس ،الري ححؿؾ صاحبف طؾك التقكؾ طؾك اهللَ
وسمالف والؾجق إلقف  ،وحزهده يف صرق الؿرل والفقان البشري  " ،فثال
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حزال الرجؾ حسلل الـاس  ،حتك حاتل حقم الؼقام ولثقس يف وجفثف مزطث ُ
لحؿ .اي قطع " …!
ثامـًا :لقس الزهد باإلطراض التام طـ الدكقا ،وترك الؿآكؾ والؿالبس،
قصر إمؾ فقفا ،وطدم الثؼ ببفارجفا  ،وترك مثا ٓ حـػثع فقفثا .
ولؽـف ُ
ولرلؽ البس واستؿتع بؿا أباحف اهلل ،ولقؽـ قؾبؽ يف الدار أخرة.
تاس ًعا :لؾزهد فقائد مـفا :
تؿام التّقكّؾ طؾك اهلل ،وحغرس يف الؼؾ الؼـاط  ،وحصرف الؿسؾؿ طـ
ّ
بالؿؾرات الػاكق إلك العؿؾ مـ أجؾ الـّعقؿ الؿؼقؿ.
التّع ّؾؼ
وفقف كب جؿاح الـّػس طـ ّ
الشفقات.
وحمصؾ لؾعػ والـّزاه يف كػقس .
ّ
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وحخؾل الؼؾ َ لؾدار أخرة  ،وحؽتث يف سثجالت الؿحبثقـ ،وحثقرث
ٍ
مؼتثد
السعادة  .وحـال مـ خاللثف حث ّ الـّثاس لثف وإجاللفثؿ ،وصثاحبف
بالرسقل إطظؿ وصحابتف الخقار  ،واهلل الؿقفؼ .
ُ
تقفقثؼ العبثد وحػ ُظثف
طاشرا :فضقؾ ُ الؿحب مـ جفث اهلل ،ومثـ آثارهثا
ً
فقـشرح الصدر،
وطؿال  ،وفضقؾتُفا مـ جف الخالئؼ ،
وتسدحده مـط ًؼا
ً
ُ
وترتاح الـػس مـ كؾ هؿ مؼؾؼ ،أو أذى مرهؼ ،وتمتل كؾؿتثف ودطقتثف
فقفؿ مقضعفا وأهداففا .قال ابـ طبد ربف إكدلسل:
أٓ إكؿثثثا الثثثدكقا ك ََضثثثار ُة َأ ْحؽثثث ٍ **
ِ
أم ُ
ثال إٓ َفجثائِ ٌع **
ه َل الثد ُار َمثا َ
ِ
طقـ قرحر ٌ **
سخـت
فؽؿ
ْ
بإمس ٌ
ْ
فثثال تؽتحث ْثؾ طقـث َ
ثاك فقفثثا بعبثثرة ٍ **

ِ
ِ
إذا ْ
اخ َضر مـ َْفا َجاك ٌ َجػ َجاك ُ
ِ
َطؾ ْقفثثثا َوٓ الؾثثثر ُ
ات إٓ َم َصثثثائ ُ
ِ
َو َقر ْت ُط ُققكًا َدم ُع َفا ا ْل ْقق َم َسثاك ُ
ثثؽ ِ
طؾثثك َذاهثث ٍ ِمـ َْفثثا َفنِك َ
ذاهثث

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /32وٍعُ الضزر ٔالضزار!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
ٍ
ٍ
سـان الخدري رضل اهلل طـف :أن رسقل اهلل
سعقد سعد بـ
طـ أبل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال ٓ ( :ضرر وٓ ضرار ) ٪حدح حسـ،
رواه ابـ ماجف والدارقطـل و قرهؿا مسـدً ا ،ورواه مالؽ يف الؿقصل
مرسال،
طـ طؿرو بـ ححقك طـ أبقف طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
ً
فلسؼط أبا سعقد ،ولف ٌ
بعضا.
صرق حؼقي بعضفا ً
أوٓ :راوي الحثثدح ِ  :هثثق أبثثق سثثعقد سثثعدُ بثثـ مالثثؽ بثثـ سثثـان بثثـ
َ
الخـثدق،
الحارث بـ الخزرج .اإلمام الؿجاهد ،مػتل الؿدحـ  ،وشثفد
وبقع َ الرضقان ،و زا مع رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسثؾؿ اثـتثل طشثرة
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زوة ،وهثق مثـ الؿؽثثرحـ مثـ الرواحث  ،تثقيف بالؿدحـث سثـ ( )٧4مثـ
الفجرة .
ثاك ًقا :هرا الحدح ُ حدح طظقؿ طؾقف مثدار اإلسثالم ٪إذ ححتثقي طؾثك
تحرحؿ سائر أكقاع الضرر ،ما قؾ مـفا وما كثر ،بؾػظ بؾقغ وجقثز  .وقثد
طد أبثق داود صثاح ُ السثــ هثرا الحثدح مثـ إحادحث التثل حثدور
طؾقفا الػؼف.
ثال ًثا :حؼقؼ الضرر  :قال الخشثـل رحؿثف اهلل  :الضثرر :الثري لثؽ فقثف
مـػع  ،وطؾك جارك فقف مضرة ،والضرار :ما لقس لؽ فقف مـػع  ،وطؾك
حس ٌـ يف الحدح  ،وهق لػظ طام حـصرف
جارك فقف مضرة ،وهرا وجف َ
يف أكثر إمقر ،والػؼفا حـزطقن بف يف أشقا مختؾػ .
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ثرر ححصثثؾ بثثال قصثثد ،والضثثرار
وقثثال ابثثـ طثقؿثثقـ رحؿثثف اهلل :الضث ُ
ححصؾ بؼصد ،فـػك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ إمرحـ ،والضرار أشد
مـ الضرر  ،واهلل أطؾؿ.
راب ًعا :يف الحدح حرم أذح الؿسؾؿ بلي شؽؾ مـ إضرار  ،بؼثقل أو
فعؾ أو سب .
خامسا :هثرا الحثدح " ٓ ضثرر وٓ ِضثرار " هثق قاطثدة طظقؿث طـثد
ً
أهثثؾ ِ
العؾثثؿ  ،مثثع قصثثر ألػاضثثف واختصثثار كؾؿاتثثف إٓ أكثثف حشثثتؿؾ طؾثثك
ققاطد وأحؽاما مػقدة  .و معـاها  :أن الشرحع تـػثل الضثرر واإلفسثاد،
أصال ،أو برفعف وإزالتف بعد وجقده.
وذلؽ حؽقن بؿـع وجقده ً
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ومـ أمثؾتفا :مـثع الشثخص مثـ إحثداث شثل يف صرحثؼ الـثاس حضثر
بفثثؿ ،مثثثؾ حػثثر حػثثرة يف الشثثارع ،أو وضثثع حدحثثد أو تثثراب يف صرحثثؼ
الـاس.
وكرلؽ صؾ الؿرأة الطالق مـ قر ما ٍ
بلس مـ زوجفا  ،ففل تضر بثف
وأحضثثا :ققلثثف تعثثالك ( :والقالثثدات حرضثثعـ
هـثثا ،وتؾجئثثف إلثثك الػتـث ً ،
أوٓدهـ حقلقـ كامؾقـ لؿثـ أراد أن حثتؿ الرضثاط وطؾثك الؿقلثقد لثف
رزقفـ وكسقتفـ بالؿعروف ٓ تؽؾػ كػس إٓ وسعفا ٓ تضار والثد ٌة
بقلدها وٓ مقلق ٌد لف بقلده) ومعـثك أحث أن إم ترضثع ولثدها سثـتقـ
كامؾتقـ ،وحج ُ طؾك إب أن حـػؼ طؾقفثا وحؽسثقها حسث العثرف،
وٓ حجقز لألم أن تؿتـع طـ رضاط ولدها لتضر أباه بتربقتف ،وٓ حجقز
لألب أن حـتزع القلد مـفا لقضرها بػراقف.
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ِ
ِ
أن
ثرار ٪
سادسا :يف بعض رواحات الحدح ٓ (:
ولؾرجثؾ ْ
ضرر وٓ ض َ
َ
ً
ِ
حثائط ِ
ِ
الطرحثؼ فثاجعؾق ُه سثبع َ
جثار ِه  ،وإذا اختؾػثت ُْؿ يف
حضع خشث َب ُف يف
َ
ِ
ِ
عثاو ِن
أذر ٍع )  .وهرا ْأم ٌر مـ الـبل صؾك اهللُ طؾقف وسؾ َؿ لإلرشاد إلثك الت ُ
ُ
ِ
ِ
بعض إُ ِ
ِ
جثار
سام ِ يف
ب ْقـ
مقر ،ومـفا أٓ َحؿـ ََثع ٌ
عامؾ بالت ُ
والؿ َ
الجقران ُ
جاره ِمـ و ْض ِع الخَ ش ِ الري ح ِ
وإن كثان ِ
ثقق ِج ِ
ـتػ ُع بثف َف َ
ثدار
ثدارهْ ،
َ
َُ
الج ُ
َ
الج ِ
ولؽثـ ِمثـ حثؼ ِ
قثران
لقس ِمـ َحؼ واض ِع الخَ شب ِ وٓ ل ُف فقف َشرِك ٌ،
ْ
ون إِ ْلحث ِ
ثاق َضث ٍ
ثرر بثثلي ِمثثـ الطث ِ
ثرفقـ" .وإذا
ثفؿ َب ً
أن حـ َػث َثع ُ
عضثثاُ ،د َ
ْ
بعضث ْ
ثاس أو ِ
اختؾ ْػتُؿ يف الط ِ
رحؼ" ،أي :إذا اخت َؾ َ
الثثؿال ُك يف
الج ُ
ثػ الـ ُ
قثران أو ُ
ِ
وس َع ِ الط ِ
بثلن ُحج َع َثؾ َط ْر ُضثف
فاج َعؾقه َسث ْبع َ أ ْذ ُر ٍع" ،أيْ :
رحؼْ " ،
ُحدود َ
أكثر ما حختَص بالط ِ
َس ْبع َ أ ْذ ُرعٍ ،وقد َ
رق
أوض َ الش ُ
راح أن هرا َحختص َ َ
ِ
ِ
والؿ َ
بتدأ ِة إذا تَـاز ََع فقفا
أصحاب إرضْ ٪
تثر َك صثاح ُ
ُ
َ
بثلن َح ُ
الجدحدة ُ
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إرض َس ْبع َ أ ْذ ُر ٍع لؾط ِ
لؿـػع ِ الـ ِ
ِ
اس العام ِ  ،أمثا الط ُ
ثرق الؼدحؿث ُ
رحؼَ ٪
فنكفثثا طؾثثك مثثا اتػث َثؼ طؾقثثف أه ُؾفثثا ،مثثع مراطث ِ
وحؼث ِ
ثاة ُحؼث ِ
ثقق
ثقق الطرحث ِثؼ ُ
ُ
ِ
الج ِ
قار ،وهرا مـ باب التعاون والتعاحش آجتؿاطل الؿحؿقد .
ثامـا :طبر بعض الػؼفا طـ هره الؼاطدة بؼقلف  ( :الضرر حزال ) ولؽـ
كثثص الحثثدح أهثثؿ وأقثثقى حقثث حشثثؿؾ الضثثرر ابتثثدا ً ومؼابؾثث ،
والحثثدح كثثص يف تحثثرحؿ الضثثررٕ ٪ن الـػثثل بثثال آسثثتغراقق حػقثثدُ
تحرحؿ سائر أكقاع الضرر يف الشرعٕ ٪كف كقع مثـ الظؾثؿ ،إٓ مثا خثص
بثثدلقؾ كالحثثدود والعؼقبثثات ،أي أن الضثثرر واإلضثثرار الؿحثثرمقـ إذا
كاكا بغقر حؼ ،وأما إحؼاع الضرر بحؼ ففق مطؾقب شرطًإ ،كف إدخثال
الضرر طؾك مـ حستحؼف ،كؿـ تعدى حدو َد اهلل فقعاق بؼدر جرحؿتثف،
أو كقكف ضؾؿ قره فقطؾ الؿظؾقم مؼابؾتف بالعدل.
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أساس لؿـع الػعؾ الضثار وترتقث كتائجثف يف
تاسعًا :والؼاطد ُة هـا هل
ٌ
التعقحض الؿالل والعؼقب  ،كؿا أكفا سثـد لؿبثدأ آستصثالح يف جؾث
الؿصثثثال ودر الؿػاسثثثد ،وهثثثل ُطثثثدة الػؼفثثثا وطؿثثثدتفؿ يف تؼرحثثثر
إحؽام الشرطق لؾحقادث.
وطؾك هره الؼاطدة حـبـل كثقر مـ أبقاب الػؼف :كالرد بالعق  ،وجؿقثع
والحجر بسائر أكقاطف والشػع  ،والؼصاص ،والحدود
أكقاع الخقارات َ
والؽػارات ،وضؿان الؿتؾػات ،وأشباهفا .إلك قر ذلؽ مؿا يف حؽؿ
مشروطقتف دفع لؾضرر (إذ ٓ ضرر وٓ ضرار) .
خرج الػؼفا ققاطد فرطق مـ هره الؼاطدة العظقؿ مـفا :
طاشراّ :
ً
الضرورات تُبق الؿحظقرات.
-٠
ُ
 -6الضرور ُة تؼدر بؼدرها.
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الضرر ٓ حزال بالضرر.
-1
ُ
 -4إذا تعارض مػسدتان روطل أطظؿفؿا ضرر ًا بارتؽاب أخػفؿا.
الضرورات تبق الؿحظقرات… وكؾفا مبسقص بلمثؾتفا يف كتث
-٥
ُ
الؼقاطد الػؼفق .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /34طزم إٌهار املٍهز!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
ٍ
َ
رسقل اهلل صؾك
سؿعت
سعقد الخدري رضل اهلل طـف قال:
طـ أبل
ُ
مـؽرا ،فؾقغقره بقده ،فنن لؿ
اهلل طؾقف وسؾؿ حؼقل ( :مـ رأى مـؽؿ ً
ُ
أضعػ اإلحؿان )٪
حستطع فبؾساكف ،فنن لؿ حستطع فبؼؾبف ،وذلؽ
رواه مسؾؿ.
اإلكسان حؾزمثف
أوٓ :هرا الحدح ُ قاطدة مـ ققاطد الدحـ ،وضاهره :أن
َ
حس َ آستطاط .
إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر َ
ثاك ًقا :سثب ورود الحثدح :أورد مسثؾؿ هثرا الحثدح طثـ صثارق بثـ
شفاب قال :أول مـ بدأ بالخطب حقم العقثد قبثؾ الصثالة مثروان  -ابثـ
الحؽؿ  -فؼام إلقف رجؾ فؼال :الصالة قبؾ الخطبث  ،فؼثال :قثد تُثرك مثا
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هـاك ،فؼال أبق سعقد :أما هرا فؼد قضثك مثا طؾقثف ،سثؿعت رسثقل اهلل
مـؽثرا فؾقغقثره ) ...إلثك
صؾك اهلل طؾقف وسثؾؿ حؼثقل ( :مثـ رأى مثـؽؿ
ً
آخره ،يف هرا الحدح دلقؾ طؾك أكف لؿ حعؿؾ برلؽ أحثد قبثؾ مثروان،
فنن ققؾ :كقػ تلخر أبق سعقد طـ تغققثر هثرا الؿـؽثر حتثك أكؽثره هثرا
شثرع مثروان
الرجؾ؟ ققؾ :ححتؿؾ أن أبا سعقد لؿ حؽـ
حاضرا أول ما َ
ً
يف تؼدحؿ الخطب  ،وأن الرجؾ أكؽره طؾقف ،ثؿ دخثؾ أبثق سثعقد وهؿثا يف
َ
حصثقل
حاضرا لؽـف خاف طؾك كػسف إن قر
الؽالم ،وححتؿؾ أكف كان
ً
فتـ ث بسثثب إكؽثثاره ،فسثثؼط طـثثف اإلكؽثثار ،وححتؿثثؾ أن أبثثا سثثعقد هثثؿ
باإلكؽار فبدره الرجؾ فعضده أبق سعقد ،واهلل أطؾؿ.
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وقد جا يف حدح آخر يف الصحقحقـ  :أن أبا سعقد هثق الثري جثرب
بقد مروان حقـ أراد أن حصعد الؿـبثر ،وكاكثا جؿق ًعثا ،فثرد طؾقثف مثروان
بؿثؾ ما رد هـا طؾك الرجؾ ،فقحتؿؾ أكفؿا قضقتان ،واهلل أطؾؿ .
مـؽرا فؾقغقره ) قال ابـ دققؼ العقد رحؿثف
ثال ًثا :ققلف  ( :مـ رأى مـؽؿ ً
اهلل :ففق أمر إحجاب بنجؿثاع إمث  ،وقثد تطثابؼ الؽتثاب والسثـ طؾثك
أحضثا مثـ الـصثقح
وجقب إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر ،وهق ً
التل هل مـ الدحـ.
رابعا :كقػق اإلكؽار  :قال العالم ُ ابـ باز رحؿثف اهللُ " :فاإلكؽثار حؽثقن
بالقد يف حؼ مـ استطاع ذلثؽ كثقٓة إمثقر والفقئث الؿختصث بثرلؽ
فقؿا جعؾ إلقفا ،وأهؾ الحسثب فقؿثا جعثؾ إلثقفؿ ،وإمقثر فقؿثا جعثؾ
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إلقف ،والؼاضل فقؿا جعؾ إلقثف ،واإلكسثان يف بقتثف مثع أوٓده وأهثؾ بقتثف
فقؿا حستطقع.
أمثثا مثثـ ٓ حسثثتطقع ذلثثؽ أو إذا قثثره بقثثده حترتث طؾقثثف الػتـث والـثثزاع
والؿضاربات فنكف ٓ حغقر بقده ،بؾ حـؽر بؾساكف ،وحؽػقف ذلؽ.
أما هق فحسبف أن حـؽر بؾساكف ،فقؼقل :حا أخل ،اتثؼ اهلل ،هثرا ٓ حجثقز،
هثثرا حج ث تركثثف ،هثثرا حج ث فعؾثثف ،وكحثثق ذلثثؽ مثثـ إلػثثاظ الطقب ث
وإسؾقب الحسـ .ثؿ بعثد الؾسثان الؼؾث  ،حعـثل حؽثره بؼؾبثف الؿـؽثر
وحظفر كراهتف وٓ حجؾس مع أهؾف ،ففرا مـ إكؽاره بالؼؾث  ،واهلل ولثل
التقفقؼ .
خامسثثا  :قثثال اإلمثثام ابثثـ الؼثثقؿ رحؿثثف اهلل  :فنكؽثثار الؿـؽثثر لثثف أربثثع
ً
درجات :
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إولك  :أن حزول وحخؾػف ضده .
الثاكق  :أن حؼؾ وإن لؿ حزل بجؿؾتف .
الثالث  :أن حخؾػف ما هق مثؾف .
الرابع  :أن حخؾػف ما هق شر مـف .
فالثثدرجتان إولقثثان مشثثروطتان والثالثثث مقضثثع اجتفثثاد  ،والرابعثث
حعؾثؿ أو
ابثـ طؼقثؾ رحؿثف اهلل  :مثـ شثروط اإلكؽثار أن
محرم  .وقثال ُ
َ
حغؾ طؾك ضـف أكف ٓ ُحػضل إلك مػسدة .
سادسا :اإلكؽار الؼؾبل  :قال شق اإلسثالم  " :الؼؾث إذا لثؿ حؽثـ فقثف
ً
كراه ما حؽرهف اهلل لؿ حؽـ فقف مـ اإلحؿثان الثري حسثتحؼ بثف الثثقاب،
وققلف مـ اإلحؿان أي مـ هثرا اإلحؿثان وهثق اإلحؿثان الؿطؾثؼ أي لثقس
ورا هره الثالث ما هق مـ اإلحؿان وٓ قدر حب خردل ،والؿعـثك هثرا
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آخر حدود اإلحؿان ما بؼل بعد هرا مـ اإلحؿان شل لقس مراده أكف مثـ
لؿ حػعؾ ذلؽ لؿ حبؼ معف مـ اإلحؿان شل ".
ساب ًعا :فقائد آمر والـفل :
 –٠إثبات خقرح إم اإلسالمق ( كـتؿ خقر أم ) .
 –6إزال طقامؾ الػساد والشر مـ حقاتفا والؼضا طؾقفا .
 –1إحجاد بقئ حسـ لـؿق أداب والػضائؾ .
 – 4تؽقحـ الرأي الؿسؾؿ القاطل الري ححثرس آداب إمث وفضثائؾفا
وأخالقفا وحؼققفا
 – ٥بع ث اإلحسثثاس بؿعـثثك اإلخثثقة والتؽامثثؾ والتعثثاون طؾثثك البثثر
والتؼقى واهتؿام الؿسؾؿقـ بعضفؿ ببعض.
 -٦الـجاة مـ العراب اإللفل  ،والعقش يف سالم واكشراح .
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 -٧حػظ الـش مـ كؾ اسباب الػسثاد والرذائثؾ  ،وقثد اتسثعت هثره
آحام بػضؾ إطال ِم والتؼـق الطافح .
 -٨اقتػثثا آثثثار إكبقثثا والؿصثثؾحقـ طبثثر التثثارح  ،وآكثثدراج يف
ركابفؿ ومؼاماتفؿ .
 -٩دفثثع التبعثث طثثـ الثثـػس والؿجتؿثثع بالـصثثقح واإلشثثػاق طؾثثك
العصاة.
ودفثع البثدع والؿخالػثات  ،لثئال ُحـخثدع بفثا ،واهلل
 -٠١إحقا ُ السثــ
ُ
الؿستعان .
ثامـًا :شروط اإلكؽار :قال الشق محؿد بـ صثال العثقؿثقـ – رحؿثف
اهلل : -
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الشرط إول  :أن حؽقن طالؿًا بحؽؿ الشرع فقؿا حلمر بف أو حـفل طـف ،
فال حلمر إٓ بؿا طؾؿ أن الشرع أمر بف .
حقجف إلقف إمثر أو
الشرط الثاين  :أن حعؾؿ بحال الؿلمقر  :هؾ هق مؿـ َ
الـفل أم ٓ ؟
الشرط الثال  :أن حؽقن طالؿًا بحال الؿثلمقر حثال تؽؾقػثف  ،هثؾ قثام
بالػعؾ أم ٓ ؟
الشرط الرابع  :أن حؽقن قادر ًا طؾك الؼقام بإمر بالؿعروف .
الشثثرط الخثثامس  :أن ٓ حترت ث طؾثثك إمثثر بثثالؿعروف والـفثثل طثثـ
الؿـؽر مػسثدة أطظثؿ مثـ السثؽقت ،فثنن ترتث طؾقفثا ذلثؽ  :فنكثف ٓ
حؾزمف .
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ِ
تاسثعًا :مثـ فؼثف اإلكؽثثار  :قثال معؿثر رحؿثثف اهلل ( :كثان حؼثال :أكصث ُ
الـاس لؽ مـ خثاف اهلل فقثؽ .وكثان السثؾػ إذا أرادوا كصثقح أحثد،
سرا حتك قثال بعضثفؿ :مثـ وطثظ أخثاه فقؿثا بقـثف وبقـثف ،ففثل
وطظقه ًّ
كصقح  ،ومـ وطظف طؾك رؤوس الـاس فنكؿا وبخف) .
والػثاجر حفتثؽ
(الؿثممـ حسثتر وحـصث ،
 وقال الػضثقؾ رحؿثف اهلل :ُ
ُ
وحعقر) .
طاشرا :حؽؿ الشرحع وسؿاحتفا يف ترتق درجثات اإلكؽثار  ،وطثدم
ً
تحؿقؾ الـثاس مثا ٓحطقؼثقن  ،وأن الؿفثام والؿسثمولقات تتػثاوت مثـ
شخص وجف إلك أخرى  ،وٓ حؽؾػ اهللُ كػسفا إٓ وسعفا .
الشاطر إدح العشؿاوي حػظف اهلل :
قال
ُ
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أشرقت
ِمـ إمر بالؿعروف والخقر
ْ

وجففا لؿ حغق ِ
** طؾك الـاس
شؿس ُ
ٌ

كعثثؿ حثثا كثثدا َ الؿجث ِثد يف ِ
بار القهؿ طـ ذهـ متع ِ
َ
أذن الؿثثدَ ى **
كػضت َ
هثثق إمثثر بثثالؿعروف حرشثثدُ ٓهقثثًا ** وحـؼثثثثره مثثثثـ صبعث ِ
ثثثف الؿتؼؾثثثث ِ
ُ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
مـؽثرا ** وحؽشػ دطقى كؾ ذئ ٍ وثعؾ ِ
إمر بالؿعروف حصثرف
ً
هق ُ
رسثثثال ُ كثثثؾ إكبقثثثا ِ  ،فؿثثثا الثثثري ** دها الؼق َم حتك أبرزوا وج َف مغض ِ

ثثر بثثثالؿعروف إٓ شثثثعقر ٌة ** لفا مطؾ ٌ حسؿق طؾك كؾ مطؾ ِ
ومثثثا إمث ُ

قال شجاع بـ القلقد رحؿف اهلل « :كـت أخرج مثع سثػقان الثثقري فؿثا
حػتثثر طثثـ إمثثر بثثالؿعروف والـفثثل طثثـ الؿـؽثثر ذاه ًبثثا
حؽثثاد لسثثاكف ُ
وراج ًعا».واهلل الؿقفؼ .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ أبل هرحرة رضل اهلل طـف قال :قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف
تحاسدوا ،وٓ تـاجشقا ،وٓ تبا ضقا ،وٓ تدابروا ،وٓ
وسؾؿٓ ( :
َ
ٍ
بعض ،وكقكقا  -طباد اهلل  -إخقاكًا ،الؿسؾؿ
حبِ ْع بعضؽؿ طؾك بقع
حؽربف ،وٓ ِ
حخرلف ،وٓ ِ
أخق الؿسؾؿِ ٓ :
حظؾؿف ،وٓ ُ
ححؼره ،التؼقى
ٍ
مرات  -بحس امرئ مـ الشر
ها هـا  -وحشقر إلك صدره ثالث
دمف وما ُلف
أن ححؼر أخاه الؿسؾؿ ،كؾ الؿسؾؿ طؾك الؿسؾؿ حرا ٌمُ :
ِ
وطرضف ) .رواه مسؾؿ.
ابـ حجر الفقتؿل رحؿف اهلل :هق حدح ٌ كثقر الػقائثد ،مشثقر
أوٓ :قال ُ
إلك جؾ الؿبادئ والؿؼاصد ،بؾ هق طـد تلمؾ معـثاه وففثؿ مغثزاه ٍ
حثاو
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ومػفقما ،ومشتؿؾ طؾثك جؿقثع أداب
لجؿقع أحؽام اإلسالم مـطق ًقا
ً
أحضا إحؿا ً وتحؼق ًؼا .
ً
ثاك ًقا :احتقى الحدح ُ آدا ًبا طظقؿث  ،تؿثس حقثاة الؿسثؾؿقـ وطالئؼفثؿ
آجتؿاطق  ،وما حـبغل أن حؽثقن بثقـ اإلخثقة والجقثران مثـ إخثالق
وإحؽثثام  .فؼقلثثف  ٓ ( :تحاسثثدوا ) والحسثثد هثثق تؿـثثل زوال كعؿ ث
بعضثا ،فقتؿـثك
الؿحسقد إلثك الحاسثد ،والؿعـثك ٓ :ححسثد بعضثؽؿ ً
ِ
الخصال .
زوال مفؿ أخقف بغقا مـ كػسف  ،وهق مـ اقب
ثال ًثثثا ( :وٓ تـاجشثثقا ) اشثثتؼاقف مثثـ كجشثثت الصثثقد إذا أثرتثثف ،كثثلن
الـاجش حثقر كثرة الثؿـ بـجشف ،والؿـاجش  :أن حزحد يف السثؾع  -أي:
يف ثؿـفا  -يف الؿـاداة ،لقغر َقره بالشرا وهق محرم .
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راب ًعثثا ( :وٓ تبا ضثثقا ) ٪أي ٓ :تتعثثاصقا أسثثباب البغضثثا  ٪فثثالبغض
حرام إٓ يف اهلل تعالك ٪فنكف واج  ،ومـ كؿال اإلحؿان ٪كؿثا قثال طؾقثف
الصالة والسالم ( :مـ أح هلل وأبغثض هلل وأططثك هلل ومـثع هلل  -فؼثد
استؽؿؾ اإلحؿان ) .
خامسثثا ( :وٓ تثثدابروا ) ٪أي ٓ :حفجثثر أحثثدكؿ أخثثاه ،وإن رآه أططثثاه
ً
دبره أو ضفره ٪قثال صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ ٓ ( :ححثؾ لؿسثؾؿ أن حفجثر
أخاه فقق ثالث لقثال ،حؾتؼقثان فقعثرض هثرا وحعثرض هثرا ،وخقرهؿثا
الري حبدأ بالسالم ) .
ٍ
بعض) ،وصثقرتف أن حؼثقل الرجثؾ
سادسا ( :وٓ حبع بعضؽؿ طؾك بقع
ً
لؿثثـ اشثثترى سثثؾع يف زمثثـ خقثثار الؿجؾثثس أو خقثثار الشثثرط :افس ث
خقرا مـفا بؿثؾ ثؿـفا ،أو مثؾفا بلكؼص!..
ٕبقعؽ ً
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ساب ًعا ( :وكقكقا  -طبا َد اهلل  -إخقاكًا ) ٪أي :تعثامؾقا وتعاشثروا تعامثؾ
وتقاصال ،لؼقلف تعالك  (:إكؿا الؿممـقن إخقة)
اهؾ آحؿان تآخقا وح ًبا
ً
سقرة الحجرات  .وحدح  (:مثؾ الؿممـقـ يف تقادهؿ…).
ٍ
امرئ مـ الشر أن ححؼر أخاه الؿسؾؿ ) حعـل :حؽػقف مـ
بح ْس
ثامـاَ ( :
ِ
شرا  ،وأطظؿفا ذكبا
الشر احتؼاره أخاه الؿسؾؿ ٪فنكف مـ اشـع الخصال ً
وكبرا قال يف صحق مسثؾؿ طؾقثف الصثالة والسثالم  ٓ ( :حثدخؾ الجـث
َمـ يف قؾبف مثؼال حب ٍ مـ كبر ).
دمثثف )  ٪أي ٓ :حجثثقز أن
تاسثثعًا ( :كثثؾ الؿسثثؾؿ طؾثثك الؿسثثؾؿ حثثرا ٌمُ :
حتعدى طؾقف بؼتؾ أو فقؿا دوكثف ( ،ومالثف ) ٪أي :أخثره بغقثر وجثف حثؼ٪
بسرق أو كف أو قر ذلؽِ ( ،
وطرضف ) ٪أي :هتؽف وذمف والققثقع فقثف
بالغقب وكحقها.
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ٍ
كثاف يف حػثظ الؿجتؿثع  ،وسثالم
طاشرا :إن التزامـثا بفثره إخثالق
ً
أهؾف وتؿاسؽفؿ  ،وجعؾفؿ أم ً واحدة  ،وإخقاكًا طؾك ٍ
سرر متؼابؾقـ .
قال الشافعل رحؿف اهلل يف بعض روائعف:
ِ
قت و َلؿ َأ ِ
داوات
حت كَػسل ِمـ َهؿ ال َع
حؼد َطؾك َأ َح ٍد ** َأ َر ُ
َل ّؿا َط َػ ُ َ
َحقث ِ
الشثثثر طـّثثثل بِالت ِ
إِ ّكثثل ُأحقثثل طثثدوي ِطـثثدَ رؤحتِث ِثف ** ِ
َ
َ
َ
ثثات
ثثع
ث
ف
د
ٕ
َ
َ
َّ َ ّ
ّ
ُ َ
ثان َأبغ َُضثف ** كَؿا إِن َقد حشك َقؾبثل مثقد ِ
إلكسث ِ
ضفث ُثر البِشث َثر لِ ِ
َو ُأ ِ
ات
َ َ ّ
َ
ُ
ِ
ػ َأس َؾؿ ِمـ َأه ِؾ ا ْلؿقد ِ
ثـ َل ْس ُ
َو َل ْس ُ
ات
ت َأ ْسث َؾ ُؿ مؿ ْ
ََ
ثت َأ ْطرِ ُفث ُف ** َف َؽ ْق َ ْ ُ ْ ْ

واهلل الؿقفؼ .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ أبل هرحرة رضل اهلل طـف ،طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:
ٍ
مممـ كرب ً مـ ك َُرب الدكقا ،كػس اهلل طـف كرب ً مـ
(مـ كػس طـ
َ
ك َُرب حقم الؼقام  ،ومـ حسر طؾك معسرٍ ،حسر اهلل طؾقف يف الدكقا
مسؾؿا ستره اهلل يف الدكقا وأخرة ،واهللُ يف طقن
وأخرة ،ومـ ستر
ً
العبد ما كان العبد يف طقن أخقف ،ومـ سؾؽ صرح ًؼا حؾتؿس فقف
طؾؿا ،سفؾ اهلل لف بف صرح ًؼا إلك الجـ  ،وما اجتؿع ققم يف ٍ
بقت مـ
ٌ
ً
بققت اهلل حتؾقن كتاب اهلل وحتدارسقكف بقـفؿ ،إٓ كزلت طؾقفؿ
السؽقـ  ،و شقتفؿ الرحؿ  ،وحػتفؿ الؿالئؽ  ،وذكرهؿ اهلل فقؿـ
طـده ،ومـ بطل بف طؿؾف لؿ حسرع بف كسبف ) ٪رواه بفرا الؾػظ مسؾؿ.
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ابـ دققؼ العقد رحؿف اهلل :هرا حثدح ٌ طظثقؿ ،جثامع ٕكثقاع
أوٓ :قال ُ
مثثـ العؾثثقم والؼقاطثثد وأداب ،فقثثف فضثثؾ قضثثا حثثقائج الؿسثثؾؿقـ
وكػعفؿ بؿا حتقسر ٪مـ طؾؿ ،أو مال ،أو معاوك  ،أو إشارة بؿصؾح  ،أو
كصقح  ،أو قر ذلؽ .
ٍ
مثممـ كربث ً ) ٪أي:
ثاك ًقا ( :مـ كػس ) ٪أي :فرج وأزال وكشػ ( ،طـ
شدة ومصقب  ( ،مـ ك َُرب الدكقا ) ( ،كػس اهلل طـف كربث ً مثـ كثرب حثقم
الؼقام ) مجازاة ومؽافلة لف طؾك فعؾف بجـسف ٪قثال الـثقوي رحؿثف اهلل:
فقف دلقؾ طؾك استحباب الؼرض ،وطؾك استحباب خالص إسثقر مثـ
أحدي الؽػار بؿال حعطقف ،وطؾثك تخؾثقص الؿسثؾؿ مثـ أحثدي الظؾؿث ،
وخالصف مـ السجـ .
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ثالثا ( :ومـ حسر طؾثك معسثرٍ ) ٪أي :سثفؾ طؾقثف وأزال طسثرتف( ،حسثر
اهلل طؾقف يف الدكقا وأخرة) مجازاة ومؽافلة لف بجـس طؿؾثف ،كتخػقثػ
الدحـ أو إسؼاصف أو سؿاحتف فقف .
مسؾؿا ،سثتره اهلل يف الثدكقا وأخثرة ) ٪أي :مثـ سثتر
رابعا ( :ومـ ستر
ً
مسؾؿا اصؾع مـف طؾك ما ٓ حـبغثل إضفثاره مثـ الثزٓت والعثثرات ،فنكثف
ً
ملجقر بؿا ذكرهِ ٪مـ ستره يف الدكقا وأخثرة ،ولثقس مثـ لثقازم السثتر
طثثدم التغققثثر ،بثثؾ حغقثثر وحسثثتر ،وهثثرا يف حثثؼ َمثثـ ٓ ُحعث َثرف بالػسثثاد
والتؿادي يف الطغقان ،وأما مـ ُطرِف برلؽ فنكف ٓ حستح الستر طؾقف،
بؾ حرفع أمره إلك َمـ لف القٓح  ،إذا لؿ حخَ ْ
ػ مثـ ذلثؽ مػسثدة ٪وذلثؽ
ٕن الستر طؾقف حغرحف طؾك الػسثاد ،وحجرئثف طؾثك أذحث العبثاد ،وحجثرئ
قره طؾك الؿػاسد والؿقبؼات .

267

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

ٍ
وقثاض لحقائجثف ( ،مثا
معثقـ لثف
خامسا ( :واهلل يف طثقن العبثد ) ٪أي:
ٌ
ً
فضال وتعاوكا وتخػقػا .
كان العبد يف طقن أخقف ) ً
ِ
الخصثال  ،فؼثد وفثؼ وحثرر مثـ ربؼث الؾثمم  ،وارتثدى
ومـ اهتؿ بفره
جؾباب الؿرو ة .وقال حافظ إبراهقؿ:
إكثثل لتُطربـثثل الخث ُ
صرب الغرح بلوب ٍ وتالقل
ثالل كرحؿ ث **
َ
ِ
الؿشثتاق
وتفزين ذكرى الؿرو َ ة والـدى ** بقـ الشؿائؾ هثز َة
طؾؿا ،سفؾ اهلل لف بف صرح ًؼا إلثك
سادسا ( :ومـ سؾؽ صرح ًؼا حؾتؿس فقف ً
ً
ثرطل
الجـث ) ٪فقثثف فضث ُثؾ العؾثثؿ  .أي :مثثـ مشثثك إلثثك تحصثثقؾ طؾث ٍؿ شث ٍ
مسثؾؿا
قاصدً ا بف وجف اهلل تعالك ،جازاه اهلل طؾقف بلن حقصثؾف إلثك الجـث
ً
مؽر ًمثثثا(( ،حؾثثثتؿس)) معـثثثاه حطؾثثث  ٪ولثثثف صرحؼثثثان حسثثثل بالسثثثػر
َ
والرحالت  .ومعـقي بالؼرا ة والبح وآصالع .
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سثثابعا ( :ومثثا اجتؿثثع قثثقم يف ٍ
بقثثت مثثـ بقثثقت اهلل ،حتؾثثقن كتثثاب اهلل
ً
ٌ
وحتدارسثثقكف بقثثـفؿ ،إٓ كزلثثت طؾثثقفؿ السثثؽقـ  ،و ِشثثقتفؿ الرحؿثث ،
وحػتْفؿ الؿالئؽ  ،وذكَرهؿ اهلل فثقؿـ طـثده ) ،قثال ابثـ رجث رحؿثف
اهلل :هثثرا حثثدل طؾثثك اسثثتحباب الجؾثثقس يف الؿسثثاجد لثثتالوة الؼثثرآن
ومدارسثتف ،وهثرا إن حؿثؾ طؾثك تعؾثثؿ الؼثرآن وتعؾقؿثف فثال خثثالف يف
استحبابف ،ويف صحق البخثاري طثـ طثؿثان طثـ الـبثل صثؾك اهلل طؾقثف
وسؾؿ قال ( :خقركؿ َمـ تعؾؿ الؼرآن وطؾؿثف ) وإن ُح ِؿثؾ طؾثك مثا هثق
أطثثؿ مثثـ ذلثثؽ دخثثؾ فقثثف آجتؿثثاع يف الؿسثثاجد طؾثثك دراس ث الؼثثرآن
مطؾ ًؼا.
ومـ بطثل بثف طؿ ُؾثف ،لثؿ
ثامـا  ٓ :ققؿ لؾـس مع ضقاع العؿؾ ،قال َ ( :
كاقصثثا لثثؿ حؾحؼثثف بؿرتب ث أصثثحاب
كس ث ُبف ) َمثثـ كثثان طؿؾثثف ً
ُحس ثرِ ْع بثثف َ
إطؿال ،وأرباب الحسـات الػاضالت .
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دحثثـ التثثراحؿ والتعاضثثد والتعثثاصػ ،والعطثثا
تاسثثعًا :أن اإلسثثال َم ُ
إخقي ( فلصبحتؿ بـعؿتف إخقاكا) .
طاشرا :سقادة هره الؿعاين يف ِ
حقاة الؿسؾؿقـ تثقرثفؿ الؼثقة والتثرابط ،
ً
الري ححقل دون التػؽؽ واختراق الشرور وإطدا  ،والسال ُم .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /37عده اهلل ٔفضمْ عم ٜعبادٓ!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
ٍ
طباس رضل اهلل طـفؿا ،طـ رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
طـ ابـ
فقؿا حروحف طـ ربف تبارك وتعالك قال ( :إن اهللَ كت َ الحسـات
والسقئات ثؿ بقـ ذلؽ ،فؿـ هؿ بحسـ ٍ فؾؿ حعؿؾفا كتبفا اهلل طـده
ٍ
حسـات إلك
حسـ ً كامؾ ً ،وإن هؿ بفا فعؿؾفا كتبفا اهلل طـده طشر
ٍ
ٍ
سبعؿائ ِض ٍ
كثقرة ،وإن هؿ بسقئ ٍ فؾؿ حعؿؾفا
أضعاف
عػ ،إلك
كتبفا اهلل طـده حسـ ً كامؾ ً ،وإن هؿ بفا فعؿؾفا كتبفا اهلل سقئ ً
ومسؾؿ يف صحقحقفؿا بفره الحروف.
واحدة ) ٪رواه البخاري
ٌ
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أوٓ  :قال ابـ بطال رحؿف اهلل :يف هرا الحثدح بقثان فضثؾ اهلل العظثقؿ
ً
طؾك هره إمث ٕ ٪كثف لثقٓ ذلثؽ كثاد ٓ حثدخؾ أحثد الجـث ٕ ٪ن طؿثؾ
العباد لؾسقئات أكثر مـ طؿؾفؿ الحسـات .
ثاك ًقثثا :ققلثثف  (:إن اهلل كت ث الحسثثـات والسثثقئات ) ٪أي :أمثثر الح َػ َظ ث َ
بؽتابتفا ( ،ثؿ بقـ ذلؽ ) ،فال ححتاج إلك آستػسثار يف كثؾ وقثت طثـ
أمرا مػرو ً ا مـف.
كقػق الؽتاب  ٪لؽقكف ً
( فؿـ هؿ بحسـ ٍ فؾؿ حعؿؾفا ،كتبفا اهلل طـده حسـ ً كامؾ ً) الفثؿ حعـثل
اإلرادة ،بثثلن طؼثثد طزمثثف طؾقفثثا ٪أي :إذا أراد اإلكسثثان أن حعؿثثؾ حسثثـ
ولؽـف لؿ حعؿؾفا ،كتبفا اهلل لف حسـ كامؾ ٓ كؼص فقفا.
ٍ
حسـات ،إلك سبعؿائ
ثال ًثا ( :وإن هؿ بفا فعؿؾفا ،كتبفا اهلل طـده طشر
ٍ
ٍ
ِض ٍ
كثقرة ) ٪أي :أرادها وطؿؾفا وأحسـ يف طؿؾف بلن
أضعاف
عػ ،إلك
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مخؾصثا متب ًعثا لرسثقل اهلل
أخرجفا مـ الفؿ إلثك دحثقان العؿثؾ ،وكثان
ً
ثثـ َجثثا َ
صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ ،فثثنن اهلل حؽتبفثثا طشثثر حسثثـاتَ ﴿ ٪م ْ
بِا ْل َح َسـَ ِ َف َؾ ُف َط ْش ُر َأ ْم َثالِ َفا ﴾ [إكعام ،]٠٦١ :إلك سبعؿائ ِضعػ ،إلك
أضعاف كثقرة.
رابعا :وإن هؿ بسقئ ٍ فؾؿ حعؿؾفثا ،كتبفثا اهلل طـثده حسثـ ً كامؾث ً وذلثؽ
فقؿثثا إذا تركفثثا هلل ٪كؿثثا يف بعثثض ألػثثاظ الحثثدح ٕ(( :كثثف تركفثثا مثثـ
فج ِ
ي يف مؼابؾتثف بحسثـ كامؾث ٓ كؼثص
ثقز َ
جرائل)) ٪أي :مـ أجؾثلُ ،
فقفثثا ،قثثال الؿـثثاوي :قثثال يف الؽشثثاف :مضثثاطػ الحسثثـات فضثثؾ،
ومؽافلة السقئات طدل (.وإن هؿ بفا فعؿؾفا ،كتبفثا اهلل سثقئ ً واحثدة )
ثـ َجثثا َ بِالسثثق َئ ِ َفث َثال ُح ْج ثزَى إِٓ ِم ْث َؾ َفثثا ﴾
حشثثفد لثثف ققلثثف تعثثالكَ ﴿ :و َمث ْ
[إكعام.]٠٦١ :
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خامسثثا :أن العبثثدَ مخؾث ٌ
ثقق يف الحقثثاة لالبثثتال  ،وطؿ ُؾثثف دائث ٌثر مثثا بثثقـ
ثـ فؾثثف الحسثثـك  ،ومثثـ أسثثا فؾثثف
الحسثثـات والسثثقئات  ،فؿثثـ أحسث َ
السقأى .
ِ
وأن رحؿ َتثثف تغؾ ث ُ ضثثبف  ،حق ث ضثثاطػ
سادسثثا :سثثع ُ فضثثؾ اهلل ّ ،
ً
طـ السقئات  ،وتجاوز طـ العثرات .
الحسـات  ،وتجاوز ْ
وتؿـع
لؽ الحؿدُ حا ذا الجقد والؿجد والعال **
ُ
ُ
تباركت تُعطل مـ تشا ُ
ِ
أفزع
إلفثثل ّ
وخالقثثل وحثثرزي ومثثقئؾل ** إلقؽ لدى اإلطسار والقسر ُ
وأوسثع
إلفثثل لثثئـ َجؾثثت وجؿثثت خطقئتثثل ** فعػقك طـ ذكبل أجؾ
ُ

ساب ًعا :قال العالم ُ ابثـ بثاز رحؿثف اهللُ  ":حجث ُ الحثرر مثـ الؿعاصثل
كؾفا الؼقلق والػعؾق  ،وإذا هؿ العبد بؿعصق ما حضره الفؿ معػق طـف،
إكؿا حعاق إذا قال أو طؿؾ ،أمثا هثؿ الؼؾث وحركث قؾث  ،فثاهلل جثؾ
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وطثثال طػثثا طـفثثا ٪لؼثثقل الـبثثل ﷺ -يف الحثثدح الصثثحق  ( :-إن اهلل
تجاوز طـ أمتل ما حدثت بفثا أكػسثفا مثا لثؿ تعؿثؾ أو تؽؾثؿ) .فثإمر
حتعؾؼ بالؼقل أو الػعؾ ،أما هقاجسف  ،وهؿف بؼؾبف فثاهلل حعػثق طـثف جثؾ
وطال ٪حتك َ
حؼقل أو حعؿؾ ،وإذا كاكت الؿعصق مـ طؿثؾ الؼؾث ُأخثر
بفإ ٪ن مثع الؼؾث طؿثال :كالرحثا يف قؾبثف ،وخثقف الؿخؾثقققـ كؿثا
حخاف اهلل ،أو رجاؤهؿ كؿا حرجق اهلل ،أو التؽبر بؼؾبثف هثرا مثـ أطؿثال
الؼؾ حمخر برلؽ ٕ ،ن الرسقل ﷺقال :ما لؿ حعؿثؾ حعـثل :بؼؾبثف أو
جقارحف أو حتؽؾؿ بؾساكف ،فعؿؾ الؼؾ حمخر بثف اإلكسثان  .خثقف اهلل
ومحبتف ورجثاؤه واإلخثالص لثف ،لثف إجثر ،وإذا تؽبثر طؾثك العبثاد أو
آثؿا بثرلؽ وهؽثرا ،فالؿعاصثل الؼؾبقث
را ى بؼؾبف ُ ،أخر برلؽ وصار ً
حمخر بفا والطاطات الؼؾبق حـتػع بفا حمجر بفإ ٪ن الؼؾ َ لف ققل ولثف
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طؿثثؾ ،أمثثا الؾسثثان فنكثثف ٓ حمخثثر بؽؾؿثثات الؾسثثان إٓ إذا تؽؾثثؿ  ،وٓ
حمخر بلطؿال الجقارح إٓ إذا طؿؾ " .
ثامـًاُ :
ترك الؿعصق حـؼسؿ إلك أربع أقسام:
إول :أن حتركفا خقفًا مـ اهلل ،ففثرا حثمجر .الثثاين :أن حتركفثا خقفثًا
مـ الـاس ،ففرا حلثؿ .الثال  :أن حتركفا طجثز ًا دون أن حػعثؾ القسثائؾ
التل تقصؾ إلقفا ،ففرا أحضًا حلثؿ بالـقث  .الرابثع :أن حتركفثا طجثز ًا مثع
فعؾ القسائؾ التل تقصؾ إلقفا ٪لؽـ ٓ حتحؼؼ مراده ،ففرا حؽت طؾقف
إثؿ الػاطؾ .أما َمـ لؿ حفؿ بالسقئ  ،ولؿ تطثرأ لثف طؾثك بثال ،ففثرا لثقس
طؾقف إثؿ ولقس لف أجر.
تاسعًا :الفؿ يف مؽ  :قالت فتاوى الرئاس ُ العام لؾبحقث :
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َمـ هؿ بالؿعصق يف الحرم الشرحػ الؿؽل استحؼ العؼاب ،هرا شثل
قثف بِنِ ْلح ٍ
خاص بالحرم الؿؽثلٕ ٪ن اهلل حؼثقل سثبحاكف ( :ومثـ حثرِد فِ ِ
ثاد
َ
ََ ْ ُ ْ
بِ ُظ ْؾ ٍؿ ك ُِر ْق ُف ِم ْـ َط َثر ٍ
اب َألِثق ٍؿ )  .هثرا وطقثد شثدحد حثدل طؾثك أكثف إذا َهثؿ
بالؿعصق  ،ولق لؿ حػعؾ حسثتحؼ العؼثاب ،فالقاجث الحثرر طؾثك َمثـ
كان يف مؽث  ،وهؽثرا يف الؿدحـث حجث الحثررٕ ٪ن الرسثقل صثؾك اهلل
طؾقف وسؾؿ حرم الؿدحـ كؿا حرم إبراهقؿ مؽث  ،فالقاجث الحثرر مثـ
فالفؿ
والفؿ بفا والعزم طؾقفا ،أما يف قر مؽ والؿدحـ َ
الؿعاصل كؾفاَ ،
ٓ حماخثثر بثثف ،إذا َهثثؿ بالسثثقئ فؾثثؿ حعؿؾفثثا ٓ تؽتث طؾقثثف ،وإن طؿؾفثثا
كتبت سقئ واحدة ،وإن تركفا مـ أجؾ اهلل كتبثت حسثـ  ،كؿثا جثا يف
الحدح الصحق طثـ الـبثل صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ ،فاإلكسثان إذا هثؿ
بالسقئ يف أي مؽان قر مؽ والؿدحـ لف ثالث حثآت ٪إحثداها :حفثؿ
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بالسقئ ثؿ حتركفا تشا الً طـفا ،هرا لقس طؾقف شل  .الثاكق  :حفؿ بفا ثؿ
حدطفا هلل خق ًفا مـ اهلل ،ففره تؽت لف حسـ  .الثال َ :هؿ بفا وطؿؾ مثا
استطاع مـ الػعؾ السقئ ،ففرا حماخر برلؽ."…٪
طاشرا :يف الحدح سع ُ طؾ ِؿ اهلل تعالك وإحاصتف بلطؿال بـل آدم  ،وأكثف
ً
ٓ تخػك طؾقف خافق  ،ولدحف مالئؽ ححصقن دقائؼ آكسثان وتػاصثقؾ
كرامثثا كثثاتبقـ  ،حعؾؿثثقن مثثا
حقاتثثف وسثثؽـاتف ( وإن طؾثثقؽؿ لحثثافظقـ،
ً
تػعؾثثثقن ) سثثثقر ُة آكػطثثثار  .وقثثثال ( :أحصثثثاه اهللُ وكسثثثقه ) .سثثثقرة
الؿجادل  .واهللُ تعالك أطؾؿ.

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /38فضن األٔلٗأ ِٞسببُ حمب ٛاهلل لمعبد!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ أبل هرحرة رضل اهلل طـف قال :قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ ( :إن اهلل تعالك قالَ :مـ طادى لل ول ًّقا ،فؼد آذكتُف بالحرب،
وما تؼرب إلل طبدي بشل ٍ أح إلل مؿا افترضتف طؾقف ،وٓ حزال
طبدي حتؼرب إلل بالـقافؾ حتك أحبف ،فنذا أحببتُف كـت سؿعف الري
حسؿع بف ،وبصره الري حبصر بف ،وحده التل حبطش بفاِ ،
ور ْجؾف التل
حؿشل بفا ،ولئـ سللـل ٕططقـف ،ولئـ استعاذين ٕطقركف ) ٪رواه
البخاري.
أوٓ :هرا الحدح ُ الشرحػ حبثقـ َمثـ ُهثؿ أولقثا اهلل وأحبثاؤه يف الثدكقا
وأخرة ٪ولرلؽ ققؾ طـف :إكف أشرف حدح يف ذكر إولقا .
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ثاكقا :ققلف ( مـ طادى لل ول ًّقا ،فؼد آذكتُف بالثحرب ) الؿراد هـثا بثالقلل
ِ
ِ
حـ َآمـُثثقا}
الؿثثممـ التؼثثل الؿخؾثثص  ٪قثثال اهلل تعثثالك{ :اهللُ َولثثل الثثر َ
[البؼرة ،]6٥٧ :وقال شثق اإلسثالم ابثـ تقؿقث رحؿثف اهللَ " :مثـ كثان
مممـًا تؼ ًّقا ،كان هلل ول ًّقا ،فؿـ آذى مممـًا فؼد آذكف اهلل  -أي :أطؾؿف اهلل -
أكف محارب لف ،واهلل تعالك إذا حارب العبد أهؾؽف ،فؾقحرر اإلكسان مـ
التعرض لؽؾ مسؾؿ " .
ثال ًثا :ققلف ( وما تؼرب إلل طبدي بشل ٍ أح إلل مثؿا افترضتف طؾقف )
فقف فضؾ الػرائض الؿؽتقب  ،وأن التؼرب إلك اهلل تعثالك إمثا أن حؽثقن
بثثالػرائض أو الـقافثثؾ ،وأحبفثثا إلثثك اهلل طثثز وجثثؾ وأشثثدها إلقثثف تؼرح ًبثثا
الػرائضٕ ٪ن إمر بفا جازم حتؿل .
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راب ًعا ( :وٓ حثزال طبثدي حتؼثرب إلثل بالـقافثؾ حتثك أحبثف ) فقثف فضثؾ
الـقافؾ والتطقطات  ،وأكفا سب لـخب اهلل  .وحؽقن الحث بآجتفثاد
يف كقافؾ الطاطات ٪مـ صالة وصقام ،وزكاة وحج ،وكثػ الثـػس طثـ
دقائؼ الؿؽروهثات بثالقرع ٪وذلثؽ حقجث لؾعبثد محبث اهلل ،والتعبقثر
بؼقلف  ٓ ( :حزال ) حدل طؾك آستؿرار ،والعـاحث الغالبث بتؾثؽ الـقافثؾ
والؿستحبات.
خامسا :ققلف (:فنذا أحببتُف كـت سؿ َعف الثري حسثؿع بثف ،وبصثره الثري
ً
حبصثثر بثثف ،وحثثده التثثل حثثبطش بفثثاِ ،
ور ْجؾثثف التثثل حثثثؿشل بفثثا ) .بؿعـثثك
التقفقؼ يف الجقارح والسؾقك  ،فال حصق آ خقرا  ،وٓ حسثتعؿؾفا إٓ
يف الطاط  .وقال الخطابل " :هره أمثال ،والؿعـك :تقفقثؼ اهلل لعبثده يف
إطؿال التل حباشرها بفره إطضا  ،وتقسقر الؿحب لف فقفا بلن ححػظ
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جقارحف طؾقف ،وحعصؿف طـ مقاقع ما حؽره اهلل مـ اإلصغا إلك الؾفثق
بسؿعف ،ومـ الـظثر إلثك مثا كفثك اهلل طـثف ببصثره ،ومثـ الثبطش فقؿثا ٓ
ححؾ لف بقده ،ومـ السعل إلك الباصؾ برجؾف "  .كسلل اهلل فضؾف .
قال الشاطر :
اهللُ حثثثثثا اهلل أكثثثثثت حبق ُبـثثثثثا ** بؽ حبؾغُ الحث العظثقؿ مثدا ُه
جقركثثا مثثـ كثثؾ مثثا كخشثثا ُه
وم ُ
اهللُ حثثثثثا اهلل أكثثثثثت معقـُـثثثثثا ** ُ
اهللُ حثثثثثا اهلل أكثثثثثت مال ُذكثثثثثا ** بثثؽ حسثثتغق ُ الؿثثر ُ يف بؾثثقا ُه
بعبارة اإلخالص حثقـ كؼق ُلفثا ** حصػق لـا ُ
روض الفدى وشثرا ُه

سادسثثثا ( :ولثثثئـ سثثثللـل ٕططقـثثثف ) ٪هثثثرا تشثثثرحػ لثثثرلؽ الثثثقلل
ً
الؿخؾص أي :إذا صؾث مـثل شثقئًا مثـ أمثقر الثدكقا وأخثرة ُٕجقثبـ
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دطقتف ( .ولئـ استعاذين ٕطقركف ) ٪أي :صؾ مـل أن أطقره مؿا حخاف
وحسـ وٓحتف.
ُٕطقركف وُٕجقركف ،جرا صدقف ُ
ساب ًعا :أن معاداة أولقا اهلل مثـ كبثائر الثركقب  ،ومثـ أخبث إطؿثال
التل قد حتقرط فقفا ُ
بعض إطدا والؿـافؼقـ  ٪بسب

صق دحـفؿ ،أو

صثثالحفؿ  ،أو طؾؿفثثؿ الـافثثر ،أو قبثثقلفؿ الجثثارف ،ومثثا طؾؿثثقا أكفثثؿ
حعؾـقن حربفؿ مع اهلل تعالك ،وٓ حجـل ٍ
جان إٓ طؾك كػسف …!
ثامـثثًا :صثثػات إولقثثا  :قثثال الحث ُ
ثافظ يف الػثثت  " :والؿثثراد بثثقلل اهلل
العالؿ باهلل الؿقاض طؾك صاطتف الؿخؾص يف طبادتف " .
وقال ابـ الؼقؿ رحؿف اهلل( :فالقٓح هل طبارة طـ مقافؼ القلل الحؿقد
يف محابف ومساخطف)  .وقال أحضًا رحؿف اهلل( :فقلل اهلل هق الؼرح مـف
الؿختص بف) .
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وقال ابـ تقؿق رحؿثف اهلل( :والقٓحث هثل اإلحؿثان والتؼثقى الؿتضثؿـ
لؾتؼرب بالػرائض والـقافؾ).
وقال أحضثًا رحؿثف اهلل( :فثقلل اهلل مثـ وآه بالؿقافؼث لثف يف محبقباتثف
ومرضاتف وتؼرب إلقف بؿا أمر بف مـ صاطتف) .
وقثثال السثثققصل رحؿثثف اهلل( :وهثثق العثثارف بثثاهلل حسثث مثثا حؿؽثثـ،
الؿقاض طؾك الطاطات الؿجتـ لؾؿعاصل الؿعثرض طثـ آكفؿثاك
يف الؾرات والشفقات) .
تاسعا :أن الؿقاضب طؾك الـقافؾ مثـ اسثباب محبث اهلل ،وثؿث أسثباب
أخرى ٓ تـػؽ طـ أولقا اهلل ،طدها اإلمام ابثـ الؼثقؿ رحؿثف اهللُ فؼثال:
ثتػفؿ لؿعاكقثثف ومثثا ُأرحثثدَ بثثف  .الثثثاين:
أحثثدُ ها :قثثرا ُة الؼثثرآن بالتثثدبر والث ّ
التؼثثرب إلثثك اهلل بالـقافثثؾ بعثثد الػثثرائض فنكفثثا تقصثثؾف إلثثك درجثث
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الؿحبقبق ث بعثثد الؿحب ث  .الثال ث  :دوام ذكثثره طؾثثك كثثؾ حثثال بالؾسثثان
إحثثار محا ّبثف طؾثك محا ّبثؽ طـثد
والؼؾ والعؿؾ والحال مثـ  .الرابثعُ :
َؾ َبات الفقى  .الخامس :مطالع الؼؾ ٕسؿائف وصػاتف ،ومشاهدتفا
ومعرفتفا ،وتؼ ّؾبف يف رحاض هره الؿعرف ومبادحفا  .السثادس :مشثاهدة
بره وإحساكف وآٓئثف وكعؿثف الباصـث والظثاهرة فنكفثا داطقث إلثك محبتثف.
السابع :وهق مـ أطجبفا ،اكؽسار الؼؾث بؽؾقتثف بثقـ حثدي اهلل تعثالك .
الثامـ :الخؾقة بف وقت الـزول اإللفل لؿـاجاتف وتالوة كالمف  .التاسع:
مجالس ث الؿحبثثقـ الصثثادققـ ،والتؼثثاط أصاح ث ثؿثثرات كالمفثثؿ كؿثثا
حـتؼك أصاح الثؿر  .العاشر :مباطد ُة كؾ سب ٍ
ُ
وبثقـ
بقـ الؼؾث
َ
ححقل َ
اهلل ِ طز وجؾ  .مختصرا مـ مدارج السالؽقـ .
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وجقب حػثظ الجثقارح واسثتعؿالفا يف صاطث اهلل ،وأن تضثققع
طاشرا:
ُ
ً
الشرائع سب ٌ لبغض اهلل ِ  ،وحرمان التقفقؼ يف تؾؽؿ إطضثا  ،فقػقتثف
الػضؾ ،وتغتالف الشؼاوة والخرٓن  ،واهلل الؿستعان .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /39رمح ُ ٛاهلل بزفع احلزج!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
ٍ
طباس رضل اهلل طـفؿا :أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ
طـ ابـ
قال ( :إن اهلل تثجاوز لل طـ أمتل الثخطل والـسقان وما استُؽرهقا
ماج ْف والبقفؼل و قرهؿا.
طؾقف ) ٪حدح حسـ ،رواه ابـ َ
أوٓ :قال اإلما ُم الـقوي رحؿثف اهلل :هثرا الحثدح اشثتؿؾ طؾثك فقائثد
وأمقر مفؿ  ،جؿعت فقفا مصـ ًػا ٓ ححتؿؾف هرا الؽتاب .
ثاك ًقا :ققلف  (:إن اهلل تجاوز لثل طثـ أمتثل ) ٪أي :طػثا وصثػ ٕجؾثل،
(الخطل) فعؾ الشل مـ قر قصد ( ،والـسقان ) هق طد ُم ذكر الشثل ٪
لرهقل أو ػؾ  ،وهق معػق طـثف ٪أي ٓ :إثثؿ فقثف ،ولؽثـ رفثع اإلثثؿ ٓ
حـايف أن حترت طؾك كسقاكف ُحؽثؿ ،كؿثا أن مثـ كسثل القضثق  ،وصثؾك
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ضاكًّا أكف متطفر ،فال إثؿ طؾقف بثرلؽ ،ثثؿ إن تبثقـ لثف أكثف كثان قثد صثؾك
محد ًثا ،فنكف حعقد الصالة .
ثالثا ( :وما استُؽرهقا طؾقف ) ٪أي :طؾك فعؾف أو ققلف ،فال إثؿ طؾثك مثـ
صدر مـف ذك ٌ بالؼفر واإلجبار طؾقف.
ٌ
وحستثـك مـ اإلكراه ُ
رجثؾ طؾثك
الؼتؾ ،فال حباح باإلكراه ٪أي :لق ُأكثرِ َه
ٍ
والؿ ْؽرِ ُه  ،وما دون الؼتثؾ مختؾثػ
قتؾ
ؽر ُه ُ
الؿ َ
شخص آخر ،فنكف ُحؼت َُؾ ُ
فقف .
راب ًعثثا :رحؿ ث ُ اهلل بعبثثاده يف العػثثق طثثـ اخطثثائفؿ وكسثثقاكفؿ وإمثثقر
ٌ
مخؾثقق ضثعقػ،
سثرا وجبثر ًا ،وأن العبثد واإلكسثان
الؿؽره طؾثقفؿ َق ً
اإلكسان ضعق ًػا ) سقرة الـسا .
وخؾؼ
كؿا قال تعالك ُ ( :
ُ
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إثبات بشرح الـثاس ،وحثاجتفؿ إلثك الرحؿث والترفثؼ ،وأكفثؿ
خامسا:
ُ
ً
لقسقا بؿعصقمقـ طثـ الخطثل والـسثقان  (.ربـثا ٓتماخثركا إن كسثقـا أو
أخطلكا ) سقرة البؼرة .
سادسثثا :ولؾحثثدح أصثثؾ يف كتث ِ
ثاب اهلل تعثثالك ،حقث ُ قثثال اهلل تعثثالك:
ً
{ربـَا ت َُم ِ
أحضاَ { :و َل ْق َس َط َؾث ْقؽ ُْؿ
اخ ْركَا إِ ْن ك َِسقـَا َأ ْو َأ ْخ َط ْلكَا} ،وقال تعالك ً
َ
جـ ِ
قؿا َأ ْخ َط ْلت ُْؿ بِ ِف َو َلؽِ ْـ َما َت َعؿدَ ْت ُق ُؾق ُبؽ ُْؿ} ،فرفع اهلل تعالك اإلثؿ
ُ ٌ
َاح ف َ
طثثـ الؿخطثثئ والـاسثثلٕ ٪ن اإلثثثؿ حترتث طؾثثك الـقث وهؿثثا ٓ كقث وٓ
ِ
صاقتثف فؿثـ
قصدَ لفؿا ،وكرلؽ اإلكراه ففق بغقرِ رضا اإلكسثان وفثقق
رحؿ اهلل تعالك أن اإلكسان ٓ ححاس طؾقف .
الؿحرمثثات يف العبثثادات و قثثر العبثثادات إذا فعؾفثثا
سثثابعا :أن جؿقثثع
ّ
اإلكسان جاهالً أو كاسقًا أو مؽرهًا فالشل طؾقف فقؿا حتعؾثؼ بحثؼ اهلل،

289

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

أما حؼ أدمل فال حعػك طـف مـ حق الضؿان ،وإن كان ُحعػك طـف مـ
حق اإلثؿ.
الؿحرمثثات حرفثثع
ثامـثثا :قثثال الشثثق ابثثـ طثقؿثثقـ رحؿثثف اهللُ  :فجؿقث ُثع
ّ
حؽؿفثثا بفثثره إطثثرار وكلكثثف لثثؿ حػعؾفثثا وٓحسثثتثـك مثثـ هثثرا شثثل ،
فؾـضرب أمثؾ  :رجؾ تؽ ّؾؿ يف الصالة  ،حظـ أن هرا الؽثالم جثائز ،فثال
تبطؾ صالتف ٕكف جاهؾ مخطئ ارتؽ اإلثؿ طـ قر قصد ،وهثرا فقثف
كص خاص وهق :أن معاوح بـ الحؽثؿ رضثل اهلل طـثف دخثؾ مثع الـبثل
صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يف صالة ،فسؿع طاصسًا ططثس فحؿثد اهلل ،فؼثال
لثثف معاوحث رضثثل اهلل طـثثف :حرحؿثثؽ اهلل  ،فرمثثاه الـثثاس بلبصثثارهؿ ،أي
جعؾثقا حـظثثرون إلقثثف كظثثر إكؽثثار فؼثال :واثؽثثؾ ّأمقثثاه  -كؾؿث تقجثثع -
فؾؿا اكتفثت الصثالة
فجعؾقا حضربقن طؾك أفخاذهؿ حسؽّتقكف فسؽتّ ،
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دطاه مـ كان بالؿممـقـ رؤوفًا رحقؿثًا محؿثد صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ،
قثثال معاوح ث  :فبثثلبل هثثق وأمثثل مثثا رأحثثت معؾؿثثًا أحسثثـ تعؾقؿثثًا مـثثف،
ِِ
ماكفرين ،وٓشتؿـل ،وٓضربـل ،وإكؿا قال" :إِن َهره الصال َة ٓ ََح ْص ُؾ ُ
ثاس إِك َؿثا ِهثل الت ْؽبِ ْق ُثر والتسثبِ ْق ُ َوقِ َثرا ُة ال ُؼ ْثر ِ
فِ ْق َفا َشل ٌ ِم ْـ كَال ِم الـ ِ
آن،
َ
وجف الدٓل مـ هرا الحدح  :أكف لؿ حلمره باإلطادة ،ولق كاكت اإلطادة
واجب ث طؾقثثف ٕمثثره بفثثا كؿثثا أمثثر الثثري ٓحطؿثثئـ يف صثثالتف أن حعقثثد
صالتف".
ِ
وٓبـ طثقؿقـ رحؿف اهلل أحضا :ففرا الحثدح طثام يف كثؾ حثؼ
تاسعًا:
هلل ط ّز وجؾ مثـ الؿحظثقرات ،أمثا الؿثلمقرات فنكفثا ٓحسثؼط أداؤهثا
وقضاؤها ،فالبد أن تُػعؾ  ،ولؽـ حسؼط اإلثؿ يف تلخقرها بعرر.

291

اخلالصاتُ العشزٖٛ
عم ٜاألربعني الٍٕٖٔٛ

فؾق أن رجالً أكؾ لحؿ إبؾ وهق طؾثك وضثق ولثؿ حعؾثؿ أن أكثؾ لحثؿ
اإلبثثؾ كثثاقض لؾقضثثق  ،فصثثؾك ،فقؾزمثثف أن حعقثثد القضثثق والصثثالة،
وذلؽ ٕن القاج حؿؽـ تداركثف مثع الجفثؾ ،وأمثا الؿحثرم ٓحؿؽثـ
تداركف ٕكف فعؾف واكتفك مـف.
ضثثاهر الحثثدح يف ققلثثف " أمتثثل " حثثدل طؾثثك أن ذلثثؽ مثثـ
طاشثثرا:
ُ
ً
خصائص هره إم الؿحؿدح  ،فؼد رحؿفا اهلل وخػثػ طـفثا ،ووضثع
طـفا أ الٓ وآصار ًا ،فالحؿد هلل أوٓ وآخر ًا.

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /40فكْ الدٌٗا ٔاالستعداد لألخز!..ٚ

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا قال :أخر رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف
ٍ
سبقؾ ).
وسؾؿ بؿـؽبل فؼال ( :كـ يف الدكقا كلكؽ رح ٌ  ،أو طابر
أمسقت فال تـتظر
وكان ابـ طؿر رضل اهلل طـفؿا حؼقل( :إذا
َ
وخ ْر ِمـ صحتؽ
الصباح ،وإذا
أصبحت فال تـتظر الثؿسا ُ ،
َ
ِ
ؿر ِضؽ ،ومـ حقاتؽ لِ َؿقتؽ) ٪رواه البخاري.
ل َ
اوٓ :قال الؿـاوي رحؿف اهلل :وهرا  -الحدح  -أصؾ طظثقؿ يف قِصثر
إمؾ ،وأٓ حتخر الدكقا وصـًا وسؽـًا ،بؾ حؽثقن فقفثا طؾثك َجـثاح سثػر
ً
مفقل لؾرحقثؾ ،وقثد اتػؼثت طؾثك ذلثؽ وصثاحا إمثؿ ،وفقثف حث طؾثك
الزهد ،واإلطراض طـ الدكقا .
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ثاكقا  :ققلثف  ( :أخثر رسثقل اهلل صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ بؿـؽبثل ) حعـثل
أمسؽ بفؿإ ٪جؾ أن حسترطل اكتباهف لقحػظ ما حؼقل ،وفقف مـ التقدد
ما فقف  ،فؼال لف الـبثل صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ ( :كثـ يف الثدكقا ) ٪أي :يف
ثبفا بثثف ٪بثثلٓ تثثركـ إلقفثثا
مثثدة إقامتثثؽ بفثثا ( ،كلكثثؽ رح ث ٌ ) ٪أي :مشث ً
َ
رسثقل اهلل صثؾك اهلل طؾقثف
وتطؿئـ فقفا ،قثال ابثـ هبقثرة رحؿثف اهلل :إن
وسؾؿ حض طؾك التشبف بالغرح ٕ ٪ن الغرح إذا دخؾ بؾدة لؿ حـافس
أهؾفا يف مجالسفؿ ،وٓ حجزع أن ُح َرى طؾك خالف طادتف يف الؿؾبقس،
متدابرا معفؿ .
وٓ حؽقن
ً
ثابر سثثبقؾ )  .وقثثال ابثثـ بطثثال رحؿثثف اهلل  :لؿثثا كثثان
ثال ًثثثا :قثثال  (:او طث ُ
َ
قؾقؾ آكبساط إلك الـاس ،بؾ هق مستقحش مثـفؿ ٪إذ ٓ حؽثاد
الغرح ُ
حؿر بؿـ حعرفف مستلكس بف ،ففثق ذلقثؾ يف كػسثف خثائػ ،وكثرلؽ طثابر
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السبقؾ ٓ حـػر يف سػره إٓ بؼقتف طؾقف ،وتخػقػف مـ إثؼال قر متثبثت
بؿثثا حؿـعثثف مثثـ قطثثع سثثػره معثثف ،زاده وراحؾتثثف حبؾغاكثثف إلثثك بغقتثثف مثثـ
قصده ،شبفف بفؿا ويف ذلؽ إشارة إلك إحثار الزهد يف الدكقا وأخر البؾغ
مـفا والؽػاف ،فؽؿا ٓ ححتاج الؿسافر إلثك أكثثر مؿثا حبؾغثف إلثك احث
سػره فؽرلؽ ٓ ححتاج الؿممـ يف الدكقا إلك أكثر مؿا حبؾغف الؿحؾ .
أمسثقت فثال
راب ًعا :ققلف  ( :وكان ابـ طؿر رضثل اهلل طـفؿثا حؼثقل :إذا
َ
حضثا مـثف طؾثك أن
تـتظر الصثباح ،وإذا أصثبحت فثال تـتظثر الؿسثا ) ًّ
حجعؾ الشخص الؿقت بقـ طقـقف ،فقشتغؾ بالعؿؾ الصال  ،وأن حؼصر
إمؾ ،وحترك رور الدكقا ،وحبادر إلك العؿؾ .
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خامسا ( :وخر مـ صحتؽ لؿرضؽ )ٕ ٪كف ٓ بد لإلكسان مـ الصثح
ً
وح ِـػؼ ساطاتف فقؿا حعقد طؾقف كػ ُعثف ٪فنكثف
والؿرض ،فقغتـؿ أحام صحتفُ ،
ٓ حدري متك مرضف وطؾتف ..
سادسا  ( :ومـ حقاتؽ لثؿقتؽ ) ٪أي :اكتفز الحقاة ما دمت ح ًّقا ،وخثر
مـ أحام الصح والـشاط لؿقتثؽ ٪بتؼثدحؿ مثا حـػعثؽ بعثد الؿثقت مثـ
صاط َ مبرورة ،وطؿؾ صال .
ُ
فضثؾ الزهثد يف الثدكقا ،والتؼؾثؾ مـفثا ،وبقثان قصثر
سابعا :يف الحدح
إمؾ ،وضرورة آسثتعداد لؾؿثقت .ومثا بعثده ،وقثد تؼثدمت فضثائؾ
الزهد طـد حدح ٍ  (:ازهد يف الدكقا).
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ثـ اكتػثثا ِع ابثثـ طؿثثر بالقصثثق الـبقحث  ،وتطبقؼفثثا يف حقاتثثف ،
ثامـثثًاُ :حسث ُ
قصر مـ أمؾف  ،وتطؾع إلك آخرتف  ،وسقرتف تشثفد بثرلؽ رضثل
بحق
ّ
اهلل طـف .
تاسثثعًا :أن العؼثثال ٓ تغثثرهؿ الثثدكقا  ،وٓ تخثثدطفؿ زخارففثثا  ،وهثثؿ
حشاهدون فتـتفا ،وحعؾؿقن وصػ الؼثرآن لفثا ،ومصثارع الـثاس فقفثا،
والؿقت الري حـغصفا  ،وحره بحالوتفا !..
طاشرا ٓ :حعـل الزهد يف الدكقا هجراكفا أو تركفا بال طؿؾ وطؿثارة ،أو
ً
زواج واسترزاق  !..كال ..بؾ طؿارتفا بالجسد ولقس بثالروح  ،وأن ٓ
تشغؾـا طـ أهدافـا إخروح  ،واهلل الؿقفؼ .
قال أبق العتاهق رحؿف اهللُ :
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فد بال ِ
ِ
ِ
َفثثال ت َ
َعشث ِثؼ الثثدُ كقا ُأ َخثثل َفنِكؿثثا ** تَرى طاش َؼ الدُ كقا بِ ُج َ
حالوتُفثثثا مؿزوجثثث ٌ بِؿثثثرار ٍة ** وراحتُفثثثا مؿزوجثثث ٌ بِعـثثثا ِ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َ َ
َ
ؼثت ومثا ِ
ؽ ِمـ ٍ ِ
َؿش َحقمًا يف ثِ ِ
َفال ت ِ
قاب َمخق َؾ ٍ ** َفنِك َ
صقـ ُخؾ َ َ
والحؿدُ هلل ِ رب العالؿقـ ...
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 /41اهلٕ ٝالشزع٘ ٔنىاه االٌكٗاد !..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
ٍ
محؿد طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص رضل اهلل طـفؿا قال:
طـ أبل
قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٓ ( :حممـ أحدكؿ حتك حؽقن
هقاه تب ًعا لؿا جئت بف ) ٪حدح ٌ صحق  ،روحـاه يف (كتاب الثحج )
ٍ
بنسـاد صحق ٍ .
أوٓ :هق طبداهلل بـ طؿرو بـ العاص بـ وائثؾ السثفؿل ،اإلمثام الحبثر
العابثثد ،صثثاح رسثثقل اهلل صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ وابثثـ صثثاحبف ،أبثثق
محؿد ،وكان مـ فضال الصحاب وطبادهؿ وزهادهؿ ،تقيف سـ ()٦٥
مـ الفجرة .
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ثاكقا :قال الطقيف رحؿف اهلل :وهرا الحدح ُ طؾك وجازتِف واختصاره مـ
الجقامع لفره إربعقـ و قرها مـ السـ .
حممـ أحدكؿ ) ٪أي ٓ :حممـ اإلحؿان الؽامؾ ،ولثقس الؿثراد
ثال ًثآ ( :
ُ
بف كػل اإلحؿان بالؽؾق .
راب ًعا :ققلف  ( :حتك حؽقن هقاه ) ٪أي :حبف ومقؾف تاب ًعا لثؿا جئت بف مـ
الشرحع الؿطفرة ،فال حؾتػت إلثك قرهثا ،إذ فقفثا الػضثائؾ  ،وأمفثات
الـػائس والؿـافع.
وجقب اتباع الشرحع  ،وتغؾق الحؼ طؾثك الفثقى ،وآكؼقثاد
خامسا:
ُ
ً
الؽامؾ لفدي كبقـا صؾك اهلل طؾقف وسثؾؿ  ،ومفؿثا ققثؾ يف الحثدح مثـ
مطعـ ،فثالؼرآن والسثـ سثاطدتف طؾقثف َ (..ف َثال َو َرب َ
ُثقن َحتثك
ثؽ َٓ ُحم ِمـ َ
ححؽؿ َ ِ
قؿا َش َج َر َبقـ َُفؿ ُثؿ َٓ َح ِ
ت
جدُ وا فِی َأك ُػ ِس ِفؿ َح َرجا مؿثا َق َضثق َ
قك ف َ
ُ َ ُ
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وحسثثؾؿقا تَسث ِؾقؿا ) سثثقرة الـسثثا  . ٦٥ :ح ْؼ ِسثثؿ َتعثثا َلك بِـَ ْػ ِسث ِثف ا ْل َؽرِحؿث ِ
ُ ُ َ
َ
ََُ ُ
قل ﷺ فِل َج ِؿق ِع ْإُ ُم ِ
ا ْل ُؿ َؼد َس ِ َ :أك ُف َٓ ُح ْم ِم ُـ َأ َحدٌ َحتك ُح َحؽؿ الر ُس َ
ثقر،
ج ِآك ِْؼقاد َلف باصِـًا و َض ِ
ِ
ِ
اه ًرا. ٪
َ
َف َؿا َحؽ ََؿ بِف َف ُف َق ا ْل َحؼ الري َح ِ ُ
َ ُ ُ َ
حثثاكؿ طؾثثك أهقائـثثا ور باتـثثا  ،ولثثرلؽ تعقـثثت
الشثثرع
سادسثثا :أن
َ
ٌ
ً
الؿجاهد ُة يف ذلؽ  ٓ ،سقؿا يف هرا العصثر الػتثان بشثفقاتف ومغرحاتثف ،
واتساع الشرور يف الـاس .
ساب ًعا :فقف ذم أرا وآجتفثادات الؿخالػث لؾثـفج الشثرطل وآتبثاع
الـبقي  ،فؾقس ٕحد كال ٌم مع كالم اهلل ورسقلف صؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ،
ولقس هـاك ٕحد خقار مع ما أمر اهلل بف ورسقلف طؾقف الصالة والسالم،
بؾ طؾك الؿسؾؿ أن حستسؾؿ وحـؼاد لؽثؾ مثا جثا طثـ اهلل وطثـ رسثقلف
صثثؾك اهلل طؾقثثف وسثثؾؿ ،فقؿتثثثؾ إوامثثر ،وحجتـث الـثثقاهل ،وحصثثدق
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إخبار ،وحعبد اهلل وفؼثًا لؿثا جثا بثف رسثقل اهلل صثؾقات اهلل وسثالمف
وبركاتف طؾقف.
ثامـثًا :مثثـ كثثان هثثقاه تاب ًعثا لجؿقثثع مثثا جثثا بثف الـبثثل -صثثؾك اهلل طؾقثثف
محؽؿا لسـتف  ،مؼتػقا ٔثاره  ،كان مممـا كامؾ اإلحؿان .
وسؾؿ-
ً
تاسعًا :ان كراه شل مؿا جا بثف الرسثقل -صثؾك اهلل طؾقثف وسثؾؿ-
فالحرر مـ تؼدحؿ الؿققل
حـايف اإلحؿان ،إما ٕصؾف أو لؽؿالف القاج ،
ُ
طؾك الـصقص والـؼقل  ،والعادات طؾك الســ الطقبات .
طاشث ًثرا :حجث ُ طؾثثك اإلكسثثان أن حسث ّ
ثتدل أوًٓ ثثثؿ ححؽثثؿ ثاكقثثًا ،لقؽثثقن
العؼؾ تابعثا لؾـؼثؾ  ،ولثرلؽ مثـ روائث ِع الشثق ابثـ طثقؿثقـ الؿـفجقث
َ
وحسثتطقؾ الؿقثؾ،
رحؿف اهلل  (:استدل ثؿ اطتؼد )  ،لئال حغؾث َ الفثقى،
واهلل الؿستعان .

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
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 /42سع ُٛوغفز ِٚاهللِ!..

ثثثثثثثثثثثثثثثثثث***ثثثثثثثثثثثثثث
طـ أكس رضل اهلل طـف قال :سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف
وسؾؿ حؼقل( :قال اهلل تعالك :حا ابـ آدم إكؽ ما دطقتـل ورجقتـل
ػرت لؽ طؾك ما كان مـؽ وٓ أبالل ،حا ابـ آدم لق بؾغت ذكقبؽ
طـان السؿا ثؿ استغػرتـل ػرت لؽ ،حا ابـ آدم إكؽ لق أتقتـل
بؼراب إرض خطاحا ثؿ لؼقتـل ٓ تشرك بل شقئًا ٕتقتؽ بؼرابفا
مغػرة) .رواه الترمري ،وقال :حدح حسـ صحق .
أوٓ :قال ابـ دققؼ العقد رحؿف اهلل :هرا الحدح بشار ٌة طظقؿ ِ ،
وح ْؾ ٌؿ
ُ
وكثثرم طظثثقؿ ،ومثثا ٓ ححصثثك مثثـ أكثثقاع الػضثثؾ واإلحسثثان ،والرأف ث
والرحؿ وآمتـان .
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ثاك ًقا :ققلف  ( :حا بـ آدم ) الخطاب لجؿقثع بـثل آدم ( ،إكثؽ مثا دطثقتـل
ورجثثقتـل ) مثثا شثثرصق بؿعـثثك متثثك دطثثقتـل ورجثثقتـل ،وفقثثف تبشثثقر
ورجا  ( ،ػرت لؽ طؾك ما كان مـؽ ) مثـ الؿعاصثل ،وإن تؽثررت
ِ
ِ ِ
حـ َأ ْس َر ُفقا َط َؾثك
ي الر َ
وكثرت ،وهرا مصداق ققلف تعالكُ ﴿ :ق ْؾ َحا ط َباد َ
ِ ِ
ِ
ِ
َأ ْك ُػ ِسث ِ
ُقب َج ِؿق ًعثثا إِكث ُف ُهث َثق
ثـ َر ْح َؿث اهلل إِن اهللَ َحغْػث ُثر الثثرك َ
ثف ْؿ َٓ َت ْؼـَ ُطثثقا مث ْ
ِ
قؿ ﴾ [الزمثثر ( .]٥1 :وٓ أبثثالل ) ٪أي ٓ :حعظثثؿ طؾثثل
ثثقر الثثرح ُ
ا ْل َغ ُػ ُ
كثرتفا ،لسع فضؾف ،وطظقؿ مغػرتف .
طـان السؿا )٪
ثال ًثا :ققلف (:حا بـ آدم ،لق بؾغت) ٪أي :وصؾت (ذكقبؽ َ
وطثـ ٪أي :ضفثر لثؽ مـفثا إذا رفعثت
أي :سحابفا ،وققؾ :ما طال مـفثا
ّ
رأسؽ إلك السؿا .
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ٍ
بصدق وإخالص وافتؼثار،
( ثؿ استغػرتـل ) ٪أي :صؾبت مـل مغػرتفا
( ػثثرت لثثؽ ) إحاهثثا قثثر مبث ٍ
ثال بؽثرتفثثا ٪وذلثثؽ ٕن كثثرم اهلل تعثثالك
فسق  ،وفضؾف مدحد ،ورحؿتف ٓ تتـاهك ٪كسلل اهلل مـ فضؾف .
بـ آدم ،إكؽ لق أتقتـل ب ُؼراب إرض خطاحا ) ٪أي :ما
راب ًعا :ققلف  ( :حا َ
حؼارب مألها ،وققؾ :حؿؾمها ،وهق أشبفٕ ٪ن الؽالم يف سقاق الؿبالغ ،
( ثثثؿ لؼقتـثثل ٓ تشثثرك بثثل شثثقئًا ) ٪أي :مقحثثدا  ،معتؼثثدً ا تقحقثثدي ،
(ٕتقتؽ بؼرابفا مغػر ًة ) ،وهثرا حثدل طؾثك فضثقؾ التقحقثد الخثالص ،
وأكف سب لؿغػرة الركقب ومحقها .
ُ
فضثؾ الثدطا وآسثتغػار  ،ويف اإلخثالص فقفؿثا
خامسا :يف الحدح
وافتؼار العبثد الثدائؿ إلثك ربثف تعثالك  ،وقثد
طالمات الرل والخضقع ،
ُ
ُ
كان صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حستغػر اهلل يف القثقم وهثق الؿائث مثرة ،وطؾثك
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صحابتف الدطا وفضؾف وقال  (:الدطا هق العبادة ) واوصثؾفؿ بتحثري
ساطات اإلجاب .
ُ
فضثثؾ التقحقثثد الؿتثثقـ  ،واإلخثثالص الثؿثثقـ  ،وأكثثف سثثب
سادسثثا:
ً
لؾتؽػقر ومحق الخطقئات.
ِ
حتاج إلك تقبث ٍ  ،أو إن
ساب ًعا :قال ال ُعؾؿا ُ  :إن ُ َ
لؾؿممـقـ َح ُ
ػران الؽبائرِ ُ
ِ
إن شا َطػا َطـفا وإن شا طا َق طؾقفا ،وكرلؽ
ْأم َرها ب َق ِد اهلل سبحاكفْ ،
ؾؼ ٪فنكف ٓ بد ِمـ ردها ،أو حجازي اهلل ب َػ ِ
ؼقق الخَ ِ
ُح ُ
ضؾف صاح َ الحؼ
َ
ُ
ُ
وح ْعػق بؽ ََر ِمف طـ الؿركِ ِ فقفا ،وقد سبؼت اإلشار ُة الك هره الؿسثلل ،
َ
وأن التؽػقر يف مثؾ هره الـصثقص مـثقط بالصثغائر ،وٓبثد يف الؽبثاحر
مـ تقب ٍ وإكاب .
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ثامـًا :خطقر ُة الشرك وخبث محتثقاه  ،فثاهلل حغػثر الثركقب كؾفثا  ،إٓ
الشرك  ،كؿا قال  (:إن اهلل ٓ حغػر أن حشرك بف وحغػر ما دون ذلؽ لؿثـ
حشا ) سقرة الـسا .
تاسثثثعًا :أن التقحقثثثدَ أفضثثثؾ إطؿثثثال  ،ففثثثق مػتثثثاح الجـثثث  ،ودرب
شثرف لؾؿثر  ،واكشثراح كػسثف ،
السالم  ،ومقالد اإلكسان ،ويف سالمتف َ
وشمون حقاتف.
طاشثثرا  :سثثع ُ فضثثؾ اهلل ِ  ،واتسثثاع رحؿاتثثف طؾثثك طبث ِ
ثاده  ،فؼثثد سث ّؾؿفؿ
ُ
ً
بتقحقده  ،مـ معبقدات بشرح محرف  ،وبسط لفؿ مـ كقالثف  ،وافثاض
ب َشث ِثد ِ
حد ا ْل ِع َؼث ِ
ثؾ التث ْثق ِ
طؾثثقفؿ مثثـ ػراكثثف  َ (..ثثافِرِ الثثرك ِ َو َقابِث ِ
ثاب ِذي
الط ْق ِل َٓ إِ َل َف إِٓ ُه َق إِ َل ْق ِف ا ْل َؿ ِص ُقر ) سقرة افر  .وقال سثبحاكف َ (:وإِكثل
َاب َو َآم َـ َو َط ِؿ َؾ َصالِ ًحا ُثؿ ْاهتَدَ ى ) سقرة صف .
َلغَػ ٌار ل َؿـ ت َ
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والحؿدُ هلل ِ رب العالؿقـ  ،وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وطؾك الثف
وصحبف أجؿعقـ…
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