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المقدمة
احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل,
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف ط .
أم ٚبًد:
ظع ب٘فَٚء دروس يقمٔ ٜذم جمٚفس طٓر رموٚن فًٚم واحد
ؾَد مـ اهلل َّ
وأربًغ وأربًّئ ٜوأفػ وـ ٕٝٚبًْقان (همتح اخلالق زمٌٝم٣من مجؾ َمـ حم٣مؽمـ
وَمً٣موئ إطمالق).
وافَهد مـ ذفؽ تذـر ادًِّغ بٌٚب ظزهؿ ,ودظقهتؿ إػ مُٚرم
إخالق ,وحتذيرهؿ مـ شٍٚشٍٓ ,ٚؾٓل ف ٛدظقة افٌْل ط ,ؾًـ أيب
َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
٦م َُِٕتَ ِّ َؿ َص٣ميمِ َح ْإَ ْطم َال ِق "
قل ا ِ
هريرة
هلل ط " :إِٞم ََّم ُزم ِٔم ْث ُ
أخرجف أمحد.
ايمٙمٜم َّؿ ْاه ِد ِن َِٕ ْضم ًَ ِـ ْإَ ْطم ِ
الق َٓ َ َْي ِدي
وذم دظٚء رشقل اهلل طُ " :
ف َفمٛمِّل َؽم ِّٝمئ ََٜم٣م َٓ َي ْ ِ
ْ٦مِ ْ ،
ْ٦م "
ف َفمٛمِّل َؽم ِّٝمئ ََٜم٣م إِٓ َأٞم َ
ٌم ُ
اْص ْ
َِٕ ْضم ًَٛم ِ َٜم٣م إِٓ َأٞم َ
أخرجف مًِؿ ظـ ظع

.

ؾٖشٖل اهلل أن يٍْع هب ٚذم ادحٔ ٚوبًد ادامت ,واحلّد هلل رب افًٚدغ .
ـتٌف /ظٌد احلّٔد بـ حئك بـ زيد افزظُري احلجقري
 /11ذو افًَدة 1221 /هـ
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1

احلّد هلل ,وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل ,وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وحده ٓ ذيؽ فف ,وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
أم ٚبًد:
ٕذـر ذم هذا ادجِس خَِغ صٖهنام ظئؿ ,أحدمه ٚح ٞافٌْل صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ وختِؼ بف ودظ ٚإفٔف وافثٚين اجتٌْف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
أحدمه ٚشٌ ٛفْٔؾ روقان اهلل ودخقل جْ ٜاهلل.
وافثٚين شٌ ٛفًخط اهلل ظز وجؾ ,ودخقل ٕٚره.
ٍ ِ
ِض اهللُ َظْْ ُف ,ظـ افٌَِّْ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف
دل ظِٔٓام حدي ٞا ْب ِـ َم ًْ ًُقد َر َ
ايمِم َ ِ ِ
ايمػمَ ،وإِ َّن ايمػم ََي ِدي إِ َلم
٣ميمِمدْ ِق َّ
هم١من ِّ
َو َش َِّ َؿَ ,ؿ َٚلَ « :فم َٙم ْٝم٘م ُْؿ زمِ ِّ
دق َ َْيدي إ َلم ِّ
َ
َ٤م ِفمٛمْدَ اهللِ ِصدِّ ي ًٗم٣مَ ،وإِ َّن ايم٘م َِذ َب
اجلٛم َِّ٥مَّ ،
ايمر ُصم َؾ َيم َٝمِمدُ ُق ايمِمدق َضمتَّك ُي ْ٘مت َ
وإن َّ

ِ
قر َي ِدي إِ َلم ايمٛم ِ
ِ
ايمر ُصم َؾ َيم َٝم٘م ِْذ ُب َضمتَّك
َّ٣مرَ ،وإِ َّن َّ
َ َْيدي إِ َلم ايم ُٖم ُجقرَ ،وإِ َّن ايم ُٖم ُج َ َ
َ٤م ِفمٛمْدَ اهللِ ىم ََّذا ًزم٣مش .احلدي ٞذم "افهحٔحغ".
ُي٘مت َ
و ذم خىٌ ٜأيب بُر رِض اهلل ظْف ـام ذم "مًْد اإلمٚم أمحد"َ :ظـ َأوش ِ
ط
ْ ْ َ
ْب ِـ َظّ ٍرو َؿ َٚلَ « :ؿ ِدم ُ ٝا َْد ِديَْ ََ ٜب ًْدَ َو َؾ ِٚة رش ِ
قل اهلل َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ
َ ُ
ْ
ْ
َّٚس َظ َذ ادِْْ َ ِْزَ ,ؿ َٚلَ :ؿَ ٚم ؾََِْٔ ٚر ُش ُ
قل اهلل َص َّذ
بِ ًَْ ٍََ ,ٜؾ َٖ ْف ٍَ ْٔ َُ ٝأ َبَ ٚبُ ٍْر َ ْ
 ٛافْ َ
َي ُى ُ
1

كان هذا المجلس في  / ٢من رمضان . 1٤٤1 /
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ث مر ٍ
ِ
ٍ
اتُ ,ث َّؿ َؿ َٚلَ :ي٣م َأ ه ََي٣م
زةَُ ,ث َال َ َ َّ
اهلل َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿ َظَ ٚم َأ َّولَ ,ؾ َخَْ ََ ْت ُف ا ْف ًَ ْ َ
َّ٣مسَ ،ؽم ُٙمقا اهلل اظمُْ َٔم٣م َهم٣م َة َهم١مِ َّٞم ُف ََل ُي ْ٠م َت َأ َضمدٌ َِم ْث َؾ َي ِٗم ٍ
كم َزم ْٔمدَ َُم َٔم٣م َهم ٍ٣مةَ ،و َٓ َأ َؾمدَّ َِم ْـ
ايمٛم ُ
ْ
ٍ
٣ميمِمدْ ِقش
ِري ٌَ٥م َزم ْٔمدَ ُىم ْٖم ٍرَ ،و َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ زمِ ِّ

أي :افزمقا افهدق ذم أؾًٚفُؿ وأؿقافُؿ واظتَٚداتُؿ ,ؾال ييـ افيٚن
أن افهدق ذم ٕىؼ افًِٚن ؾَط  ,بؾ افهدق يتوّـ افَٔٚم بٖمر اهلل ظز
وجؾ مـ افتقحٔد وافهالة وافزـٚة وافهٔٚم واحل ٟوـؾ م ٚأمر اهلل شٌحٕٚف
ِ
يـ َآَمٛمُقا ا َّسم ُٗمقا اهلل َوىمُقٞمُقا ََم َع
وتًٚػ بف وهلذا ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :ي٣م َأ ه ََي٣م ا َّيمذ َ
ِِ
كم﴾ [افتقب.]117:ٜ
ايمِم٣مدوم َ
َّ
أي :مع افهٚدؿغ ذم أؿقاهلؿ وأؾًٚهلؿ ومًتَداهتؿ ,وم ٚيدل ظذ هذا
ٌَّل َّ
ادًْك حدي ٞصداد بـ اهلٚد أن رج ً
صذ اهلل
ال مـ إظراب جَ ٚء إػ افْ ِّ
ِ
ِ
ظِٔف وش َِّ َؿ ؾآ َم َـ بِ ِف واتٌَّ ًَ ُف َ
ٌَّل َّ
صذ اهلل
هٚجر م ًَ َؽ ؾٖوص بِف افْ ُّ
وؿٚلُ :أ ُ
صذ اهلل ِ
ِ
ُ
رشقل اهلل َّ
ظِٔف
بًض أصحٚبِ ِف ؾ َِّام ـ َٕٝٚؽزوةٌ ,ؽْ ِ َؿ
ظِٔف وش َِّ َؿ َ
وؿًؿ َف ُف ؾٖظ َىك أصحَ ٚب ُف مَ ٚؿ ًَ َؿ َف ُف َو َ
ـٚن يرظك
ًؿ
َ
وش َِّ َؿ ؾٔٓ ٚأصَٔ ٚء ,ؾ ََ َ
َطٓرهؿ .ؾِام جٚء د َؾًقا ِ
ُ
إفٔف َ
رشقل
ًّ ُف َف َؽ
َْ ُ
ؾَٚل :م ٚهذا ؟ ؿٚفقاَ :ؿ ًْ ٌؿ َؿ َ
َ
َّ
صذ اهلل ِ
ِ
صذ اهلل ِ
ظِٔف وش َِّ َؿ َ
َ
ٌَّل َّ
اهلل َّ
ؾَٚل :يٚ
ظِٔف وش َِّ َؿ.
ؾٖخذ ُه ؾجَ ٚء بِف افْ َّ
ؿٚلَ :ؿًّ ُت ُف َفؽَ .
ُحم َّّدُ  ,م ٚهذا ؟ َ
ؿٚل :م ٚظذ هذا بٚيًت َُؽ ,و َفُِِّْل بٚيًت َُؽ
ِِ
وأدخؾ اجلَّْ ََ .ٜ
َ
ؾَٚل« :إن
ؾٖمقت
بً ْٓ ٍؿ
هٚهْٚ
َ
ظذ أن ُأر َمك ُ
وأصٚر إػ حَِف َ
َ
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ؽ» َؾ ٌَِِ ُثقا َؿِِ ًٔال ُثؿ هن ُوقا ِذم ِؿت ِ
سمَِمدُ ِق اهلل َيِمدُ ْوم َ
ت بِ ِف افٌَِّْ ُّل
َٚل ا ْف ًَدُ ِّوَ ,ؾ ُٖ ِ َ
َّ َ َ
ِ
هلل
حي َّ ُؾ َؿدْ َأ َصَ ٚب ُف َش ْٓ ٌؿ َح ْٔ َُ ٞأ َص َٚرَ ,ؾ ََ َٚل افٌَِّْ ُّل َص َّذ ا ُ
َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿ ُ ْ
َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ « :أ ُه َق ُه َق؟» َؿُ ٚفقاْ ًَ َٕ :ؿَ ,ؿ َٚلَ « :صدَ َق اهلل َهم َِمدَ َوم ُفشُ ,ث َّؿ َـ ٍََّْ ُف
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿُ ,ث َّؿ َؿدَّ َم ُف َؾ َه َّذ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ ِذم ُج ٌَّ ِ ٜافٌَِّْ ِّل َص َّذ ا ُ
افٌَِّْ ُّل َص َّذ ا ُ
َٚن ؾِ َٔام َط َٓ َر ِم ْـ َص َالتِ ِف« :ايمٙمٜم َّؿ َه َذا َفم ٌْدُ َك َطم َر َج َُم َٜم ِ
َظ َِ ْٔ ِفَ ,ؾُ َ
٣مصم ًرا ِدم َؽمٌِٝمٙمِ َ
ؽ
َهم ُٗمتِ َؾ َؾم ِٜمٝمدً ا َأٞمَ٣م َؾم ِٜمٝمدٌ َفم َعم َذيمِ َ
ؽش أخرجف افًْٚئل .

ومًْك م ٚتَدم إن ـْ ٝصٚدؿ ٚذم ؿِٔؽ وؾًِؽ ؤٕتؽ ؾ٘ن اهلل ظز
وجؾ شٔٔن فؽ م ٚرجقتف وأمِتف إذ أن اهلل شٌحٕٚف ظْد طـ ظٌده بف ,ؾٍل
احلدي ٞافَدد َظ ْـ َواثِ َِ َْ ٜب ِـ إَ ْش ََعَِ ,أ َّٕ ُف َؿ َٚلَ :ش ِّ ًْ ُ ٝافٌَِّْ َّل َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف
ِ
ِ
ِ
حيدِّ ُ
٣مءش
َو َش َِّ َؿ ُ َ
ث َظ ْـ َر ِّبف َظ َّز َو َج َّؾَ « :أٞمَ٣م فمٛمْدَ َـم ِّـ َفم ٌْدي ِِب َهم ْٙم َٝم ُٓم َّـ ِِب ََم٣م َؾم َ
وأخرجف افنٔخٚن .
هلل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ " :ي ُٗم ُ
َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل ا ِ
قل اهللُ َفمزَّ
ِ
ِ
ِ
كم َي ْذىم ُُر ِن " .
َو َصم َّؾَ :أٞمَ٣م فمٛمْدَ َـم ِّـ َفم ٌْديَ ،و َأٞمَ٣م ََم َٔم ُف ضم َ
وافهدق ظٌٚد اهلل ,تًٚػ بف إخٔٚر ٓ شٔام إٌٕٔٚء افذيـ هؿ صٍقة
إبرار ,وؿد ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَِ ٛذم ؿقمف ؿٌؾ مًٌثف
َ ِ
مم،
بٚفهٚدق إمغ ,وؿٚف ٝظْف زوجف خدجي ٜرِض اهلل ظْٓ« :ٚىم ََّال ،أ ْزم ْ
يؽ اهلل َأزمدً ا؛ إِٞم َ ِ
ايمر ِضم َؿ ،وسمِمدُ ق َْ
اْل ِد َ
َهم َقاهلل َٓ ُ ْ
ُي ِز َ
ي٧م َ ،و َ َْت ِٚم ُؾ
َ
َّؽ َيمتَِم ُؾ َّ
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ِ
ِ
كم َفم َعم ٞم ََقائِ ِ
٤م َْ
ايمّم ْٝم َ
اْل ِّؼش متٍؼ
٤م اظمَْ ْٔمدُ و َمَ ،و َسم ْٗم ِري َّ
ػَ ،وسمُٔم ُ
ا ْيم٘م ََّؾَ ،و ُسم٘مًْ ُ
ظِٔف ظـ ظٚئن ٜرِض اهلل ظْٓ. ٚ
ظِّ ٝبٍىرهت ٚادًتَّٔ ,ٜوبًِّٓ ٚافذي مْحف اهلل إيٚه ٚأن افهٚدق ٓ
َيزى ,وأؿًّ ٝظذ ذفؽ ,ود ٚشٖل هرؿؾ أب ٚشٍٔٚن َؿ َٚلَ :هم َٜم ْؾ ُىمٛمْت ُْؿ
َسمت َِّٜم ُٚمق َٞم ُف زمِ٣م ْيم٘م َِذ ِ
ب َوم ٌْ َؾ َأ ْن َي ُٗم َ
٦مَ َٓ :و َؽم َٟم ْيمت َ
ُؽَ :ه ْؾ ُىمٛمْت ُْؿ َسمت َِّٜم ُٚمق َٞم ُف
قل ََم٣م َوم َ٣ملُ :وم ْٙم ُ

زمِ٣م ْيم٘م َِذ ِ
ب َوم ٌْ َؾ َأ ْن َي ُٗم َ
٦م َأ َّٞم ُف ََل ْ َي٘م ُْـ يمِ َٝمدَ َع
٦م َأ ْن ََٓ ،هم َٗمدْ َفم َر ْهم ُ
قل ََم٣م َوم َ٣مل؟ َهم َز َفم ْٚم َ
ا ْيم٘م َِذ َب َفم َعم ايمٛم ِ
٤م َهم َٝم٘م ِْذ َب َفم َعم اهللِ " متٍؼ ظِٔف ظـ أيب شٍٔٚن
َّ٣مسُ ،شم َّؿ َي ْذ َه َ
.
ؾٚشتدل بهدؿف ظذ إثٌٚت ٌٕقة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
بؾ إن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم بدأ دظقتف ـٚن يدظق إػ افهدق,
ؿٌؾ إمر بٚجلٓٚد وافهٔٚم ,واحل ,ٟبؾ ؿٌؾ ـثر مـ افىٚظٚت ؾٍل حديٞ
٦م َي ُٗم ُ
قل ا ْفم ٌُدُ وا اهلل َو ْضمده
أيب شٍٔٚن د ٚشٖفف هرؿؾَ " :ق َال ََم٣م َذا َي ْٟم َُم ُرىم ُْؿ ُوم ْٙم ُ
ِ
َوَٓ سم ْ ِ
ُممىمُقا زمِ ِف َؾم ْٝمئً٣مَ ،واسم ُْرىمُقا ََم٣م َي ُٗم ُ
ايمِمدْ ِق
٣ميمِمالَة َو ِّ
قل آ َزم٣مؤُ ىم ُْؿَ ،و َي ْٟم َُم ُرٞمَ٣م زمِ َّ
ِ
ايمِم َٙم ِ٥م ".
َوا ْيم َٔم َٖم٣مف َو ِّ
ؾٚفديـ اإلشالمل ح ٞورؽ ٛذم هذه افنًرة ٕن افهدق صٍٜ
حمّقدة ,وصٍ ٜظئّ ,ٜيتحذ هب ٚافُرمٚء ,وربام زهد ؾٔٓ ٚافِٗمٚء,
٦م ََٓ ،وٞم َْح ُـ َِمٛمْ ُف ِدم
وإيروا إػ أيب شٍٔٚن ,ؿٚل فف هرؿؾَ " :هم َٜم ْؾ َيٕم ِْد ُر ُوم ْٙم ُ
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ِ
ِ ِ
ٍ
ايمر ُؽم ُؾ َٓ َسم ْٕمدُ ر ؾَٚل أبق
َُمدَّ ة َٓ َٞمدْ ِري ََم٣م ُه َق َهم٣مفم ٌؾ هم َٝمٜم٣مَ .وم َ٣مل :ىم ََذيم َؽ ه
شٍٔٚنَ :واهلل َف ْق َٓ َأ ْن ُي َٖ ِّث َر َظ َ َّع افُ َِذ َب َفُ ََذ ْب َُ ٝظ َِ ْٔ ِف"
ؾ ُٚن هيؿ أن يُذب ذم حٚل ـٍره ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فُـ
خق أن تٗثر ظْف هذه افهٍ ٜافذمّٔ , ٜؾًِْٔ ٚأن ٕتحذ بٚفهدق ذم بًْٔٚ
ؿٚل

وذائْ ٚمع أبْٚئْ ٚومع مجٔع م ٚيتًِؼ بْ ,ٚؾًـ احلًـ بـ ظع
َؿ َٚل رشقل اهللَّ ص ّذ ا ُ ِ
ايمِمدْ َق ُؿمٚمٟمٞمٝمٛمَ ٌ٥مش رواه افسمذي.
وش َِّؿِّ « :
َ
هلل َظ َِ ْٔف َ
ضّْٖٕٔ ٜوشُْٔ ٜوراح ٜذم افَِ ٛوهدوء ذم افٌٚلَ « ,وا ْيم٘م َِذ َب ِريٌ ٌ٥مش,
وحََٔتٓ ٚؿِؼ افٍْس واوىراهب ,ٚؾ٘ذا ـذب ٝظذ امرأتؽ أو ظذ أبٔؽ أو

صٚحٌؽ أو ابْؽ ختنك أن تٍو  ,وتٌَك ؿَِ ً ٚمتخقؾ ً ,ٚبْٔام إذا ـْٝ
صٚدؿ ٓ ٚختنك وٓ تتٓٔ.ٛ
ِ
ِ
ٍِ ِ
ِض اهللُ َظْْ ُف َؿ َٚلَ :ؿ َٚل
وذم "افهحٔحغ" َظ ْـ َأ ِيب َخٚفد َحُٔ ِؿ ْب ِـ ح َزا ٍم َر َ
٣من زمِ ِْ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ« :ايم ٌَ ِّٝم َٔم ِ
٣مخل َٝم ِ
َر ُش ُ
٣مر ََم٣م ََل ْ َي َت َٖم َّر َوم٣مَ ،هم١مِ ْن َصدَ وم٣م
َوزم َّٝمٛمَ٣م ُزم ِ
٦م َزم َر َىم ُ٥م َزم ْٝم ِٔم ِٜم َمش ؾًٌٌ ٛافهدق
قر َك ََُل َم ِدم َزم ْٝم ِٔم ِٜم َمَ ،وإِ ْن َىمت ََم َوىم ََذ َزم٣م ُ ِحم َٗم ْ
حتهؾ افزـ ٜذم افرزق ,بخالف فق داخؾ افٌٔع افُذب تْزع مْف افزـ,ٜ
وفق ـثرت إمقال ,واهلل ادًتًٚن .
احل ِد ِ
يُ ٞح ُه ُ
زـ ََِ ٜهل ُ َام إِ ْن
قل ا ْف َ َ
ؿٚل احلٚؾظ ذم افٍت (َ :)111 /2و ِذم ْ َ
ِ
ِ ِ
مهَ ٚو ُه َق
افهدْ ُق َواف َّت ٌْ ِٔ ُ
افؼ ُط َو ُه َق ِّ
غ َو َحم ْ َُ َٓ ٚإِ ْن ُوجدَ ودُّ ُ َ
َح َه َؾ مْ ُْٓ َام َّ ْ
[]7

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق
المجلس األول :الصدق والكذب





ِ ِ
ِ
ز َـ َُ َِٕ ٜح ِد ِ َ ِ
وط ُد َ
ؼ ُ
ون
ا ْفَُذ ُب َوا ْف َُت ُْؿ َو َه ْؾ َ ْحت ُه ُؾ ا ْف َ َ
مه ٚإ َذا ُوجدَ مْْ ُف ادَْ ْ ُ
ِ ِ
ي ٞي َْت َِو ِٔف و َ ِ
ٚهر ْ ِ ِ
ِ
مهَ ٚظ َذ ْأ َخ ِر بِ َٖ ْن
احلد َ
َ ْ
حيتَّ ُؾ َأ ْن َي ًُق َد ُص ْٗ ُم َأ َحد َ
ْأ َخ ِر َط ُ َ
ُتْ َْزع ا ْفز َـ ُِ ٜمـ ادٌَِْٔ ِع إِ َذا و ِجدَ ا ْفُ َِذب َأ ِو ا ْف َُتْؿ ِمـ ـُؾ و ِ
اح ٍد ِمْ ُْٓ َام َوإِ ْن
َ
ُ ْ
ُ
ُ
َ
َ ََ

احل ِد ِ
ِ
ٚصؾ ف ِ ُِْ ِ
َٚن ْإَجر َثٚبِتً ٚفِِه ِ
غ وافقزر ح ِ
ٚد ِق ادُْ ٌَ ِّ ِ
َٚذ ِ
يٞ
َ
َّ
ب ا ْفَُٚت ِؿ َو ِذم ْ َ
ـ َ ُْ
قهل ٚإِ َّٓ بِْ ٚفًّ ِؾ افهٚف ِ ِ و َأ َّن ُص ْٗم ادْ ِ
ِ
ًٚص يذه ٛبِ َخر
َ
َّ
َ
ََ
َأ َّن افدُّ ْٕ ََٔ َٓ ٚيت ُّؿ ُح ُه ُ َ
افدُّ ْٕ ََٔ ٚو ْأ ِخ َرة  .اهـ
ؾٚفهدق يٍْع اهلل بف افًٌٚد ذم افدٕٔ ٚوأخرة وؿد ذـر اهلل ؾّٔـ ذـر مـ
٣مد ِومكم وايمِم ِ
ِ
٣مد َوم٣مت﴾ وذم آخر أيَ ﴿ ٜأ َفمدَّ
ايمِم َ َ َّ
أصحٚب إجر افًئؿ ﴿ َو َّ
اهلل ََُلؿ ََّمٕم ِْٖم َر ًة َو َأ ْصم ًرا َفمٓمِ ًٝمم﴾ وؿٚل اهلل ظز وجؾ خمز ًا ظـ يقم افَٔٚمََٰ ﴿ ٜه َذا
ِِ
كم ِصدْ ُوم ُٜم ْؿ ﴾ أي ذم أحِؽ ادقاؿػ وأصده ٚحٔٓ ٞ
ايمِم٣مدوم َ
َي ْق ُم َيٛم َٖم ُع َّ
صٍٔع ,وٓ ٕٚس ,وٓ مًغ ,وٓ مٚل ,وٓ جٚه ,و ُيْتٍع بٚفهدق مع اهلل ﴿
ِ
َّ٣مت َ َْت ِري َِمـ َ َْتتِ َٜم٣م ْإَ ْْن َ ُ٣مر َطم٣ميمِ ِد َ ِ َ
ِض اهلل َفمٛم ُْٜم ْؿ َو َر ُوقا
ََُل ْؿ َصمٛم ٌ
يـ هم َٝمٜم٣م أ َزمدً ا َّر َ
ِ
َفمٛمْ ُف ۚ ََٰذيمِ َ
ٝمؿ﴾ ؾِق ًٕقد إًٍْٔ ٚافهدق ,ؿقًٓ وؾً ً
ال واظتَٚد ًا
ؽ ا ْيم َٖم ْق ُز ا ْيم َٔمٓم ُ
وظِْٔ ٚأن ٕتحذ بف ذم مجٔع أحقافْ ,ٚؾق اهلل إن هذا مـ أظيؿ أشٌٚب رؾع
افدرجٚت ,وحهقل افزـٚت وحتهٔؾ احلًْٚت ,واهلل ادًتًٚن.
واخللق الذميه املضاد هلذه الصفة الكذب
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شقاء ـٚن افُذب افَقيل ,ؾ٘ن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل« :إٞمَّف ِ
أسم٣من
ِ
وإْنُم ا ْزم َت َٔم ِ
ايم َّٙم ْٝم َٙم َ٥م آسمِ ِ
َمٔمٜمم،
وإن ا ْٞم َْم َٙم ْٗم ُ
٦م ُ
وإْنُم وم٣مٓ رم ا ْٞم َْمٙم ْؼِّ ،
ث٣منَّ ،
ٝم٣منَّ ،
قب َِمـ ضم ِد ٍ
آطم ُر وم٣مئِ ٌؿ فمٙمٝمف زم َ٘م هٙم ٍ
....همٟم َسم ْٝمٛم٣م َ
يد،
فمعم َر ُصم ٍؾ َُم ًْ َت ْٙم ٍؼ يمِ َٗمٖم٣م ُه ،وإذا َ
َ

وإذا هق ي ْٟميت أضمدَ ِؾم َّٗمل وصم ِٜم ِف همٝم َمم ِِش ِؾمدْ َومف إلم َومٖم٣مه ،وَمٛم ِ
ْخ َر ُه إلم َومٖم٣م ُه،
ُ
ْ ْ
َ
ُ َ
َ
ُ ْ ُ
وم٣مل أزمق ر ٍ
صم٣مءَ :هم َٝم ُُم هؼ َ -
ور َّزمم َ
و َفم ْٝمٛمَ ُف إلم َومٖم٣م ُهَ - ،
وم٣ملُ :شم َّؿ َيت ََح َّق ُل إلم
َ
وم٣ملُ :
أطم ِر َهم َٝم ْٖم َٔم ُؾ زمف َِم ْث َؾ َم٣م َهم َٔم َؾ زم٣مجل٣مٞمِ ِ
اجل٣مٞمِ ِ
إو ِلَ ،همم َي ْٖم ُر ُغ َِمـ َ
ذيمؽ
٤م َ
٤م َّ
ِ
اجل٣مٞمِ ِ
٤م ضمتَّك َي ِِم َّح ذيم َ
ىم٣منُ ،شم َّؿ َي ُٔمق ُد فمٙمٝمف َهم َٝم ْٖم َٔم ُؾ َِم ْث َؾ َم٣م َهم َٔم َؾ
٤م ىمم َ
ؽ اجل٣مٞم ُ
ِ
هذان؟ َ
ولم َ
اظمَ َّر َة إُ َ
وم٣مل :وم٣مٓ ِرم :ا ْٞم َْمٙمِ ِؼ ا ْٞم َْمٙمِ ْؼ،
ح٣من اهلل َم٣م
وم٣ملُ :وم ُ
ٙم٦مُ :ؽم ٌْ َ
هم٣م ْٞم َْم َٙم ْٗمٛم٣م »...،إلم أن وم٣ملَ « :
ِش ِؾمدْ ُوم ُف إلم
ايمر ُصم ُؾ ايمذي أ َسم ْٝم َ
وأ ََّم٣م َّ
مم َ ُ
٦م فمٙمٝمفُ ،ي َ ْ
ِ
ايمر ُصم ُؾ َي ْٕمدُ و َِمـ َزم ْٝمتِ ِفَ ،هم َٝم٘م ِْذ ُب
وَمٛمْخ ُر ُه إلم َوم َٖم٣م ُهَ ،
وفم ْٝمٛمُ ُف إلم َوم َٖم٣م ُه ،هم١مٞمَّف َّ
َوم َٖم٣م ُهَ ،

ايم٘م َْذ َزم َ٥م َسم ٌْ ُٙمغُ أ َهم٣مقش أخرجف افٌخٚري ظـ شّرة

.

٣مء َك
أو ـٚن افُذب ذم افًٍؾ وآظتَٚد ,ؿٚل اهلل ظز وجؾ﴿ :إِ َذا َصم َ
َّؽ َيم َر ُؽم ُ
قل اهلل ۚ َواهلل َي ْٔم َٙم ُؿ إِٞم َ
قن َوم٣م ُيمقا ٞم َُْم َٜمدُ إِٞم َ
َّؽ َيم َر ُؽمق ُيم ُف َواهلل َي ُْم َٜمدُ
اظمُْٛمَ٣مهمِ ُٗم َ
إِ َّن اظمُْٛمَ٣مهمِ ِٗمكم َيم٘م ِ
قن﴾
َ٣مذ ُزم َ
َ
حٔ ٞـذبقا ذم اظتَٚداهتؿ ,وأم ٚبٖفًْتٓؿ ؾ٘هنؿ يَقفقن حمّد رشقل اهلل
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ,وهذا صدق وواؿع مـ حٔ ٞافْىؼ ,وفُْٓؿ ذم
اظتَٚدهؿ يُذبقن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ .ؾٖخز اهلل أهنؿ ـٚذبقن
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وذفؽ د ٚـ ٕٝٚؿِقهبؿ ظذ ؽر ذفؽ ,وشّقا بٚفُذب ,وشّقا بف .و َظ ْـ
َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن َر ُش َ
قل اهلل َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚل« :آ َي ُ٥م اظمُْٛمَ٣مهمِ ِؼ َشم َال َ
ث:ش -أ
ي :أطٓر ظالمٚت افٍْٚق« -إِ َذا َضمدَّ َ
ث ىم ََذ َبَ ،وإِ َذا َو َفمدَ َأ ْطم َٙم َ
ػَ ،وإِ َذا اؤْ َتُ ِ َـ
٣منش رواه افٌخٚري ومًِؿ .
َطم َ
ؾٚحلذر مـ افُذب ؾٕ٘ف يَقده إػ افٍجقر ,ـام تَدم حدي ٞابـ مًًقد
ِ
ِ
قر َي ِدي إِ َلم ايمٛم ِ
ِ
َّ٣مرَ ،وإِ َّن
َ :وإِ َّن ايم٘مَذ َب َ َْيدي إِ َلم ايم ُٖم ُجقرَ ،وإِ َّن ايم ُٖم ُج َ َ
ِ
َ٤م ِفمٛمْدَ اهللِ ىم ََّذا ًزم٣م ؾٍٔجر ذم اخلهقم ,ٜوذم
ايمر ُصم َؾ َيم َٝم٘مْذ ُب َضمتَّك ُي٘مت َ
َّ
افنٓٚدة ,وذم افٌٔع ,وذم افؼاء ,وذم مجٔع صٖٕف ,وذم يقم افَٔٚم ٜيَقل اهلل:
ِ
كم﴾.
﴿ َأ َٓ َيم ْٔم َٛم ُ٥م اهلل َفم َعم ايم٘مَ٣مذزمِ َ
وافُٚذب يالزمف افُذب حتك ذم افَٔٚم ,ٜؾٍل "صحٔ مًِؿ"« :وم٣مل
 :همٝمٙمٗمك ايمٔمٌد همٝمٗمقل  :أي همؾ  ،أَل أىمرَمؽ ،وأؽمقدك ،وأزوصمؽ ،وأؽمخر
يمؽ اخلٝمؾ واإلزمؾ ،وأذرك سمرأس وسمرزمع ؟ همٝمٗمقل  :زمعم .وم٣مل  :همٝمٗمقل :
أهمٓمٛمٛم٦م أٞمؽ َمالومل ؟ همٝمٗمقل  .ٓ :همٝمٗمقل  :هم١من أٞمً٣مك ىمم ٞمًٝمتٛمل .شمؿ يٙمٗمك
ايمث٣من ،همٝمٗمقل  :أي همؾ ،أَل أىمرَمؽ ،وأؽمقدك ،وأزوصمؽ ،وأؽمخر يمؽ اخلٝمؾ
واإلزمؾ ،وأذرك سمرأس وسمرزمع ؟ همٝمٗمقل  :زمعم ،أي رب .همٝمٗمقل  :أهمٓمٛمٛم٦م أٞمؽ
َمالومل ؟ همٝمٗمقل  .ٓ :همٝمٗمقل  :هم١من أٞمً٣مك ىمم ٞمًٝمتٛمل .شمؿ يٙمٗمك ايمث٣ميم٧م،
همٝمٗمقل يمف َمثؾ ذيمؽ ،همٝمٗمقل  :ي٣م رب ،آَمٛم٦م زمؽ وزم٘مت٣مزمؽ وزمرؽمٙمؽ،
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وصٙمٝم٦م وصٚم٦م وسمِمدوم٦م .ويثٛمل زمخغم َم٣م اؽمتْم٣مع ،همٝمٗمقل  :ه٣مهٛم٣م إذن.
وم٣مل  :شمؿ يٗم٣مل يمف  :أن ٞمٌٔم٧م ؾم٣مهدٞم٣م فمٙمٝمؽ .ويتٖم٘مر دم ٞمٖمًف َ :مـ ذا ايمذي
يُمٜمد فمقم ؟ همٝمختؿ فمعم همٝمف ،ويٗم٣مل يمٖمخذه وْلٚمف وفمٓم٣مَمف  :اٞمْمٗمل .همتٛمْمؼ
همخذه وْلٚمف وفمٓم٣مَمف زمٔمٚمٙمف ،وذيمؽ يمٝمٔمذر َمـ ٞمٖمًف ،وذيمؽ اظمٛم٣مهمؼ ،وذيمؽ
ايمذي يًخط اهلل فمٙمٝمفش
ؾٔ ٚأهي ٚادًِّقن ظِْٔ ٚأن ٕتٖدب بٔٚداب افؼظٔ ,ٜوإخالق افٌْقي,ٜ
ومـ ذفؽ أن ٓ حيدث ادرء بُؾ م ٚشّع حتك يتثٌ ٝؾٔام يَق ,وذم حديٞ
َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ « :ىم َٖمك زمِ٣مظمَْ ْر ِء
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
َأ ِيب ُه َر ْي َر َة
ِ
ُيدِّ َ
ث زمِ٘م ُِّؾ ََم٣م َؽم ِٚم َعش أخرجف مًِؿ ذم مَدم ٜصحٔحف .
ىمَذ ًزم٣م َأ ْن ُ َ
وبًّرؾ ٜؾؤِ ٜافهدق يًرف صٗم افُذب ,وـام ؿٔؾ( :بوده ٚتتٌغ
إصٔٚء) .
وؿد ظدوا مـ افُذب ـذب إم أو إب ظذ آبـ :تًٚل أظىٔؽ وٓ
يريد ذفؽ  ,ؾًقد ًٍٕؽ  ,وأبْٚئؽ  ,وزوجؽ ,وجمتًّؽ ظذ افهدق.
وؿد ًِٕؿ أبْٚئْ ٚافُذب وٕحـ ٓ ٕنًر ,يٖت آبـ بغ يديؽ ؿد أل َّ بٖمر
ربام حيتٚج ؾٔف إػ تٖدي ,ٛؾ٘ن صدؿؽ ضبتف ,وإن ـذبؽ ترـتف! وهذا مـ
إخىٚء افنٚئً ٜبغ افْٚس ؾٚضِ ٛمْف افهدق وبؼه بٚخلر ,ؾ٘ذا رأيٝ
مْف افهدق ,اظػ ظْف مع ٕهحف ,واهلل ادًتًٚن .
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ؾٌٌْٔل ظٌٚد اهلل أن ٕتحذ بخِؼ افٌْل افُريؿ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ,
وبخِؼ ادٗمْغ افهٚدؿغ ,أٓ وهق افهدق ,وأن ٕتْزه ظـ اخلِؼ افِئٔؿ,
أٓ وهق افُذب.
ؿٚل ابـ حٌٚن ذم روو ٜافًَالء وٕزه ٜافٍوالء (ص:)31 :
إن اهللَّ جؾ وظال ؾوؾ افًِٚن ظذ شٚئر اجلقارح ورؾع درجتف وأبٚن
ؾؤِتف بٖن إٔىَف مـ بغ شٚئر اجلقارح بتقحٔده ؾال جي ٛفًِٚؿؾ أن يًقد
آف ٜخَِٓ ٚاهللَّ فِْىؼ بتقحٔده بٚفُذب بؾ جيَ ٛظ َِ ْٔ ِف ادداوم ٜبرظٚيتف بِزوم
افهدق وم ٚيًقد َظ َِ ْٔ ِف ًٍٕف ذم داريف ٕن افًِٚن يَتيض َم ٚظقد إن صدؿٚ
ؾهدؿ ٚوإن ـذب ٚؾُذبٚ
وفَد أحًـ افذي يَقل:
ظقد فًٕٚؽ ؿقل اخلر حتظ بف  ...إن افًِٚن د ٚظقدت مًتٚد
مقـؾ بتَِٚض َم ٚشْْ ٝفف  ...ؾٚخس فًٍْؽ وإير ـٔػ ترتٚد  .اهـ
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1

احلّد هلل ,وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف ,أم ٚبًد :
ٕتُِؿ ذم هذا ادجِس ظـ خَِغ متوٚديـ ظذ ذضْ ٚافذي ذـرٕٚه:
أحدمه ٚرؽ ٛاهلل ظز وجؾ ؾٔف وح ٞظِٔف ,وختِؼ بف رشقل اهلل صذ
اهلل ظِٔف وشِؿ.
وافثٚين حذر اهلل ظز وجؾ مْف ,وتْزه ظْف ,وحذر مْف رشقفف صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ ,وابتًد ظْف ,أٓ ومه:ٚ
إم ٜٕٚواخلٔ ,ٜٕٚوذم حدي ٞأيب هريرة رِض اهلل ظْف« :أ ّد إَم٣مٞم٥م إلم َمـ
ائتٚمٛمؽ وٓ ختـ َمـ طم٣مٞمؽش أخرجف أبق داود (. )1313
ؾٕٚم ٜٕٚصٖهن ٚظئؿ ختِؼ هب ٚرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٌؾ بًثتف
وـٚن يًّك( :زم٣ميمِم٣مدق إَمكم).
وحغ بًثف اهلل ظز وجؾ بٌْقتف ورشٚفتف ـٚن مـ أول م ٚدظ ٚإفٔف إم,ٜٕٚ
ؾٍل حدي ٞأيب شٍٔٚن صخر بـ حرب رِض اهلل ظْف ُؿ ِْ َُ :ٝي ُٗم ُ
قل ا ْفم ٌُدُ وا
اهلل َو ْضمدَ ُهَ ،وَٓ سم ْ ِ
ُممىمُقا زمِ ِف َؾم ْٝمئً٣مَ ،واسم ُْرىمُقا ََم٣م َي ُٗم ُ
٣ميمِمال َِة
قل آ َزم٣مؤُ ىم ُْؿَ ،و َي ْٟم َُم ُرٞمَ٣م زمِ َّ
وايمِمدق َوأداء آَم٣مٞم٥م متٍؼ ظِٔف وافٍِظ فٌِخٚري .
1

كان هذا المجلس في الثالث  /من رمضان /لعام . 1٤٤1
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وجٚء ظـ جًٍر بـ أيب ضٚف ٛرِض اهلل ظْف حغ ؿٚل فِْجٚرَ :ي ْٟم َُم ُرٞمَ٣م
هلل َو ْضمدَ ُه َوٓ ٞم ْ ِ
َ٣من َي ْٔم ٌُدُ آ َزم٣مؤُ ٞمَ٣مَ ،و َي ْٟم َُم ُرٞمَ٣م
َأ ْن َٞم ْٔم ٌُدَ ا َ
ُمم َك زمِ ِف َؾم ْٝمئً٣مَ ،و َيٛم َْٜم٣مٞمَ٣م َفم َّم ىم َ
٣مء زمِ٣م ْيمٔمٜم ِد ،و َأد ِ
٣مف وا ْيمق َهم ِ
الة وايمِمدْ ِق ،وا ْيمٔم َٖم ِ
ِ
اء ْإَ ََم٣مٞم َِ٥م أخرجف أمحد
َْ َ َ
َ َ
َ َ
٣ميمِم َ ِّ
زمِ َّ
(.)0152

ؾّالزمتف إم ٜٕٚوإمر هب ٚمـ أطٓر ظالمٚت اإلشالم ؾٓق ديـ إم,ٜٕٚ
هلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َح ِدي َث ْ ِ
و َظ ْـ ُح َذ ْي ٍَ ََ ٜؿ َٚلَ :حدَّ َثََْ ٚر ُش ُ
غ َؿدْ َر َأ ْي ُٝ
قل ا ِّ
قب ايمر َصم ِ
مهَ ,ٚو َإََٔ ٚأ ْٕتَيِ ُر َ
٣مل،
أخ َرَ .حدَّ َثََْ « ٚأ َّن إَ ََم٣م َٞم َ٥م َٞم َز َيم ْ
٦م ِدم َصم ْذ ِر ُوم ُٙم ِ ِّ
َأ َحدَ ُ َ
آنَ ،همٔمٙمِٚمقا َِمـ ا ْيم ُٗمر ِ ِ ِ
ايمًٛم َِّ٥مش أخرجف مًِؿ ()121
آن َو َفمٙم ُٚمقا َم َـ ه
َ ْ
ُشم َّؿ َٞم َز َل ا ْيم ُٗم ْر ُ َ ُ
وـؿ هل إحٚدي ٞافداف ٜظذ ؾؤِ ٜهذه ادزي ٜوهذا اخلِؼ افرؾٔع
افذي يتّٔز بف افُرمٚء.
وؿد ؿٚل اهلل ظز وجؾ مٌْٔ ٚصٖن أم ٜٕٚافديـ ﴿إِٞمَّ٣م َفم َر ْوٛمَ٣م إَ ََم٣م َٞم َ٥م َفم َعم
ِ
٣مل َهم َٟمزمكم َأ ْن َ ِ
ايمًٚمق ِ
ض َو ِْ
َح َٙم َٜم٣م ا ِ
ات َوإَ ْر ِ
٣من
إلٞم ًَْ ُ
اجل ٌَ ِ َ ْ َ
ُيٚم ْٙمٛم ََٜم٣م َو َأ ْؾم َٖم ْٗم َـ َمٛم َْٜم٣م َو َ َ
َّ َ َ
ْ
قَم٣م َصم ُٜم ً
قٓ﴾ [إحزاب.]50:
إِ َّٞم ُف ىم َ
َ٣من َـم ُٙم ً
ؾٚفتقحٔد أم ٜٕٚؾال جيقز أن تكف افًٌٚدات فٌر اهلل ظز وجؾ,
وسؾٓ ٚفٌر اهلل خٔ.ٜٕٚ

[]04

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق



المجلس الثاني :األمانة والخيانة



وافًْ ٜأم ٜٕٚؾٔج ٛأن تتًٌد هلل ظز وجؾ هب ,ٚوافتًٌد بٚفٌدظ ٜخٔ,ٜٕٚ
َ٦م
ايمِم َال َة ىمَ٣مٞم ْ
وهُذا افهالة وافهٔٚم أم ,ٜٕٚأمْؽ اهلل هذه افًٌٚدات﴿ :إِ َّن َّ
ِِ
كم ىمِتَ٣م ًزم٣م ََم ْق ُومقسمً٣م﴾ [افًْٚء.]121 :
َفم َعم اظمُْ ْ٠مَمٛم َ
وافهٔٚم أم ٜٕٚؾ ال يراك أحد ذم خِقتؽ ومع ذفؽ تراؿ ٛاهلل ظز وجؾ
ذم هذه افنًرة افًئّ ,ٜومـ إمٕٚٚت ؽًؾ اجلْٚب ,ٜو أن تهع بقوقء
هبـ َمع
مخس ََمـ صم٣مء َّ
وضٓٚرة تٚم ٜؾٍل حدي ٞأيب افدرداء رِض اهلل ظْفٌ :
ِ
ِ
دطمؾ اجلٛمَّ َ٥م َمـ ضم٣م َهمظ فمعم ايمِم ِ
ٍ
ِ
ٜمـ
ٙمقات
إيمن َ
ٜمـ ورىمقفم َّ
اخلٚمس فمعم ووقئ َّ
َّ
َ
ِ
ِ
ايمٌٝم٦م إن أؽمتَْم٣مع إيمٝمف ؽم ً
ٌٝمال
وضم٨م
رَمّم٣من
ٜمـ وص٣مم
َ
َ
َّ
هـ وَمقاومٝمت َّ
وؽمجقد َّ
ِ
إمٜٕٚ؟
ٌٕل اهللِ وم ٚأدا ُء
ٞمٖمًف وأ َّدى إَم٣مٞم٥مَ ؿٔؾ :يَّ ٚ
وأفمْمك ايمزَّىم٣م َة ؿم ِّٝمٌ ً٥م هب٣م ُ
ٍ
ِ
يشء َمـ ديٛمِف ِ
ُ
نمغمه٣مش
ازمـ آد َم فمعم
ايمٕمًؾ َمـ
ؿٚل:
اجلٛم٣مزم٥م َّ
يٟمَم ْـ َ
إن اهللَ َل َ
أخرجف أبق داود (.)207
ومـ إم ٜٕٚأداء احلَقق إػ أصحٚهب ٚـٚفقافديـ واجلران وإرحٚم
ِ ِ
ِ
يـ ُهؿ ََِٕم٣مٞم ِ
قن} [ادٗمْقن.]6 :
افم َ
َ٣مِتِ ْؿ َو َفم ْٜمده ْؿ َر ُ
وؽرهؿ ,ؿٚل اهلل { َوا َّيمذ َ ْ َ
وؿد حذر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مم ٚيوٚده ,ٚوأخز أن اخلٔ ٜٕٚصٍٜ
أن

أهؾ افٍْٚق وافًٔٚذ بٚهلل أصحٚب افتِقن ؾٍل حدي ٞأيب هريرة
ث :إِ َذا َضمدَّ َ
افٌْل ط ؿٚل «آ َي ُ٥م اظمُْٛمَ٣مهمِ ِؼ َشم َال ٌ
ث ىم ََذ َبَ ،وإِ َذا َو َفمدَ َأ ْطم َٙم َ
ػَ ،وإِ َذا
٣منش أخرجف مًِؿ (.)37
اؤْ َتُ ِ َـ َطم َ
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ؾٚخلٔ ٜٕٚطٚهرة ذم ادْٚؾؼ ,ذم ديْف ,ومًٚمالتف ,وظٌٚداتف ,وـالمف ,ومجٔع
صٖٕف.
وإذا رؾً ٝإم ٜٕٚؿٚم ٝافًٚظ ٜوٓ يٌَك إٓ افٍُٚر افذيـ ٓ أمٜٕٚ
ؾٔٓؿ ؾٍل افٌخٚري( )37ظـ ظ َى ِ
ٚء ْب ِـ َي ًَ ٍ
ٚرَ ,ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة رِض اهلل ظْف
َ ْ َ
َؿ َٚلَ :ب ْْٔ ََام افٌَِّْ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ ِذم َجمِِْ ٍ
حيدِّ ُ
ايب
ث اف ََ ْق َمَ ,جَ ٚء ُه َأ ْظ َر ِ ٌّ
س َُ
ِ
ٚظ ُٜ؟ َؾ َّ ََ ٙر ُش ُ
حيدِّ ُ
ثَ ,ؾ ََ َٚل
قل اهلل َص َّذ ا ُ
افً َ
هلل َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿ ُ َ
َؾ ََ َٚلَ :متَك َّ
َب ًْ ُض اف ََ ْق ِمَ :ش ِّ َع َمَ ٚؿ َٚل َؾُ َِر َه َمَ ٚؿ َٚلَ .و َؿ َٚل َب ًْ ُو ُٓ ْؿَ :ب ْؾ َل ْ َي ًْ َّ ْعَ ,حتَّك
ِ
ِ
ايمً٣م َفم ِ٥مش َؿ َٚلَ :هَ ٚإََٔ ٚيٚ
ايمً٣مئ ُؾ َفم ِـ َّ
إِ َذا َؿ ََ ٙحدي َث ُف َؿ َٚلَ « :أ ْي َـ ُ -أ َرا ُه َّ -

ِ
ِ
ػ
ايمً٣م َفم َ٥مشَ ,ؿ َٚلَ :ـ ْٔ َ
َر ُشق َل اهللَ ,ؿ َٚلَ « :هم١مِ َذا ُو ِّٝم َٔم٦م إَ ََم٣م َٞم ُ٥م َهم٣م ْٞمتَٓم ِر َّ
ِ
ِِ
ايمً٣م َفم َ٥مش
إِ َو َ
ٚظت َُٓٚ؟ َؿ َٚل« :إِ َذا ُو ِّؽمدَ إَ َْم ُر إِ َلم نمَ ْ ِغم َأ ْهٙمف َهم٣م ْٞمتَٓم ِر َّ
َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهلل َ -ص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َ " :-ؽم َٝم ْٟم ِيت َفم َعم
وظْف
َ٣مذب ،وي٘م ََّذب همِٝمٜم٣م ايمِم ِ
ِ
ِ
ايمٛم ِ
٣مد ُق،
ات َطمدَّ ا َفم ُ
َّ٣مس َؽمٛم ََق ٌ
٣متُ ،ي َِمدَّ ُق هم َٝمٜم٣م ا ْيم٘م ُ َ ُ ُ َ
َّ
ِ
اخل٣مئِـ ،و ُ َ ِ
ِ
كم...ش أخرجف ابـ مٚجف (. )2214
ُي َّق ُن هم َٝمٜم٣م ْإََم ُ
َو ُي ْ٠مَتَ َ ُـ هم َٝمٜم٣م َْ ُ َ
ويَقل اهلل ظز وجؾ﴿ :إِ َّن اهلل ي ْٟمَمرىمُؿ َأن سم َُ٠مدوا ْإََم٣مٞم ِ
َ٣مت إِ َ َٰلم َأ ْهٙمِ َٜم٣م﴾.
ه
َ
َ ُُ ْ

ؾٖي أم ٜٕٚـٍِ ٝهب ٚيٌٌْل أن تٗدهي ٚإػ أهِٓ ,ٚـٚمِ ٜمقؾقرة وفؽ مـ
٣مدم ِ
اخل ِ
اهلل إجر وافثقاب ,ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ « :
إَمكم اظمًٙمؿ
ايمذي ي٠مدي َم٣م وىمؾ زمف يمف أصمرش متٍؼ ظِٔف ,مع إٔف ظٌٚرة ظـ خٚدم ,إم ٚابـ
[]06

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق



المجلس الثاني :األمانة والخيانة



أو زوج ٜأو ظٌد ,وؿد وّـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فألم ٜاجلْٜ
اصدُ ُومقا إِ َذا َضمدَّ ْشمت ُْؿَ ،و َأ ْو ُهمقا
بٕٚم ,ٜٕٚؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿْ « :
ِ
وصم٘م ُْؿَ ،ونمُ هّمقا َأ ْزم َِم٣م َرىم ُْؿَ ،و ُىم هٖمقا
اضم َٖم ُٓمقا ُهم ُر َ
إِ َذا َو َفمدْ سم ُْؿَ ،و َأ هدوا إِ َذا ا ْئتُٚمٛمْت ُْؿ َو ْ
َأ ْي ِد َي٘م ُْؿش أخرجف أمحد ظـ ظٌداهلل بـ ظّرو.
ومـ إمٕٚٚت رد افَِى ,ٜؾًـ زيد بـ خٚفد رِض اهلل ظْف ,ؿٚل جٚء
رجؾ إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾًٖفف ظـ افَِى ,ٜؾَٚل« :افمرف
فمٖم٣مصٜم٣م ووىم٣مءه٣م ،شمؿ فمرهمٜم٣م ؽمٛم٥م ،هم١من صم٣مء ص٣مضمٌٜم٣م ،وإٓ همُمٟمٞمؽ هب٣مش.
ؿٚل :ؾوٚف ٜافٌْؿ؟ ؿٚل« :هل يمؽ ،أو ٕطمٝمؽ ،أو يمٙمذئ٤مش .ؿٚل :ؾوٚفٜ
اإلبؾ؟ ؿٚلَ« :م٣م يمؽ وَل٣م؟ َمٔمٜم٣م ؽمٗم٣مؤه٣م وضمذاؤه٣م ،سمرد اظم٣مء وسمٟمىمؾ ايمُمجر
ضمتك يٙمٗم٣مه٣م رهب٣مش أخرجف افٌخٚري أخرجف مًِؿ (.)1500
ؿٚل َؿ َٚل َر ُش ُ
قل

ومـ إمٕٚٚت إذان ذم افقؿ ,ٝؾًـ أيب أمٚمٜ
اهللِ طِ ْ " :
اإل ََم٣م ُم َو ِ٣مَم ٌـ َواظمُْ َ٠م ِّذ ُن َُم ْ٠مَتَ َ ٌـ " أخرجف أمحد (.)00016
ومْٓ ٚإم ٜٕٚذم افنٓٚدات ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ { :هم١مِ ْن َأ َِم َـ َزم ْٔم ُّم٘م ُْؿ َزم ْٔم ًّم٣م
َهم ْٙم ُٝم َ٠م ِّد ا َّيم ِذي اؤْ َتُ ِ َـ َأ ََم٣م َٞم َت ُف َو ْيم َٝمت َِّؼ اهلل َر َّزم ُف} [افٌَرة. ]061 :
وإم ٜٕٚصٍ ٜافُرمٚء ويتخَِقن هب ٚذم مجٔع صٖهنؿ .وؿد ـٚن افًرب
يتٍٚخرون بٖداء إم .ٜٕٚأم ٚأن ًٕٖل اهلل افًالم ,ٜؾَد ؾن ٝاخلٔ ٜٕٚذم
ـثر مـ إمقر ,اخلٔ ٜٕٚبغ إزواج ,واخلٔ ٜٕٚبغ اجلران ,واخلٔ ٜٕٚبغ
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إرحٚم ,واخلٔ ٜٕٚفديـ رب افًٚدغ ,واخلٔ ٜٕٚفألمراء واحلُٚم ,واخلٜٕٔٚ
ِ
َٚشٚ
مـ اجلّٔع إٓ م ٚرحؿ ريب ,ؾ ًَ ْـ َظ ٌْدَ اهللِ ْب َـ ُظ َّ َر
إٔف َفَ َل ٕ ً
َخ َر ُجقا ِم ْـ ِظْ ِْد َم ْر َو َ
ان َؾ ََ َٚلِ :م ْـ َأ ْي َـ َجَ ٚء َه ُٗ َٓ ِء؟ َؿُ ٚفقاَ :خ َر ْجَِْ ٚم ْـ ِظْ ِْد
ْإَ ِم ِر َم ْر َو َ
ان َؿ َٚلَ :وـ ُُّؾ َحؼ َر َأ ْيت ُُّق ُه َت َُ َِّ ّْت ُْؿ بِ ِفَ ,و َأ َظْْت ُْؿ َظ َِ ْٔ ِفَ ,وـ ُُّؾ ُمُْْ ٍَر

قلَ :مُ ٚيُْْ َُرَ ,ؾَْ َُ ُ
َر َأ ْيت ُُّق ُه َأ ُْٕ َْر ُُتُق ُه َو َر َد ْد ُُتُق ُه َظ َِ ْٔ ِفَ ,ؿُ ٚفقاَ َٓ :واهللَِ ,ب ْؾ َي َُ ُ
قل:
َؿدْ َأ َص ٌْ ََ ,ٝأ ْص َِ َح َؽ اهللَُ ,ؾِ٘ َذا َخ َر ْجَِْ ٚم ْـ ِظْ ِْد ِه ُؿ ََِْْ ٚؿَ ٚت َِ ُف اهللَُ ,مَ ٚأ ْط َِ َّ ُف
هللُ " :ىمٛمَّ٣م زمِ َٔم ْٜم ِد رؽم ِ
هلل َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ َٞم ُٔمده َه َذا
قل اهللِ َص َّعم ا ُ
َو َأ ْؾ َج َر ُه َؿ َٚل َظ ٌْدُ ا ِ
َ ُ
َ٣من َه٘م ََذا " أخرجف افسمذي (. )0304
ٞمِ َٖم٣م ًوم٣م ظمَ ِ ْـ ىم َ

وؿد حذر اهلل ظز وجؾ مـ إوٚظ ٜإم , ,ٜٕٚد ٚذم ذفؽ مـ افير
ِ
يـ
افًئؿ ,ومـ ذفؽ أن أبْٚءك أم ٜٕٚظْدك ,ؿٚل اهلل ظزوجؾَ ﴿ :ي َ٣مأ ه ََي٣م ا َّيمذ َ
ايمر ُؽم َ
قن (َ )72وا ْفم َٙم ُٚمقا
قل َو َختُقٞمُقا َأ ََم٣مٞمَ٣مسمِ٘م ُْؿ َو َأ ْٞمت ُْؿ َسم ْٔم َٙم ُٚم َ
َآَمٛمُقا َٓ َختُقٞمُقا اهلل َو َّ

ِ
ِ
ِ
ٝمؿ﴾ [إٍٕٚل,]06 ,05 :
َأٞم ََّم َأ َْم َقا ُيم٘م ُْؿ َو َأ ْو َٓ ُدىم ُْؿ هم ْتٛمَ ٌ٥م َو َأ َّن اهلل فمٛمْدَ ُه َأ ْصم ٌر َفمٓم ٌ
ؾٔج ٛأن تَقم ظذ تربٔتٓؿ واإلحًٚن إفٔٓؿ ,وأن تٖـِٓؿ احلالل افىٔ,ٛ
وتدظق هلؿ ,وتسؾؼ هبؿ.
وإذا ـْ ٝذم مجٔع مًٚمالتؽ ظذ افقجف افذي ذع اهلل ؾٓذه هل
إم.ٜٕٚ
وم ٚأحًـ ؿقل افنٚظر:
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أد إم ٜٕٚواخلٔ ٜٕٚؾٚجتْ *** ٛواظدل وٓ تيِؿ يى ٛفؽ مًُٛ
وؿد تقظد اهلل ظز وجؾ اخلٚئْغَ ﴿ :وإِن ُي ِريدُ وا ِطم َٝم٣م َٞمت َ
َؽ َهم َٗمدْ َطم٣مٞمُقا اهلل
ِ
ِ
ِ
ِ
ٝمؿ﴾ .
ٝمؿ َضم٘م ٌ
َمـ َوم ٌْ ُؾ َهم َٟم َْم٘م ََـ َمٛم ُْٜم ْؿ َواهلل َفمٙم ٌ
ػ اهلل ظز وجؾ بٚفُٔد وادُر وآشتٓزاء وافًخري ٜوؽر
وؿد ُو ِص َ
ذفؽ مـ صٍٚت ادَٚبِ ,ٜفُـ د ٚـٚن اخلٔ ٜٕٚصٍ ٜذمّٔ ٜؿٚلَ ﴿ :وإِن ُي ِريدُ وا
ِطم َٝم٣م َٞمت َ
َؽ َهم َٗمدْ َطم٣مٞمُقا اهلل َِمـ َوم ٌْ ُؾ﴾ ول يَؾ َيْٓؿ ٕٕف صٍ ٜذمّٔ ٜذم مجٔع
َٚن َظ َذ رش ِ
إحقال ٓ تهدر إٓ مـ فئٔؿ ؾ ًَ ْـ َظ ِٚئ َن ََ ٜؿَ ٚف ْ :ٝـ َ
قل اهللِ َص َّذ
َ ُ
ٚن َؽِِٔ َي ِ
ٚن ِؿ ْى ِري ِ
اهلل َظ َِٔ ِف وش َِّؿ َثقب ِ
ٚنَ ,ؾُ َ
َٚن إِ َذا َؿ ًَدَ َؾ ًَ ِر َقَ ,ث َُ َ
ال َظ َِ ْٔ ِف,
َّ
ْ َ َ َ َْ
افنِ ٚم ف ِ ٍُال ٍَن افٔٓ ِ
قد ِّيَ ,ؾ َُ ِْ َُ :ٝف ْق َب ًَ ْث َ ٝإِ َف ْٔ ِفَ ,ؾ ْ
َؾ ََ ِد َم َب ٌّز ِم َـ َّ
س ْي َِ ٝم ْْ ُف
َُ
ٚص َ َ

ِ
غ إِ َػ ا َْدٔ ِ
ِ
َث ْق َب ْ ِ
ٛ
نةَ ,ؾ َٖ ْر َش َؾ إِ َف ْٔفَ ,ؾ ََ َٚلَ :ؿدْ َظِ ّْ َُ ٝمُ ٚي ِريدُ  ,إِٕ ََّام ُي ِريدُ َأ ْن َي ْذ َه َ
ََْ
بِام ِيل َأو بِدَ ر ِ ِ
امهلَ ,ؾ ََ َٚل َر ُش ُ
قل اهللِ َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ :ىم ََذ َبَ ،ومدْ َفمٙمِ َؿ َأ ِّن
ْ َ
َ
ِ
٣مه ْؿ اهللَ ،وآ َد ُاه ْؿ يمِ َ
أل ََم٣مٞم َِ٥م أخرجف افسمذي (. )1011
َم ْـ َأ ْسم َٗم ُ

ومـ أداء إم ٜٕٚحٍظ افقصٚي ,ٚوافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ د ٚأراد
اهلجرة أخر ظع بـ أيب ضٚف ٛرِض اهلل ظْف فرد إمٕٚٚت افتل ـ ٕٝٚظْده
واخلٔ ٜٕٚؿد تُقن حًٔ ,ٜوؿد تُقن مًْقي ,ٜوربام ـ ٕٝٚخٕٔٚتف ذم ظْٔف,
وشًّف ,وبكه وأـِف وذبف ومًٚمالتف ,ؾ ًَ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ :أ َّن َر ُش َ
قل اهلل
َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚلَ « :و ََم ْـ نم ََُّمٛمَ٣م َهم َٙم ْٝم َس َِمٛمَّ٣مش متٍؼ ظِٔف .
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ؾًذ اإلًٕٚن إٓ أن يتحذ بٕٚم ٜٕٚوأن يتًقد أدائٓ ٚوإيٚه ٚأن يٍرط
ؾٔٓ ,ٚؾ٘ن ادحٚؾي ٜظِٔٓ ٚمـ أظيؿ م ٚيَرب إػ اهلل ظز وجؾ  ,ومـ أظيؿ
إمٕٚٚت م ٚيَقم بف افدظٚة إػ اهلل ظز وجؾ ,ؾَد أمْٓؿ افْٚس ظذ ديْٓؿ
ؾًِٔٓؿ أن يقجٓقا افْٚس إػ م ٚيًٍْٓؿ ذم ديْٓؿ ودٕٔٚهؿ ,بد ًأ بٚفدظقة إػ
افتقحٔد وافتحذير مـ افؼك وافتْديد ,وهُذا افدظقة إػ افًْ ٜوافتحذير
مـ افٌدظ ٜوافتحذير مـ ادًٚص وافًٔئٚت ,وحيذر افدظٚة مـ افٌش ذم
افدظقة إػ اهلل ظز وجؾ ؾ٘ن اخلٔ ٜٕٚؾٔٓ ٚأظيؿ مـ أي خٔ ,ٜٕٚؾ٘ذا خٚن
افداظل إػ اهلل ادجتّع ـٚن ـٚذب ٚظذ اهلل ,وـٚذب ٚظذ رشقل اهلل صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ ,وربام وصؾ بف إمر إػ حتِٔؾ احلرام وحتريؿ احلالل.
ومـ اخلٔ ٜٕٚم ٚيهدر مـ افتحذير مـ افدظٚة إػ اهلل ,ؾ٘ن افدظٚء إػ اهلل
بؼ يهٌٔقن وَيىئقن ويًِّقن وجيِٓقن فُـ يٌٌْل أن ٓ حيذر مـ شْٜ
افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بؾ حي ٞظِٔٓ ,ٚويرؽ ٛؾٔٓ ٚويدظك إفٔٓ ,ٚويثْك
ظذ محِتٓ ,ٚوـؾ ذفؽ مـ إمٕٚٚت ,وؿد تَدم أمر اهلل ظز وجؾ﴿ :إِ َّن اهلل
ي ْٟمَمرىمُؿ َأن سم َُ٠مدوا ْإََم٣مٞم ِ
َ٣مت إِ َ َٰلم َأ ْهٙمِ َٜم٣م﴾ ,ؾًِْٔ ٚأن ٕٗدي احلَقق افتل ظِْٔٚ
ه
َ
َ ُُ ْ
وٕىِ ٛاحلؼ افذي فْ ٚبَدر اشتىٚظتْ ,ٚوإٓ ؾٚإلًٕٚن خمٚض ٛبٖمر اهلل,
ِ
يـ َآَمٛمُقا َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ
وآبتًٚد ظـ هنٔف ,وٓ ييه مـ وؾ ﴿ َي٣م َأ ه ََي٣م ا َّيمذ َ
َ
يىمُؿ ََّمـ َو َّؾ إِ َذا ْاهتَدَ ْيت ُْؿ﴾ ,ؾٚدٗمـ حَ ً ٚهق ادُٗتـ ,ؾًـ
أٞم ُٖم ًَ٘م ُْؿ ۚ َٓ َي ُ ه
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َؾ َوَ ٚف َْ ٜب َـ ُظ ٌَ ْٔ ٍد َأ َّن افٌَِّْ َّل َ -ص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َ -ؿ َٚل" :اظمُْ ْ٠م َِم ُـ ََم ْـ َأ َِمٛمَ ُف
ايمٛمَّ٣مس فم َعم َأَمق ِ
اَل ْؿ َو َأ ْٞم ُٖم ًِ ِٜم ْؿ " أخرجف افسمذي (. )1712
ُ َ َْ
َّ
ؾتحؾ بٕٚم ٜٕٚفتهؾ دار افُرام ** ٜإن تُـ مْؽ اخلٔ ٜٕٚإهن ٚحٚل
ادٜٕٓٚ
أشٖل اهلل يل وفُؿ افرمح ٜوادٌٍرة.
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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1

احلّد هلل ,وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل ,وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل,
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف.
أم ٚبًد:
ٕذـر ذم هذا ادجِس أمريـ ظئّغ جِِٔغ متوٚديـ:
أحدمه :ٚشٌ ٛفًًِٚدة ,وأخر :مـ أشٌٚب افنَٚوة.
أٓ ومه ٚصِ ٜوؿىًٔ ٜافرحؿ ,ؾهِ ٜافرحؿ شٌ ٛفُؾ خر ٕن
صٚحٌٓ ٚمقصؾ مـ اهلل ظز وجؾ ,وؿىًٔ ٜافرحؿ مـ أشٌٚب افؼ وافور,
ٕن صٚحٌٓ ٚمَىقع مـ اهلل ظز وجؾ.
وإدف ٜظذ ذفؽ ـثرة مْٓ ,ٚم ٚأخرجف افنٔخٚن مـ حدي ٞأيب هريرة
رشقل اهللَّ« :إِ َّن اهللَّ َسم َٔم٣ملم َطم َٙم َؼ َ
ُ
اخل ْٙم َؼ َضمتَّك إِ َذا َهم َر َغ
رِض اهلل ظْف ؿٚل :ؿٚل
ِ
ِ
٦مَ :ه َذا َم َٗم٣م ُم ا ْيم َٔم٣مئِ ِذ زمِ َ
ؽ َِم َـ ا ْيم َٗمْمِٝم َٔم ِ٥مَ ،وم َ٣ملَٞ :م َٔم ْؿَ ،أ ََم٣م
ايمر ِضم ُؿَ ،هم َٗم٣م َيم ْ
َمٛم ُْٜم ْؿ َوم َ٣مَم٦م َّ
٦مَ :زم َعم ،وم٣ملَ :
همذيمِ َؽ
كم َأ ْن َأ ِص َؾ ََم ْـ َو َص َٙم ِؽَ ،و َأ ْوم َْم َع ََم ْـ َوم َْم َٔم ِؽ؟ َوم٣م َيم ْ
سم َْر َو ْ َ
َيم ِؽُ ،شم َّؿ َوم َ٣مل َر ُؽم ُ
قل اهللَّ :اومرؤوا إِ ْن ِؾم ْئت ُْؿَ ﴿ :هم َٜم ْؾ َفم ًَ ْٝمت ُْؿ إِ ْن سم ََق َّيم ْٝمت ُْؿ َأ ْن
ض و ُسم َٗم ِّْمٔمقا َأرضم٣مَم٘مُؿ  ُأو َيمئِ َ ِ
ِ
يـ َيم َٔمٛم َُٜم ُؿ اهلل
ؽ ا َّيمذ َ
ُ
ُسم ْٖمًدُ وا ِدم ْإَ ْر ِ َ
ْ َ َ ْ
َهم َٟم َص َّٚم ُٜم ْؿ َو َأ ْفم َٚمك َأ ْزم َِم َ٣مر ُه ْؿ﴾[ .حمّد.]01 -00:ش
1

كان هذا المجلس في الرابع /من شهر رمضان  /لعام . 1٤٤1
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ومـ وصِف اهلل ظز وجؾ وصِف فُؾ خر ,ومـ ؿىًف اهلل ظز وجؾ
ؿىًف مـ ـؾ خر ,واهلل ادًتًٚن.
وذم "صحٔ افٌخٚري" َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
٤م
قل اهللََ « :م ْـ َأ َضم َّ
ِ
ِ
ِ
َأ ْن ُي ٌْ ًَ َط يمف ِدم ِر ْز ِوم ِفَ ،
َح ُف».
وأ ْن ُيٛم ًَْ َٟم َيم ُف ِدم َأ َشم ِرهَ ،هم ْٙم َٝمِم ْؾ َر َ
ؾ ّـ أح ٛشً ٜافرزق ؾًِٔف أن يُقن وص ٓٚفِرحؿ ,ومـ أح ٛضقل
إجؾ ظذ ؿقل ٕهؾ افًِؿ وأن يُقن مذـقرا بٚجلّٔؾ ؾًِٔف بهِٜ
افرحؿ.
وـٚن مـ مٌٚدئ دظقة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إمر بهِ ٜإرحٚم,
ـام ذم حدي ٞأيب شٍٔٚن وؿد تَدم يٟمَمرٞم٣م زم٣ميمِمالة وايمِمدق وايمٔمٖم٣مف
وايمِمٙم٥م .
بؾ إن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٚن ذم ضريؼ ؾجٚءه رجؾ ؾٖخذ بزمٚم
ِ ِ
قل اهلل َ -أ ْو َيُ ٚحمَّدُ َ -أ ْخ ِ ِ
ٕٚؿتفَ ,ؿ َٚلَ :يَ ٚر ُش َ
اجلْ ََِّ , ٜو َمٚ
زين بِ َام ُي ََ ِّر ُبْل م َـ ْ َ
ْ
َّ
يٌ ِ
َػ افٌَِّْ ُّل َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿُ ,ث َّؿ َٕ َي َر ِذم
ٚظدُ ِين ِم َـ افْ َِّٚرَ ,ؿ َٚلَ :ؾُ َّ
َُ
ِ
ِ
ػ ُؿ ِْ َٝ؟ َؿ َٚلَ :ؾ َٖ َظَ ٚد,
ي»َ ,ؿ َٚلَ :ـ ْٔ َ
َأ ْص َحٚبِفُ ,ث َّؿ َؿ َٚلَ « :يم َٗمدْ ُو ِّهم َؼَ ،أ ْو َيم َٗمدْ ُهد َ

ِ
َؾ ََ َٚل افٌَِّْل ص َّذ اهلل َظ َِٔ ِف وش َِّؿَ « :سمٔمٌدُ اهلل َٓ سم ْ ِ ِ
ايمِم َالةَ،
ٝمؿ َّ
ْ َ َ َ ُْ
ُّ َ
ُمم ُك زمِف َؾم ْٝمئً٣مَ ،وسمُٗم ُ
ِ
ايمر ِضم َؿَ ،د ِع ايمٛمَّ٣م َوم َ٥م» احلدي ٞذم افهحٔحغ ظـ أيب
َوسم ُْ٠م ِيت ايم َّزىمَ٣مةََ ،وسمَِم ُؾ َّ
أيقب رِض اهلل ظْف.
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وصٚهدٕ ٚإٔف ط ؿرن صِ ٜافرحؿ بٚفتقحٔد وافهالة وافزـٚة .
وـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وص ٓٚفِرحؿ ؿٌؾ بًثتف ,وهلذا حغ
َ ِ
مم،
دخؾ ظذ خدجي ٜرِض اهلل ظْٓ ٚتردمػ بقادره ؿٚف ٝخدجي« :ٜىم ََّال ،أ ْزم ْ
يؽ اهلل َأزمدً ا؛ إِٞم َ ِ
َهم َقاهلل َٓ ُ ْ
ُي ِز َ
ايمر ِضم َؿ» ,وؿد تَدم .
َ
َّؽ َيمتَِم ُؾ َّ
ؾهِ ٜافرحؿ ,صٖهن ٚظئؿ اصتؼ اهلل اشّٓ ٚمـ اشّف ـام ذم حديٞ
ايمر ِضم ُؿ ِؾم ْجٛمَ ٌ٥م َهم َٚمـ
ظٚئن ٜوؽره ٚأن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚلَّ « :
و َص َٙمٜم٣م َو ِص ُٙمف ،وَمـ وم َْم َٔم َٜم٣م َوم َْم َٔمف »[ .أخرجف افٌخٚري ظـ أيب هريرة
].
وذم مًْد أمحد ظـ ظٌد افرمحـ بـ ظقف

ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف

وشِؿ ؿٚل اهلل ظز وجؾ :أٞم٣م ايمرَحـ طمٙمٗم٦م ايمرضمؿ واؾمتٗم٦م َل٣م َمـ اؽمٚمل،
ويَقل افٌْل طَ ٓ« :يدْ ُطم ُؾ َ
اجلٛمَّ َ٥م

همٚمـ وصٙمف وصٙمتف وَمـ ومْمٔمف زمتتف
َوم٣مؿمِ ٌع» أي :رحؿ ـام ذم "افهحٔحغ" مـ حدي ٞجٌر بـ مىًؿ رِض اهلل
ظْف.
و ؿىًٔ ٜإرحٚم شٌ ٛفُثر مـ افٌالء افذي حيهؾ فِْٚس ,ؾٍل
حدي ٞأيب بُرة رِض اهلل ظْفَ« :م٣م َمـ ٍ
هلل سمٔم٣ملم
ئمجؾ ا ُ
ذٞم٤م
أصمدر أن ِّ
ُ
ِ
ِ
وومْمٝمٔم٥م
ايمٌٕمل
أطمرة َمثؾ
يمِم٣مضمٌف ايمٔمٗمقزم َ٥م دم ايمدٞمٝم٣مَ ،مع َم٣م يدِّ طمر يمف دم
ِ
ايمرضم ِؿ» أخرجف أبق داود وافٍِظ فف ,وافسمذي ,وابـ مٚجف ,وأمحد.
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وٕحـ ذم آخر افزمـ وؿد تْٚؾرت افَِقب ,وؿىً ٝإرحٚم ووؿًٝ
بْٔٓ ٚافًداوات وافٌٌوٚء وافَتٚل وشٍُ ٝافدمٚء وؽر ذفؽ.
ؾٔج ٛأن يُقن اإلًٕٚن واصال فرمحف وإن ؾرضقا ذم حَف ,ذم "صحٔ
افٌخٚري" ظـ ظٌداهلل بـ ظّرو رِض اهلل ظْف ,ظـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف
ِ
ُ
َحف
ايمقاص َؾ ايمذي إذا
ويم٘مـ
ايمقاصؾ زم٣مظم٘م٣مهمِئ
وشِؿ ,ؿٚل« :يمٝمس
ْ
اٞمٗمْمٔم٦م ر ُ
َّ
وص َٙمٜم٣م».
وذم "صحٔ مًِؿ" ظـ أيب هريرةَ :أ َّن ً
رجال َؿ َٚلَ :يَ ٚر ُشقل اهللَّ ,إِ َّن ِيل
َؿرا َب ًَ ٜأ ِص ُِ ُٓ ْؿ َو َي َْ َى ًُقينَ ,و ُأ ْح ًِ ُـ إِ َف ْٔ ِٓؿ َو ُي ًِٔ ُئ َ
ظْٓ ْؿ
قن إِ َّيل ,و َأ ْح ُِ ُؿ ُ
جي َٓ ُِ َ
٦م َهم٘م ََٟمٞم ََّم سم ًُِ هٖم ُٜم ُؿ اظمَ َّؾ -أي زم٣ميمرَم٣مد
ْ٦م ىم ََم ُوم ْٙم َ
ظعَ ,ؾ ََ َٚلَ :يمئِ ْـ ُىمٛم َ
َو َ ْ
قن َ َّ
٦م َفم َعم َذ َ
اْل٣مرَ -وٓ َيز َُال َ
يمؽ.
َمٔمؽ َِم َـ اهلل َـم ِٜم ٌغم َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ ََم٣م ُد َْم َ
ؾٖٕ ٝمْهقر م ٚدم ٝواص ً
ال فرمحؽ متَرب ٚمْٓؿ بٚذًٓ هلؿ حمًْ ً ٚإفٔٓؿ
وإن جٍقك أن اهلل ظز وجؾ ئًْؽ ويْكك .
وهذا دفٔؾ ظذ أن صِ ٜافرحؿ مـ أظيؿ أشٌٚب رو ٚافرب شٌحٕٚف
وتًٚػ ,ومـ أظيؿ أشٌٚب احلًْٚت وادُرومٚت ذم يقم ٓ يٍْع ؾٔف مٚل
وٓ بْقن إٓ مـ أتك اهلل بَِ ٛشِٔؿ.
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وص ًٓٚفِرحؿ وفًٔ ٝافهِ ٜأن تًىٔٓؿ ادٚل
ؾًذ اإلًٕٚن أن يُقن َّ
ؾَد يُقن افرحؿ ؽْٔ ,ٚوفٔس افَهد مـ افهِ ٜأن تذه ٛإفٔف بٚفزيٚرة ؾَد
يُقن بجٌٕٚؽ وتراه ذم فِٔف وهنٚره وتُقن افَىًٔ ٜحٚصِ ٜوفُـ ادراد مٚ
يَع بغ إرحٚم مـ افتقاصؾ وافتهٚذم وشالم ٜافَِقب وبذل اإلحًٚن
وافتٍَد حلقائجٓؿ وؽر ذفؽ مم ٚيْقهبؿ ؾ٘ن اإلًٕٚن بىًٌٔتف ٓ يًتٌْل
ظـ أخٔف:
افْٚس فِْٚس مـ بدو وحٚضة ** بًض فًٌض وإن ل ينًروا خدم
ويٌٌْل أن يُقن إحًٕٚؽ إػ ذي رمحؽ أـثر مـ إحًٕٚؽ إػ ؽرهؿ
ٕن اهلل وص بذفؽ وأمر بذفؽ ,وـؿ مـ إًٕٚن مع ؽر رمحف ظذ أحًـ
حٚل ذم ـالمف وحديثف وبذفف وظىٚئف وتقاصِف ,ومع رمحف افتٓٚجر
وافتَٚضع وافتدابر وافًٌ ٛأهنؿ اختٍِقا مـ أجؾ أرض أو بٔ ٝأو مدخؾ
أو خمرج أو ؽر ذفؽ ٕن افرحؿ تَع بْٔٓ ٚادخٚفى ٜـثرا ,ؾٖٕ ٝمٖمقر
بٚفهِ ,ٜوفً ٝمٖمقرا بٚفتْٚؾر وإن وؿع م ٚوؿع ,وفدوام افهِ ٜظِٔؽ أن
تُقن صٚح ٛظٍق وصٍ ودمٚوز.
ؾٓذا حؼ ظئؿ يٌٌْل أن ٕٖت بف ؾهِ ٜإرحٚم شٌ ٛفهِ ٜاهلل وٓ
شقاء ؾٍوؾ اهلل واشع ؾٖٕ ٝحغ تهؾ رمحؽ تهؾ خمِقؿ ً ٚمثِؽ امرأة,
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رج ً
ال ,ظ ًام ,خ ,ًٓٚوٕحق ذفؽ ؾٔهِؽ اهلل اخلٚفؼ ادٚفؽ ,بخره وؾوِف
واشتجٚب ٜدظٚئؽ وتٍري ٟـربتؽ وإصالح حٚفؽ إػ ؽر ذفؽ.
ذم ؿقل اهلل ظز وجؾ" :وَمـ ومْمٔمٜم٣م ومْمٔمتف" ،أي يَىع اهلل ,وإذا ؿىًف
اهلل ؿىع ظْف أشٌٚب اخلر ,ؿٚل تًٚػَ { :أ َهم َٚم ْـ َي ْٔم َٙم ُؿ َأٞم ََّم ُأٞم ِْز َل إِ َيم ْٝم َ
ؽ َِم ْـ َر ِّزم َؽ
ِ
اْل هؼ ىم ََٚم ْـ ُه َق َأ ْفم َٚمك إِٞم ََّم َيت ََذىم َُّر ُأو ُيمق ْإَ ْيم ٌَ ِ
َْ
قن زمِ َٔم ْٜم ِد اهلل
يـ ُيق ُهم َ
٣مب ( )91ا َّيمذ َ

ِ
ِ
قن اظمِْٝم َث َ
قص َؾ َو َ ْ
ُي َُم ْق َن
يـ َي ِِم ُٙم َ
َو َٓ َيٛمْ ُٗم ُّم َ
قن ََم٣م َأ ََم َر اهلل زمِف َأ ْن ُي َ
٣مق (َ )72وا َّيمذ َ
ِ
ِ
قن ؽمقء ِْ
اْل ًَ ِ
َر َّ ُهب ْؿ َو َ َ
َ٣مء َو ْصم ِف َر ِّهبِ ْؿ َو َأ َوم ُ٣مَمقا
٣مب (َ )79وا َّيمذ َ
ػموا ا ْزمتٕم َ
ُي٣م ُهم َ ُ َ
يـ َص َ ُ
ون زمِ َْ ِ
ِ
ِ
ايمً ِّٝم َئ َ٥م ُأو َيمئِ َ
ؽ
ها َو َفم َالٞمِ َٝم ً٥م َو َيدْ َر ُء َ
ايمِم َال َة َو َأ ْٞم َٖم ُٗمقا ِمَّ٣م َر َز ْومٛم ُ
َّ
٣مْل ًَٛمَ٥م َّ
َ٣مه ْؿ ًّ

قْنَ٣م َو ََم ْـ َص َٙم َح َِم ْـ آ َزم٣مئِ ِٜم ْؿ
ََُل ْؿ ُفم ْٗم ٌَك ايمدَّ ِار (َ )77صمٛم ُ
َّ٣مت َفمدْ ٍن َيدْ ُطم ُٙم َ
َو َأز َْو ِ
قن َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ َِم ْـ ىم ُِّؾ َزم ٍ
٣مب (َ )72ؽم َال ٌم
اصم ِٜم ْؿ َو ُذ ِّر َّي ِ٣مِتِ ْؿ َواظمَْ َالئِ َ٘م ُ٥م َيدْ ُطم ُٙم َ
ِ
ِ
ِ
قن َفم ْٜمدَ اهلل َِم ْـ َزم ْٔم ِد
يـ َيٛمْ ُٗم ُّم َ
ػمسم ُْؿ َهمٛم ْٔم َؿ ُفم ْٗم ٌَك ايمدَّ ِار (َ )72وا َّيمذ َ
َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ زم َم َص َ ْ
ِ
َِمٝم َث ِ
ون ِدم ْإَ ْر ِ
ض ُأو َيمئِ َ
ؽ ََُل ُؿ
قص َؾ َو ُي ْٖم ًِدُ َ
٣موم ِف َو َي ْٗم َْم ُٔم َ
قن ََم٣م َأ ََم َر اهلل زمِف َأ ْن ُي َ
قء ايمدَّ ِار } [افرظد. ]03 - 17 :
ايم َّٙم ْٔمٛمَ ُ٥م َو ََُل ْؿ ُؽم ُ
ؾ ٓٗٓء وظدوا بٚجلْٕ ,ٜهنؿ وصِقا م ٚأمر اهلل بف أن يقصؾ ,وأوفئؽ
ؿىًقا م ٚأمر اهلل فف أن يقصؾ ؾَىًٓؿ اهلل وفًْٓؿ ؾال برـ ٜذم أظامرهؿ وٓ
ذم أمقاهلؿ مجٔع صٖهنؿ .
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ِ
ٛ
ومـ أظيؿ أشٌٚب افَىً ٜافٌخؾ ,ؾًـ ظٌد اهلل بـ ظّرو ,ؿٚلَ :خ َى َ



ُ
رشقل اهلل َّ -
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  -ؾَٚل" :إ َّي٣مىمؿ ه
وايمُم َّح ،هم١مٞمم َه َٙم َؽ ََمـ
خ ُٙمقا ،وأَمرهؿ زم٣ميم َٗم ِ
خؾ همٌ ِ
ىم٣من َومٌ َٙم٘مؿ ه
ْمٝمٔم٥م هم َٗم َْم ُٔمقا،
زم٣ميمُم ِّح :أَمرهؿ زم٣ميم ٌُ ِ َ
َ
وأَمرهؿ زم٣ميم ُٖم ُجقر هم َٖم َج ُروا" أخرجف أبق داود (. )1476
َ
ؾًِْٔ ٚظٌٚد اهلل بهِ ٜإرحٚم واإلحًٚن إفٔٓؿ وافتِىػ هبؿ وافًٍق
وافهٍ ظْٓؿ ,حتك إن أشٚءوا وإن أشٖٕ ٚإفٔٓؿ ظِْٔ ٚأن ٌٕٚدر إػ افتقبٜ
إػ اهلل ظز وجؾ ,وافتهٚذم وافتًٚم  ,وربام تُقن افرحؿ إػ اجلد افًٚدس
وأـثر ,ؾٍل "افهحٔحغ" ظـ إٔس بـ مٚفؽ رِض اهلل ظْف ,ؿٚلَ :
ـٚن أبق
َض ِْ َح َ ٜأ ْـ َث َر إٕ َْه ِ
َ
ٚر بٚدَ ِديْ ََِ ٜم ًِ ٓٚمـ ٕ ْ
 ٛأ ْم َقاف ِ ِف إ َف ْٔ ِف َب ْ ُر َحَ ٚء,
َخ ٍؾ,
أح ُّ
وـٚن َ
وـٚن َر ُ
َ
هلل ظِٔف وش َِّ َؿ َيدْ ُخ ُِ َٓٚ
شقل اهلل َص َّذ ا ُ
َُ ٝم ًْ َت ٌَِْ َِ َ ٜا َد ًْ ِج ِد,
وـَْ ٕٚ
ويؼب ِمـ م ٍ
َ ,ٛؿ َٚل إَٔسَ :ؾ َِام ُإٔ ِْز َف ِْ ٝ
ٚء ؾِ ََٔٓ ٚض ِّٔ ٍ
هذه أ َي َُ ﴿ :ٜيم ْـ َسمٛمَ٣م ُيمقا
ٌ
ََْ ُ
َّ
َ
ايمػم ضمتَّك ُسمٛم ِْٖم ُٗمقا ِمَّ٣م ُ ِ
قن﴾ [آل ظّرانَ ]70:ؿٚم أبق َض ِْ َح َ ٜإػ ر ِ
شقل اهلل
َت هٌ َ
َ
َ
ِ َّ
إن اهلل َت ٌَ َٚر َك و َت ًَ َٚػ ُ
َص َّذ اهللُ ظِٔف وش َِّ َؿ َؾ ََ َٚل :يَ ٚر َ
شقل اهللَّ ,
يَقلَ ﴿ :يم ْـ

ايمػم ضمتَّك ُسمٛم ِْٖم ُٗمقا ِمَّ٣م ُ ِ
قن﴾ [آل ظّرانَّ ]70:
إيل
َت هٌ َ
أح َّ
وإن َ
 ٛأ ْم َق ِايل َ َّ
َسمٛمَ٣م ُيمقا ِ َّ
وإهنََ ٚصدَ َؿ ٌ ٜاهللْ ,أر ُجق َّبر َه ٚو ُذ ْخ َر َهِ ٚظْْدَ اهللَ ,ؾ َو ًْ َٓ ٚيَ ٚر َ
شقل اهلل
َب ْ ُر َحَ ٚءَّ ,
َح ْٔ َُ ٞأر َ
اك اهللَ ,ؿ َٚلَ :ؾ ََ َٚل َر ُ
هلل ظِٔف وش َِّ َؿَ :زمخٍ َ ،
ذيمؽ ََم ٌ٣مل
شقل اهلل َص َّذ ا ُ
َرازمِ ٌحَ ،
أن َ َْت َٔم َٙم َٜم٣م دم
٦م َم٣م ُوم ْٙم َ
ذيمؽ ََم ٌ٣مل َرازمِ ٌح ،وومدْ َؽم ِٚم ْٔم ُ
وإن َأرى ْ
٦مِّ ،
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شقل اهللَ ,ؾ ََ ًَ َّ َٓ ٚأبق َض ِْ َح َ ٜذم أ َؿ ِ
كم َؾ ََ َٚل أبق َض ِْ َح َ :ٜأ ْؾ ًَ ُؾ يَ ٚر َ
ٚربِ ِف
إ ْوم َرزمِ َ
و َبِْل َظ ِّّ ِف .ؾٖظىٚه ٚحلًٚن بـ ثٚب .ٝوـٕٚقا ينسـقن ذم اجلد افًٚدس .

ؾٔج ٛظِْٔ ٚأن ٕٖدي حَقق افتل دم ٛظِْٔ ٚؾ٘ن اهلل أظىك ـؾ ذي
حؼ حَف ـام ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
ؾٚحلذر احلذر مـ ؿىًٔ ٜإرحٚم ؾ٘هن ٚتُثر ؿٌؾ ؿٔٚم افًٚظ ,ٜؾٍل ادًْد
ايمً٣م َفم ُ٥م
ظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو
ؿٚل ؿٚل رشقل اهلل طَ " :و َٓ َسم ُٗمق ُم َّ
ِ
ِ
قء اظمُْ َج َ٣مو َر ِةَ ،و َضمتَّك
َضمتَّك َي ْٓم َٜم َر ا ْيم ُٖم ْح ُش َوايم َّت َٖم ُ
٣مضم ُشَ ،و َومْمٝم َٔم ُ٥م َّ
ايمرضمؿَِ ،و ُؽم ُ
ِ
ُي ْ٠مَتَ َ َـ َْ
اخل٣مئِ ُـ َو ُ َ
كم " ,واهلل ادًتًٚن ,وظِٔف افتُالن.
ُي َّق َن ْإََم ُ
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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1

احلّد هلل ,وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل ,وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل,
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف.
أم ٚبًد:
ٕذـر ذم هذا ادقضـ أمريـ ظذ أحدمه ٚمدار شًٚدة افًٌد ذم افدٕٔٚ
وأخرة.
وظذ أخر مدار صَٚوة افًٌد ذم افدٕٔ ٚوأخرة.
أٓ ومه ٚافتقحٔد وافؼك.
﴿و ََم٣م
افتقحٔد افذي مـ أجِف خِؼ اهلل اخلَِٔف ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ :
اإلٞم َْس إِ َّٓ يمِ َٝم ْٔم ٌُدُ ِ
٦م ِْ
اجل َّـ َو ْ ِ
ون (ََ )٦٥م٣م ُأ ِريدُ َِمٛم ُْٜم ْؿ َِم ْـ ِر ْز ٍق َو ََم٣م ُأ ِريدُ َأ ْن
َطم َٙم ْٗم ُ
ِ ِ
ُي ْْم ِٔم ُٚم ِ
ايمرز ُ
كم ( .﴾)٦٥افتقحٔد افذي مـ
َّاق ُذو ا ْيم ُٗم َّقة اظمَْت ُ
قن ( )٦2إِ َّن اهللََّ ُه َق َّ
﴿و َيم َٗمدْ َزم َٔم ْثٛمَ٣م ِدم
أجِف أرشِ ٝافرشؾ ,وإٔزف ٝافُت ,ٛؿٚل اهلل ظز وجؾَ :

ىم ُِّؾ ُأ ََّم ٍ٥م َّر ُؽم ً
ُقت ۚ﴾
اصمتَٛم ِ ٌُقا ايم َّْم٣منم َ
قٓ َأ ِن ا ْفم ٌُدُ وا اهللَ َو ْ
قل إِ َّٓ ٞم ِ
ؽ َِمـ رؽم ٍ
﴿و ََم٣م َأ ْر َؽم ْٙمٛمَ٣م َِمـ َوم ٌْٙمِ َ
ُقضمل إِ َيم ْٝم ِف َأ َّٞم ُف
وؿٚل اهلل ظز وجؾَ :
َّ ُ
َٓ إِ ََٰيم َف إِ َّٓ َأٞمَ٣م َهم٣م ْفم ٌُدُ ِ
ون (.﴾)7٦

1

كانت هذه المذاكرة في الخامس  /من رمضان  /لعام . 1٤٤1
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افتقحٔد افذي مـ أجِف ذع اهلل ظز وجؾ اجلٓٚد ,ؿٚل اهلل ظز وجؾ:
ِ
ِ
ِ
هلل
قن ََم٣م َضم َّر َم ا ُ
ُي ِّر َُم َ
يـ َٓ ُي ْ٠م َِمٛم َ
﴿ َوم٣مسم ُٙمقا ا َّيمذ َ
ُقن زمِ٣مهللِ َو َٓ زمِ٣م ْيم َٝم ْق ِم ْأطم ِر َو َٓ ُ َ
ِ
ِ
ُقن ِديـ َْ ِ
ِ
َ٣مب َضمت ََّٰك ُي ْٔم ُْمقا ِْ
اجل ْز َي َ٥م
يـ ُأوسمُقا ا ْيم٘مت َ
اْل ِّؼ َم َـ ا َّيمذ َ
َو َر ُؽمق ُيم ُف َو َٓ َيديٛم َ َ
فمـ ي ٍد وهؿ ص ِ
ون (.﴾)71
٣منم ُر َ
َ َ َ ُ ْ َ
افتقحٔد افذي هق رأس افٍوٚئؾ ,ؾًْد مًِؿ ظـ أيب هريرة رِض اهلل
زمّمع وؽمتقن ُؾم ْٔمٌ٥م ،همٟمهمّم ُٙمٜم٣م
زمّمع وؽمٌٔمقن أو ٌ
ظْف ؿٚل افٌْل ط «اإليمن ٌ
ُ
ومقل ٓ :إيمف إٓ اهلل ،وأدٞم٣مه٣م إَم٣مؿم٥م إذى فمـ ايمْمريؼ ،واْلٝم٣مء ُؾم ْٔمٌ٥م َمـ
اإليمن».
افتقحٔد افذي مـ مٚت ظِٔف دخؾ اجلْ ,ٜؿٚل اهلل ظز وجؾ ﴿ َهم٣م ْفم َٙم ْؿ َأ َّٞم ُف
ؽ ويمِ ْٙمٚم ْ٠م َِمٛمِكم واظمُْ ْ٠م َِمٛم ِ
ِ ِ
َ٣مت ۚ﴾ وظ ْـ ُظ ْث َام َن رِض
َٓ إِ ََٰيم َف إِ َّٓ ا ُ
َ َ
هلل َو ْاؽم َتٕمْٖم ْر يم َذٞمٌِ َ َ ُ
اهلل ظْف َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
٣مت َو ُه َق َي ْٔم َٙم ُؿ َأ َّٞم ُف َٓ إِ َٰيم َف إَِّٓ اهلل َد َطم َؾ
قل اهلل ط ََ « :م ْـ ََم َ
ِ
َْ
مًٚذ بـ جٌؾ ,ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل َّ -
صذ اهلل
اجلٛمَّ َ٥م» .أخرجف مًِؿ ,وظـ
ِ
ىمالَمف ٓ إيمف إٓ اهللُ دطمؾ اجلٛم٥م" أخرجف أبق
آطمر
ظِٔف وشِؿَ" :-مـ ىم٣من ُ
داود ( ,)1114وذم شْده صٚف ُ بـ أيب َظ ِر ٍ
ي ٛفُْف ذم افٌٚب .
افتقحٔد افذي هق أظيؿ م ٚيٗدي إػ صٍٚظ ٜافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ,
ِ
َ٢م
﴿و َٓ َي ُْم َٖم ُٔم َ
بؾ ٓ صٍٚظ ٜفٌر مقحد ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ :
قن إِ َّٓ َظم ِـ ْارسم َ َٰ
قن ( .﴾)7٥وذم حدي :ٞأيب هريرة رِض اهلل ظْف
َو ُهؿ َِّم ْـ َطم ُْم َٝمتِ ِف َُم ُْم ِٖم ُٗم َ
[]30

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق
المجلس الرابع :التوحيد والشرك





ٚظتِ َؽ يقم ِ
أش ًَدُ افْ ِ
ظْد "افٌخٚري" َؿ َٚل :يَ ٚر َ
َّٚس َ
افَ ََٔ ٚم ِٜ؟
شقل ا ِ
بن ٍَ َ َ َ
هلل َمـ ْ
اْل ِ
أن ٓ َي ًْ َٟم ُيمٛمِل فمـ هذا َ
ؿٚل َر ُ
َ
دي٧م
شقل اهلل ط« :يم َٗمدْ َـمٛمَٛم ُ
ْ٦م ي٣م أ َزم٣م ُه َر ْي َر َة ْ
فمعم َ ِ
أؽم َٔمدُ ايمٛم ِ
٦م َِمـ ِضم ْر ِص َؽ َ
أضمدٌ َّأو ُل َِمٛم َ
َّ٣مس َ
زمُم َٖم٣م َفمتل
ْؽ ظمِ٣م َر َأ ْي ُ
َ
اْلدي٧م ْ
يقم ِ
ايمٗم َٝم َ٣مَم ِ٥مََ ،مـ َ
وم٣مل ٓ إ َيم َف َّإٓ اهللَُ ،طم٣ميمِ ًِم٣م َِمـ َوم ْٙمٌِ ِفْ ،أو َٞم ْٖم ًِ ِف».
َ َ

افتقحٔد افذي ٓ يدخؾ اجلْ ٜإٓ أهِف ,ذم "صحٔ مًِؿ" ظـ أيب
ايمذي َٞم ْٖم ِِس زمِ َٝم ِده َٓ َيدْ ُطم ُؾ َْ
هريرة رِض اهلل ظْف ,ؿٚل افٌْلَ « :و ِّ
اجلٛمَّ َ٥م إِ َّٓ َٞم ْٖم ٌس
َُم ًْٙمِ َٚم ٌ٥م» ,ذم أدف ٜـثرة ذم افٌٚب .
وأول م ٚبدأ بف رشقل اهلل ط ذم دظقتف افتقحٔد ,ؾُٚن رشقل اهلل ط
يًر ذم إشقاق ذي ادجٚز ,وادجْ ٜوظُٚظ وادقشؿ يًرض ًٍٕف ظذ
ؿٌٚئؾ افًرب يَقل« :ي٣م أَي٣م ايمٛم٣مس ومقيمقا ٓ إيمف إٓ اهلل سمٖمٙمحقا».
ِ
رش ُ
َّ٣مس ضمتَّك َي ُٗمق ُيمقا َٓ إِيم َف إَِّٓ اهلل
قل اهلل طُ « :أ َِم ُ
رت َأ ْن ُأوم٣مسمؾ ايمٛم َ
و َؿ َٚل ُ
َهم َٚم ْـ َوم َ
٣مَل٣م ،هم َٗمدْ َفم َِم َؿ َِمٛمل ََم٣م َيم ُف َو َٞم ْٖم ًَ ُف إَِّٓ زمِ َح ِّٗمفَ ،و ِضم ًَ٣م ُزم ُف َفمعم اهلل» متٍؼ
ظِٔف ظـ ابـ ظّر رِض اهلل ظْف.
و وظـ ضٚرق بـ أصٔؿ ؿٚل افٌْل طََ « :مـ َ
وم٣مل ٓ :إِ َيم َف إِ َّٓ اهللَُ ،و َىم َٖم َر زمم
ُي ْٔم ٌَدُ ََمـ ُد ِ
ون اهللَِ ،ضم ُر َم ََم٣م ُيم ُف َو َد َُم ُفَ ،و ِضم ًَ٣م ُزم ُف َ
فمعم اهللِ» أخرجف مًِؿ.
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افتقحٔد حًْتف ٓ حتٌط إٓ بٚفؼك ,وإٓ ؾٓق أظيؿ حًْ ,ٜؿٚل اهلل ظز
٣مب ايمٛم ِ
٦م زمِ ِف َطمْمِٝم َئ ُت ُف َهم ُٟمويمَئِ َ
َّ٣مر ُه ْؿ
٤م َؽم ِّٝم َئ ً٥م َو َأ َضم٣م َؿم ْ
ؽ َأ ْص َح ُ
وجؾَ { :زم َعم ََم ْـ ىم ًََ َ
ون} [افٌَرة , ]61 :وافًٔئ ٜهْ ٚافؼك ,ـام هق تًٍر افًِػ.
همِ َٝمٜم٣م َطم٣ميمِدُ َ
وذم حديَ ٞظ ٌْدَ اهللِ ْب َـ َظ ّْ ِرو ْب ِـ ا ْف ًَ ِ
قلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
ٚصَ ,ي َُ ُ
قل اهللِ ط:
ِ
ؤوس َْ
اخل َالئِ ِؼ َي ْق َم
«إِ َّن اهللَ َفمزَّ َو َصم َّؾ َي ًْتَخْ ٙمِ ُص َر ُصم ًال َِم ْـ ُأ ََّمتِل َفم َعم ُر
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
كم ِؽم ِج ًّال ،ىم هُؾ ِؽم ِج ٍّؾ ََمدَّ ا ْيم ٌَ َ ِ
ٌمُ ،شم َّؿ َي ُٗم ُ
قل
ْمم َفم َٙم ْٝمف سم ًْ َٔم ً٥م َوسم ًْٔم َ
ا ْيمٗم َٝم َ٣مَم٥مَ ،هم َٝمٛم ُ ُ
ْؽ َىم َت ٌَتِل َْ
َيم ُفَ :أ ُسمٛمْ٘مِ ُر َِم ْـ َه َذا َؾم ْٝمئً٣م؟ َأ َـم َٙم َٚمت َ
قن؟ َوم َ٣ملَ ،َٓ :ي٣م َر ِّب،
اْل٣مهمِ ُٓم َ
قلَ ،َٓ :ي٣م َر ِّبَ ،هم َٝم ُٗم ُ
ايمر ُصم ُؾَ ،هم َٝم ُٗم ُ
َهم َٝم ُٗم ُ
قلَ :أ َيم َ
قل:
ؽ ُفم ْذ ٌرَ ،أ ْو َضم ًَٛمَ ٌ٥م ؟ َهم ُٝم ٌْ َٜم ُ
٦م َّ
زم َعم ،إِ َّن َيم َؽ ِفمٛمْدَ ٞمَ٣م ضمً َٛم ً٥م و ِ
اضمدَ ةًُ َٓ ،ـم ْٙم َؿ ا ْيم َٝم ْق َم َفم َٙم ْٝم َ
ؽَ ،همتُخْ َر ُج َيم ُف زمِ َْم٣م َوم ٌ٥م،
َ َ َ
َ
حمٚمدً ا فمٌدُ ه ورؽمق ُيمفَ ،همٝم ُٗم ُ َ ِ
ِ
يو ُه،
هم َٝمٜم٣مَ :أ ْؾم َٜمدُ َأ ْن َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ اهللَُ ،و َأ َّن ُ َ َّ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ
قل :أ ْضم ُ
ج َّال ِ
ِِ
ِِ
ايمً ِ
َهم َٝم ُٗم ُ
ت؟ َهم ُٝم َٗم ُ٣مل :إِٞم َ
َّؽ َٓ ُسم ْٓم َٙم ُؿ،
قلَ :ي٣م َر ِّبََ ،م٣م َهذه ا ْيمٌِ َْم٣م َوم ُ٥م ََم َع َهذه ِّ
٦م ايمً ِج َّال ُت ،و َشم ُٗم َٙم ِ
٣مؾم ِ
ايمً ِ
ج َّال ُت ِدم ىمِ َّٖم ٍ٥مَ ،وم٣ملَ :هم َْم َ
َوم َ٣ملَ :همت َ
٦م ا ْيمٌِ َْم٣م َوم ُ٥م،
َ
ِّ
ُقو ُع ِّ
َ
َمع ْاؽم ِؿ اهللِ»
يش ٌء َ
وٓ َي ْث ُٗم ُؾ َ ْ

وافتقحٔد أصحٚبف هؿ افُرام ,ؿٚل تًٚػ﴿ :إِ َّن َأىم َْر ََم٘م ُْؿ ِفمٛمدَ اهلل

َأ ْسم َٗم٣م ُىم ْؿ﴾.

ِ
وأصحٚبف هؿ أوفٔٚء اهلل ,ؿٚل تًٚػَ :
ف َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ
٣مء اهلل َٓ َطم ْق ٌ
﴿أ َٓ إِ َّن َأ ْويم َٝم َ

ُقن (.﴾)٥7
ُي َزٞم َ
َو َٓ ُه ْؿ َ ْ
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وأصحٚبف هؿ ادَربقن مـ رب افًٚدغ وهؿ ادقظقدون بجْ ٜافًْٔؿ,
ِ ِ
ٍ
ِ
كم ََم َٖم٣م ًزا
كم ِدم َصمٛمَّ٣مت َو َْن َ ٍر (﴿ ،﴾)٦2إِ َّن يم ْٙم ُٚمتَّٗم َ
ؿٚل تًٚػ﴿ :إِ َّن اظمُْتَّٗم َ
(.﴾)29
وافتقحٔد مـ أتك بف ظذ وجٓف يدخؾ مـ أي أبقاب اجلْ ٜافثامٕٔ ٜؾٍل
حديُ ٞظٌٚد ُة بـ افه ِٚم ِ
 ٝرِض اهلل ظْف َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهللِ طََ « :م ْـ َوم َ٣مل:
َ َ ْ ُ َّ
َأ ْؾم َٜمدُ َأ َّن َٓ إِ َٰيم َف إَِّٓ اهلل َو ْضمدَ ُه َٓ َ ِ
ِش َ
حم َّٚمدا َفم ٌْدُ ُه َو َر ُؽمق ُيم ُفَ ،و َأ َّن
يؽ َيم ُفَ ،و َأ َّن ُ َ
ِِ ِ
ِ
وح َِمٛمْ ُفَ ،و َأ َّن َْ
اجلٛمَّ َ٥م َضم ٌّؼ،
٣مه٣م إِ َلم ََم ْر َي َؿ َو ُر ٌ
ٝمً َٰك َفم ٌْدُ اهللِ َوا ْزم ُـ َأ ََمتف َوىمَٙم َٚم ُت ُف َأ ْيم َٗم َ
فم َ
اب َْ ِ ِ ِ
ِ
ي َأ ْزم َق ِ
٣مء» متٍؼ ظِٔف.
َو َأ َّن ايمٛم ََّ٣مر َضم ٌّؼَ ،أ ْد َطم َٙم ُف اهلل َم ْـ َأ ِّ
اجلٛمَّ٥م ايم َّث َمٞم َٝم٥م َؾم َ
وؾوٚئِف ظئّ ٜؾٓق حؼ اهلل ادَدم وحَف ادًيؿ ,ؾٍل حدي ٞمً ِ
ٚذ ْب ِـ
َُ
ف رش ِ
مح ٍ
ٚر ُي ََ ُٚل َف ُف ُظ ٍَ ْ ٌر.
قل ا ِ
هلل ط َظ َذ ِ َ
َج ٌَ ٍؾ رِض اهلل ظْف َؿ َٚلُ :ـْ ُِْ ٝر ْد َ َ ُ
ِ
َؿ َٚلَ :ؾ ََ َٚل« :ي٣م َمٔم٣م ُذ! َأسمَدْ ِري َم٣م ضم هؼ اهللِ فم َعم ا ْيم ِٔمٌ ِ
ايمٔمٌ٣مد َفم َعم اهلل؟»
ضمؼ
٣مد وَم٣م ه
َ
َ
َ َ
َ ُ َ
َؿ َٚل ُؿ ِْ ُ :ٝاهلل ورشق ُفف َأ ْظ َِؿَ .ؿ َٚلَ « :هم١مِ َّن ضم َّؼ اهللِّ فم َعم ا ْيم ِٔمٌ ِ
هلل
٣مد َأ ْن َي ْٔم ٌُدُ وا ا ِ
َ
َ
َ
ََ ُ ُ
ُ

ممىمُقا زمِ ِف َؾمٝمئ ً٣م .وضم هؼ ا ْيم ِٔمٌ ِ
٣مد َفم َعم اهللِ َفم َّز َو َصم َّؾ َأ ْن َٓ ُي َٔم ِّذ َب ََم ْـ َٓ ُي ْ ِ
َوَٓ ُي ْ ِ
مم ُك
َ
ْ َ َ
زمِ ِف َؾم ْٝمئ ً٣م» َؿ َٚل ُؿ ِْ َُ :ٝيَ ٚر ُش َ
قل اهللِّ! َأ َؾ َ
مم ُه ْؿ.
ؼ افْ َ
َّٚس؟ َؿ َٚلُ َٓ« :سم ٌَ ِّ ْ
ال ُأ َب ِّ ُ
َهم َٝمتَّ٘مِ ُٙمقا» متٍؼ ظِٔف .
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ؾنٖن افتقحٔد ظئؿ ,ؾًـ جٚبر



ؿٚل أتك افٌْل ط رج ً
ال ؾَٚل يٚ

َم٣مت ٓ ُي ْ ِ
مم ُك زم٣مهللِ ؾمٝمئً٣م َد َطم َؾ
رشقل اهلل م ٚادقجٌتٚن ؾَٚل افٌْل طََ « :مـ َ
َم٣مت ُي ْ ِ
َ
هلل ؾمٝمئً٣م َد َطم َؾ ايمٛم ََّ٣مر» أخرجف مًِؿ .
مم ُك زم٣م ِ
وَمـ َ
اجلٛمَّ َ٥مَ ،
ؾًذ اإلًٕٚن أن يتًِؿ هذا افٌٚب افًئؿ ,وأن يُقن مقحدا هلل بٌَِف,
﴿و ََم٣م ُأ َِم ُروا
وؿقفف ,وجقارحف ,وذم مجٔع صٖٕف ,ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ أمر هبذا َ
إِ َّٓ يمِٝمٔمٌدُ وا اهلل ُ ْ ِ ِ
هلل ُ ْ
خمٙمِ ًِم٣م َّيم ُف
٣مء﴾ ,وؿٚل تًٚػَ ﴿ :هم٣م ْفم ٌُ ِد ا َ
خمٙمِم َ
كم َيم ُف ايمدِّ َ
َ ُْ
يـ ُضمٛمَ َٖم َ
يـ َْ
اخل٣ميمِ ُص ۚ﴾ .
يـ (َ )7أ َٓ هللِ ايمدِّ ُ
ايمدِّ َ
ٕن افؼك حمٌط فًِّؾ ,ؾ ًَ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهللِ طَ « :وم َ٣مل
ايممم ِكَ ،مـ فم ِٚم َؾ فمٚم ًال َأ ِْش َك همِ ِ
ِ
َ َ
ٝمف
َ ْ َ
َ َ
َ
ايمممىمَ٣مء َفم ِـ ِّ ْ
اهللُ َسم ٌَ َ٣مر َك َو َسم َٔم َ٣ملم :أٞمَ٣م أ ْنمٛمَك ه َ
ََم ِٔمل نم ْ ِ
َغمي سمرىمتف وِشىمف».
إذ أن اهلل ظز وجؾ ٓ يٌَؾ مـ إظامل إٓ م ٚـٚن خٚفه ً ٚفف وحده,
ايمِم َٚمدُ (ََ )7ل ْ َيٙمِدْ َو ََل ْ ُيق َيمدْ (َ )2و ََل ْ َي٘مُـ َّيم ُف ُىم ُٖم ًقا
﴿ ُوم ْؾ ُه َق اهللُ َأ َضمدٌ ( )9ا ُ
هلل َّ
َأ َضمدٌ (.﴾)2
راؿ ٛأؿقافؽ ,وأؾًٚفؽ ؤٕٚتؽ ؾربام تتُِؿ بّخٚفٍ ٜافتقحٔد وإٔٓ ٝ
تدري ,وؿد شّع افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افهحٚب ٜيَقفقن( :م ٚصٚء اهلل
حم َّٚمدٌ " ،وـثر مـ افْٚس
٣مء ُ َ
٣مء اهلل ُشم َّؿ َؾم َ
وصٚء حمّد)َ ,ؾ ََ َٚلُ " :ومق ُيمقاََ :م٣م َؾم َ
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"أم "ٜٕٚوافٌْل ط يَقلََ « :م ْـ َضم َٙم َ
ػ زمِ ْ٣مَٕ ََم٣مٞم َِ٥م َهم َٙم ْٝم َس َِمٛمَّ٣م» .رواه أبق داود ذم
"شْْف" ظـ بريدة

.

ؾراجع اظتَٚداتؽ وفُٔـ اظتامدك وتقـِؽ ظذ اهلل ,وفُٔـ رجٚءك
ورؽٌتؽ ذم اهلل ,وراجع أؾًٚفؽ مـ صالة وح ٟوضقاف وذب وٕذر.
جي ٛأن تُقن ـِٓ ٚهلل ظز وجؾ ؾال جيقز أن يؼك مًف ؽره ٓ مُِ ٚمَربٚ
وٓ ٌٕٔ ٚمرشال ,ومجٔع م ٚيتًغ ظِٔؽ هلل ,ؿٚل تًٚػُ ﴿ :وم ْؾ إِ َّن َص َال ِيت
ِ
كم (ِ َ َٓ )9٥7
ِش َ
يؽ َيم ُف َوزمِ َذيمِ َؽ ُأ َِم ْر ُت
َوٞم ًُُ٘مِل َو َ ْ
٣مي َو َِم َ ِ٣ميت اهلل َر ِّب ا ْيم َٔم٣مظمَ َ
حم َٝم َ
ِِ
كم﴾.
َو َأٞمَ٣م َأ َّو ُل اظمُْ ًْٙمٚم َ
وأم ٚافؼك ؾخىره ظئؿ ,ؿٚل اهلل ظز وجؾ﴿ :إِ َّٞم ُف ََمـ ُي ْ ِ
مم ْك زمِ٣مهللِ َهم َٗمدْ
اجلٛمَّ َ٥م وَم ْٟمواه ايمٛمَّ٣مر ۚ وَم٣م يمِٙم َّٓم٣مظم ِ ِ
ِ
ٞمِم ٍ
ى
َ
﴿وٞمَ٣م َد َٰ
٣مر (َ ،﴾)27
كم َم ْـ َأ َ
َضم َّر َم اهللُ َفم َٙم ْٝمف َْ َ َ َ ُ ُ َ َ
ٝمّمقا فم َٙمٝمٛمَ٣م َِمـ اظمَْ ِ
ِ
َّ٣مر َأصح٣مب َْ ِ
٣مء َأ ْو ِِمَّ٣م َر َز َوم٘م ُُؿ اهلل ۚ
اجلٛمَّ٥م َأ ْن َأهم ُ َ ْ َ
٣مب ايمٛم ِ ْ َ َ
َأ ْص َح ُ
ِ
﴿وا ْفم ٌُدُ وا
يـ ( ,﴾)٦2وؿٚل اهلل ظز وجؾَ :
َوم٣م ُيمقا إِ َّن اهللَ َضم َّر ََم ُٜم َم َفم َعم ا ْيم٘مَ٣مهم ِر َ
اهللَ َو َٓ سم ْ ِ
ُممىمُقا زمِ ِف َؾم ْٝمئً٣م ۚ ﴾ ,وؿٚل اهلل ظز وجؾُ ﴿ :وم ْؾ َسم َٔم٣م َيم ْقا َأسم ُْؾ ََم٣م َضم َّر َم
ِ
َر هزم٘م ُْؿ َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ ۚ َأ َّٓ سم ْ ِ
ايممم َك
ُممىمُقا زمِف َؾم ْٝمئً٣م ۚ﴾ ,وؿٚل اهلل ظز وجؾ﴿ :إِ َّن ِّ ْ
ِ
ٝمؿ (.﴾)92
َيم ُٓم ْٙم ٌؿ َفمٓم ٌ
ؾٚفؼك أظيؿ ذٕ ٛظيص اهلل ظز وجؾ بف ,وفذفؽ ٓ يٌٍره وٓ يتجٚوز
ظـ أهِف إٓ بتقبٕ ٜهقح ,ٚؿٌؾ مقهتؿ .ؿٚل اهلل ظز وجؾ{ :إِ َّن اهلل َٓ َيٕم ِْٖم ُر
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ون َذيمِ َ ِ
َ
٣مء} [افًْٚء ,]26 :ويدخؾ ذم ظّقم
مم َك زمِ ِف َو َيٕم ِْٖم ُر ََم٣م ُد َ
ؽ ظمَ ْـ َي َُم ُ
أ ْن ُي ْ َ
أي ٜافؼك إـز وإصٌر ,إٓ أن افؼك إـز خمِد صٚحٌف ذم افْٚر,
وإصٌر يًذب بَدر ذـف ,ثؿ يُقن إػ اجلْ. ٜ
قن ( ,﴾)77وظـ
ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :هم َال َ َْت َٔم ُٙمقا ِ
هلل َأٞمدَ ا ًدا َو َأٞمت ُْؿ َسم ْٔم َٙم ُٚم َ
ِ
أظيؿ ؿٚل « :أن َ
َتٔمؾ
افذٕٛ
أي
ظٌد اهلل بـ مًًقد إٔف ؿٚل :ي ٚرشقل اهلل! ُّ
ُ
َ
طمٙمٗمؽ» متٍؼ ظِٔف .
هللِ ٞمِدًّ ا وهق
ؾٚفؼك أردى أهِف وأخزاهؿ ,ذم افدٕٔ ٚوأخرة ,أم ٚذم افدٕٔ ٚؾٓؿ ذ
َ٣مب واظمُْ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
كم ِدم ٞم ِ
َ٣مر
ممىم َ
يـ َىم َٖم ُروا َم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْيم٘مت ِ َ
افزي ,ٜؿٚل تًٚػ﴿ :إِ َّن ا َّيمذ َ
ِ
ِِ
يـ همِ َٝمٜم٣م ۚ ُأو ََٰيمئِ َ
﴿و َيم َٗمدْ
ِش ا ْيم َ ِػم َّي٥م ( ,﴾)٥وؿٚل تًٚػَ :
َصم َٜمٛم ََّؿ َطم٣ميمد َ
ؽ ُه ْؿ َ ه
َذ َر ْأٞمَ٣م َِجل َٜمٛم ََّؿ ىمَثِغما َِّم َـ ِْ
اجل ِّـ َو ْ ِ
اإل ِ
كم َّٓ
قب َّٓ َي ْٖم َٗم ُٜم َ
قن ِ َهب٣م َو ََُل ْؿ َأ ْفم ُ ٌ
ٞمس ۚ ََُل ْؿ ُوم ُٙم ٌ
ً
ِ
قن ِ َهب٣م ۚ ُأو ََٰيمئِ َ
ؽ ىم َْ٣مَٕ ْٞم َٔم٣م ِم َزم ْؾ ُه ْؿ َأ َو هؾ ۚ
ان َّٓ َي ًْ َٚم ُٔم َ
ون ِ َهب٣م َو ََُل ْؿ آ َذ ٌ
ٌم َ
ُي ٌْ ُ
ِ
ُأو ََٰيمئِ َ
قن
يـ َىم َٖم ُروا َيت ََٚم َّت ُٔم َ
ؽ ُه ُؿ ا ْيمٕمَ٣مهمِ ُٙم َ
قن ( ,﴾)921وؿٚل تًٚػَ { :وا َّيمذ َ

قن ىم ََم سم َْٟمىم ُُؾ ْإَ ْٞم َٔم٣م ُم َوايمٛم َُّ٣مر ََم ْث ًقى ََُل ْؿ} [حمّد ,]10 :ؾٓؿ ذم افدٕٔٚ
َو َي ْٟم ُىم ُٙم َ
ـًٕٕٚٚم افًٚئٌ ٜافتل ٓ تًرف فًٍْٓ ٚمهِح ٜوٓ ميه وٓ هيّٓ ٚإٓ أن
تٖـؾ وتؼب وتتًْؿ.
وهؿ ذم أخرة ذم افْٚر ﴿ َي ِْم َٙم ْق َْنَ٣م ۚ َوزمِئ َْس ا ْيم َٗم َر ُار ( ,﴾)71وؿٚل تًٚػ:
ِ ِ
ِ
ِ
يـ ( ،﴾)929وؿٚل اهلل ظز وجؾ:
﴿وا َّسم ُٗمقا ايمٛم ََّ٣مر ا َّيمتل ُأفمدَّ ْت يم ْٙم٘مَ٣مهم ِر َ
َ
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﴿ؽم َٝم َّذىم َُّر ََمـ َ ْ
ُي َُمك (َ )92و َيت ََجٛمَّ ٌُ َٜم٣م إَ ْؾم َٗمك ( )99ا َّيم ِذي َي ِْم َعم ايمٛم ََّ٣مر
َ
ا ْيم٘مُػمى (ُ )97شمؿ ٓ يٚم ُ ِ
ُي َٝمك ( ،﴾)92وؿٚل تًٚػَ :
٢م
قت هم َٝمٜم٣م َوٓ َ ْ
َّ َ ُ
﴿ٓ ُي ْٗم َ َٰ
َْ
ؽ ٞم َْج ِزي ىم َُّؾ َىم ُٖم ٍ
َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ َهم َٝم ُٚمقسمُقا َو َٓ ُ َ
اهب٣م ۚ ىم َََٰذيمِ َ
ُي َّٖم ُ
قر
ػ َفمٛم ُْٜمؿ َِّم ْـ َفم َذ ِ َ

قن همِٝمٜم٣م رزمٛمَ٣م َأ ْطم ِرصمٛمَ٣م َٞمٔمٚم ْؾ ص ًِ
٣مْل٣م نمَ ْ َغم ا َّيم ِذي ُىمٛمَّ٣م
َْ َ
ْ
(َ )2٥و ُه ْؿ َي ِْم َْم ِر ُطم َ َ َ َّ
ِ ِ
٣مءىم ُُؿ ايمٛم َِّذ ُير ۚ َهم ُذو ُومقا َهم َم
َٞم ْٔم َٚم ُؾ ۚ َأ َو ََل ْ ُٞم َٔم ِّٚم ْرىمُؿ ََّم٣م َيت ََذىم َُّر همٝمف ََمـ سم ََذىم ََّر َو َصم َ
ِ ِ
كم َِمـ ٞم َِِّم ٍغم (.﴾)22
يمٙم َّٓم٣مظم َ
ِ
ِ
٣مب َِم ْـ ٞم ٍ
٤م َِم ْـ َهم ْق ِق
يـ َىم َٖم ُروا ُوم ِّْم َٔم ْ
َ٣مر ُي َِم ه
٦م ََُل ْؿ شم َٝم ٌ
وؿٚل تًٚػَ { :هم٣م َّيمذ َ
وؽم ِٜمؿ َْ ِ
رء ِ
ٝمؿ (ُ )91ي ِْم َٜم ُر زمِ ِف ََم٣م ِدم ُزم ُْم ِ ِ
قْن ْؿ َو ُْ
اجل ُٙمق ُد (َ )72و ََُل ْؿ ََم َٗم ِ٣مَم ُع
اْلٚم ُ
ُ
ُ ُ
َِمـ ضم ِد ٍ
يد (ُ )79ىم َّٙم َم َأ َرا ُدوا َأ ْن َ ْ
ُي ُر ُصمقا َِمٛم َْٜم٣م َِم ْـ نمَ ٍّؿ ُأ ِفمٝمدُ وا همِ َٝمٜم٣م َو ُذو ُومقا
ْ َ
اْل ِر ِ
اب َْ
يؼ} [احل]00 - 17 :ٟ
َفم َذ َ

وافؼك ؿًامن :أـز َيِد صٚحٌف ذم افْٚر ,وأصٌر يًتقج ٛصٚحٌف
افْٚر وٓ يُّـ أن يدخؾ اجلْ ٜحتك يًذب ظذ ذـف ,ومـ أظيؿ أشٌٚب
ف فمـ آي ِ ِ
افؼك :افُز ,ؿٚل تًٚػَ { :ؽم َٟم ْ ِ
ون ِدم ْإَ ْر ِ
ض
َػم َ
٣ميت ا َّيمذ َ
يـ َي َت٘م َّ ُ
ْص ُ َ ْ َ َ
ٝمؾ ايمر ْؾم ِد َٓ يت ِ
ِ
ٍ
زمِٕم ْ ِ
َغم َْ
َّخ ُذو ُه
َ
اْل ِّؼ َوإِ ْن َي َر ْوا ىم َُّؾ آ َي٥م َٓ ُي ْ٠مَمٛمُقا ِ َهب٣م َوإِ ْن َي َر ْوا َؽمٌِ َ ه

ٝمؾ ا ْيمٕمَل يت ِ
َؽمٌِ ًٝمال َوإِ ْن َي َر ْوا َؽمٌِ َ
َّخ ُذو ُه َؽمٌِ ًٝمال َذيمِ َ
ؽ زمِ َٟم َّْنُ ْؿ ىم ََّذ ُزمقا زمِآ َي٣مسمِٛمَ٣م َوىمَ٣مٞمُقا
ِّ َ
ِِ
كم} [إظراف.]124 :
َفمٛم َْٜم٣م نمَ٣مهمٙم َ
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وؿد اشتُز افٍُٚر ظـ ؿقل ٓ إفف إٓ اهلل ,ؾام أؾِحقا ,ؿٚل تًٚػ﴿ :إِ َّْن ُ ْؿ
ِ ِ
ىمَ٣مٞمُقا إِ َذا ِوم َ
ون (.﴾)2٦
ْػم َ
ٝمؾ ََُل ْؿ َٓ إ ََٰيم َف إ َّٓ اهللُ َي ًْ َت٘م ِ ُ
وادنُِ ٜأن افنٔىٚن جًؾ ضرؿ ٚإػ افؼك وزيْٓ ,ٚؾًيؿ هلؿ صٖن
افهٚحلغ ,وجًؾ تنٔٔد افٌَٚب ,وزيٚرهت ,ٚوافىقاف هب ,ٚوافدظٚء ,وافْذر
هل ٚمـ افتقحٔد ,ومـ تًئؿ إوفٔٚء وم ٚهق إٓ خمٚفٍ ٜسحي ٜفديـ رب
افًٚدغ ,إذ يَقلَ { :و َأ َّن ا َْظم ًَ ِ
٣مصمدَ اهلل َهم َال سمَدْ ُفمقا ََم َع اهلل َأ َضمدً ا} [اجلـ]16 :
وٕمر شٔد ادرشِغ ط إذ يَقل فًع بـ أيب ضٚف ٛرِض اهلل ظْف ٓ« :سمَدَ َع
ِ
ػما َُم ْ ِ
مم ًهم٣م َّإٓ َؽم َّق ْي َت ُف» أخرجف مًِؿ ,وظـ أيب هريرة
َت ْ َث ً٣مٓ َّإٓ َؿم َٚم ًْ َت ُف َو َٓ َوم ْ ً
فمقم هم١م َّن
رِض اهلل ظْف ,ؿٚل رشقل اهلل طَ ٓ« :تٔمٙمقا َومػمي فمٝمدً ا ،وص هٙمقا َّ
صال َسم٘مُؿ سمٌٙمٕمُٛمل َضم ُ
ٝم٧م ىمٛمت ُْؿ» أخرجف أبق داود (. )0220

ِ ِ ِ
ِ
وظـ ظٚئن ٜرِض اهلل ظَْٓ ,ٚؿَ ٚف َْ :ٝؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهلل ط ذم َم َروف ا َّفذي َل ْ
ِ
قر َأ ْٞمٌِ َٝم٣مئِ ِٜم ْؿ ََم ًَ ِ
٣مصمدَ »ُ .يذر َم٣م
َي َُ ْؿ مْْ ُفَ « :يم َٔم َـ اهلل ا ْيم َٝم ُٜمق َد َوايمٛم ََِّم َ٣مرى َّاخت َُذوا ُوم ٌُ َ
َ٣من َوم ٌْ َٙم٘م ُْؿ
َأ َٓ َوإِ َّن ََم ْـ ىم َ
ِ
ََم ًَ ِ
قر
٣مصمدَ َ ،أ َٓ َهم َال َسمتَّخ ُذوا ا ْيم ُٗم ٌُ َ

صٛمٔمقا متٍؼ ظِٔف ,وذم حدي ٞجْدب
ون ُومٌقر َأ ْٞمٌِٝم٣مئِ ِٜمؿ وص ِ
ِ
٣مْل ِ
ٝمٜم ْؿ
ىمَ٣مٞمُقا َيتَّخ ُذ َ ُ َ َ ْ َ َ
ََم ًَ ِ
٣مصمدَ  ،إِ ِّن َأ ْْنَ٣مىم ُْؿ َفم ْـ َذيمِ َ
ؽ» أخرجف مًِؿ (. )310

ومـ وشٚئؾ افؼك افًٌٚدة ذم أمٚــ افزور وافٌَقر ,وهذا إذا ـْ ٝهلل
تذب وتْذر وتهع ظْد افَز هلل ؾٖٕ ٝمتنٌف هبٗٓء ادًِقٕغ ,ؾُٔػ بّـ
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صالتف وحجف وٕذره ودظٚئف فَِز ,وـٔػ بّـ رجٚؤه ورؽٌتف وخقؾف مـ
افَز ,وهُذا ٕذره ,وذبٔحتف فَِز ,ؾال صؽ أن هذا مؼك ذـ ً ٚأـز
خمرج مـ ادِ.ٜ
وؿد إتؼ هذا افٌالء ذم بالد ادًِّغ ,وظؿ وضؿ ٓ شٔام مع وجقد أهؾ
افوالل مـ ؽالة افهقؾٔ ٜوافٌٚضْٔ ٜوافراؾو ٜظٌٚد افٌَقر ؾٌٌْٔل
فًِِّّغ أن يتًِّقا افتقحٔد ,وأن حيذروا افؼك ,وافٍُر ,وافتْديد ,ؾٕ٘ف
واهلل ٓ رؾً ٜوٓ شًٚدة هلذه إم ٜإٓ بتًئؿ حؼ رب افًٚدغ ,وافًٌد ظـ
٣مْل ِ
ضرق افنٔٚضغ ,ؿٚل تًٚػ{ :وفمدَ اهلل ا َّيم ِذيـ آَمٛمُقا َِم ْٛم٘مُؿ وفم ِٚم ُٙمقا ايمِم َِ
٣مت
َّ
ْ َ َ
َ َ
َ َ
ض ىمَم اؽمتَخْ َٙم َ ِ
ِ
يـ َِم ْـ َوم ٌْٙمِ ِٜم ْؿ َو َيم ُٝم َٚم ِّ٘مٛم ََّـ ََُل ْؿ ِديٛم َُٜم ُؿ
ػ ا َّيمذ َ
َيم َٝم ًْتَخْ ٙم َٖمٛم َُّٜم ْؿ ِدم ْإَ ْر ِ َ ْ
ا َّيم ِذي ْارسم ََ٢م ََُل ْؿ َو َيم ُٝم ٌَدِّ َيمٛم َُّٜم ْؿ َِم ْـ َزم ْٔم ِد َطم ْقهمِ ِٜم ْؿ َأ َْمٛمً٣م َي ْٔم ٌُدُ وٞمَٛمِل َٓ ُي ْ ِ
ُقن ِِب
ممىم َ

ؽ هؿ ا ْيم َٖم ِ
ِ
َؾم ْٝمئً٣م َو ََم ْـ َىم َٖم َر َزم ْٔمدَ َذيمِ َ
قن} [افْقر ,]33 :وافًٌد ظـ
٣مؽم ُٗم َ
ؽ َهم ُٟمو َيمئ َ ُ ُ
وشٚئؾ افؼك مـ تهقير ذوات إرواح ,وصد افرحٚل إػ افٌَقر
وادنٚهد ,وافٌِق ذم افهٚحلغ ,وؽر ذفؽ مـ افقشٚئؾ ,واهلل ادًتًٚن,
احلّد هلل رب افًٚدغ.
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1

احلّد هلل ,وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل ,وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل,
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف.
أم ٚبًد:
شُٔقن افُالم ذم هذا ادجِس ظـ أمريـ مِّٓغ:
أحدمه ٚيهؾ بف اإلًٕٚن إػ اجلْٕٕ ,ٜف شٌٔؾ اهلل ظز وجؾ ,وأخر
يًتحؼ بف افْٚرٕٕ ,ف شٌٔؾ افنٔىٚن .
وافْٚس بغ هذا وهذا إم ٚأن يُقن اإلًٕٚن مىٌَٕ ٚمر اهلل ظز وجؾ,
وأمر رشقفف ط ,طٚهر ًا بٚضْ ً ,ٚؾٓذا هق ادقؾؼ فِخر افًئؿ ,أو يُقن
بًٔدا ظـ أمر اهلل ظز وجؾ وأمر رشقفف ط ,وهذا هق ادخذول مـ رب
افًٚدغ ,واهلل ادًتًٚن .
أال وهنا :السية والبدعة.

ؾٚفًْ ٜهل ضريؼ افٌْل ط افَقفٔ ٜوافًٍِٔ ٜوآظتَٚدي ,ٜؾ٘ن اهلل ظز
وجؾ أرشؾ رشِف ,وإٔزل ـتٌف ,وأمر بٚتٌٚظٓام ,ؾَٚل تًٚػ﴿ :ا َّسمٌِ ُٔمقا ََم٣م ُأ ِٞمز َل
ِِ ِ
ِ
ون (.﴾)2
٣مء ۚ َومٙمِ ًٝمال ََّم٣م سم ََذىم َُّر َ
إِ َيم ْٝم٘مُؿ َِّمـ َّر ِّزم٘م ُْؿ َو َٓ َسم َّتٌِ ُٔمقا َمـ ُدوٞمف َأ ْويم َٝم َ

1

كان هذا المجلس في السادس  /من رمضان  /لعام . 1٤٤1

[]40

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق



المجلس الخامس :السنة والبدعة



ُي٘م ُِّٚم َ
وؿٚل تًٚػَ ﴿ :هم َال َو َر ِّزم َ
قك همِ َٝمم َؾم َج َر َزم ْٝمٛم َُٜم ْؿ ُشم َّؿ َٓ
ؽ َٓ ُي ْ٠م َِمٛم َ
ُقن َضمت ََّٰك ُ َ
٦م َو ُي ًَ ِّٙم ُٚمقا سم ًَْٙمِ ًٝمم (.﴾)٥٦
ََيِدُ وا ِدم َأٞم ُٖم ًِ ِٜم ْؿ َضم َر ًصم٣م ِِّمَّ٣م َوم َّم ْٝم َ
َ٣من َيم٘مُؿ ِدم رؽم ِ
هلل
َ٣من َي ْر ُصمق ا َ
قل ا ِ
هلل ُأ ْؽم َق ٌة َضم ًَٛمَ ٌ٥م َِّظمـ ىم َ
وؿٚل تًٚػَّ ﴿ :يم َٗمدْ ىم َ ْ َ ُ

َوا ْيم َٝم ْق َم ْأ ِطم َر َو َذىم ََر اهللَ ىمَثِ ًغما (.﴾)79
وؿٚل تًٚػُ ﴿ :وم ْؾ إِن ىمُٛمتُؿ ُ ِ
قن اهللَ َهم٣م َّسمٌِ ُٔم ِ
ُيٌِ ٌْ٘م ُُؿ اهللُ َو َيٕم ِْٖم ْر َيم٘م ُْؿ
َت هٌ َ
قن ُ ْ
ْ
ِ
ٝمؿ (.﴾)29
ُذٞمُق َزم٘م ُْؿ ۚ َوا ُ
قر َّرضم ٌ
هلل َنم ُٖم ٌ
ِ
ايمر ُؽم َ
قن (.﴾)927
َح َ
قل َيم َٔم َّٙم٘م ُْؿ سم ُْر َ ُ
وؿٚل تًٚػَ :
﴿و َأؿمٝم ُٔمقا اهللَ َو َّ

ِ
ايمر ُؽم َ
٣مع اهللَ ۚ﴾ ,وؿٚل تًٚػ:
قل َهم َٗمدْ َأ َؿم َ
﴿َمـ ُيْم ِع َّ
وؿٚل تًٚػَّ :
٣مت اهللِ و ِْ
﴿وا ْذىمُر َن َم٣م يت َْعم ِدم زمٝمقسمِ٘مُـ َِمـ آي ِ
اْل٘م َْٚم ِ٥م ۚ﴾ ،احلُّ ٜهل افًْ.ٜ
َ
َّ ْ َ
َ ْ َ ُ َٰ ُ ُ
ِ
يـ ُ َ
قن َفم ْـ َأ َْم ِر ِه َأن سم ُِِمٝم ٌَ ُٜم ْؿ همِ ْتٛمَ ٌ٥م َأ ْو
ُي٣ميمِ ُٖم َ
وؿٚل تًٚػَ ﴿ :هم ْٙم َٝم ْح َذ ِر ا َّيمذ َ

ِ
ِ
ٝمؿ (.﴾)٥2
ُيِمٝم ٌَ ُٜم ْؿ َفم َذ ٌ
اب َأيم ٌ

ِ
قضم َٰك
ى ( )2إِ ْن ُه َق إِ َّٓ َو ْضم ٌل ُي َ
﴿و ََم٣م َيٛمْم ُؼ َفم ِـ َْاَل َق َٰ
وؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػَ :

(.)2
وؿد بً ٞاهلل حمّد ًا ط رشقًٓ ؤٌٕ ً ٚوأمرٕ ٚبٚتٌٚظف وحذرٕ ٚمـ خمٚفٍتف,
ِ
٣موم ِؼ ايمرؽم َ ِ
ؾَٚل ظز وجؾ﴿ :وَمـ ي َُم ِ
ى َو َي َّتٌِ ْع َنم ْ َغم
قل َمـ َزم ْٔمد ََم٣م َسم ٌَ َّ َ
كم َيم ُف ُْاَلدَ َٰ
َّ ُ
ََ ُ
ِِ
ِ
ؽمٌِ ِ ِ ِ
٣مء ْت ََم ِِم ًغما (.﴾)99٦
ٝمؾ اظمُْ ْ٠مَمٛم َ
َ
كم ٞم َُق ِّيمف ََم٣م سم ََق َّ َٰلم َوٞم ُِْمٙمف َصم َٜمٛم ََّؿ ۚ َو َؽم َ
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وؿٚل تًٚػَ ﴿ :هم١مِ ْن َآَمٛمُقا زمِ ِٚم ْث ِؾ ََم٣م َآَمٛمتُؿ زمِ ِف َهم َٗم ِد ْاهتَدَ وا ۚ َّوإِن سم ََق َّيم ْقا َهم١مِٞم ََّم ُه ْؿ
ِ
ِ
ِ
ِدم ِؾم َٗم ٍ
ٝمؿ (.﴾)92٥
ايمًٚم ُ
ٝمع ا ْيم َٔمٙم ُ
٣مق ۚ َهم ًَ َٝم٘مْٖمٝم٘م َُٜم ُؿ اهللُ ۚ َو ُه َق َّ

وؿد ح ٞافٌْل ط ورؽ ٛذم هذا افًٌٔؾ ,ؾٍل "صحٔ افٌخٚري"
قن
ظـ أيب هريرة رِض اهلل ظْف ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ط« :ىم هُؾ ُأ ََّمتِل يدْ ُطم ُٙم َ
ْ
ٝمؾَ :و ََم ْـ َي َٟمزمك َي٣م َر ُؽمقل اهللَ؟ َ
اجلٛمَّ َ٥م إَِّٓ ََم ْـ َأ َزمك» ِوم َ
َمـ َأ َؿم٣م َفمٛمِل َد َطم َؾ
وم٣ملْ « :
فمِم ِ٣من َهم َٗمدْ َأ َِب».
وَمـ َ
اجلٛمَّ َ٥مْ ،
وذم "شْـ أيب داود" وؽره ,ظـ افًربٚض بـ شٚري ٜرِض اهلل ظْف ,ؿٚل
ِ
ايمً ْٚم ِع َوايم َّْم٣م َفم ِ٥م وإِ ْن سم ََٟم ََّمر َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ
رشقل اهلل طُ « :أوصٝم٘م ُْؿ زمِ َت ْٗمقى اهللَ ،و َّ
ِ
فمٌدٌ ضمًٌم ،و َأ َّٞمف َمـ ي ِٔم ْش َِم ْٛم٘مُؿ َهمًغمى ْ ِ
زمًٛمَّتل
َْ
اطمتالهم ً٣م ىمثغماَ ،هم َٔم َٙم ْٝم٘م ُْؿ ُ
ْ َ
ٌ َ ُ َ ْ َ
اصم ِذ ،وإِي٣مىمُؿ و ُحمْدَ َشم ِ
ِ
ِ ِ
وؽمٛم َِّ٥م ُْ ِ
٣مت
يـ ا َْظم ْٜمد ِّي َ
كمَ ،فم هّمقا َفم َٙم ْٝم َٜم٣م زمِ٣ميمٛم ََّق ِ َ َّ ْ َ
ايمراؾمد َ
اخل َٙم َٖم٣مء َّ
َ ُ
ْإُ َُم ِ
قر؛ َهم١مِ َّن ىم َُّؾ زمِدْ َفم ٍ٥م َو َال َيم ٌ٥م».

٣مء ْت ََمالَئِ َ٘م ٌ٥م
وذم صحٔ افٌخٚري ظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل
ؿٚل " َصم َ
إِ َلم ايمٛمٌَِّ ِّل َص َّعم اهللُ َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ َو ُه َق ٞم َِ٣مئ ٌؿَ ،هم َٗم َ٣مل َزم ْٔم ُّم ُٜم ْؿ :إِ َّٞم ُف ٞمَ٣مئِ ٌؿَ ،و َوم َ٣مل
٣منَ ،هم َٗم٣م ُيمقا :إِ َّن يمِِم ِ
ِ
٣مضمٌِ٘م ُْؿ َه َذا ََم َث ًال،
٤م َي ْٗم َٓم ُ
َزم ْٔم ُّم ُٜم ْؿ :إِ َّن ايم َٔم ْ َ
َ
كم ٞمَ٣مئ َٚم ٌ٥مَ ،وايم َٗم ْٙم َ
ِ
َهم ْ ِ
كم ٞمَ٣مئِ َٚم ٌ٥م،
٣مْض ُزمقا َيم ُف ََم َث ًالَ ،هم َٗم َ٣مل َزم ْٔم ُّم ُٜم ْؿ :إِ َّٞم ُف ٞمَ٣مئ ٌؿَ ،و َوم َ٣مل َزم ْٔم ُّم ُٜم ْؿ :إِ َّن ايم َٔم ْ َ
٣منَ ،هم َٗم٣م ُيمقاََ :م َث ُٙم ُف ىم ََٚم َث ِؾ َر ُصم ٍؾ َزمٛمَك َد ًاراَ ،و َصم َٔم َؾ همِ َٝمٜم٣م ََم ْٟم ُد َزم ً٥م َو َزم َٔم َ
٧م
٤م َي ْٗم َٓم ُ
َوايم َٗم ْٙم َ
٤م ايمدَّ ِ
افمٝم٣مَ ،همٚمـ َأصم٣مب ايمدَّ ِ
ِ
افم َل َد َطم َؾ ايمدَّ َار َو َأىم ََؾ َِم َـ اظمَ ْٟم ُد َزم ِ٥مَ ،و ََم ْـ ََل ْ َُيِ ِ
افم َل
َد ً َ ْ َ َ
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ِ
ِ
قه٣م َيم ُف َي ْٖم َٗم ْٜم َٜم٣مَ ،هم َٗم َ٣مل َزم ْٔم ُّم ُٜم ْؿ:
ََل ْ َيدْ ُطم ِؾ ايمدَّ َار َو ََل ْ َي ْٟمىم ُْؾ َم َـ اظمَ ْٟم ُد َزم٥مَ ،هم َٗم٣م ُيمقاَ :أ ِّو ُيم َ
ِ
ِ
٣منَ ،هم َٗم٣م ُيمقاَ :هم٣ميمدَّ ُار
٤م َي ْٗم َٓم ُ
إِ َّٞم ُف ٞمَ٣مئ ٌؿَ ،و َوم َ٣مل َزم ْٔم ُّم ُٜم ْؿ :إِ َّن ايم َٔم ْ َ
كم ٞمَ٣مئ َٚم ٌ٥مَ ،وايم َٗم ْٙم َ
ِ
اجلٛمَّ ُ٥م ،وايمدَّ ِ
حم َّٚمدً ا َص َّعم اهللُ َفم َٙم ْٝم ِف
٣مع ُ َ
افمل ُ َ
حم َّٚمدٌ َص َّعم اهللُ َفم َٙم ْٝمف َو َؽم َّٙم َؿَ ،هم َٚم ْـ َأ َؿم َ
َ َ
حم َّٚمدً ا َص َّعم اهللُ َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ َهم َٗمدْ َفم ٍَم اهلل،
٣مع اهللَ ،و ََم ْـ َفم ٍَم ُ َ
َو َؽم َّٙم َؿ َهم َٗمدْ َأ َؿم َ
حمٚمدٌ ص َّعم ا ُ ِ
كم ايمٛم ِ
َّ٣مس " .
هلل َفم َٙم ْٝمف َو َؽم َّٙم َؿ َهم ْر ٌق َزم ْ َ
َو ُ َ َّ َ
ِ
هدي
وطمغم اَلدَ ى
هلل
ىمت٣مب ا ِ
اْلدي٧م
طمغم
وـٚن يُرر ذم خىٌف « َّ
ُ
ُ
َ
هم١من َ
ٍ
ٍ
صعم ا ُ ِ
ٍ
ِ
حمدشم٥م زمدفم ٌ٥م َّ
حمدشم٣مِت٣م َّ
حمٚمد َّ
زمدفم٥م
وىمؾ
وىمؾ
إَمقر
وِش
ُ
هلل فمٙمٝمف وؽم َّٙم َؿ َّ
واليم ٌ٥م».

وادتٚبًقن وادتًُّقن بًْ ٜافٌْل ط مقظقدون مـ اهلل ظز وجؾ
بٚخلر افًئؿ ,وذفؽ أهنؿ حيؼون ذم زمرة افٌْل ط ,وتْٚهلؿ صٍٚظتف,
ويُرمقن ظذ ـؾ ظّؾ يًِّقٕف بٖجريـ ,أجر ادتٚبً ,ٜوأجر افىٚظ.ٜ
َس ِ
وذم "افهحٔحغ" َظ ْـ َإٔ ٍ
رِض اهلل ظْفَ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
هلل ط:
قل ا ِ
ِ
٤م َفم ْـ ُؽمٛمَّتِل َهم َٙم ْٝم َس َِمٛمِّل».
« ََم ْـ َرنم َ
وذم افهحٔحغ َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ظ ِـ افٌَِّْ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚلََ « :م ْـ
ِ
٣مع اهللََ ،و ََم ْـ َي ْٔم ِِمٛمِل َهم َٗمدْ َفم ٍَم اهللََ ،و ََم ْـ ُيْمِ ِع ْإَ َِم َغم َهم َٗمدْ
َأ َؿم٣م َفمٛمل َهم َٗمدْ َأ َؿم َ
ِ
َأ َؿم٣مفمٛمِل ،وَمـ ئم ِ ِ
ي ْزم ِـ َضم٣مسمِؿٍَ ،أ َّن
ص ْإََم َغم َهم َٗمدْ َفم َِم ِ٣من» ،ودم َمًٙمؿ َفم ْـ َفمد ِّ
ََ ْ َْ
َ
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٤م ِفمٛمْدَ ايمٛمٌَِّ ِّل َص َّعم اهللُ َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿَ ،هم َٗم َ٣ملََ :م ْـ ُيْمِ ِع اهللَ َو َر ُؽمق َيم ُف،
َر ُصم ًال َطم َْم َ
َهم َٗمدْ َر َؾمدَ " .

وؿٚل رشقل اهلل ط مٌْٔ ٚأن افَرآن وافًْ ٜـالمه ٚوحل مـ اهلل جيٛ
إخذ هبامَ « :أ َٓ إِن ُأوسمِ ُ ِ
َ٣مب َو َِم ْث َٙم ُف ََم َٔم ُف» أخرجف أبق داود ()2422
ِّ
ٝم٦م ا ْيم٘مت َ
ظـ ادَدام بـ ادًدي ـرب.
وؿد ظِؿ ظْد افًِػ أن افتًّؽ بٚفًْٕ ٜجٚة وفذفؽ ؿٚفقا "ايمًٛم٥م
ىمًٖمٝمٛم٥م ٞمقح َمـ رىمٌٜم٣م ٞمجل وَمـ سمرىمٜم٣م نمرق".
وؿٚل افزهري أدرىم٦م ىمثغما َمـ فمٙممءٞم٣م يٗمقيمقن ايمتًٚمؽ زم٣ميمًٛم٥م ٞمج٣مة
وايمٔمٙمؿ يٗمٌض ومٌّم٣م هئم٣م وزم٣مٞمتٔم٣مش ايمٔمٙمؿ اٞمتٔم٣مش ايمدٞمٝم٣م وايمديـ أخرجف
افدارمل ذم مَدم ٜشْْف .
وؿٚل أبق ظّر افداين:
تدري أخل أيـ ضريؼ اجلْ**ٜضريَٓ ٚافُتٚب ثؿ افًْٜ
وـٕٚقا َيتزون صالح اإلًٕٚن مـ ظدمف بٚفًْ ,ٜؾّـ ـٚن ظذ افًْٜ
ؾٓق افهٚف ومـ ل يُـ ظذ افًْ ٜوإن صذ وصٚم حتك وإن منك ذم
اهلقاء ـٕٚقا يتّٓقٕف ذم صٖٕف ,ؾٚفنٖن يًقد إػ امتثٚل افُتٚب وافًْ.ٜ
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ٕن اهلل ظز وجؾ ؾرض م ٚؾرض وذع م ٚذع فالختٌٚر وآبتالء,
ؿٚل اهلل ظز وجؾ﴿ :يمِ َٝم ٌْ ُٙم َقىم ُْؿ َأ هي٘م ُْؿ َأ ْضم ًَ ُـ َفم َٚم ًال ۚ﴾ ،أي خر ظّالً ,ـام
ؿٚل حمّد بـ ظجالن ,ول يَؾ أـثر ظّ ً
ال ـام ذم تًٍر ابـ ـثر .
وؿٚل افٍؤؾ بـ ظٔٚض رمحف اهلل :أحًـ ظّ ً
ال أخِهف وأصقبف,
وؿٚل افًّؾ ٓ يٌَؾ إٓ إذا ـٚن خٚفه ً ٚصقاب ً ,ٚاخلٚفص إذا ـٚن هلل,
وافهقاب إذا ـٚن ظذ افًْ ,ٜـام ذم تًٍر افٌٌقي .
مم
وآشتَٚم ٜظذ افًْ ٜمـ أظيؿ ادىٚف ,ٛؿٚل حذيٍَ ٜؿ َٚلَ « :ي٣م ََم ْٔم َ َ
ِ
ِ
ٝمٚمقا َهم َٗمدْ َؽم ٌَ ْٗمت ُْؿ َؽم ٌْ ًٗم٣م َزم ِٔمٝمدً اَ ،هم١مِ ْن َأ َطم ْذسم ُْؿ َي ِٚمٝمٛمً٣م َو ِؾم َم ًَٓ ،يم َٗمدْ
ايم ُٗم َّراء ْاؽمتَٗم ُ
َو َٙم ْٙمت ُْؿ َوال ًَٓ َزم ِٔمٝمدً ا» أخرجف افٌخٚري .

وؿد صْػ افًِامء ـتٌ ً ٚذم احل ٞظذ افًْ ٜوافسؽٔ ٛؾٔٓ ,ٚإذ ٓ شٌٔؾ
إػ ظٌٚدة اهلل ظز وجؾ ظذ افقجف افذي أمر بف وذع إٓ بّتٚبً ٜافٌْل ط.
وأم ٚافٌدظ ٜؾٓل افتًٌد هلل ظز وجؾ ظذ ؽر مثٚل شٚبؼ ,أو هل افديـ
افذي ل يؼظف اهلل ظز وجؾ .
وؿد جٚء ذم ذمٓ ٚافقء افُثر مـ أيٚت وإحٚدي ٞوأثٚر وؿد
صٍْ ٝادهٍْٚت ذم افتحذير مْٓ ٚخلىره ٚوفًئؿ ذه ,ٚوفٌَٔ ضرهٚ
ؾ ًَ ْـ َإٔ ِ
َس ْب ِـ َمٚف ِ ٍؽ رِض اهلل ظْفَ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
٤م
قل اهللِ ط« :إِ َّن اهللَ َضم َج َ
ايمتَّقزم َ٥م فمـ ص ِ
٣مضم ِ
٤م ىم ُِّؾ زمِدْ َفم ٍ٥م َضمتَّك َيدَ َع زمِدْ َفم َت ُفش أخرجف ابـ أيب ظٚصؿ.
َْ َ ْ َ
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وذم "افهحٔحغ" ظـ ظٚئن ٜرِض اهلل ظْٓ ,ٚؿٚف :ٝؿٚل رشقل اهلل
طََ « :م ْـ َأ ْضمدَ َ
ث ِدم َأ َْم ِرٞمَ٣م َه َذا ََم٣م َيم ْٝم َس َِمٛمْ ُف َهم ُٜم َق َر ٌّد».
وذم رواي ٜدًِؿََ « :م ْـ َفم ِٚم َؾ َفم َٚم ًال َيم ْٝم َس َفم َٙم ْٝم ِف َأ َْم ُرٞمَ٣م َهم ُٜم َق َر ٌّد».
وتَدم حدي ٞإٔس

ِ
٤م َفم ْـ ُؽمٛمَّتِل َهم َٙم ْٝم َس َِمٛمِّل» ,وؿد تَدم
ََ « :م ْـ َرنم َ

أيو ً ٚحدي ٞافًربٚض :هم١من ىمؾ زمدفم٥م واليم٥م  ,وـؾ مـ أفٍٚظ افًّقم .
" :اسمٌٔمقا وٓ سمٌتدفمقا همٗمد ىمٖمٝمتؿ".
وظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد
ٝمؽ زمِ َت ْٗمقى اهلل ،و ِآ ْومتِِم ِ
وظـ ظّر بـ ظٌد افًزيزُ :أ ِ
وص َ
٣مد ِدم َأ َْم ِر ِه،
َ
َ
َ
َوا ِّسم ٌَ٣م ِع ُؽمٛم َِّ٥م َٞمٌِ ِّٝم ِف َص َّعم اهللُ َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿَ ،وسم َْر ِك ََم٣م َأ ْضمدَ َ
قن َزم ْٔمدَ ََم٣م
ث ا ُْظم ْح ِد ُشم َ
ايمًٛم َِّ٥م َهم١مِ َّْنَ٣م َيم َ
َصم َر ْت زمِ ِف ُؽم َّٛم ُت ُفَ ،و ُىم ُٖمقا َُم ْ٠م َٞم َت ُفَ ،هم َٔم َٙم ْٝم َ
ؽ  -زمِ١مِ ْذ ِن اهلل -
ؽ زمِ ُٙمزُو ِم ه
ِ
ِ
َّ٣مس زمِدْ َفم ً٥م إِ َّٓ َومدْ ََم َ٢م َوم ٌْ َٙم َٜم٣م ََم٣م ُه َق َديمِ ٌ
ٝمؾ
فم ِْم َٚم ٌ٥مُ ،شم َّؿ ا ْفم َٙم ْؿ َأ َّٞم ُف ََل ْ َي ٌْتَد ِع ايمٛم ُ
فم َٙمٝمٜم٣م َأو ِفم ِ
ايمًٛمَّ َ٥م إِٞم ََّم َؽمٛم ََّٜم٣م ََم ْـ َومدْ َفمٙمِ َؿ ََم٣م ِدم ِطم َالهمِ َٜم٣م َ -و ََل ْ َي ُٗم ْؾ
ػم ٌة هم َٝمٜم٣مَ ،هم١مِ َّن ه
َ َْ ْ َْ
ا ْزم ُـ ىمَثِ ٍغم ََم ْـ َومدْ َفمٙمِ َؿ َِم ْـ  -اخلْمٟم َوايم َّز َيم ِؾ َو ُْ
اْل ْٚم ِؼ َوايم َّت َٔم هٚم ِؼَ ،هم ْ٣مر َض يمِٛمَ ْٖم ًِ َؽ

ِ
ِض زمِ ِف ا ْيم َٗم ْق ُم َِٕ ْٞم ُٖم ًِ ِٜم ْؿَ ،هم١مِ َّْن ُ ْؿ َفم َعم ِفم ْٙم ٍؿ َو َوم ُٖمقاَ ،وزمِ ٌَ َ ٍ
ٌم ٞمَ٣مهمِ ٍذ َىم هٖمقاَ ،و ُه ْؿ
ََم٣م َر َ
قر ىمَ٣مٞمُقا َأ ْومقى ،وزمِ َٖم ّْم ِؾ َم٣م ىمَ٣مٞمُقا همِ ِ
فم َعم ىم َُْم ِ
ػ ْإُ َُم ِ
َ٣من ُْاَلدَ ى ََم٣م
ٝمف َأ ْو َلمَ ،هم١مِ ْن ىم َ
َ
َ
َ
َ
ِ
قه ْؿ إِ َيم ْٝم ِف َو َيمئِ ْـ ُوم ْٙمت ُْؿ إِٞم ََّم َضمدَ َ
ث َزم ْٔمدَ ُه ْؿ ََم٣م َأ ْضمدَ َشم ُف إِ َّٓ ََم ِـ
َأ ْٞمت ُْؿ َفم َٙم ْٝمف َيم َٗمدْ َؽم ٌَ ْٗمت ُُٚم ُ
قنَ ،هم َٗمدْ َسم َ٘م َّٙمٚمقا همِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٝمف
ايمً٣مزمِ ُٗم َ
َغم َؽمٌِٝمٙم ِٜم ْؿ َو َرنم َ
ُ
٤م زمِ َٛم ْٖمًف َفمٛم ُْٜم ْؿَ ،هم١مِ َّْن ُ ْؿ ُه ُؿ َّ
ا َّسم ٌَ َع نم ْ َ
ِ
ِ
ِ
وْن ُ ْؿ َِم ْـ ََم ْٗم َ ٍ
ٌمَ ،و ََم٣م َهم ْق َوم ُٜم ْؿ َِم ْـ
زمِ َم َي٘مْٖملَ ،و َو َص ُٖمقا َمٛمْ ُف ََم٣م َي ُْمٖملَ ،هم َم ُد َ
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حم َ ٍ
كم
َْ
وْنُ ْؿ َهم َج َٖم ْقاَ ،و َؿم َٚم َح َفمٛم ُْٜم ْؿ َأ ْوم َقا ٌم َهم َٕم َٙم ْقاَ ،وإِ َّْنُ ْؿ َزم ْ َ
ٌم َوم ْق ٌم ُد َ
نَ ،و َومدْ َوم َّ َ
َذيمِ َ
ؽ َيم َٔم َعم ُهدً ى َُم ًْت َِٗمٝم ٍؿ  .أخرجف أبق داود .
وؿد بغ افٌْل ط مٌْٔ ٚأن أصؾ افٌدظ ٜوافٍرؿ ٜضريؼ افٔٓقد وافْهٚرى
ِ
وؽمٌٔمكم
اهمؼموم٦م ايمٝمٜمق ُد فمعم إضمدَ ى
ظْد أيب داود« :
ؾًـ أيب هريرة
َ
ِ
ايمٛمِم٣مرى فمعم اشمٛمت ِ
ُ
وؽمتٖمؼمق هذه إَم ُ٥م فمعم
وؽمٌٔمكم همروم ً٥م،
َكم
واهمؼموم٦م
همروم٥م،
َ
َ
َّ٣مر إِ َّٓ َِم َّٙم ً٥م و ِ
ٍ
وؽمٌٔمكم همروم ً٥م  -زاد ذم حدي ٞمًٚوي - ٜىم هٙمٜم٣م دم ايمٛم ِ
اضمدَ ًة»
شمالث
َ
َ

َؿُ ٚفقاَ :و َم ْـ ِه َل َيَ ٚر ُش َ
قل اهللِ ؟ َؿ َٚلََ « :م٣م َأٞمَ٣م َفم َٙم ْٝم ِف ايم َٝم ْقم َو َأ ْص َح ِ٣مِب».

و َظ ٌْدَ اهللِ ْب َـ َظ ّْ ِرو ْب ِـ ا ْف ًَٚصَ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
ات َي ْق ٍم َوٕ َْح ُـ
قل اهللِ ط َذ َ
ِظْْدَ هُ « :ؿمقزمك يمِ ْٙمٕمُرزم ِ
٣مء َي٣م َر ُؽم َ
٣مء َهم ِٗم َ
َ٣مس
قل اهللِ؟ َوم َ٣ملُ « :أٞم ٌ
ََ
َ
ُ
ٝمؾََ :م ِـ ا ْيمٕم َُر َزم ُ
َ٣مس ؽم ٍ
ص ُِ
قء ىمَثِ ٍغمََ ،م ْـ َي ْٔم ِِم ِ
ٝمٜم ْؿ َأ ْىم َث ُر ِِم َّ ْـ ُيْمِٝم ُٔم ُٜمؿ».
٣مْل َ
َ
قنِ ،دم ُأٞم ِ ُ
وذم "صحٔ مًِؿ" َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهلل طَ « :زمدَ َأ
الم نم َِريٌ ً٣م ،وؽمٝمٔمقد ىمَم زمدَ َأ نم َِريٌ ً٣مَ ،هم ُْمقزمك يمِ ْٙمٕمُرزم ِ
ا ِ
٣مء».
ََ
َ َ َُ ُ َ َ
إل ْؽم َ ُ
ؾٚحلذر احلذر مـ افٌدع ,ؾ٘هن ٚؿد تْقظ ٝوإتؼت ,شقاء ذم ذفؽ افٌدع
افَقفٔ :ٜـٚفَراءة اجلامظٔ ٜوإذـٚر اجلامظٔ ٜوافدظقات افٌدظٔ ٜوؽر ذفؽ
مم ٚيًٍِف افْٚس.
أو افٌدع افًٍِٔ ٜـٚفذب فٌر اهلل وافْذر فٌر اهلل وافىقاف بٚفٌَقر
وافتًّ بٖتربتٓ.ٚ
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وافٌدع آظتَٚدي ٜـٚظتَٚدات احلزبٔ ,ٜواظتَٚدات افهقؾٔ ,ٜواظتَٚدات
افراؾو ٜوافنًٔ ,ٜواظتَٚدات اجلّٓٔ ٜومـ إفٔٓؿ افذيـ خٚفٍقا ذع اهلل,
وشْ ٜرشقل اهلل ط.
وافٌدظ ٜبدظتٚن:
بدظ ٜمٍُرة ,ـٌدظ ٜافتجٓؿ وافرؾض وافٌٚضْٔ ٜواحلِقفٔ ,ٜوظٌٚد افٌَقر
مـ افهقؾٔ ,ٜحٔ ٞأحدثقا ذم ديـ اهلل م ٚيَْوف ,واهلل ادًتًٚن .
افث :ٜٕٔٚبدظ ٜمًٍَ ٜـٌدظ ٜادقفد وإذـٚر اجلامظٔ ٜواحلزبٔ ٜوم ٚإفٔف مـ
افٌدع .
ؿٚل يقشػ بـ أشٌٚط ـام ذم افؼيً ٜفمجري (:)122 /1
ايمر َواهمِ ُضَ ،و َْ
" ُأ ُص ُ
اخل َق ِار ُجَ ،وا ْيم َٗمدَ ِر َّي ُ٥م َ ،واظمُْ ْر ِصم َئ ُ٥مُ ،شم َّؿ
قل ا ْيمٌِدَ ِع َأ ْر َزم ٌعَّ :
ؽ ا ْشمٛمَت ِ
ِ ٍ ِ
مم َة َؿم٣مئِ َٖم ً٥مَ ،همتِ ْٙم َ
قن همِ ْر َوم ً٥مَ ،وايم َّث٣ميمِ َث ُ٥م
َ٣من َو َؽم ٌْ ُٔم َ
َسمت ََُم َّٔم ُ
٤م ىم هُؾ هم ْر َوم٥م َشم َم َن َفم ْ َ
اجلم َفم ُ٥م ا َّيمتِل َوم َ٣مل ايمٛمٌَِّ هل َص َّعم اهللُ َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ« :إِ َّْنَ٣م ايمٛم ِ
َّ٣مصم َٝم ُ٥م» اهـ ,
ايمً ٌْ ُٔم َ
َو َّ
قن َْ َ
بدع ـثرة حتك بٌِ ٝاثْغ وشًٌغ بدظ ٜوزد ظذ
ؾتنًٌ ٝمـ هذه افٌدع ٌ
ذفؽ أن ـؾ بدظ ٜتتنً ٛإػ م ٚصٚء اهلل بًٌ ٛبًدهؿ ظـ ـتٚب رهبؿ
وشٌْٕٓٔ ٜؿ ط.
وادٌتدع مًتدرك ظذ اهلل إم ٚبًِٚن حٚفف أو مَٚفف أو هبام  ,ـٖٕف يَقل:
فـ أـتٍل بام جٚء بف افَرآن وم ٚجٚء ذم شْ ٜافٌْل ظِٔف افهالة وافًالم
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حتك أزيد ظِٔف مـ أؿقال أئّتْ ,ٚوهذا اهتٚم فإلشالم بًدم افتامم ,وضًـ ذم
حُّ ٜادِؽ افًالم ,وإزراء بٚفٌْل ظِٔف افهالة وافًالم ,وبهحٚبتف
إئّ ٜإظالم .
ؿٚل شٍٔٚن :وصمدٞم٣م إَمر ىمٙمف دم آسمٌ٣مع أخرجف اخلىٔ ٛذم افٍَٔف
وادتٍَف.
ؾٚفديـ هذا مٌْل ظذ آتٌٚع ؾّـ ـٚن متًٌٕ ٚمر اهلل وأمر رشقل اهلل
ط ؾٓق افًْل ادقؾؼ وإن َّ
ؿؾ ظِّف.
ومـ ـٚن مٌتدظ ٚوخمٚفٍ ٚفًْ ٜرشقل اهلل ط ؾٓق ادٌتدع افوٚل وإن ـثر
ظِّف.
ؾٕٚمر ٓ يًقد إػ ـثرة افًّؾ مـ ؿِتف ,ؾ٘ن افْهٚرى ؿد أوجٌقا ظذ
إًٍٔٓؿ م ٚل يقج ٛاهلل وصٚر مْٓؿ افرهٌٚن ذم افهقامع واحلٚل ـام ؿٚل
َ٣مه٣م َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ﴾ ومع ذفؽ وِقا والٓ
قه٣م ََم٣م َىم َت ٌْٛم َ
اهلل ظز وجؾ﴿ :ا ْزمتَدَ ُفم َ
بًٔدا.
وهلذا ؿٚل شٍٔٚن بـ ظَْٔٔ : :ٜمـ همًد َمـ فمٙممءٞم٣م همٖمٝمف ؾمٌف َمـ ايمٝمٜمقد،
وَمـ همًد َمـ فمٌ٣مدٞم٣م همٖمٝمف ؾمٌف زم٣ميمٛمِم٣مرى.
ِ
ِ
ايمٌم َ
ٝمؿ ()٥
وؿد أمرٕ ٚاهلل ظز وجؾ أن ٕدظقا بَقفف ْ
اط اظمُْ ًْتَٗم َ
﴿اهدٞمَ٣م ِّ َ
ِْص َ ِ
٦م َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ﴾ وهؿ أهؾ آشتَٚم ٜأهؾ اإلشالم أهؾ
يـ َأ ْٞم َٔم ْٚم َ
اط ا َّيمذ َ
َ
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ِ
ِ
ايمر ُؽم َ
قل َهم ُٟمو ََٰيمئِ َ
يـ
ؽ ََم َع ا َّيمذ َ
افًْ ,ٜؿٚل اهلل ظز وجؾ ظْٓؿَ :
﴿و ََمـ ُيْم ِع اهللَ َو َّ
ِ
ِ
ِ
كم َو ه
كم ۚ َو َضم ًُ َـ
َأ ْٞم َٔم َؿ ا ُ
ايمِم٣مْل َ
ايمِمدِّ يٗم َ
هلل َفم َٙم ْٝم ِٜمؿ َِّم َـ ايمٛمٌَِّٝمِّ َ
ايمُم َٜمدَ اء َو َّ
كم َو ِّ
ُأو ََٰيمئِ َ
هلل ۚ َو َىم َٖم َٰك زمِ٣مهللِ َفمٙمِ ًٝمم (.﴾)22
ؽ َرهمِٝم ًٗم٣م (ََٰ )٥1ذيمِ َؽ ا ْيم َٖم ّْم ُؾ َِم َـ ا ِ
﴿نم ْ ِ
َغم اظمَْٕم ُّْم ِ
كم ( ﴾)2وهؿ
﴿و َٓ َّ
ايمّم٣م ِّيم َ
قب َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ وهؿ افٔٓقد َ
افْهٚرى.
ٌ
وـؾ مٌتدع فف ٌ
وحظ مـ افٌو .ٛواهلل ادًتًٚن.
حظ مـ افوالل
ؾًذ اإلًٕٚن أن يتَل اهلل ظز وجؾ ذم ًٍٕف وأن يٖخذ ديْف مـ ـتٚب اهلل
ومـ صحٔ شْ ٜرشقل اهلل ط ظذ مْٓ ٟافًِػ افهٚحلغ ,ؾ٘ن ذفؽ
شٌ ٛافرؾً ٜذم افداريـ ,وشٌ ٛافًز ,وافتُّغ.
يب ْب ِـ َـ ًْ ٍ
َ ,ٛؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ:
وذم حديُ ٞأ َ ِّ
ِ
ِِ
ٌَّمَ ،وايمت َّْٚم٘مِ ِ
ايمر ْهم َٔم ِ٥مَ ،وايمٛم ْ ِ
كم ِدم ْإَ ْر ِ
ضَ ،هم َٚم ْـ
٣ميمًٛمَ٣مءَ ،و ِّ
مم َهذه ْإُ ََّم َ٥م زمِ َّ
" َزم ِّ ْ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ٝم٤م " أخرجف أمحد
َفمٚم َؾ َمٛم ُْٜم ِؿ َفم َٚم َؾ ْأطم َرة يمٙمده ْٞم َٝم٣مََ ،ل ْ َي٘م ُْـ َيم ُف ِدم ْأطم َرة ٞمَِم ٌ
ؾٓذه افٌنٚرة دـ شٚر ظذ شر رشقل اهلل ط ذم أؿقافف وأؾًٚفف
واظتَٚداتف ,ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ يَقلَ﴿ :م٣م َهمر ْؿمٛمَ٣م ِدم ا ْيم٘مِت ِ ِ
يش ٍء﴾.
َّ َّ
َ٣مب َمـ َ ْ
ٝم٦م
٦م َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ ٞمِ ْٔم َٚمتِل َو َر ِو ُ
٦م َيم٘م ُْؿ ِديٛمَ٘م ُْؿ َو َأَتْ َ ْٚم ُ
ويَقل﴿ :ا ْيم َٝم ْق َم َأىم َْٚم ْٙم ُ
َيم٘م ُُؿ ْ ِ
اإل ْؽم َال َم ِديٛمً٣م﴾.
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ؿٚل ابـ شريـ "إن هذا ايمٔمٙمؿ ديـ هم٣مٞمٓمروا فمٚمـ سمٟمطمذوا ديٛم٘مؿ"
أخرجف مًِؿ ذم مَدم ٜصحٔحف.
وؿد وظد رشقل اهلل ط بٌَٚء ضٚئٍ ٜظذ افًْ ٓ ٜتتٌر وٓ تتٌدل مٓام
قن َفم َعم
ؾًؾ ادخٚفٍقن وـثر ادٌىِقن ؾَٚلَ َٓ « :سم َز ُال َؿم٣مئِ َٖم ٌ٥م َِم ْـ ُأ ََّمتِل ُي َٗم٣مسمِ ُٙم َ
ِ
َْ
يـ إِ َلم َي ْق ِم ا ْيم ِٗم َٝم َ٣مَم ِ٥م» أخرجف مًِؿ ( )134ظـ جٚبر بـ ظٌد اهلل
اْل ِّؼ َـم٣مه ِر َ
.
ومع ذفؽ ؿد إتؼت افٌدع ذم إؿقال وإؾًٚل وافًٌٚدات وادًٚمالت
ول يًِؿ إٓ مـ شِّف اهلل ,ؾٌٌْٔل فًِِّؿ أن يُقن ظٚئدا وشٚئال
ومًسصدا ومتًُّ ٚبام جٚء ظـ اهلل ,وبام ثٌ ٝظـ رشقل اهلل ط ظذ
ضريَ ٜافًِػ افهٚحلغ ,ؾ٘ن افٌْل ط «سمرىمٛم٣م فمعم َمثؾ ايمٌٝمّم٣مء يمٝمٙمٜم٣م
وْن٣مره٣م ؽمقاء » ٓ يِتٌس مـ أمره ٚإٓ ظذ خمذول ؾًِٔؽ بٍٓؿ أيب بُر
وظّر وظثامن وظع ومـ إفٔٓؿ مـ افتٚبًغ وإئّ ٜادٓتديـ إػ يقمْ ٚهذا.
ؾًـ أيب هرير َة ظـ رشقل اهلل َّ -
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -ؿٚل" :إن اهلل فمز
ٍ
وصمؾ ئٌم٧م َلذه إَم٥م فمعم رأس ِّ ِ
َيدِّ ُد َل٣م ديٛمَٜم٣م" أخرجف أبق
ىمؾ َمئ٥م ؽمٛم٥م َمـ ُ َ
داود (. )2071
وذفؽ حتك ٓ تٌىل افٌدظ ٜافْٚس ,ويهٌ افْٚس ٓ يًرؾقن احلؼ مـ
افٌٚضؾ واهلدى مـ افوالل وافْقر مـ افيِّ ٜوافتقحٔد مـ افؼك وافًْٜ
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كم
﴿و ََم٣م ُىمٛمَّ٣م َُم َٔم ِّذزمِ َ
مـ افٌدظ ٜؾال بد أن تَٚم حج ٜاهلل ,افرشٚفٔ ٜظذ افًٌٚد َ
٧م َر ُؽم ً
َضمت ََّٰك َٞم ٌْ َٔم َ
قٓ (.﴾)9٦
ؾٚمحدوا اهلل ظز وجؾ ؾُٔثر افًِؿ ويْتؼ ويًّؾ بف ويرؾع اجلٓؾ
مـ ظُِٔؿ ,هذه
ويُْن ,وهذا بٍوؾ اهلل ظز وجؾ ي ٚأهؾ افّٔـ ظذ مَّ ٚ
افدظقة ادٌٚرـ ,ٜدظقة أهؾ افًْ ٜواجلامظَ ,ٜيرجقن افًٌٚد مـ ظٌٚدة افًٌٚد
بدظقهتؿ إػ ـتٚب اهلل وشْ ٜرشقفف ط ؾال تًِؼ بَز وٓ وثـ وٓ شٚحر
وٓ ـٚهـ وٓ ظراف وٓ رء مـ ذفؽ .وإٕام افتًِؼ بٚهلل ظز وجؾ وٓ
متٚبً ٜفنٔخ أو فٍالن أو ظالن إٓ فًْ ٜرشقل اهلل ط  .وح ٛم ٚأح ٛاهلل
ظز وجؾ وم ٚأح ٛرشقفف ط  .وبٌض م ٚأبٌض اهلل ظز وجؾ وم ٚأبٌوف
رشقفف ط  ,ؾٓذا هق افديـ افَقيؿ وافكاط ادًتَٔؿ.
ؾًـ َظٌ ِد اهللِ ب ِـ مًً ٍ
قدَ ,ؿ َٚلَ :خ َّط َفََْ ٚر ُش ُ
قل اهللِ َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ
ْ َ ْ ُ
َ ْ ْ
َخ ًّى ٚمربً ٚو َخ َّط ِذم وش ِ
ط اخلَ ِّط َخ ًّىَ ٚو َخ َّط َخ ِ
ٚر ًجِ ٚم َـ اخلَ ِّط َخ ًّىَ ٚو َح ْق َل
ُ َ َّ ً َ
َ َ
ا َّف ِذي ِذم افقش ِ
ط ُخ ُىق ًضَ ٚؾ ََ َٚلَ :ه َذا ا ْزم ُـ آ َد َم َو َه َذا َأ َصم ُٙم ُف ُ ِحم ٌ
ٝمط زمِ ِفَ ،و َه َذا ا َّيم ِذي
َ َ
ِدم ايمقؽم ِ
طا ِ
٣منَ ،و َه ِذ ِه ُ
اخل ُْم ُ
قط ُفم ُر ُ
وو ُف إِ ْن ٞم ََج٣م َِم ْـ َه َذا َيٛم َْٜم ُُم ُف َه َذا،
إلٞم ًَْ ُ
َ َ
اخل ِ
اخل هط َ
َو َ
٣مر ُج إَ ََم ُؾ أخرجف افسمذي .
واظِؿ أن افٌدظ ٜأح ٛإػ إبِٔس مـ ادًهٔ ٜفًئؿ ضره ,ٚوٕقص
إًٍْٔ ٚبقصٔ ٜأيب بُر بـ أيب داود:
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ُتًؽ بحٌؾ اهلل واتٌع اهلدى**وٓ تؽ بدظٔ ً ٚفًِؽ تٍِ ُ
واحلّد هلل رب افًٚدغ .
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1

احلّد هلل ,وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل ,وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل,
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف.
أم ٚبًد:
ؾًَْٔؿ افْٚس مـ حٔ ٞافًىٚء مـ مًْف إػ صٍْغ ,أحدمه ٚذم ؿّٜ
اددح وأخر ذم أدٕك افذم ,أٓ ومه :ٚافُرم وافٌخؾ.
واظِؿ ي ٚظٌد اهلل أن اهلل ظز وجؾ ؿد اتهػ بهٍ ٜافُرم ,ـام شّك
ًٍٕف :افُريؿٕٕ .ف اشؿ مدح وـامل وتوّـ صٍ ٜمدح وـامل ,ؿٚل تًٚػ:
{ َي٣م َأ ه ََي٣م ْ ِ
٣من ََم٣م نم ََّر َك زمِ َر ِّزم َ
ؽ ا ْيم٘م َِري ِؿ} [إٍٓىٚر ,]4 :وهق إـرم شٌحٕٚف
اإلٞم ًَْ ُ
وتًٚػ ,ؿٚل تًٚػ{ :ا ْوم َر ْأ َو َر هزم َ
ؽ ْإَىم َْر ُم } [افًِؼ ,]1 :ؾٓق افُريؿ ذم صٍٚتف
وافُريؿ ذم أؾًٚفف .
ؾّـ ـرمف إٔف يٍْؼ ظذ ظٌٚده وخمِقؿٚتف ,ؾٍل "افهحٔحغ" ظـ أيب
ِ
كم اهللِ ََم ْ َ
ألى َٓ
هريرة رِض اهلل ظْف ,ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ط« :إِ َّن َيٚم َ
ٝمّمٜم٣م َٞم َٖم َٗم ٌ٥م ؽمح٣مء ايم َّٙمٝم َؾ وايمٛمَّٜم٣مرَ ،أر َأيتُؿ َم٣م َأ ْٞم َٖم َؼ َمٛم ُْذ َطم َٙم َؼ ايمًٚمق ِ
ِ
ات
َيٕم ُ َ
َّ َ َ
ُ
َ َّ ُ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ
و ْإَر َض؟َ ،هم١مِ َّٞمف ََل يٛمْ ُٗمص َم٣م ِدم ي ِٚمٝمٛم ِ ِف وفمر ُؾمف فم َعم اظمَْ ِ
٣مء».
َ َْ ُ َ
ُ َْ ْ َ َ
َ ْ

1

وكانت في السابع  /من شهر رمضان  /لعام .1٤٤1
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وؿد ٕزه اهلل ظز وجؾ ًٍٕف ظام وصٍف بف افٔٓقد مـ ؿقهلؿ بٖن يده مٌِقفٜ
حٔ ٞؿٚفقا ﴿ :و َوم٣م َيم ِ
٦م َأ ْي ِدَيِ ْؿ َو ُيم ِٔمٛمُقا زمِ َم َوم٣م ُيمقا ۚ
٦م ا ْيمٝمَ ُٜمق ُد َيدُ اهلل ََم ْٕم ُٙمق َيم ٌ٥م ُنم َّٙم ْ
َ
َزم ْؾ َيدَ ا ُه ََم ٌْ ًُق َؿمت ِ
َ٣من ُي ِٛمٖم ُؼ َىم ْٝم َ
٣مء ۚ﴾.
ػ َي َُم ُ
ؾٓق شٌحٕٚف افٌْل افُريؿ ,ؾٍل "صحٔ مًِؿ" ظـ أيب ذر افٌٍٚري
رِض اهلل ظْف ,ظـ افٌْل ط ؾٔام يروي ظـ ربف ظز وجؾ إٔف ؿٚلَ « :يم ْق َأ َّن
ٝمد و ِ
ِ ٍ
ِ
اضم ٍدَ ،هم ًَ َٟم ُيم ِ
قنَ ،هم َٟم ْفم َْم ْٝم٦م
َأ َّو َيم٘م ُْؿ َوآطم َرىم ُْؿ َوإِٞم ًَْ٘م ُْؿ َو ِصمٛمَّ٘م ُْؿ َوم ُ٣مَمقا ِدم َصٔم َ
ىم َُّؾ و ِ
اضم ٍد ََم ًْ َٟم َيمتفََ ،م٣م َٞم َٗم َص َذيمِ َ
ؽ ِِمَّ٣م ِفمٛم ِْدي َّإٓ ىم ََم َيٛمْ ُٗم ُص اظمِْخْ َٝم ُط إ َذا ُأ ْد ِطم َؾ
َ
ا ْيم ٌَ ْح َر».
وـٚن ٌْٕٔ ٚط ,متحِٔ ٚهبذا اخلِؼ افًئؿ ,وـٔػ ٓ وخَِف افَرآن,
وـٔػ ٓ وهق أحًـ افْٚس خَِ ً ,ٚبؾ بِغ مـ صٖٕف ط إٔف م ٚشئؾ رء
ؾَٚل.ٓ :
وذم ؽزوة حْغ حغ م َّـ اهلل ظِٔف بام م َّـ مـ افٌْٚئؿ ؾربام أظىك افرجؾ
افٌْؿ بغ جٌِغ ,وأظىك صٍقان بـ أمٔ ٜثالث ٜمٚئ ٜمـ اإلبؾ ,وأظىك
إؿرع مٚئ ٜبـ حٚبس ,ومرداس إشِّل ,وظْٔٔ ٜبـ حهـ مٚئ ٜمـ
اإلبؾ ,ـؾ واحد مئ ٜمـ اإلبؾ ,ؾُٚن ط جقادا ـريام.
َٚشِ ٚم َـ ْإَٕ َْه ِ
ٚر َش َٖ ُفقا َر ُش َ
هلل
قل ا ِ
ؾًـ أيب شًٔد اخلدري
أن ٕ ً
ِ
ٚه ْؿَ ,حتَّك إِ َذا ٕ ٍَِدَ َمِ ٚظْْدَ ُه
ٚه ْؿُ ,ث َّؿ َش َٖ ُفق ُه َؾ َٖ ْظ َى ُ
َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿَ ,ؾ َٖ ْظ َى ُ
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َؿ َٚلََ « :م٣م َي٘م ُْـ ِفمٛم ِْدي َِم ْـ َطم ْ ٍغم َهم َٙم ْـ َأ َّد ِطم َر ُه َفمٛمْ٘م ُْؿَ ،و ََم ْـ َي ًْ َت ْٔم ِٖم ْ
ػ ُي ِٔم َّٖم ُف اهللُ،
وَمـ يً َتٕم ِْـ يٕمْٛم ِ ِف اهللُ ،وَمـ يِم ِػم يِمػمه اهللُ ،وَم٣م ُأفمْمِل َأضمدٌ َِمـ فم َْم ٍ
٣مء َطم ْ ٌغم
ْ َ
ََ ْ َ َ
َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ ِّ ْ ُ
ُ
ََ ْ َْ
ِ
ايمِم ْ ِػم» اجتّع ظِٔف افْٚس يًٖفقٕف ويِحٍقن فف ,ؾَٚلَ« :م٣م
َو َأ ْو َؽم ُع َم َـ َّ
ي٘مـ فمٛمدي َمـ طمغم همٙمـ أدطمره فمٛم٘مؿ» أخرجف مًِؿ .
وؿد ختِؼ هبذا اخلِؼ افًئؿ صٍقة افْٚس بًد إٌٕٔٚء وادرشِغ.
ؾٓ ٚهق أبق بُر رِض اهلل ظْف ,يٍْؼ مٚفف ذم شٌٔؾ اهلل ,وظّر رِض اهلل
ظْف يٍْؼ ٕهػ مٚفف ذم شٌٔؾ اهلل ,وظثامن بـ ظٍٚن رِض اهلل ظْف جيٓز
جٔش افًنة وؽر ذفؽ ,ؾُٕٚقا روقان اهلل ظِٔٓؿ ـرمٚء حيٌقن افٌذل
وافًىٚء ,ـام حي ٛأحدٕ ٚاجلّع وافْامء ,ؾال شقاء بْْٔ ٚوبْٔٓؿ ,إذ أن اهلل ظز
وجؾ أـرمٓؿ فْكة ٌٕٔف فًِّف بٖحقاهلؿ ,وصٍٚء أؿقاهلؿ ,ومجٔع حٓٚهتؿ.
ؾٚفُرم صٍ ٜممدوح ٜظْد افْٚس ,وؿد امتدح افْٚس حٚتؿ افىٚئل مع
ـٍره ,بًٌ ٛـرمف ومع ذفؽ دمد أن بًوٓؿ يَقل :أـرم افًرب حٚتؿ
افىٚئل .وهذا ؽِط.
ؾ٘ن أـرم افًرب بؾ وافْٚس مىَِ ٚهق رشقل اهلل ط ,ومـ شٚر ظذ
شره ممـ بذفقا أمقاهلؿ ابتٌٚء مروٚة اهلل وتٖشٔ ٚبرشقل اهلل ط.
إن افُرم ؿد يُقن جٌِٔ ,ٚبحٔ ٞأن اإلًٕٚن يْنٖ ظِٔف وحي ٛافٌذل
وافًىٚء جٌِ ,ٜوؿد يُقن مُتًٌ ,ٚبحٔ ٞإٔف يتحذ بف د ٚيرى ذم إدفٜ
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افَرإٓٔ ٜوإحٚدي ٞافٌْقي ٜمـ احل ٞظِٔف وافسؽٔ ٛؾٔف ,ؾُؿ ؾٔٓ ٚمـ
ِ
هلل
ِض ا ُ
إدف ٜذم احل ٞظذ اإلٍٕٚق وافٌذل ذم أوجف اخلر ,ؾ ًَ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َر َ
َظْْف َأ َّن افٌَِّْل ط َؿ َٚلَ« :م٣م َِمـ يق ٍم يِمٌِح ا ْيم ِٔمٌ٣مد همِ ِ
ٝمف إِ َّٓ ََم َٙم٘م ِ
َ٣من َيٛم ِْز َٓ ِن َهم َٝم ُٗم ُ
قل
َ ْ َْ ُ ْ ُ َ ُ
ُ
َّ
قل ْأ َطمر ايم َّٙمٜمؿ َأفم ِ
َأضمدُ ُُه٣م ايم َّٙمٜمؿ َأفم ِ
ط َُمٛم ِْٖم ًٗم٣م َطم َٙم ًٖم٣م َو َي ُٗم ُ
ط ُِم ْ ًِ٘مً٣م َسم َٙم ًٖم٣م».
ُ ُ َّ ْ
ُ َّ ْ
َ َ

أخرجف افٌخٚري وأظيؿ افُرام إيهٚل احلَقق إػ أهِٓ. ٚ
وذم "افهحٔحغ" ظـ أيب هريرة رِض اهلل ظْف ,إٔف شّع رشقل اهلل ط
َ٣من َِمـ ضم ِد ٍ
يَقلَ« :م َث ُؾ ا ْيمٌ ِ
ٝمؾ َواظمُْٛم ِْٖم ِؼ ىم ََٚم َث ِؾ َر ُصم َٙم ْ ِ
خ ِ
يد َِم ْـ ُشم ِد َِّيِ َم
كم َفم َٙم ْٝم ِٜم َم ُصم ٌَّت ِ ْ َ
َ
َ
إِ َلم سم ََر ِاوم ِ
َ٣مْنَ٣مَ ،هم ُٜم َق ُي َق ِّؽم ُٔم َٜم٣م
ٝمٜم َم َهم َٟم ََّم٣م اظمُْٛم ِْٖم ُؼَ ،هم َال ُيٛم ِْٖم ُؼ َِمٛم َْٜم٣م إِ َّٓ اسم ًََّ َٔم ْ
٦م َضم َٙم َٗم ٌ٥م ََم٘م َ
ِ
ِ
فم َٙمٝم ِف ،و َأَم٣م ا ْيمٌ ِ
خ ُ
َ٣مَم٣م ».
َ ْ َ َّ َ
ٝمؾَ ،هم١مِ َّْنَ٣م َٓ َسم ْز َدا ُد َفم َٙم ْٝمف إِ َّٓ ْاؽمت ْح٘م ً
ؿٚل ابـ حٌٚن ذم روو ٜافًَالء وٕزه ٜافٍوالء (ص)013 :
ؾٚفقاج ٛظذ افًٚؿؾ إذا أمُْف اهلل تًٚػ مـ حىٚم هذه افدٕٔ ٚافٍٜٕٔٚ
وظِؿ زواهل ٚظْف وإَالهب ٚإػ ؽره وإٔف ٓ يًٍْف ذم أخرة إٓ َم ٚؿدم مـ
إظامل افهٚحل ٜأن يٌِغ جمٓقده ذم أداء احلَقق ذم مٚفف وافَٔٚم بٚفقاج ٛذم
أشٌٚبف مٌتٌٔ ٚبذفؽ افثقاب ذم افًٌَك وافذـر اجلّٔؾ ذم افدٕٔ ٚإذ افًخٚء
حمٌ ٜوحمّدة ـام أن افٌخؾ مذم ٜومٌٌو ٜوٓ خر ذم ادٚل إٓ مع اجلقد ـام
ٓ خر ذم ادْىؼ إٓ مع ادخز ,وفَد إٔندين ادْتك ْبـ بالل إٕهٚري:
اجلقد مُرم ٜوافٌخؾ مٌٌو ٓ ** ٜيًتقي افٌخؾ ظْد اهلل واجلقد
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وافٍَر ؾٔف صخقص وافٌْك دظ**ٜوافْٚس ذم ادٚل مرزوق وحمدود
.اهـ
وأم ٚافٌخؾ ,ؾٓق صٍ ٜذمّٔ ٜؿٚل ظْٓ ٚاإلمٚم أمحدَ ٓ( :يتٚمع ايمِمالح
وايمٌخؾ أزمدا).
ؾ ال يُّـ أن يُقن افرجؾ صٚحل ٚبخٔالٕ .ن افٌخؾ يْنٖ ظـ شقء طـ
بٚهلل ,وظـ بًد ظـ امتثٚل شْ ٜرشقل اهلل ط ,ظـ ٍ
جٚبر َ :أ َّن َر ُشقل اهلل ط
َ
ؿٚل« :إِ َّي٣مىم ُْؿ َوايم هٓم ْٙم َؿَ ،هم١مِ َّن ايم هٓم ْٙم َؿ ُـم ُٙم َم ٌت َي ْق َم ا ْيم ِٗم َٝم َ٣مَم ِ٥مَ ،وا َّسم ُٗمقا ه
ايمُم َّحَ ،هم١مِ َّن
ِ
ايمُم َّح َأ ْه َٙم َ
ه
٣مء ُه ْؿَ ،و ْاؽمت ََح هٙمقا
ؽ ََم ْـ ىم َ
َ٣من َوم ٌْ َٙم٘م ُْؿَ َ ،
َح َٙم ُٜم ْؿ َفم َعم َأ ْن َؽم َٖم٘مُقا د ََم َ
حم ِ
٣مر ََم ُٜم ْؿ» .وافن صدة افٌخؾ.
ََ
ؾام ٕرى مم ٚوؿع بٕٚم ٜمـ افَتؾ وافَتٚل ,ومْع ادقاري ٞواحلَقق شٌٌف
افٌخؾ.
ِش َم٣م دم
وظـ أيب هريرة رِض اهلل ظْف ,ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل ط « :ه
ِ
ِ
ٌـ طم٣ميمِ ٌع» أخرجف أمحد (. )6212
وصم ٌ
ايمرصمؾ ُؾم ٌّح ه٣ميم ٌع ُ
اإلٞمً َ ِ
ايممم
وؿد ؿٚل اهلل ظز وجؾ﴿ :إِ َّن ْ ِ َ
٣من ُطمٙم َؼ َه ُٙمق ًفم٣م ( )91إِ َذا ََم ًَّ ُف َّ ه
َصمزُو ًفم٣م (َ )72وإِ َذا ََم ًَّ ُف َْ
اخل ْ ُغم ََمٛمُق ًفم٣م (.﴾)79
وـثر مـ افْٚس يًّْقن م ٚأوج ٛاهلل ظز وجؾ ظِٔٓؿ بًٌ ٛافٌخؾ
وافن  ,وـٚن افقاج ٛأن يتخَِقا بام ختِؼ بف رشقل اهلل ط مـ افٌذل
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وافًىٚء ,شقاء ظذ إهؾ وإبْٚء ,أو ظذ ؽرهؿ مـ ادحتٚجغ وافٍَراء,
ِ
ِ
ِض اهللُ َظْ ََْٓ ٚؿَ ٚف ِْ :ٝهْْد َيَ ٚر ُش َ
قل اهللِ ,إِ َّن َأ َبُ ٚش ٍْ َٔ َ
ٚن َر ُج ٌؾ
ؾ ًَ ْـ َظٚئ َن ََ ٜر َ
ِ
َٚح َأ ْن ُ
آخ َذ ِم ْـ َمٚف ِ ِف َمَ ٚيُ ٍِِْْٔل َو َبْ ِ َّل؟ َؿ َٚلُ « :طم ِذي
َصحٔ ٌ َ ,ؾ َٓ ْؾ َظ َ َّع ُجْ ٌ

زمِ٣مظمَْٔمر ِ
وف» متٍؼ ظِٔف .
ُْ

وؿد ـٚن مـ دظٚء افٌْل ط« :ايم َّٙم ُٜم َّؿ إِ ِّن َأ ُفمق ُذ زمِ َؽ َِم ْـ ُْ
اجل ٌْ ِـ َوا ْيم ٌُخْ ِؾ»

ظّر بـ اخلىٚب
أخرجف أبق داود ظـ َ

.

ٕن افٌخؾ واجلٌـ خَِٚن شٔئٚن ,يْتجٚن ظـ وًػ اإليامن بٚفَدر,
وظـ وًػ افتقـؾ ,ووًػ افنجٚظ ,ٜوهق ٕٚت ٟظـ وًػ ـثر مـ
مُٚرم إخالق .ؾٌٌْٔل فًِِّؿ أن يُقن ـريام ذم ؿقفف ؾال يتُِؿ إٓ
بٚحلؼ وم ٚـٚن مـ ادًروف .
وأن يُقن ـريام ذم اظتَٚداتف ؾٔتجْ ٛافيْقن افًٔئ ٜواظتَٚدات
افٍٚشدة.
وأن يُقن ـريام ذم ؾًِف ؾال يتخِؼ إٓ بٕٚخالق افىٌٔ ٜافُريّٜ
ادحٌقب ٜإػ اهلل ظز وجؾ وإػ رشقفف ط وأن يُقن ـريام ذم ٍَٕتف وبذفف .
وٓ يتًٚرض افُرم مع ظدم اإلهاف ,ؾ٘ن اإلهاف جمٚوزة ادؼوع ذم
ُن ُهمقا ۚ إِ َّٞمف َٓ ُُيِ٤م اظمُْ ِ ِ
﴿و َٓ سم ْ ِ
كم (.﴾)29
نهم َ
ُ
افٍَْ ,ٜواهلل ظز وجؾ يَقلَ :
ه ْ
ؾّـ أ ٍٕؼ م ٚأوج ٛاهلل ظِٔف وذع فف ,وظِٔف أن يُقن بًٔدا ظـ صٍٜ
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افٌخؾ افتل ـٍك هب ٚمذم ٜأهن ٚخِؼ ادْٚؾَغ ,وافُٚؾريـ وافٔٓقد يذم
زوجتف ظذ حْثف فف ظذ افٌخؾ ,وؿد ؿٚل بًوٓؿ:
ٍ
مٓ ً
ؾٚت مَ ٚؾ ًَال
ُقارا َؿع اف ُِّقم واف ًَذٓ= َوٓ تََقيل ف ِ َقء َ
ال ٕ ً
ادٚل ِ
ٌٔؾ ِ
خٔؾ َش َ
َيرى اف ٌَ ُ
واحدَ ًة=إِ َّن اجلَقا َد َيرى ذم مٚفِ ِف ُش ٌُال
ؾ ٚفُريؿ يرى أن ادٚل يٌٌْل أن يٌذل ذم ضٚظ ٜاهلل ظز وجؾ ,ؾٔهؾ بف
افرحؿ ,ويىًؿ بف افٍَر ,ويقشع بف ظذ إبْٚء ,ويٖدي افزـٚة ادٍروو,ٜ
ويٌٚدر إػ افهدؿٚت ادْدوب ٜوؿد أحًـ مـ ؿٚل:
(إٔ ٝفِامل إذا أمًُتف=وإذا إٍَٔتف ؾٚدٚل فؽ).
وـٚن ط أجقد بٚخلر مـ افري ادرشِ ٓ ,ٜشٔام ذم رموٚن ,ؾٌٌْٔل
فإلًٕٚن إن ـٚن هلل ظِٔف حؼ مـ زـٚة وٕحقه ٚأن يٌٚدر هب ,ٚؾ٘ن ذفؽ مـ
افهدَ َؿ َِ ٜأ ْظ َي ُؿ؟ َؿ َٚل« :ا ْزمدَ ْأ زمِٛمَ ْٖم ًِ َؽ
افقاحٌٚت ,وؿد شئؾ افٌْل طَ :أ ّي َّ
ِ
َ
يشء َهمٙمِ ِذي َوم َرا َزمتِ َ
ؽ»
َهمت ََِمدَّ ْق َفم َٙم ْٝم َٜم٣مَ ،هم١مِ ْن َهم َّم َؾ َهم َٔم َعم أ ْهؾ َزم ْٝمتؽ َهم١مِ ْن َهم َّم َؾ َ ْ
أخرجف مًِؿ ( )775ظـ جٚبر

.
أن

وبٚهلل ـؿ فِهدؿٚت مـ ؾوٚئؾ ,ؾًـ شًد بـ أيب وؿٚص
٦م ُسمٛم ِْٖم ُؼ َٞم َٖم َٗم ً٥م َسم ٌْت َِٕمل ِ َهب٣م َو ْصم َف اهللِ ،إِ َّٓ ُأ ِصم ْر َت ِ َهب٣مَ ،ضمتَّك
افٌْل ط ؿٚلَ :و َيم ًْ َ
ايم هٙم ْٗم َٚم ُ٥م َ َْت َٔم ُٙم َٜم٣م ِدم ِدم ْاَم َر َأسمِ َؽ متٍؼ ظِٔف .
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إن م ٚترون مم ٚحؾ بٕٚم ٜمـ افدمٚر وافٌالء بًٌ ٛؾنق افرب ٚؾ٘ن شٌٌف
افًئؿ افٌخؾ ,وـثر مـ افْٚس دخِقا ذم افرب ٚوادٔن وافَامر وافؼ
افًئؿ ذم إمقال بًٌ ٛافٌخؾ وافن ؾًٚؿٌٓؿ اهلل ظز وجؾ بٖن شٌِٓٚ
مْٓؿ وؿِ ٝبرـٚهت ,ٚوذه ٛخره ,ٚؿٚل رشقل اهلل طََ " :م٣م َأ َضمدٌ َأ ْىم َث َر َِم ْـ
َ٣من فم ِ
٣موم ٌَ ُ٥م َأ َْم ِر ِه إِ َلم ِوم َّٙم ٍ٥م" أخرجف ابـ مٚجف ( )0057ظـ ابـ
ايمر َزم٣م إِ َّٓ ىم َ َ
ِّ
مًًقد

.

ؾًذ ادرء أن يُقن متحِٔ ٚبٚفُرم د ٚؾٔف مـ افنامئؾ واخلهٚل احلّٔدة,
وفق ل يُـ إٓ إٔف يتخِؼ بَّت ٙصٍٚت اهلل ظز وجؾ وبًْ ٜرشقل اهلل
ط وأن يُقن متقـال ومًتّدا ظذ اهلل ظز وجؾ وأن يُقن حمٌ ٚفٌره يًْل
بٚذٓ ذم تَري ٛافَِقب إػ ًٍٕف إػ ؽر ذفؽ مـ ؾقائد افُرم افًئّ ٜوأن
يُقن بًٔدا ظـ افن وافٌخؾ ؾ٘ن شٌٌف ؤؼ افهدر ظـ اخلر ,ووًػ
افتقـؾ ,ووًػ افَٔغ واجلٌـ واخلقف واهلِع ظذ ادٚل افذي إٕام خَِف
اهلل ظز وجؾ ٓشتّتٚع اإلًٕٚن ,ظذ افقجف ادؼوع ؾّـ ـٚن بخٔال ممًُٚ
ِ
ِ
ِ
ُون َّ
قْنَ٣م ِدم
يـ َي٘مْٛمِز َ
٤م َوا ْيمٖم َّّم َ٥م َو َٓ ُيٛمْٖم ُٗم َ
ايمذ َه َ
م ًٕٚٚؾحٚفف ـام ؿٚل تًٚػَ { :وا َّيمذ َ
ٝمؾ اهلل َهمٌ ِّممهؿ زمِٔم َذ ٍ ِ
ُي َٚمك َفم َٙم ْٝم َٜم٣م ِدم ٞم ِ
َؽمٌِ ِ
َ٣مر َصم َٜمٛم ََّؿ َهم ُت٘م َْقى
َ ْ ُ ْ َ
اب َأيمٝم ٍؿ (َ )22ي ْق َم ُ ْ
قر ُه ْؿ َه َذا ََم٣م َىم َٛم ْزسم ُْؿ َِٕ ْٞم ُٖم ًِ٘م ُْؿ َهم ُذو ُومقا ََم٣م ُىم ْٛمت ُْؿ
ِ َهب٣م ِصم ٌَ ُ
ُقهب ْؿ َو ُـم ُٜم ُ
٣مه ُٜم ْؿ َو ُصمٛم ُ ُ
ِ
َ٣مه ُؿ
يـ َي ٌْخَ ُٙم َ
َسم٘مْٛمِز َ
قن زمِ َم آسم ُ
ُي ًَ ٌَ َّـ ا َّيمذ َ
ُون} [افتقب ,]13 ,12 :ٜوؿٚلَ ﴿ :و َٓ َ ْ
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قن َم٣م زم ِ
ِِ
ِ
خ ُٙمقا زمِ ِف َي ْق َم
ِش ََُل ْؿ َؽم ُٝم َْم َّق ُوم َ َ َ
اهلل َم ْـ َهم ّْمٙمف ُه َق َطم ْ ًغما ََُل ْؿ َزم ْؾ ُه َق َ ٌّ
" :إِ َّن ا َّيم ِذي َٓ ُي َ٠م ِّدي َزىمَ٣م َة ََم٣ميمِ ِف
ا ْيم ِٗم َٝم َ٣مَم ِ٥م ۚ ﴾ .وذم حدي ٞابـ ظّر
ُي َٚم ِّث ُؾ اهللُ َفم َّز َو َصم َّؾ َيم ُف ََم٣م َيم ُف َي ْق َم ا ْيم ِٗم َٝم َ٣مَم ِ٥م ُؾم َج٣م ًفم٣م َأ ْوم َر َعَ ،يم ُف َززمِٝم ٌَت ِ
َ٣منُ ،شم َّؿ َي ْٙمز ََُم ُف
ُي َْم ِّق ُوم ُف َي ُٗم ُ
ُكَ ،أٞمَ٣م َىمٛمْز َ
قلَ :أٞمَ٣م َىمٛمْز َ
ُك " متٍؼ ظِٔف .

ؾًْٖل اهلل ظز وجؾ أن ئٌْْ ٚمـ ؾوِف ,وأن يرزؿْ ٚإخالق احلّٔدة,
ات َا َْٕ ْطم َال ِق ،و ْإَهق ِ
وَٕقل م ٚؿٚفف افٌْل ط« :ايم َّٙمٜمؿ صمٛمٌِّٛمِل َمٛمْ٘مَر ِ
اء،
َ ْ َ
ُ َّ َ ْ ُ َ
و ْإَفمم ِل ،و ْإَدو ِ
اءش .وَٕقل أيو :ٚافِٓؿ اهدٕ ٚإػ أحًـ إخالق ٓ
َ َْ
َ َْ
هيدي ٕحًْٓ ٚإٓ إٔ ,ٝواسف ظْ ٚشٔئٓ ٓ ٚيكف ظْ ٚشٔئٓ ٚإٓ إٔ.ٝ
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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1

احلّد هلل ,وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل ,وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل,
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف.
أم ٚبًد:
ؾْذـر ذم هذا ادجِس خَِغ متوٚديـ 8أحدمه ٚشٌ ٛفِرؾً ٜذم
افداريـ ,وأخر شٌ ٛفِوًػ ذم احلٚفغ.
إول :افًدل ,حٔ ٞأمر اهلل ظز وجؾ بف ,وح ٞورؽ ٛظِٔف ,بؾ إن
﴿و َٓ َي ْٓمٙمِ ُؿ َر هزم َؽ
اهلل ظز وجؾ متهػ هبذه افهٍ ٜافًئّ ,ٜؿٚل ظز وجؾَ :
َأضمدً ا (﴿ ,﴾)21وَم٣م رزم َؽ زمِ َٓم َّال ٍم ِّيم ْٙمٔمٌِ ِ
ٝمد ( ،﴾)2٥ومًِقم ظْد أهؾ افًْٜ
َ
ََ َه
َ
واجلامظ ٜأن افهٍٚت افًٌِٔ ٜادٍْٔ ٜتتوّـ ذم حؼ اهلل ظز وجؾ ـامل
افود ,ؾٕٚتٍك ظْف افيِؿ فُامل ظدفف ,وهذا مًِقم ضورة.
وـٚن افٌْل ط ذم هذا افٌٚب ,ومجٔع أبقاب افز ,ظذ ج ٕٛٚظئؿ مـ
حًـ اخلِؼ ,ؾُٚن يُره افيِؿ وحيذر مْف ,ويدظق إػ إؿٚم ٜافًدل بدأ
بٚفتقحٔد وم ٚئِف مـ أبقاب اخلر وافهالح ,ؿٚل تًٚػُ { :وم ْؾ َأ ََم َر َر ِِّب
ج ٍد وادفمقه ُ ْ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
يـ ىم ََم
خمٙمِم َ
كم َيم ُف ايمدِّ َ
قه٘م ُْؿ فمٛمْدَ ىم ُِّؾ ََم ًْ ِ َ ْ ُ ُ
ٝمٚمقا ُو ُصم َ
زمِ٣م ْيمٗم ًْط َو َأوم ُ
ون } [إظراف.]07 :
َزمدَ َأىم ُْؿ َسم ُٔمق ُد َ
1

كان هذا المجلس في التاسع  /من شهر رمضان  /لعام . 1٤٤1
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وؿد ؿٚل ط" :يمق طمرصمتؿ إلم أرض اْلٌُم٥م ،هم١من هب٣م َمٙم٘م ً٣م ٓ ُيٓمٙمؿ فمٛمده
أضمد ،وهل أرض صدق ،ضمتك َئمؾ اهلل يم٘مؿ همرصم ً٣م ِم٣م أٞمتؿ همٝمف" .
٣من وإِيت ِ
ؿٚل اهلل ظز وجؾ﴿ :إِ َّن اهلل َي ْٟم َُم ُر زمِ٣م ْيم َٔمدْ ِل َو ْ ِ
َ٣مء ِذي ا ْيم ُٗم ْر َزم َٰك
اإل ْضم ًَ ِ َ
ويٛمْٜمك فم ِـ ا ْيم َٖمح َُم ِ
ون (.﴾)12
٣مء َواظمُْٛم٘م َِر َوا ْيم ٌَٕم ِْل ۚ َي ِٔم ُٓم٘م ُْؿ َيم َٔم َّٙم٘م ُْؿ سم ََذىم َُّر َ
ْ
َ َ َ َٰ َ
يقؿٚل تًٚػ :ي٣م َأَي٣م ا َّيم ِذيـ آَمٛمُقا ىمُقٞمُقا َومق ِاَمكم زمِ٣م ْيم ِٗمً ِ
ط ُؾم َٜمدَ َاء اهلل﴾
َّ َ
ْ
َ َ
َ هَ
أي.ٜ
َ٣من َذا ُوم ْر َزم َٰك ۚ ﴾ ،وؿٚل
﴿وإِ َذا ُوم ْٙمت ُْؿ َهم٣م ْفم ِد ُيمقا َو َيم ْق ىم َ
وؿٚل اهلل ظز وجؾَ :
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
كم
٤م اظمُْ ْٗمًْم َ
شٌحٕٚف وتًٚػَ ﴿ :هم َٟم ْصٙم ُحقا َزم ْٝمٛم َُٜم َم زمِ٣م ْيم َٔمدْ ِل َو َأ ْومً ُْمقا ۚ إِ َّن اهلل ُُي ه
(.﴾)1
ؾٚفًدل مىِقب ,وبف تَقم افًاموات وإراوغ ,وإلطٓٚر ظدل اهلل ظز
وجؾ ٕهٌ ٝيقم افَٔٚم ٜادقازيـ.,
ؿٚل ,ؿٚل افٌْل ط َ « :ؽم ٌْ َٔم ٌ٥م ُيٓمِ هٙم ُٜم ُؿ اهللُ ِدم ـمِ ِّٙم ِف،

وظـ أيب هريرة
َي ْق َم َٓ ـمِ َّؾ إِ َّٓ ـمِ هٙم ُف» وذـر مْٓؿ« :إَم٣م ٌم ٌ
فم٣مدل  ...احلدي ٞش ,متٍؼ ظِٔف .

وظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص رِض اهلل ظْف ,ؿٚل :ؿٚل رشقل اهلل
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُقر َفم ْـ َي ِٚم ِ
كم َفم َعم ََمٛمَ٣مزمِ َر َِم ْـ ٞم ٍ
كم،
َح ِـَ ،وىم ْٙمتَ٣م َيدَ ْيف َيٚم ٌ
ط « :إِ َّن ا ُْظم ْٗمًْم َ
ايمر ْ َ
كم َّ
ِ
قن ِدم ُضم٘م ِْٚم ِٜم ْؿ َو َأ ْهٙمِ ِ
ٝمٜم ْؿ َو ََم٣م َو ُيمقا» .أخرجف مًِؿ ذم
يـ َي ْٔم ِد ُيم َ
ا َّيمذ َ
"صحٔحف".
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وؿٚل ظامر :ثالث مـ ــ ؾٔف ؾَد اشتُّؾ اإليامن :بذل افًالم فًِٚل,
واإلٕهٚف مـ ًٍٕؽ ,واإلٍٕٚق مـ إـتٚرش ظَِف افٌخٚري ذم صحٔحف.
ٚض ادُْج ِ
ِ
قل اهللَِّ ط َؿ َٚلَ « :أ ْه ُؾ َْ
ٚص ًِ ِّلَ ,أ َّن َر ُش َ
اجلٛم َِّ٥م َشم َال َشم ٌ٥مُ :ذو
و َظ ْـ ظ َٔ ِ َ
ِ
ؽم ْٙم َْم ٍ ِ
ٝمؿ َر ِوم ُٝمؼ ا ْيم َٗم ْٙم ِ
٤م يمِ٘م ُِّؾ ِذي ُوم ْر َزمك
٣من َُم ْٗمً ٌط َُمت ََِمدِّ ٌق َُم َق َّهم ٌؼَ ،و َر ُصم ٌؾ َرضم ٌ
ُ
ػ ُذو ِفمٝم ٍ
ٝمػ َُم َت َٔم ِّٖم ٌ
َو َُم ًْٙمِؿٍَ ،و َفم ِٖم ٌ
٣مل» أخرجف مًِؿ .
َ

وؿد أمر اهلل ظز وجؾ بٚفًدل حتك بغ افزوجٚت ؾوال ظـ ؽرهـ ,ؿٚل
تًٚػَ ﴿ :هم٣مٞم٘مِحقا َم٣م َؿم٣مب َيم٘مُؿ َمـ ايمٛمًِّ ِ
٣مء ََم ْثٛم ََٰك َو ُشم َال َ
٣مع ۚ َهم١مِ ْن ِطم ْٖمت ُْؿ
ث َو ُر َزم َ
َ
ِّ َ َ
ُ َ
َأ َّٓ َسمٔم ِد ُيمقا َهمق ِ
َ٦م َأ ْي َم ُٞم٘م ُْؿ ۚ ََٰذيمِ َ
ؽ َأ ْدٞم ََٰك َأ َّٓ َسم ُٔمق ُيمقا ( .﴾)2ؾ٘ذا
اضمدَ ًة َأ ْو ََم٣م ََم َٙم٘م ْ
َ
ْ
خق اإلًٕٚن ظذ ًٍٕف اجلقر حرم ظِٔف أن يًدد ٕن ذفؽ يٗدي إػ
ِ
اَمرأسم٣من ،هممل إلم إضمداُه٣م صم٣مء َيق َم
افيِؿ ,وذم احلديََ " :ٞمـ ىم٣مٞم٦م يمف
ايمٗمٝم٣مَم ِ٥م ِ
.
وؾم هٗمف ََم٣مئِ ٌؾ" أخرجف أبق داود ( )0111ظـ أيب هريرة
َ
وأمر افٌْل ط بٚفًدل بغ إبْٚء .ؾ ًَ ِـ افُّْ ًْ َام ِن ْب ِـ َب ِن ٍرَ ,ؿ َٚلََ ٕ :ح َِِْل َأ ِيب
ٕ ُْح ًالُ ,ثؿ َأتَك ِيب إِ َػ رش ِ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ ف ِ ُٔ ْن ِٓدَ ُهَ ,ؾ ََ َٚلَ « :أىم َُّؾ
َ ُ
َّ
ِ ِ
َ
ِ َ
ػم َِم ْث َؾ ََم٣م سم ُِريدُ َِم ْـ
َو َيمد َك أ ْفم َْم ْٝم َت ُف َه َذا؟» َؿ َٚلَ ,َٓ :ؿ َٚل« :أ َيم ْٝم َس سمُريدُ َمٛم ُْٜم ُؿ ا ْيم ِ َّ
َذا؟ش َؿ َٚلَ :ب َذَ ,ؿ َٚلَ « :هم١مِ ِّن َٓ َأ ْؾم َٜمدُ شَ ,ؿ َٚل ا ْب ُـ َظ ْق ٍنَ :ؾ َحدَّ ْث ُ ٝبِ ِف ُحم َ َّّدً ا,
َؾ ََ َٚل :إِٕ ََّام َحتَدَّ ْثََْ ٚأ َّٕ ُف َؿ َٚلَ « :وم ِ
كم َأ ْو َٓ ِدىم ُْؿش متٍؼ ظِٔف.
٣مر ُزمقا َزم ْ َ
ثؿ إن اإلشالم ديـ افًدل ,ويدظقا إفٔف ,ويرؽ ٛؾٔف.
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وأذـر هْ ٚتٌْٔٓ ً ٚوهق أن هْٚفؽ ؾرق بغ افًدل وادًٚواة ,ؾٚدًٚواة ؿد
ُتْع ذم بًض افهقر بؾ إن افَقل هب ٚيْٚؿض افًدل وَيٚفٍف ,ؾال دمقز
﴿و َيم ْٝم َس َّ
ايمذىم َُر ىم َْ٣مُٕٞم َث َٰك ۚ﴾ ،وٓ
ادًٚواة بغ افرجٚل وافًْٚء ,ؿٚل تًٚػَ :
بغ افًٚل واجلٚهؾ ,ؿٚل تًٚػُ ﴿ :وم ْؾ ه ْؾ يًت َِقي ا َّيم ِذيـ ئم َٙمٚم َ ِ
يـ َٓ
قن َوا َّيمذ َ
َ َْ ُ
َ َْ
قن ۚ إِٞم ََّم َيت ََذىم َُّر ُأو ُيمق ْإَ ْيم ٌَ ِ
٣مب ( ,﴾)1وٓ بغ ادٗمـ وافُٚؾر ,ؿٚل
َي ْٔم َٙم ُٚم َ
ِ
ِِ
كم (ََ )2٦م٣م َيم٘م ُْؿ َىم ْٝم َ
قن} [افَِؿ:
ػ َ َْت٘م ُُٚم َ
كم ىمَ٣مظمُْ ْج ِرَم َ
تًٚػَ { :أ َهمٛم َْج َٔم ُؾ اظمُْ ًْٙمٚم َ
 ]14 ,13ذم أمقر ـثرة .
وافًدل أن يًىك ـؾ ذي حؼ حَف ظذ افقجف افذي ذظف اهلل ظز
وجؾ ,ؾ٘ن خٚفػ ذفؽ ؾيِؿ .
وافًٚدل يرجك أن تًتجٚب دظقتف ,ؾ ًَ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َٚل :ؿٚل رشقل اهلل
ِ ِ
ِ
كم ُي ْٖمْمِ ُر َو َد ْفم َق ُة
ايمِم٣مئ ُؿ ضم َ
ط « :شمالشم٥م ٓ سم َُر هد َد ْفم َق ُ ُِت ْؿ :ا ِإل ََم٣م ُم ا ْيم َٔم٣مد ُل َو َّ
ايمً َم ِء َو َي ُٗم ُ
ايمر هب َفمزَّ َو َصم َّؾ
ا َْظم ْٓم ُٙمق ِم َي ْر َهم ُٔم َٜم٣م َهم ْق َق ا ْيمٕم ََم ِم َو ُسم َٖمت َُّح ََل٣م َأ ْزم َق ُ
قل َّ
اب َّ

و ِفمز َِّيت َٕٞمٌْمٞم ِ
َّؽ َو َيم ْق َزم ْٔمدَ ِضم ٍ
كم» رواه افسمذي (. )0303
َ
ُ َ

ؾدظقتف مًتجٚب ,ٜوظِّف ب٘ذن اهلله تًٚػ مٌَقل ,وؾًِف ممدوح ظْد
افَٚص وافدان ,ؾٍل مًِؿ َظـ َظق ِ
ف ْب ِـ مٚف ِ ٍؽَ ,ظ ْـ رش ِ
هلل
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
ْ ْ
َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
قن َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ
قْنُ ْؿ َو ُُيِ هٌق َٞم٘م ُْؿَ ،و ُي َِم هٙم َ
يـ َُت هٌ َ
َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚل« :طم َٝم ُ٣مر َأئ َّٚمت٘م ُُؿ ا َّيمذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُقْنُ ْؿ
َوسم َُِم هٙم َ
قْن ُ ْؿ َو ُي ٌْٕم ُّمق َٞم٘م ُْؿَ ،و َسم ْٙم َٔمٛم َ
يـ ُسم ٌْٕم ُّم َ
ِش ُار َأئ َّٚمت٘م ُُؿ ا َّيمذ َ
قن َفم َٙم ْٝمٜم ْؿَ ،و َ
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َو َي ْٙم َٔمٛمُق َٞم٘م ُْؿ»  ,وهذا ٓ يُقن إٓ ذم حؼ مـ ـٚن ظٚدٓ ,ؾ٘ن مـ ٓزم افًدل
ظرف وصٓر بف ,وـٚن ظٍٍٔ ٚبًٔدا ظـ اديٚل ,شقاء ادٚفٔ ,ٜأو افًِّٔ ,ٜأو
افًِّٔ ,ٜؾّـ ضٌؼ افًدل ظذ ًٍٕف وؽره اشتَٚم حٚفف ,ودٕٔٚه وأخراه .
ؾًـ أيب أمٚمَ ٜؿ َٚل :إِ َّن َؾتًك َصًّ ٚبَ ٚأتَك افٌَِّْ َّل ط َؾ ََ َٚلَ :يَ ٚر ُش َ
قل اهلل ,ائ َْذ ْن
ٚفزََٕ ,ٚؾ َٖ ْؿ ٌَ َؾ ا ْف ََ ْق ُم َظ َِ ْٔ ِف َؾ َز َج ُرو ُه َو َؿُ ٚفقاَ :م ْفَ .م ْفَ .ؾ ََ َٚل« :ا ْد ُٞم ْف»َ ،ؾدَ َِٕ ٚمْْ ُف
ِيل بِ ِّ
َؿ ِريٌَ .ٚؿ َٚلَ :ؾج َِس َؿ َٚلَ « :أ ُ ِ
َت هٌ ُف ُِٕ َِّم َ
ؽ؟ش َؿ َٚلَ .َٓ :واهلل َج ًَ َِِْل اهلل ؾِدَ ا َء َك.
َ َ
ً
َؿ َٚل« :و َٓ ايمٛمَّ٣مس ُُيٌِق َٞمف َُِٕمٜم ِ٣مِتِؿشَ .ؿ َٚلَ « :أ َهمت ِ
ُح هٌ ُف ِٓ ْزمٛمَتِ َ
ؽ؟ش َؿ َٚلَ .َٓ :واهلل َيٚ
َ
ُ ه ُ َّ َ ْ
ِ
ِ
َر ُش َ
َّ٣مس ُُيِ هٌق َٞم ُف يمِ ٌَٛم َِ٣مِتِ ْؿشَ .ؿ َٚل:
قل اهلل َج ًَ َِْل اهلل ؾدَ ا َء َكَ .ؿ َٚلَ « :و َٓ ايمٛم ُ
ِ
ِ
« َأ َهمت ِ
ُح هٌ ُف ُِٕ ْطمتِ َ
َّ٣مس
ؽ؟» َؿ َٚلَ .َٓ :واهلل َج ًَ َِْل اهلل ؾدَ ا َء َكَ .ؿ َٚلَ « :و َٓ ايمٛم ُ
ُُيٌِق َٞمف َِٕ َطمق ِاِتِؿ»َ .ؿ َٚلَ « :أ َهمت ِ
ُح هٌ ُف يمِ َٔم َّٚمتِ َ
ؽ؟» َؿ َٚلَ .َٓ :واهلل َج ًَ َِِْل اهلل
ه ُ
َ ْ
ؾِدَ اء َكَ .ؿ َٚل« :و َٓ ايمٛمَّ٣مس ُُيٌِق َٞمف يمِٔمم ِِتِؿ»َ .ؿ َٚلَ « :أ َهمت ِ
ُح هٌ ُف َِخل٣م َيمتِ َ
ؽ؟» َؿ َٚل.َٓ :
َ
ُ ه ُ َ َّ ْ
َ
ِ
ِ
َّ٣مس ُُيِ هٌق َٞم ُف َِخل َ٣مٓ ِِتِ ْؿ»َ .ؿ َٚلَ :ؾ َق َو َع َيدَ ُه
َواهلل َج ًَ َِْل اهلل ؾدَ ا َء َكَ .ؿ َٚلَ « :و َٓ ايمٛم ُ

َظ َِ ْٔ ِف َو َؿ َٚل« :ايمٙمٜم َّؿ انمْ ِٖم ْر َذ ْٞم ٌَ ُف َو َؿم ِّٜم ْر َوم ْٙم ٌَ ُفَ ،و َضم ِِّم ْـ َهم ْر َصم ُف َهم َٙم ْؿ َي٘م ُْـ َزم ْٔمدُ َذيمِ َؽ
يش ٍء»[ .أخرجف أمحد ذم مًْده].
ا ْيم َٖمتَك َي ْٙمت َِٖم ُ
٦م إِ َلم َ ْ
ؾٚفنٚهد أن افًدل يِزم أن يُقن ذم مجٔع إبقاب ,ؾُام حت ٛأن ٓ
تُقن ميِقم ٚؾال تُـ طٚد ,ٚوـام حت ٛأن ٓ يٗخذ مٚفؽ ؾال تُـ شٚرؿ,ٚ
وـام حت ٛأن ٓ يزٕك بٖهِؽ ؾال تُـ زإٔ ,ٚوـام حت ٛأن ٓ تً ٛوتَذف
[]68

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق



المجلس السابع :العدل والظلم



ذم ظروؽ ؾال تُـ شٚب ٚوٓ ؿٚذؾ ,ٚؾٕٚمر يًقد إػ افًدل ذم مجٔع
٤م َأ ْن
إبقاب ,ؾًـ ظٌد اهلل بـ ظّرو
أن افٌْل ط ؿٚلَ :هم َٚم ْـ َأ َضم َّ
ُيز َْضمز ََح َفم ِـ ايمٛم ِ
َّ٣مرَ ،و ُيدْ َطم َؾ َْ
اجلٛمَّ َ٥مَ ،هم ْٙمت َْٟمسمِ ِف ََمٛم ِ َّٝم ُت ُف َو ُه َق ُي ْ٠م َِم ُـ زمِ٣مهللِ َوا ْيم َٝم ْق ِم ْأ ِطم ِر،
ِ
ت إِ َلم ايمٛم ِ ِ
و ْيمٝم ْٟم ِ
٤م َأ ْن ُي ْ٠مسمَك إِ َيم ْٝم ِف أخرجف مًِؿ.
َّ٣مس ا َّيمذي ُُي ه
َ َ
ؾُام حت ٛأن يٗ دى إفٔؽ اخلر ويُػ ظْؽ افؼ وافور ؾُـ ـذفؽ
مع افْٚس.
ويروى ظـ ظع بـ أيب ضٚف ٛرِض اهلله ظْف:
أد إم ٜٕٚواخلٔ ٜٕٚؾٚجتْ**ٛواظدل وٓ تيِؿ يى ٛفؽ مًُ.ٛ
ٙمؿ
ٙمؿ؛ َّ
هم١من ايم هٓم َ
إذ أن افيِؿ صٗم ظذ أصحٚبف ,ؿٚل افٌْل ط « :ا َّسم ُٗمقا ايم هٓم َ
ِ
.
ايمٗمٝم٣مَم٥م» متٍؼ ظِٔف ظـ ابـ ظّر
مت يق َم
ُـم ُٙم ٌ
وحذر افٌْل ط اإلًٕٚن مـ دظقة اديِقم ,ؾٍل افهحٔحغ ظـ ابـ
ظٌٚس
ِ
٣مب» .
ضم َج ٌ

وزمكم اهللَّ
ؿٚل افٌْل ط« :واسم َِّؼ د ْفمق َة اظمَْ ْٓم ُٙمقمَِ ،هم١مِ َّٞم ُف َيم ْٝمس َزم ْٝمٛمَٜم٣م ْ َ

وـؿ أهُِ ٝمـ أمؿ ودمرت مـ صًقب وتٌرت أحقال ,بًٌٛ
قشكَ ,أ َّن َر ُش َ
هلل َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚل :إِ َّن اهلل
قل ا ِ
افيِؿ ,ؾ ًَ ْـ َأ ِيب ُم َ
َسم ٌَ َ٣مر َك َو َسم َٔم َ٣ملم ُي ْٚم ِقمَ ،و ُر َّب َام َؿ َٚلُ :ي ْٚم ِٜم ُؾ ،يمِٙم َّٓم ِ٣مَلِ َضمتَّك إِ َذا َأ َطم َذ ُه ََل ْ ُي ْٖمٙمِ ْت ُفُ ,ث َّؿ َؿ َر َأ:
ِ
ؽ إِ َذا َأ َطم َذ ا ْيم ُٗمرى و ِهل َـم َ ِ
ؽ َأ ْطم ُذ َر ِّزم َ
﴿ َوىم َََٰذيمِ َ
ٝمؿ َؾم ِديدٌ ﴾.
٣مظم ٌ٥م ۚ إِ َّن َأ ْطم َذ ُه َأيم ٌ
َ َٰ َ َ
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ؾٚفيِؿ خىره ظئؿ وصٖٕف جِؾ ,وأؽِ ٛم ٚيَع ذم إم ٜمـ إمراض
﴿و ََم٣م َأ َص٣م َزم٘مُؿ َِّمـ
وإشَٚم وافتٌرات شٌٌٓ ٚافيِؿ ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ :
٦م َأ ْي ِدي٘م ُْؿ َو َي ْٔم ُٖمق َفمـ ىمَثِ ٍغم (.﴾)22
هَم ِِمٝم ٌَ ٍ٥م َهمٌِ َم ىم ًََ ٌَ ْ
وأظيؿ افًدل إؿٚم ٜافتقحٔد هق إؾراد اهلل بٚفًٌٚدة وسف افىٚظٚت فف
واإلؿٌٚل ظِٔف.
وأظيؿ افيِؿ افؼك بٚهلل ظز وجؾ ,ؿٚل تًٚػَ ﴿ :ي٣م ُزمٛم ََّل َٓ سم ْ ِ
ُمم ْك زمِ٣مهلل ۚ
ِ
َؿ َٚل :دََّٚ
ٝمؿ (,﴾)92و َظ ْـ َظ ٌْ ِد اهللِ بـ مًًقد
ايممم َك َيم ُٓم ْٙم ٌؿ َفمٓم ٌ
إِ َّن ِّ ْ
ِ
يـ َآَمٛمُقا َو ََل ْ َي ْٙمٌِ ًُقا إِ َيم َْن ُ ْؿ زمِ ُٓم ْٙم ٍؿ } [إًٕٚمَ ]60 :ص َّؼ َذف ِ َؽ َظ َذ
ٕ ََز َف ْ{ :ٝا َّيمذ َ

ٚب رش ِ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ,و َؿُ ٚفقاَ :أ ُّيََْ َٓ ٚي ْيِِ ُؿ َٕ ٍْ ًَ ُف؟ َؾ ََ َٚل
َأ ْص َح ِ َ ُ
َر ُش ُ
هقن ،إِٞم ََّم ُه َق ىم ََم َوم َ٣مل
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ "" :يم ْٝم َس ُه َق ىم ََم َسم ُٓمٛم َ
ِ
ُيم ْٗم َم ُن ِٓ ْزمٛم ِ ِفَ { :ي٣م ُزمٛم ََّل َٓ سم ْ ِ
ٝمؿ} [يمٗممن.]92 :
ُمم ْك زمِ٣م ِ
ايممم َك َيم ُٓم ْٙم ٌؿ َفمٓم ٌ
هلل إِ َّن ِّ ْ
وؿد تَدم أن أصحٚب افًدل يوِقن حت ٝطؾ ظرش اهلل يقم ٓ طؾ إٓ
َاء َِم ْـ َر ِّزم َ
٣مء
ؽ َفم َْم ً
طِف ,وأهنؿ أهؾ اجلْ ,ٜوتثَؾ مقازيْٓؿ ,وحًْٚهتؿ { َصمز ً
ِضم ًَ٣م ًزم٣م} [افٌْٖ.]14 :
وأم ٚأهؾ افيِؿ ٓ ,شٔام افؼك بٚهلل وافٍْٚق ؾٍٔوحقن ظذ رؤوس
ِ
اخلالئؼ ,ؿٚل تًٚػَ :
كم ( ﴾)9٥ؾًٔرؾٓؿ ـؾ أحد
﴿أ َٓ َيم ْٔم َٛم ُ٥م اهللَِّ َفم َعم ايم َّٓم٣مظم َ
ٕهنؿ ـٕٚقا يًٚؿرون افيِؿ شقاء طِؿ إمقال ,أو افًَٚئد ,أو إٍٕس,
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قن زمِ ًِ َٝمم ُه ْؿ َهم ُٝم ْ٠م َطم ُذ
وؽر ذفؽ مـ افيِؿ ,ؿٚل اهلل ظزوجؾُ { :ي ْٔم َر ُ
ف اظمُْ ْج ِر َُم َ
زمِ٣ميمٛمَّق ِ
اص َو ْإَ ْومدَ ا ِم } [افرمحـ.]21 :
َ

وؿد حذر افٌْل ط ذم أذف ادقاضـ مـ افيِؿ بٖٕقاظف ,ؾ ًَ ْـ أيب بُرة
ِ
رِض اهلل ظْفَ :أ َّن َر ُش َ
٣مءىم ُْؿ،
 ٛافْ َ
قل اهلل ط َخ َى َ
َّٚس َؾ ََ َٚلَ ...« :هم١مِ َّن د ََم َ
َو َأ َْم َقا َيم٘م ُْؿَ ،و َأ ْفم َر َ
او٘م ُْؿَ ،و َأ ْزم َُم َ٣مرىم ُْؿَ ،فم َٙم ْٝم٘م ُْؿ َضم َرا ٌم ،ىم َُح ْر ََم ِ٥م َي ْق َِم٘م ُْؿ َه َذاِ ،دم

ْ٦م» ُؿ َِْْْ ًَ َٕ :ٚؿَ ,ؿ َٚل« :ايمٙمٜم َّؿ ْاؾم َٜمدْ »
َؾم ْٜم ِرىم ُْؿ َه َذاِ ،دم َزم َٙم ِدىم ُْؿ َه َذاَ ،أَٓ َه ْؾ َزم َّٙمٕم ُ
متٍؼ ظِٔف .

احذر مـ افيِؿ ,ؾ٘ذا ـْ ٝؿٚدرا ؾٚهلل أؿدر مْؽ ,وإن ـْ ٝمتُّْٚ
ؾًُّٔـ اهلله مْؽ ,وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
ٓ تيِّ ّـ إذا م ٚـْ ٝمَتدرا  ...ؾٚفيِؿ مهدره يٍيض إػ افّْدم
تْٚم ظْٔٚك واديِقم مْتٌف  ...يدظق ظِٔؽ وظغ اهلل ل تْؿ
وظـ أيب مًًقد افٌدري رِض اهلل ظْف ؿٚل :ـْ ٝأضب ؽال ًم ٚيل
بٚفًقط ,ؾًًّ ٝصقتً ٚمـ خٍِل :ا ْظ َِؿَ ,أب ٚمًً ٍ
قدَ ,
ؿٚل :ؾٚفتٍ ٝؾ٘ذا
ْ َ َ ْ ُ
ُّ
َٚل« :افم َٙمؿَ ،أزم٣م َمًٔم ٍ
ْؽ َ
برشقل اهلل ط َ ,ؾ َ
ؽ َِمٛم َ
أن اهللَ َأ ْومدَ ُر َفم َٙم ْٝم َ
فمعم هذا
قدَّ ،
ْ ْ َ َ ْ ُ
َِ ٓ :ٝأ ْ ِ
ايمٕم َُال ِم»َ ،
ض ُب َمم ْ ُِقـًَ ٚب ًْدَ ُه َأ َبدً ا  .متٍؼ ظِٔف .
ؿٚلَ :ؾ َُ ُ

و َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,أ َّن َر ُش َ
ون ََم٣م اظمُْ ْٖمٙمِ ُس؟ ؿٚفقا:
قل اهللِ ط َ ,ؿ َٚلَ :أسمَدْ ُر َ
ِ
ِ ِ
َٚعَ .ؾ ََ َٚل« :إِ َّن اظمُْ ْٖمٙمِ َس َِم ْـ ُأ ََّمتِك َي ْٟم ِيت َي ْق َم
ادُ ٍِْ ُس ؾَْٔ ٚم ْـ َٓ د ْر َه َؿ َف ُف َوَٓ َمت َ
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ا ْيم ِٗمٝم٣مَم ِ٥م زمِِمال ٍَة و ِصٝم٣م ٍم و َزىم ٍ
وأىمؾ َ
َ٣مة ويٟميت وومد ؾمتَؿ هذاَ ،
َ
َم٣مل
ف هذا،
وومذ َ
َ َ َ
َ َ َ
َ
وْضب هذاَ ،هم ُٝم ْٗم َٔمدُ َ ،هم َٝم ْٗمت هَص َه َذا َِم ْـ َضم ًَٛمَ٣مسمِ ِف َوهذا
وؽمٖمؽ د َم هذا،
هذا،
َ
ٗمتص َم٣م فمٙم ْٝم ِف َِم ْـ َْ
َمـ ضمًٛم٣مسمِ ِف ،هم١من همٛم ِ َٝم٦م ضمًٛم٣م ُسم ُف َ
اخل َْم٣م َي٣م ُأ ِطم َذ َِم ْـ
ومٌؾ أن ُي َّ

٦م َفم َٙم ْٝم ِف ُشم َّؿ ُؿم ِر َح ِدم ايمٛم ِ
َّ٣مر .أخرجف مًِؿ (. )0361
٣مه ْؿ َهم ُْم ِر َضم ْ
َطم َْم٣م َي ُ

ؾٚفيٚل ؿد جًؾ اهلل ظِٔف شٌٔ ً
ال ذم افدٕٔ ٚوأخرة ,ؿٚل تًٚػَ { :هم َٚم ِـ
ا ْفمتَدَ ى َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ َهم٣م ْفمتَدُ وا َفم َٙم ْٝم ِف زمِ ِٚم ْث ِؾ ََم٣م ا ْفمتَدَ ى َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ َوا َّسم ُٗمقا اهلل َوا ْفم َٙم ُٚمقا َأ َّن
ِ
ِ
ايمًٌِ ُ
يـ
اهلل ََم َع اظمُْتَّٗم َ
ٝمؾ َفم َعم ا َّيمذ َ
كم} [افٌَرة ,]172 :وؿٚل تًٚػ { :إِٞم ََّم َّ
ِ
ض زمِٕم ْ ِ
ُقن ِدم ْإَ ْر ِ
َغم َْ
اْل ِّؼ ُأو َيمئِ َ
ٝمؿ}
َّ٣مس َو َي ٌْٕم َ
َي ْٓمٙمِ ُٚم َ
ؽ ََُل ْؿ َفم َذ ٌ
قن ايمٛم َ
اب َأيم ٌ
[افنقرى. ]20 :
و َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهللِ َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ :ر ِضم َؿ اهلل
َ٦م َٕ ِطم ِ
ٍ
ٝمف ِفمٛمْدَ ُه ََم ْٓمٙمِ َٚم ٌ٥م ِدم ِفم ْر ٍ
٣مؽمت ََح َّٙم ُف َوم ٌْ َؾ َأ ْن
َفم ٌْدً ا ىمَ٣مٞم ْ
٣مء ُه َهم ْ
ض َأ ْو ََم٣ملَ ،هم َج َ
َ٣مت ُأ ِطم َذ َِم ْـ َضم ًَٛمَ٣مسمِ ِف،
َ٦م َيم ُف َضم ًَٛم ٌ
ُي ْ٠م َطم َذ َو َيم ْٝم َس َشم َّؿ ِديٛم ٌَ٣مر َوَٓ ِد ْر َه ٌؿَ ،هم١مِ ْن ىمَ٣مٞم ْ

َح ُٙمق ُه َفم َٙمٝم ِف َِم ْـ ؽمٝمئ ِ
َ٣مِتِ ْؿ أخرجف أبق داود (.)0217
َوإِ ْن ََل ْ َسم٘م ُْـ َيم ُف َضم ًَٛم ٌ
َ٣مت َ َّ
َ ِّ
ْ

﴿وإِ َذا ُوم ْٙمت ُْؿ
ؾٌٌْٔل فْ ٚظٌٚد اهلل أن ٕالزم افًدل ذم أؿقافْ ,ٚؿٚل تًٚػَ :
ِ
﴿و َٓ
﴿و َيم ْق ىم َ
َ٣من َذا ُوم ْر َزم َٰك ۚ ﴾َ ,
َهم٣م ْفمد ُيمقا﴾  ,وإن ـٚن افًٌٔد وافَريَ ,ٛ
ِ ِ
احل َرا ِم َأ ْن َت ًْتَدُ وا﴾ .ؾٓٚظتداء
َْ
جي ِر َمَُّْ ُْؿ َصَْ َآ ُن َؿ ْق ٍم َأ ْن َصدُّ وـ ُْؿ َظ ِـ ا َْد ًْجد ْ َ
هلل
ظئؿ ,وخىره جًٔؿ ,وأؽِ ٛافْٚس يتًْقن هذا افًٍؾ إٓ مـ رحؿ ا ه
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ظز وجؾ ,و افٌٌٔ ٜوافّّْٔ ٜوافًحر وادًٚص بٖٕقاظٓ ٚوأظيّف افؼك
بٚهلل ,ـام تَدم ,ؾُـ بًٔدا ظـ م ٚيٗدي بؽ إػ خًٚرة افداريـ ,وادع اهلل
ظز وجؾ أن حيٍيؽ ,ويًِّؽ مـ إخالق افذمّٔ ,ٜوأن يقؾَؽ
فألخالق احلًْ ٜاجلِّٔ ٜافتل ـٚن افٌْل ط يدظقا هب« ,ٚايم َّٙم ُٜم َّؿ ْاه ِد ِن
ْ٦م َو ْ ِ
ف َفمٛمِّل َؽم ِّٝمئ ََٜم٣م ٓ
اْص ْ
َِٕ ْضم ًَ ِـ ْإَ ْطم َال ِقَ ،هم١مِ َّٞم ُف َٓ َ َْي ِدي َِٕ ْضم ًَٛم ِ َٜم٣م إِ َّٓ َأٞم َ
َي ْ ِ
ْ٦م».
ف َفمٛمِّل َؽم ِّٝمئ ََٜم٣م َّإٓ َأٞم َ
ٌم ُ
وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
ؾال تًجؾ ظذ أحد بيِؿ**ؾ٘ن افيِؿ مرتً ٜوخٔؿ
وجي ٛظذ ادًِّغ افتْٚس ود افيِؿ وأهِف ,ؾًـ َإٔ ٍ
َسَ ,ظ ِـ افٌَِّْ ِّل
٣مك َـم ً ِ
ِ
ٌْم َأ َطم َ
قَم٣مُ ،ؿ ََِْْ :ٚيَ ٚر ُش َ
قل اهللِ,
٣مظم٣م َأ ْو ََم ْٓم ُٙم ً
َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚل :اٞم ُ ْ
ْك ُه َطٚدً ِٚ؟ َؿ َٚلَ :سم ُ٘م هٖم ُف َفم ِـ ايم هٓم ْٙمؿَِ ،هم َذ َ
ٌَم َك
َك ُت ُف َم ْي ُِق ًمَ ٚؾ َُ ْٔ َ
اك ٞم ْ ُ
ػ َإٔ ُ ُ
ٕ َ ْ
إِ َّي٣م ُه أخرجف افٌخٚري .

َؿ َٚل :دََّ ٚر َج ًَ ْ ٝإِ َػ رش ِ
قل اهلل َ -ص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ
وظـ جٚبر
َ ُ
َ
 م َٓ ِٚج َر ُة ا ْف ٌَ ْح ِرَ ,ؿ َٚلَ " :أ َٓ َُتَدِّ ُشم ِ
قن زمِ َٟم َفم ِ
٣مصم ِ
ٝم٤م ََم٣م َر َأ ْيت ُْؿ زمِ َٟم ْر ِ
ض َْ
اْل ٌَ َُم ِ٥م؟ "
ُ

َؿ َٚل ؾِ ْت َٔ ٌِ ٜمْ ُْٓ ْؿَ :ب َذَ ,يَ ٚر ُش َ
قز ِم ْـ
قس َم َّر ْت بََِْ ٚظ ُج ٌ
قل اهللَ ,ب ََْْْٔ ٕ ٚح ُـ ُج ُِ ٌ
ظج ِٚئ ِز رهٚبِْٔ ِ ِٓؿَ ,حت ِّ ُؾ ظ َذ ر ْأ ِشُٓ ٚؿ َِّ ًِ ٜمـ م ٍ
ٚءَ ,ؾ َّ َّر ْت بِ ٍَتًك ِمْ ُْٓ ْؿَ ,ؾ َج ًَ َؾ
ْ ْ
َ َ َ َ
َ َ َ
ْ َ
إِحدَ ى يدَ ي ِف ب َ ِ
َن ْت ُؿ َِّت ََُٓ ,ٚؾ َِ َّام
ْ
َ ْ َْ
غ ـَت ٍَ ْٔ َُٓ ٚث َّؿ َد َؾ ًَ ََٓ ,ٚؾ َخ َّر ْت َظ َذ ُر ْـ ٌَ َت ْٔ ََٓ ,ٚؾَ َ ُْٕ ٚ
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ِ
ِ
د,
ْار َت ٍَ ًَ ْ ٝا ْف َت ٍَت َْ ٝإِ َف ْٔ ِفَ ,ؾ َََ ٚف َْ :ٝش ْق َ
ف َت ًْ َِ ُؿ َيُ ٚؽدَ ُر إ َذا َو َو َع اهلل ا ْفُ ُْر َّ
غ َو ْأ ِخ ِري َـَ ,و َت َُ َِّ َّ ْْ ٝإَ ْي ِدي َو ْإَ ْر ُج ُؾ بِ َام ـَُٕٚقا َيُ ًِْ ٌُ َ
قن,
مج َع ْإَ َّوف ِ َ
َو َ َ
قل َر ُش ُ
ػ َأ ْم ِري َو َأ ْم ُر َك ِظْْدَ ُه َؽدً اَ .ؿ َٚلَ :ي َُ ُ
قل اهلل َ -ص َّذ
ف َت ًْ َِ ُؿ َـ ْٔ َ
َؾ ًَ ْق َ
٦مَ ،ىم ْٝم َ
ػ ُي َٗمدِّ ُس اهلل ُأ ََّم ً٥م َٓ ُي ْ٠م َطم ُذ
٦م َصدَ َوم ْ
اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َ " :-صدَ َوم ْ
يمِ َّم ِٔم ِٝمٖم ِٜمؿ َِمـ َؾم ِد ِ
يد ِه ْؿ؟ "
ْ ْ

واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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1

احلّد هلل ,وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل ,وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل,
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف ط.
أم ٚبًد:
ٕتذاـر أمرا حمّقدا ,وهق مـ إمهٔ ٜبُّٚن ,وأمرا مذمقم ٚوهق مـ
افير بُّٚن ,أٓ ومه :ٚصُران افًْؿ وـٍراهن.ٚ
ؾ٘ن صُر افًْؿ مـ أصٓر وأطٓر شامت ادٗمْغ ,وـٍران افًْؿ مـ
أصٓر وأطٓر صٍٚت افُٚؾريـ ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :يمئِـ َؾم٘م َْرسم ُْؿ
ََٕ ِزيدَ َّٞم٘م ُْؿ ۚ َو َيمئِـ َىم َٖم ْرسم ُْؿ إِ َّن َفم َذ ِاِب َيم َُم ِديدٌ ( .﴾)2وهذا أمر ظٚم ذم مجٔع
ًٕؿ اهلل ,افيٚهرة وافٌٚضْ .ٜؾ٘ن افًّْ ٜإذا صُرت ؿرت ,وإذا ـٍرت ؾرت,
وؿد ؿٔؾ:
إِذا ـ َ ِ
ًّ ٍَ ٜؾِٚر َظَٓ **ٚؾِ٘ َّن ادًَٚص ت ُ
ُزيؾ افْ ِ ًَؿ
ُْ ٝذم ٕ َ
اإل َف ِف ** َؾِ٘ َّن ِ
َوحٚؾِظ َظ َِٔٓ ٚبِنُر ِ
يع افِّْ ََؿ
اإل َف َف َه ُ
وإمثِ ٜظذ ذفؽ طٚهرة وجِٔ ,ٜوؿد أمر اهلل ظز وجؾ آل داود وهق
﴿افم َٚم ُٙمقا َآل َد ُاوو َد ُؾم٘م ًْرا ۚ َو َومٙمِ ٌ
ٝمؾ
أمر جلّٔع ادٗمْغ بٚفنُر ,ؿٚل تًٚػ:
ْ
ِ ِ
ي َّ
ُقر ( .﴾)92وؿٚل ذم ؿقم شٌٖ ,افذيـ أظروقا وـٍروا
َِّم ْـ فم ٌَ٣مد َ
ايمُم٘م ُ
1
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َ٣مهؿ زمِ َجٛمَّ َت ْٝم ِٜم ْؿ َصمٛمَّت ْ ِ
َكم
ًّٕ ٜاهللَ ﴿ :هم َٟم ْفم َر ُوقا َهم َٟم ْر َؽم ْٙمٛمَ٣م َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ َؽم ْٝم َؾ ا ْيم َٔم ِر ِم َو َزمدَّ ْيمٛم ُ
ٍ َ
َذ َو َ ُ
يش ٍء َِّمـ ِؽمدْ ٍر َومٙمِ ٍ
ٝمؾ (ََٰ )9٥ذيمِ َ
َ٣مهؿ زمِ َم
ؽ َصم َز ْيٛم ُ
ايت أىم ٍُؾ َمخْط َوأ ْشم ٍؾ َو َ ْ
ْ
َىم َٖم ُروا ۚ َو َه ْؾ ٞم َُج ِ
قر (.﴾)92
٣مزي إِ َّٓ ا ْيم َ٘م ُٖم َ

ؾحّد اهلل وصُره مـ إمقر ادّٓ ٜذم ديْْ ٚوذظْ ,ٚوفذفؽ اؾتت اهلل
ِ
َْ
َْ
هلل
﴿اْل ْٚمدُ ِ
كم (.﴾)7
ـتٚبف وخَِف بٚحلّد ,وؿٚل:
﴿اْل ْٚمدُ هللِ َر ِّب ا ْيم َٔم٣م َظم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـ َىم َٖم ُروا
هقر ۚ ُشم َّؿ ا َّيمذ َ
ايمً َم َوات َو ْإَ ْر َض َو َصم َٔم َؾ ايم هٓم ُٙم َمت َوايمٛم َ
ا َّيمذي َطم َٙم َؼ َّ
قن ( ،﴾)9وختّٓ ٚبٚحلّد ,أي حغ أدخؾ أهؾ اجلْ ٜاجلْٜ
زمِ َر ِّ ِهب ْؿ َي ْٔم ِد ُيم َ
وخِدوا ؾال مقت ,وأدخؾ أهؾ افْٚر افْٚر ؾخِدوا وٓ مقت ,ؿٚل:
ِ
ِ
ٝمؾ َْ
ِض َزم ْٝمٛم َُٜمؿ زمِ َْ
٣مْل ِّؼ َو ِوم َ
كم (.﴾)2٦ؾٔحّد ظذ
اْل ْٚمدُ هللِ َر ِّب ا ْيم َٔم٣مظمَ َ
َ
﴿و ُوم َ
ظئؿ مْْف ,وـريؿ ًّٕف ,ـام حيّد ظذ ظئؿ ظدفف شٌحٕٚف وتًٚػ ,وٕمهٜٔ
٣من اهللِ ِضمكم َتُ ً َ ِ
قن (َ )92و َيم ُف َْ
اْل ْٚمدُ
كم سم ُِْمٌِ ُح َ
احلّد ؿٚل اهللَ ﴿ :هم ًُ ٌْ َح َ
قن َوضم َ
َ ُْ
ِ
ِ
ِدم ايمًمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ون (. ﴾)9٥
كم ُسم ْٓم ِٜم ُر َ
ض َو َفمُم ًّٝم٣م َوضم َ
َّ َ َ
وربْ ٚظز وجؾ يرى ظـ افًٌد ,إذا محده وصُره ,ؾ ًَ ْـ َإٔ ِ
َس ْب ِـ َمٚف ِ ٍؽ,

َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
هلل َيم َ ْغم َى َفم ِـ ا ْيم َٔم ٌْ ِد َأ ْن َي ْٟمىم َُؾ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ« :إِ َّن ا َ
َ
َ
ايممم َزم َ٥م َهم َٝم ْح َٚمدَ ُه َفم َٙم ْٝم َٜم٣م» أخرجف مًِؿ .
مم َب َّ ْ
ْإ ْىم َٙم َ٥م َهم َٝم ْح َٚمدَ ُه َفم َٙم ْٝم َٜم٣م أ ْو َي ْ َ
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ؾ ٘ذا ـ ٕٝٚذب ٜوأـِ ٜيرى اهلل ظْؽ إذا محدتف ظِٔٓ ,ٚؾُٔػ إذا محدتف
وصُرتف ظذ ًّٕ ٜاإلشالم وافًْ ٜوآشتَٚم ٜوؽر ذفؽ مـ افًْؿ
افًئّ.ٜ
إن محد اهلل ظز وجؾ وصُره مـ أظيؿ أشٌٚب رو ٚاهلل ,وهلذا ابتذ اهلل
﴿ه َذا َِمـ َهم ّْم ِؾ َر ِِّب يمِ َٝم ٌْ ُٙم َق ِن
افًٌٚد بٚفنُر وافٍُر ,ؾَٚل خمز ًا ظـ شِٔامنََٰ :
َأ َأ ْؾم٘م ُُر َأ ْم َأ ْىم ُٖم ُر ۚ َو ََمـ َؾم٘م ََر َهم١مِٞم ََّم َي ُْم٘م ُُر يمِٛمَ ْٖم ًِ ِف ۚ َو ََمـ َىم َٖم َر َهم١مِ َّن َر ِِّب َنمٛم ِ ٌّل
يؿ (.﴾)22
ىم َِر ٌ
وأرشؾ افرشؾ وإٔزل افُت ٛوذع افؼائعٓ ,ختٌٚر افْٚس مـ افذي
ينُر افًّْ ٜؾٔوٚظٍٓ ٚفف ويزيده ٚظِٔٓ ,ٚوؿد أحًـ مـ ؿٚل:
(ومـ ينُر اهلل يَِك ادزيد* ومـ يٍُر اهلل يَِك افٌر).
ِ
ومـ يٍُره افًّْ ٜؿد تًِ ٛمْف ,ؿٚل تًٚػَ , :
يـ َزمدَّ ُيمقا
﴿أ ََل ْ سم ََر إِ َلم ا َّيمذ َ

٦م اهللِ ُىم ْٖم ًرا َو َأ َضم هٙمقا َوم ْق ََم ُٜم ْؿ َد َار ا ْيم ٌَ َق ِار (َ )7٥صم َٜمٛم ََّؿ َي ِْم َٙم ْق َْنَ٣م ۚ﴾.
ٞمِ ْٔم َٚم َ

ؾًذ اإلًٕٚن أن يُقن صٚـرا هلل بًِٕٚف حٚفف ومَٚففٕ ,ن افنُر فٔس
مَهقر ًا ظذ افًِٚن  ,ـام ييْف مجٚهر افْٚس بؾ افنُر يُقن هلل بٚفَِٛ
اشتُ ٜٕٚوخوقظ ٚويُقن بٚفًِٚن ذـرا وثْٚء ,ويُقن بٚجلقارح إَٔٚدا
واشتًالم ,ٚوفذفؽ ـٚن افٌْل ط يَقم افِٔؾ حتك تتٍىر ؿدمٚه ؿٔؾ فف,
ُقراش متٍؼ ظِٔف ظـ ظٚئن ٜرِض اهلل ظْٓ. ٚ
ؿٚلَ « :أ َهمال َأىم ُ
ُقن َفم ٌْدً ا َؾم٘م ً
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ؾٚفنُقر هق افذي يًخر جقارحف ذم ضٚظ ٜاهلل ,ومرو.ٜ
ومـ أصٓر وأطٓر ضرق احلّد وافنُر :افًِٚن .أن يُقن هجل افًٌد,
احلّد هلل وافنُر هلل ,ؾام إٔ ٝؾٔف مـ اخلر ؾٓق ؾوِف تًٚػ ,ؿٚل تًٚػ:
هلل
َح ُت ُف ََم٣م َزىم ََٰك َِمٛم٘مُؿ َِّم ْـ َأ َضم ٍد َأ َزمدً ا َو ََٰيم٘مِ َّـ ا َ
﴿و َيم ْق َٓ َهم ّْم ُؾ ا ِ
هلل َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ َو َر ْ َ
َ
ِ
ي َزىمِّل َمـ ي َُم٣مء ۚ وا ُ ِ
ٝمؿ (.﴾)79
هلل َؽمٚم ٌ
َ َ ُ َ
ٝمع َفمٙم ٌ
ُ
ومـ محد اهلل وصُره صُر مـ أحًـ إفٔؽ ,ؾ ًَ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َظ ِـ افٌَِّْ ِّل
ط َؿ َٚلَ َٓ « :ي ُْم٘م ُُر اهللَ ََم ْـ َٓ َمَـْ ٓ يَُمْ٘مُرُ ايمٛمَّ٣مسَ» أخرجف افسمذي .
ؾحٚؾيقا ظذ صُر اهلل ,يزدـؿ مـ ؾوِف ,ؾٓق افنُقر ومـ صُره إٔف
يوًػ فًٌِد احلًْ ٜإػ ظؼ أمثٚهل ٚإػ شًٌ ٜمٚئ ٜوًػ ,ؿٚل تًٚػ:
ِ
قن َأ َْم َق َُاَل ْؿ ِدم َؽمٌِ ِ
َ٦م َؽم ٌْ َع َؽمٛمَ٣مزمِ َؾ ِدم
ٝمؾ ا ِ
هلل ىم ََٚم َث ِؾ َضم ٌَّ ٍ٥م َأٞم ٌَت ْ
يـ ُي ِٛمٖم ُٗم َ
﴿َم َث ُؾ ا َّيمذ َ
َّ
ِ
ِ
٣مفم ُ ِ
ىم ُِّؾ ؽمٛمٌ َٙم ٍ٥م َم٣م َئ ُ٥م ضمٌ ٍ٥م ۚ واهللُ ي َّم ِ
ٝمؿ
َ
َ َّ
٣مء ۚ َواهللُ َواؽم ٌع َفمٙم ٌ
ُ
ُ ُ ِّ
ػ ظمَـ َي َُم ُ
( .﴾)7٥9ؾًّٔؾ افًٌد افًّؾ افًٔر وينُره اهلل ظِٔف ,ويوٚظػ فف ,ؿٚل
ِ
ِ
تًٚػ﴿ :إِ َّن ا َّيم ِذيـ ي ْت ُٙم َ ِ
ها
ايمِم َال َة َو َأٞم َٖم ُٗمقا ِمَّ٣م َر َز ْومٛم ُ
َ٣مب اهللِ َو َأ َوم ُ٣مَمقا َّ
قن ىمت َ
َ َ
َ٣مه ْؿ ًّ
ِ
وفم َالٞمِٝم ً٥م يرصم َ ِ
قر ُه ْؿ َو َي ِزيدَ ُهؿ َِّمـ َهم ّْمٙمِ ِف
َ َ َ َْ ُ
قر ( )71يم ُٝم َق ِّهم َٝم ُٜم ْؿ ُأ ُصم َ
قن ََت َ٣مر ًة َّيمـ َسم ٌُ َ
ُقر ( ،﴾)22ؾٚشّف افنُقر ؾتخِؼ هبذا اخلِؼ ,واتهػ بف
قر َؾم٘م ٌ
إِ َّٞم ُف َنم ُٖم ٌ
ِ ِِ
َ
يش ٌء ۚ َو ُه َق
ؾٕ٘ف صٍ ٜـامل ومدحَ ،
﴿وهللِ اظمَْ َث ُؾ ْإ ْفم َ َٰعم ۚ﴾َ ﴿ ،يم ْٝم َس ىمَٚم ْثٙمف َ ْ
ِ
ٝمع ا ْيم ٌَ ِِم ُغم (﴾)99
ايمًٚم ُ
َّ
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بْٔام ـٍران افًْؿ يٗذن بزواهل ٚوذهٚب برـتٓ ,ٚوحهقل ضره ,ٚومٚ
دمدم اهلل ظز وجؾ ظذ افُٚؾريـ ,وؿً ٝؿِقهبؿ إٓ بًدم صُرهؿ,
وخوقظٓؿ هلل.
ؾ٘ذ امتـ اهلل ظِٔٓؿ بٚدٚل وافقفد وافؤًٚت وؽر ذفؽًٌٕ ,قه ٚإػ
إًٍٔٓؿ ـام ؿٚل اهلل ظز وجؾ ظـ ؿٚرونَ ﴿ :وم َ٣مل إِٞم ََّم ُأوسمِٝم ُت ُف َفم َ َٰعم ِفم ْٙم ٍؿ
ِفم ِ
ٛمدي﴾.
وظذ ؾوؾ هلؿ ـام أخز اهلل ظز وجؾ ظـ صٚح ٛاجلَْ { :ٜو َد َطم َؾ َصمٛمَّ َت ُف
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ايمً٣م َفم َ٥م َوم٣مئِ َٚم ً٥م
َو ُه َق َـم٣مَل ٌ يمٛمَ ْٖمًف َوم َ٣مل ََم٣م َأ ُـم هـ َأ ْن َسمٌِٝمدَ َهذه َأ َزمدً ا (َ )2٦و ََم٣م َأ ُـم هـ َّ
و َيمئِـ ر ِدد ُت إِ َلم رِب ََٕ ِصمدَ َّن َطمغما َِمٛمْٜم٣م َم ْٛم َٗم َٙمٌ٣م (َ )2٥وم َ٣مل َيمف ص ِ
٣مضم ٌُ ُف َو ُه َق
ُ َ
ًْ َ ُ ً
َ ِّ
َ ْ ُ ْ

ُي ِ
ؽ َِم ْـ سم َُر ٍ
اب ُشم َّؿ َِم ْـ ُٞم ْْم َٖم ٍ٥م ُشم َّؿ َؽم َّق َ
٣مو ُر ُه َأ َىم َٖم ْر َت زمِ٣م َّيم ِذي َطم َٙم َٗم َ
اك َر ُصم ًال ()22
َُ
َيم٘مِٛمَّ٣م ُه َق اهلل َر ِِّب َو َٓ ُأ ْ ِ
٦م َصمٛمَّت َ
٦م ََم٣م
َؽ ُوم ْٙم َ
ِش ُك زمِ َر ِِّب َأ َضمدً ا (َ )2٥و َيم ْق َٓ إِ ْذ َد َطم ْٙم َ
٣مء اهلل َٓ ُوم َّق َة إِ َّٓ زمِ٣مهلل إِ ْن سم ََر ِن َأٞمَ٣م َأ َوم َّؾ َِمٛم َ
ْؽ ََم ً٣مٓ َو َو َيمدً ا (َ )21هم َٔم ًَك َر ِِّب َأ ْن
َؾم َ
ِ
ِ
ُي ْ٠مسمِ َ ِ
كم َطم ْ ًغما َِم ْـ َصمٛمَّتِ َ
ايمً َم ِء َهمت ُِْمٌِ َح َص ِٔمٝمدً ا َز َيم ًٗم٣م
ؽ َو ُي ْرؽم َؾ َفم َٙم ْٝم َٜم٣م ُضم ًْ ٌَ٣مٞمً٣م َم َـ َّ
ِ
ٝمع َيم ُف َؿم َٙم ًٌ٣م (َ )29و ُأ ِضم َ
ٝمط زمِ َث َٚم ِر ِه
(َ )22أ ْو ُي ِْمٌِ َح ََم٣مؤُ َه٣م نمَ ْق ًرا َهم َٙم ْـ سم ًَْتَْم َ

٣موي ٌ٥م فم َعم فمر ِ
ِ
ِ
ِ
وؾم َٜم٣م َو َي ُٗم ُ
قل
َهم َٟم ْص ٌَ َح ُي َٗم ِّٙم ُ
٤م َىم َّٖم ْٝمف َفم َعم ََم٣م َأ ْٞم َٖم َؼ هم َٝمٜم٣م َوه َل َطم ِ َ َ ُ ُ
ِش ْك زمِ َر ِِّب َأ َضمدً ا (َ )27و ََل َسم٘م ُْـ َيم ُف همِ َئ ٌ٥م َيٛم ٌُْمو َٞم ُف َِم ْـ ُد ِ
َي٣م َيم ْٝمتَٛمِل ََل ْ ُأ ْ ِ
ون اهلل َو ََم٣م
ُ
ْ
ىم َ ِ
ٌَما} [افُٓػ , ]21 - 13 :وؿد دمدم اهلل ظز وجؾ ظذ أوفئؽ
َ٣من َُمٛمْت ً
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افذيـ ًٌٕقا افًًٍّْٕٕٓ ٜؿ ـام ذم احلدي ٞافثالث ٜافذيـ مـ بْل إهائٔؾ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ,ي َُ ُ
قل " :إِ َّن َشم َال َشم ً٥م
َأ َّٕ ُف َش ِّ َع افٌَِّْ َّل َص َّذ ا ُ
ؾًـ أيب هريرة
ِ ِ
هائِ َ
ٝمؾَ :أ ْزم َر َصَ ،و َأ ْوم َر َعَ ،و َأ ْفم َٚمكَ ،هم َٟم َرا َد اهللُ َأ ْن َي ٌْتَٙمِ َٝم ُٜم ْؿَ ،هم ٌَ َٔم َ
٧م إِ َيم ْٝم ِٜم ْؿ
دم َزمٛمل إِ ْ َ
َم َٙم٘مً٣مَ ،هم َٟمسمَك ْإَزمرصَ ،هم َٗم َ٣ملَ :أي َ ٍ
٤م إِ َيم ْٝم َ
ؽ؟ َوم َ٣ملَ :يم ْق ٌن َضم ًَ ٌـَ ،و ِصم ْٙمدٌ
يشء َأ َضم ه
َْ َ
َ
ه ْ
ِ
ِ
٤م َفمٛمْ ُف
َّ٣مسَ ،وم َ٣ملَ :هم َٚم ًَ َح ُف َهم َذ َه َ
٤م َفمٛمِّل ا َّيمذي َومدْ َومذ َر ِن ايمٛم ُ
َضم ًَ ٌـَ ،و َي ْذ َه ُ
ِ
ي ا َْظم ِ
٤م إِ َيم ْٝم َ
ؽ؟ َوم َ٣مل:
٣مل َأ َضم ه
َوم َذ ُر ُهَ ،و ُأ ْفمْم َل َيم ْقٞمً٣م َضم ًَٛمً٣م َو ِصم ْٙمدً ا َضم ًَٛمً٣مَ ،وم َ٣ملَ :هم َٟم ه
ِْ
ؽ إِ ْؽم َح ُ
اإلزمِ ُؾ َ -أ ْو َوم َ٣مل ا ْيم ٌَ َٗم ُرَ ،ؾم َّ
٣مق  -إِ َّٓ َأ َّن ْإَ ْزم َر َصَ ،أ ِو ْإَ ْوم َر َعَ ،وم َ٣مل

ُ ِ
ُه٣مِ ْ :
مم َاءَ ،هم َٗم َ٣ملَ :زم َ٣مر َك
َأ َضمدُ ُ َ
اإلزمِ ُؾَ ،و َوم َ٣مل ْأ َطم ُر :ا ْيم ٌَ َٗم ُرَ ،وم َ٣ملَ :همٟم ْفمْم َل ٞمَ٣م َوم ً٥م ُفم َ َ
ؽ همِٝمٜم٣مَ ،وم َ٣ملَ :همٟمَسمَك ْإَ ْومرعَ ،هم َٗم َ٣ملَ :أي َ ٍ
٤م إِ َيم ْٝم َ
ؽ؟ َوم َ٣ملَ :ؾم َٔم ٌر
اهللُ َيم َ َ
يشء َأ َضم ه
َ َ
ه ْ
ِ
ِ
٤م َفمٛمْ ُف،
َّ٣مسَ ،وم َ٣ملَ :هم َٚم ًَ َح ُف َهم َذ َه َ
٤م َفمٛمِّل َه َذا ا َّيمذي َومدْ َومذ َر ِن ايمٛم ُ
َضم ًَ ٌـ َو َي ْذ َه ُ

ِ
ي اظمَْ ِ
٤م إِ َيم ْٝم َ
ؽ؟ َوم َ٣مل :ا ْيم ٌَ َٗم ُرَ ،هم ُٟم ْفمْمِ َل َزم َٗم َر ًة
٣مل َأ َضم ه
َو ُأ ْفمْم َل َؾم َٔم ًرا َضم ًَٛمً٣مَ ،وم َ٣ملَ :هم َٟم ه
ضم ِ٣مَم ًالَ ،هم َٗم َ٣مل :زم٣مر َك اهللُ َيم َؽ همِٝمٜم٣مَ ،وم َ٣ملَ :هم َٟمسمَك ْإَفمٚمكَ ،هم َٗم َ٣ملَ :أي َ ٍ
٤م
َ
يشء َأ َضم ه
َ
ْ َ
َ َ
ه ْ
ٌميَ ،هم ُٟمزم ِ ِ
ؽ؟ َوم َ٣ملَ :أ ْن َي ُر َّد اهللُ إِ َ َّرم َزم َ ِ
إِ َيم ْٝم َ
هلل
َّ٣مسَ ،وم َ٣ملَ :هم َٚم ًَ َح ُف َهم َر َّد ا ُ
ٌم زمِف ايمٛم َ
ْ َ
ِ
ي اظمَْ ِ
٤م إِ َيم ْٝم َ
ؽ؟ َوم َ٣مل :ا ْيم َٕمٛم َُؿَ ،هم ُٟم ْفمْمِ َل َؾم٣م ًة َوايمِدً ا،
٣مل َأ َضم ه
ٌم ُهَ ،وم َ٣ملَ :هم َٟم ه
إِ َيم ْٝمف َزم َ َ
َهم ُٟمٞمْتِ َ٨م َه َذ ِ
َ٣من َ َِل َذا َو ٍاد َِم َـ ْ ِ
اإلزمِ ِؾَ ،و َ َِل َذا َو ٍاد َِم َـ ا ْيم ٌَ َٗم ِر،
ان َو َو َّيمدَ َه َذاَ ،وم َ٣ملَ :هم٘م َ
ٍ ِ
ِ
قرسمِ ِف َو َه ْٝمئَتِ ِفَ ،هم َٗم َ٣ملَ :ر ُصم ٌؾ
َو ََل َذا َواد َم َـ ا ْيم َٕم َٛمؿَِ ،وم َ٣ملُ :شم َّؿ إِ َّٞم ُف َأسمَك ْإَ ْزم َر َص ِدم ُص َ
٦م ِِب ِْ
ِ
ِ ِ
اْل ٌَ ُ٣مل ِدم َؽم َٖم ِريَ ،هم َال َزم َال َغ ِرم ا ْيم َٝم ْق َم إِ َّٓ زمِ٣مهللِ ُشم َّؿ زمِ َ
ؽ،
َم ًْ٘م ٌ
كمَ ،ومد ا ْٞم َٗم َْم َٔم ْ َ
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اْل ًَ َـَ ،و ِْ
اجل ْٙمدَ َْ
٣مك ايم َّٙم ْق َن َْ
ؽ زمِ٣م َّيم ِذي َأ ْفم َْم َ
َأ ْؽم َٟم ُيم َ
اْل ًَ َـَ ،واظمَْ َ٣مل َزم ِٔم ًغماَ ،أ َسم ٌَ َّٙمغُ َفم َٙم ْٝم ِف
ِدم َؽم َٖم ِريَ ،هم َٗم َ٣ملُْ :
اْل ُٗم ُ
قق ىمَثِ َغمةٌَ ،هم َٗم َ٣مل َيم ُف :ىم ََٟم ِّن َأ ْفم ِر ُهم َ
ؽَ ،أ ََل ْ َسم٘م ُْـ َأ ْزم َر َص
َّ٣مس؟ َهم ِٗم ًغما َهم َٟم ْفم َْم َ
٦م َه َذا ا َْظم َ٣مل ىمَ٣مزمِ ًرا َفم ْـ
٣مك اهللُ؟ َهم َٗم َ٣مل :إِٞم ََّم َو ِر ْشم ُ
َي ْٗم َذ ُر َك ايمٛم ُ
ْ٦م ىم ِ
ْ٦مَ ،وم َ٣ملَ :و َأسمَك ْإَ ْوم َر َع ِدم
َ٣مذ ًزم٣مَ ،هم َِم َّ َغم َك ا ُ
هلل إِ َلم ََم٣م ُىمٛم َ
ىمَ٣مزمِ ٍرَ ،هم َٗم َ٣مل :إِ ْن ُىمٛم َ
قرسمِ ِفَ ،هم َٗم َ٣مل َيم ُف َِم ْث َؾ ََم٣م َوم َ٣مل َ َِل َذاَ ،و َر َّد َفم َٙم ْٝم ِف َِم ْث َؾ ََم٣م َر َّد َفم َعم َه َذاَ ،هم َٗم َ٣مل :إِ ْن
ُص َ
ْ٦م ىم ِ
قرسمِ ِف َو َه ْٝمئَتِ ِف،
َ٣مذ ًزم٣م َهم َِم َّ َغم َك اهللُ إِ َلم ََم٣م ُىمٛم َ
ُىمٛم َ
ْ٦مَ ،وم َ٣ملَ :و َأسمَك ْإَ ْفم َٚمك ِدم ُص َ
٦م ِِب ِْ
ِ ِ
كم َوا ْزم ُـ َؽمٌِ ٍ
اْل ٌَ ُ٣مل ِدم َؽم َٖم ِريَ ،هم َال َزم َال َغ ِرم
َهم َٗم َ٣ملَ :ر ُصم ٌؾ َم ًْ٘م ٌ
ٝمؾ ،ا ْٞم َٗم َْم َٔم ْ َ
ؽ زمِ٣م َّيم ِذي َر َّد َفم َٙم ْٝم َ
ؽَ ،أ ْؽم َٟم ُيم َ
ا ْيم َٝم ْق َم إِ َّٓ زمِ٣مهللُِ ،شم َّؿ زمِ َ
ٌم َكَ ،ؾم٣م ًة َأ َسم ٌَ َّٙمغُ ِ َهب٣م ِدم
ؽ َزم َ َ

ْ٦م َأ ْفم َٚمك َهم َر َّد اهللُ إِ َ َّرم َزم َ ِ
ْ٦مَ ،و َد ْع ََم٣م
ٌميَ ،همخُ ْذ ََم٣م ِؾمئ َ
َؽم َٖم ِريَ ،هم َٗم َ٣ملَ :ومدْ ُىمٛم ُ
ؽ ََم٣م َيم َ
ْ٦مَ ،هم َقاهللِ َٓ َأ ْصم َٜمدُ َك ا ْيم َٝم ْق َم َؾم ْٝمئً٣م َأ َطم ْذ َسم ُف اهللَ ،هم َٗم َ٣ملَ :أ َْم ًِ ْ
ؽَ ،هم١مِٞم ََّم
ِؾمئ َ
خ َط فم َعم ص ِ
ْؽ وؽم ِ
ِ
ِ
٣مضم ٌَ ْٝم َ
ؽ " أخرجف مًِؿ .
َ
َ
ِض َفمٛم َ َ ُ
ا ْزمتُٙمٝمت ُْؿَ ،هم َٗمدْ ُر َ
[ص]772٥:

ؾ٘ذا أردت دوام افًّْ ٜؾٚصُره ٚوإذا تًجِ ٝزواهل ٚؾال أهع مـ
َ٣مه ْؿ ىم ََم َزم َٙم ْقٞمَ٣م
ـٍراهن ,ٚـام ذـر اهلل ظز وجؾ ؿه ٜأصحٚب اجلْ﴿ ,ٜإِٞمَّ٣م َزم َٙم ْقٞم ُ
ِ
اجلٛم َِّ٥م إِ ْذ َأ ْوم ًَ ُٚمقا َيم َٝم ْ ِ
٣مب َْ
ُقن ()9٥
كم (َ )92و َٓ َي ًْ َت ْثٛم َ
ٌم َُمٛم ََّٜم٣م َُم ِْمٌِح َ
َأ ْص َح َ
٦م ىم َّ ِ
ػ َِّمـ َّر ِّزم َ
٣مف َفم َٙم ْٝم َٜم٣م َؿم٣مئِ ٌ
َ٣ميمٌمي ِؿ ()72
قن (َ )91هم َٟم ْص ٌَ َح ْ
َهم َْم َ
ؽ َو ُه ْؿ ٞمَ٣مئِ ُٚم َ
حكم (َ )79أ ِن ا ْنمدُ وا فم َعم ضمرشمِ٘مُؿ إِن ىمُٛمتُؿ ص ِ ِ
ِ
كم ()77
٣مرَم َ
َهم َتٛمَ٣م َد ْوا َُم ِْمٌِ َ
ْ َ
َ َٰ َ ْ ْ
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ِ
كم ()72
َهم٣مٞم َْم َٙم ُٗمقا َو ُه ْؿ َيتَخَ ٣م َهمت َ
ُقن (َ )72أن َّٓ َيدْ ُطم َٙمٛم ََّٜم٣م ا ْيم َٝم ْق َم َفم َٙم ْٝم٘مُؿ َِّم ًْ٘م ٌ
ٍ ِ
قن (َ )7٥زم ْؾ ٞم َْح ُـ
يـ (َ )7٦هم َٙم َّم َر َأ ْو َه٣م َوم٣م ُيمقا إِٞمَّ٣م َيم َّم٣م هيم َ
َو َنمدَ ْوا َفم َ َٰعم َضم ْرد َوم٣مد ِر َ
٣من
َْ
قن (َ )7٥وم٣م ُيمقا ُؽم ٌْ َح َ
قن (َ )72وم َ٣مل َأ ْو َؽم ُْم ُٜم ْؿ َأ ََل ْ َأ ُومؾ َّيم٘م ُْؿ َيم ْق َٓ سم ًَُ ٌِّ ُح َ
وَم َ
حم ُر ُ
ِ
كم (َ )71هم َٟم ْوم ٌَ َؾ َزم ْٔم ُّم ُٜم ْؿ َفم َ َٰعم َزم ْٔم ٍ
قن (َ )22وم٣م ُيمقا َي٣م
ض َيت ََال َو َُم َ
َر ِّزمٛمَ٣م إِٞمَّ٣م ُىمٛمَّ٣م َـم٣مظم َ
ِ
كم﴾.
َو ْي َٙمٛمَ٣م إِٞمَّ٣م ُىمٛمَّ٣م َؿم٣منم َ
ؾٚفىٌٔٚن وظدم صُر افًْؿ شٌ ٛفزواهل. ٚ
وذم بٚب افنُر م ٚأخرجف مًِؿ َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ظ ِـ افٌَِّْ ِّل ط َؿ َٚلَ « :زم ْٝمٛمَ٣م
َر ُصم ٌؾ زمِ َٖم َال ٍة َِم َـ ْإَ ْر ِ
ضَ ،هم ًَ ِٚم َع َص ْقسمً٣م ِدم َؽم َح٣م َزم ٍ٥مْ :اؽم ِؼ َضم ِدي َٗم َ٥م ُهم َال ٍنَ ،هم َتٛم ََّحك
ٍ
٣مبَ ،هم َٟم ْهم َر َغ ََم َ ِ
ِش َصم ٌ٥م َِم ْـ سمِ ْٙم َ
َذيمِ َ
اج َوم ِد
ايممم ِ
ايمً َح ُ
ؽ َّ
ؽ ِّ َ
٣مء ُه دم َضم َّرةَ ،هم١مِ َذا َ ْ
ِ ِِ
ِ
٦م َذيمِ َ
ُي ِّق ُل
ْاؽمت َْق َفم ٌَ ْ
٣مءَ ،هم١مِ َذا َر ُصم ٌؾ َوم٣مئ ٌؿ ِدم َضمدي َٗمتف ُ َ
٣مء ُىم َّٙم ُفَ ،هم َت َت ٌَّ َع ا َْظم َ
ؽ ا َْظم َ

٣مءزمِ ِٚم ًْ َح٣مسمِ ِفَ ،هم َٗم َ٣مل َيم ُفَ :ي٣م َفم ٌْدَ اهللِ ََم٣م ْاؽم ُٚم َ
ؽ؟ َوم َ٣ملُ :هم َال ٌن  -يم ِال ْؽم ِؿ ا َّيم ِذي
اظمَْ َ
ِ
ايمً َح٣م َزم ِ٥م َ -هم َٗم َ٣مل َيم ُفَ :ي٣م َفم ٌْدَ اهللِ َِل َ سم ًَْ َٟميمُٛمِل َفم ِـ ْاؽم ِٚمل؟ َهم َٗم َ٣مل :إِ ِّن
َؽمٚم َع ِدم َّ
ايمً َح ِ
٣مب ا َّيم ِذي َه َذا ََم٣مؤُ ُه َي ُٗم ُ
قلْ :اؽم ِؼ َضم ِدي َٗم َ٥م ُهم َال ٍن،
َؽم ِٚم ْٔم ُ
٦م َص ْقسمً٣م ِدم َّ
٦م َه َذاَ ،هم١مِ ِّن َأ ْٞم ُٓم ُر إِ َلم ََم٣م َ ْ
ِٓ ْؽم ِٚم َ
ُي ُر ُج َِمٛم َْٜم٣م،
ؽَ ،هم َم سم َِْمٛم َُع همِ َٝمٜم٣م؟ َوم َ٣ملَ :أ ََّم٣م إِ ْذ ُوم ْٙم َ
َهم َٟمسم ََِمدَّ ُق زمِ ُث ُٙمثِ ِفَ ،وآىم ُُؾ َأٞمَ٣م َو ِفم َٝم ِ٣مرم ُشم ُٙم ًث٣مَ ،و َأ ُر هد همِ َٝمٜم٣م ُشم ُٙم َث ُف».
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ؾٖـرمف اهلل ,هبذه افُرامٚت افًئامت ,وادْزٓت افراؾًٚت ذم افدٕٔ ٚؾام
بٚفؽ بٔٚخرة افتل أظد اهلل فِّٗمْغ و ؾٔٓ ٚم ٓ ٚظغ رأت وٓ أذن شًّٝ
وٓ خىر ظذ ؿِ ٛبؼ.
 ٛب ِـ ِشْ ٍ
َٚن َؿ َٚل:
حي َٔك ُص َٓ ْٔ ِ ْ
وصٖن ادٗمـ ظذ افنُر وافهزؾ ًَ ْـ أيب َ ْ
َؿ َٚل َر ُش ُ
َٕم ِر اظمُْ ْ٠م َِم ِـ إِ َّن َأ َْم َر ُه ُىم َّٙم ُف َيم ُف َطم ْ ٌغمَ ،و َيم ْٝم َس َذيمِ َ
ؽ
قل اهلل طَ « :فم َجٌ ً٣م ْ
ِ
ِ ٍ
َ
هم٘م٣مٞم٦م
ػم
ْ
ه ُاء َؾم٘م ََر ْ
وإن َ
أص٣مزمت ُف َ َّ
ٕ َضمد إَِّٓ يم ْٙم ُٚم ْ٠مَمـ :إِ ْن أ َص٣م َزم ْت ُف َ َّ
ْض ُاء َص َ
َطم ًغما يم ُف» أخرجف مًِؿ .
يّرض ؾٔحّد اهلل يًِؿ أن اهلل أراد بف خرا ـٍر افذٕقب ,ورؾع
افدرجٚت ,ويهٌٔف افٍَر وحيّده ظذ م ٚأراده حيّده ظذ حُّتف ,وينُره
ظذ م ٚهق ؾٔف مـ افًّْ ,ٜصح ٜافٌدن ,وصح ٜافًَؾ ,إػ ؽر ذفؽ.
بْٔام افُٚؾر ذم فِٔف وهنٚره وهه وجٓٚره وهق ٓ يرى هلل ًّٕ ٜوٓ يرى
فف صُرا ,وفذفؽ دمدم اهلل ظِٔٓؿ ذم افدٕٔ ٚوأخرة ,ؾُـ صٚـرا هلل ظز
وجؾ بَقفؽ ,وؾًِؽ ,واظتَٚدك ,مًتحيا فًئؿ ًّٕف ,وجزيؾ مْْف,
ؾ٘ن هذا مـ أشٌٚب صالح افًٌد واشتَٚمتف ظذ افديـ ,ويًِؿ أن ـؾ م ٚهق
ؾٔف مـ خر مـ اهلل ,وم ٚهق ؾٔف مـ ذ وور وَٕص ؾًٌٌ ٛذٕقبف
ومًٚصٔف { َمَ ٚأ َصَ ٚب َؽ ِم ْـ َح ًَْ ٍََ ٜؾ ِّ َـ اهلل َو َمَ ٚأ َصَ ٚب َؽ ِم ْـ َش ِّٔ َئ ٍَ ٜؾ ِّ ْـ
َٕ ٍْ ًِ َؽ} [افًْٚء.]57 :
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وؿد أحًـ حمّد افقراق إذ يَقل:
ظع فف ذم مثِٓ ٚجي ٛافنُر
إذا ـٚن صُرى ًّٕ ٜاهلل ًَّّٕ ** ٜ
ؾُٔػ بِقغ افنُر إٓ بٍوِف**وإن ضٚف ٝإيٚم وإَض افًّر
وؿد ؿِ ٝذم ذفؽ أبٔٚت ً ٚأشقؿٓ ٚإن صٚء اهلل ,وًٕٖل اهلل فْ ٚوفُؿ افتقؾٔؼ
وافًداد
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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1

احلّد هلل ,وافهالة وافًالم ظذ رشقل ,وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده
ٓ ذيؽ فف ,وأصٓد أن حمّدا ظٌده ورشقفف.
أم ٚبًد:
ٕتُِؿ ذم هذا ادجِس ظـ أمريـ مّٓغ 8مه :ٚافهّ ٝوافُالم.
ػ َم٣م َيمٝمس َيم َ ِ ِ
ٌم
ؿٚل اهلل ظز وجؾَ { :و َٓ َسم ْٗم ُ َ ْ َ
ؽ زمِف فم ْٙم ٌؿ إِ َّن َّ
ايمً ْٚم َع َوا ْيم ٌَ َ َ
َ٣من َفمٛمْ ُف ََم ًْئ ً
َوا ْيم ُٖم َ٠ما َد ىم هُؾ ُأو َيمئِ َ
ُقٓ} [اإلهاء ,]14 :وؿٚل تًٚػَ { :و ُوم ْؾ
ؽ ىم َ
ََُل َم َوم ْق ًٓ ىم َِر ًيم} [اإلهاء. ]01 :

و َظ ْـ َأبِك ُهر ْير َة رِض اهلل ظْف َظ ْـ رش ِ
َ٣من ُي ْ٠م َِم ُـ
قل اهللِ ط َؿ َٚلََ « :م ْـ ىم َ
َ ُ
َ َ
زمِ٣مهللِ وا ْيمٝمق ِم ِ
٦م» متٍؼ ظِٔف.
أطم ِرَ ،هم ْٙم َٝم ُٗم ْؾ َطم ْ ًغما َأ ْو يمِ َٝم ِْم ُٚم ْ
َ َْ
دل احلدي ٞظذ أن اإلًٕٚن يٌٌْل أن يًخر فًٕٚف بٚفُالم ادّدوح,
ادَرب إػ اهلل ظز وجؾ ,إػ افذـر وافدظٚء وؿراءة افَرآن ,وإمر

1

كان هذا المجلس في الحادي عشر  /من رمضان  /لعام .1٤٤1
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بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ,وبذل افْهٔح ,ٜوؽر ذفؽ مم ٚذظف وأبٚحف
اهلل ظز وجؾ.
ؿٚل افْقوي ذم إذـٚر (ص:)110 :
اظِؿ إٔف ّ
َ
تيٓر
حيٍظ فًَٕٚف ظـ مجٔع افُالم إٓ ـالم ًٚ
فُؾ مُ ِّػ أن
ُ
ادهِح ٜؾٔف ,ومتك اشتقى افُال ُم وترـُف ذم ادهِح ,ٜؾٚفًِّْ ٜ
اإلمًٚك
يْجر افُالم ادٌٚح إػ حرام أو مُروه ,بؾ هذا ـثر أو ؽٚفٛ
ظْفٕٕ ,ف ؿد ّ
ذم افًٚدة ,وافًالم ٓ ٜيًدهل ٚرء.
ورويْ ٚذم " صحٔحل افٌخٚري ومًِؿ " ظـ أيب هريرة رِض اهلل ظْف
ظـ افٌْل (صذ اهلل ظِٔف وشِؿ) ؿٚلَ " :مـ ىم٣من ي٠مَمـ زم٣مهلل وايمٝمق ِم ِ
أطم ِر
َ َْ
٦م " .
َهم ْٙم َٝم ُٗم ْؾ َطم ْغم ًا ْأو يمِ َٝم ِْم ُٚم ْ
ٕص سي ذم إٔف ٓ يٌٌْل أن
ؿِ :ٝؾٓذا احلدي ٞادتٍؼ ظذ صحتف ّ
يتُِؿ إٓ إذا ـٚن افُالم خر ًا ,وهق افذي طٓرت فف مهِحتف ,ومتك ّ
صؽ
ذم طٓقر ادهِح ٜؾال يتُِؿ.
وؿد ؿٚل ِ
اإلمٚم افنٚؾًل رمحف اهلل :إذا أراد افُالم ؾًِٔف أن يٍُر ؿٌؾ
ـالمف ,ؾ٘ن طٓرت ادهِح ٜتُ َِّؿ ,وإن َّ
صؽ ل يتُِؿ حتك تيٓر .إتٓك
« َأ ْو ف ِ َٔ ْه ُّ ْٝش ,إذ إن افهّ ٝشٌ ٛفًِالم ٜمـ مًرة افًِٚن ,ؿٚل اهلل
ِ
يـ َآَمٛمُقا ا َّسم ُٗمقا اهللَ َو ُومق ُيمقا َوم ْق ًٓ َؽم ِديدً ا ( .﴾)22ؾٖمر
ظز وجؾَ ﴿ :ي٣م َأ ه ََي٣م ا َّيمذ َ
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بّالزم ٜافَقل افًديد ,ادقاؾؼ فَِرآن وافًْ ,ٜؾ٘ن ؾٚفهّ ٝشداد وـام
ؿٚل بًوٓؿ:
إذا َل َتد ومقٓ ؽمديدا سمٗمقيمف** همِمٚمتؽ فمـ نمغم ايمًداد ؽمداد
وادرء بٖصٌريف ؿٌِف وفًٕٚف ,ؾٌهالح افَِ ٛصالح افيٚهر وافٌٚضـ,
وبهالح افًِٚن اشتَٚم ٜاحلٚل وادآل ,وـؿ مـ إًٕٚن رؾًف اهلل افدرجٚت
افًذ بُالمف ,وـؿ مـ إًٕٚن صٚر ذم افدرـٚت افًٍذ بُالمف ,ظـ بِالل
ِ
ِ
قل اهلل ط َ
أن َر ُش َ
زين َّ
ايمر ُصم َؾ يم َٝم َت َ٘م َّٙم ُؿ زم٣م ْيم٘مَٙمِ َٚم ِ٥م َِم ْـ
ؿٚلَّ « :
إن َّ
بـ احلٚرث ادُ ِّ
ِر ْو ِ
ُ٤م اهلل َيم ُف ِر ْو َقا َٞم ُف إِ َلم َي ْق ِم
أن َسم ٌْ ُٙمغَ ََم٣م زم َٙمٕم ْ
َ٣من َي ُٓم هـ ْ
قان اهللِ سمَٔم٣ملم ََم٣م ىم َ
َ٦م ي ْ٘مت ُ
ٚم٥م َِمـ ؽم َخ ِ
إن ايمرصم َؾ َيمٝم َت َ٘م َّٙمؿ زم٣ميم٘مَٙمِ ِ
ُ٤م
َ٣من ي ُٓم هـ ْ
ط اهلل ََم٣م ىم َ
أن َسم ٌْ ُٙمغَ ي ْ٘مت ُ
ْ َ
ي ْٙم َٗم٣م ُهَ ،و َّ َّ ُ َ ُ

اهللَ َيم ُف َهب٣م َؽمخَ َْم ُف إِ َلم َي ْق ِم ي ْٙم َٗم٣م ُه» وذم بًوَٓ« :ٚيِقي َهب٣م دم َصم َٜمٛمَّؿش.
وذم ؿٚل افًٚم" :ٜفًٕٚؽ حهٕٚؽ إن صْتف صٕٚؽ وإن أهْتف هٕٚؽ".
ْؽ ُأ هَم َ
َ « :شم٘مِ َٙمت َ
َّ٣مس ِدم
وذم حدي ٞمًٚذ
ُ٤م ايمٛم َ
ؽ َي ُ٣مَم َٔم٣م ُذَ ،و َه ْؾ َي٘م ه
َٚخ ِر ِهؿ« -إَِّٓ ضمِم٣مئِدُ َأ ِ
قه ِٜمؿ» َ -أو َؿ َٚلَ :ظ َذ مْ ِ
َّ٣مر فم َعم وصم ِ
يمًٛمَتِ ِٜم ْؿش رواه
َ َ
ايمٛم ِ َ ُ ُ
ْ
َ
ْ
افسمذي (. )0414
َش ِّ ًْ َُ ٝر ُش َ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ
قل ا ِ
وظـ ادٌرة بـ صًٌٜ
٣ملَ ،و َىم ْثر َة ايمً َ٠م ِ
ٝمؾ َو َوم َ٣ملَ ،وإِ َو٣م َفم َ٥م ا َْظم ِ
قل " :إِ َّن اهللَ ىم َِر َه َيم٘م ُْؿِ :وم َ
َي َُ ُ
ال "
ه
َ
أخرجف أمحد .
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ٕٕف ـالم مٌْل ظذ احلدس وافيـ ,وـالم ربام توّـ افٌٌٔ ٜوافّّْٜٔ
وافٌٓ.ٝ
ِ
ِ
َّٚس افْ ََّٚر َؾ ََ َٚل« :ا ْيم َٖم ُؿ َوا ْيم َٖم ْر ُج» أخرجف
َو ُشئ َؾ ط َظ ْـ َأ ْـ َث ِر َمُ ٚيدْ خ ُؾ افْ َ
افسمذي .افٍؿ بُالمف ؾٔام ٓ ئًْف وافٌٚضؾ ,وبٖـِف فِحرام وافٍرج بٚفزٕٚ
وٕحقه.
و َظـ ُظٌٚد َة ب ِـ افه ِٚم ِ
َ ٝأ َّن افٌَِّْ َّل ط َؿ َٚلْ « :
او َٚمٛمُقا ِلم ِؽمتًّ٣م َِم ْـ َأ ْٞم ُٖم ًِ٘م ُْؿ
َّ
ْ َ َ ْ
َأ ْو َٚم ْـ َيم٘م ُُؿ َْ
اصدُ ُومقا إِ َذا َضمدَّ ْشمت ُْؿ» أخرجف أمحد وؽره.
اجلٛمَّ َ٥م» وذـر مْْٓ « :ٚ
ؾٚفتُـ صٚدؿ ٚذم ؿقفؽ ,ومًخرا فف ذم ضٚظ ٜاهلل ظز وجؾ.
مـ افذـر وافدظٚء وؿراءة افَرآن ,وم ٚتَدم ذـره .
وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
وافهّ ٝأفٔؼ بٚفٍتك** مـ مْىؼ ذم ؽر حْٔف
ؾ٘ذا ل يُـ ـالمؽ يٗدي إػ مروٚة اهلل ؾٚفهّ ٝأفٔؼ.
وأؾوؾ مْف أم ٚإذا ـٚن افُالم حرام ؾٚفهّ ٝواج ,ٛوٓ يسج
افُالم ظذ افهّ ٝإٓ إذا ـٚن ذم بٚب إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر
وافْهٔح ٜوافذـر وافدظٚء وؽر ذفؽ مم ٚحيٌف اهلل ظز وجؾ ,وحيٌف اهلل ظز
وجؾ ويَرب إفٔف .
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ؾٖم ٚإذا ـٚن افُالم ظذ ؽر ذفؽ ؾٓق مًىر ومَٔد ظِٔؽ  ,ؿٚل اهلل ظز
ِ ِ
ِ ِ
ٝم٤م َفمتِٝمدٌ ( .﴾)9٥رؿٔ ٛظـ ئّْف,
﴿َم٣م َي ْٙمٖم ُظ َمـ َوم ْق ٍل إِ َّٓ َيمدَ ْيف َروم ٌ
وجؾَّ :
وظتٔد ظـ يًٚره ,يرؿٌٚن مجٔع أظامفف وأؿقاففًٖٕ ,ل اهلل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
ؾًذ اإلًٕٚن أن يراؿ ٛاهلل ظز وجؾ ذم ـالمف وصّتف ,ـام إٔؽ تتًٌد هلل
ظز وجؾ بٚفهالة وافهٔٚم وافَٔٚم واحل ٟوؽر ذفؽ مـ افٍوٚئؾ
وإرـٚن ـذفؽ تًٌد هلل ظز وجؾ بُالمؽ وصّتؽ .ومـ َّ
ؿؾ ـالمف ؿؾ
خىٗه ومـ ـثر ـالمف ـثر خىٗه.
ويروى ظـ ظّر بـ ظٌد افًزيز رمحف اهلل إٔف ؿٚلَ :م ْـ ظَدَّ ـ ََال َم ُف ِم ْـ
َظ َِِّ ِف َؿ َّؾ ـ ََال ُم ُف ؾِ َٔام َٓ َيْْ ٍَ ًُ ُفش أخرجف ابـ أيب افدٕٔ( ٚص )41 :ذم افهّ.ٝ
وؿد ـٚن افٌْل ط أحًـ افْٚس ذم هذا افٌٚب ,ؾُٚن إذا تُِؿ تُِؿ
ثالث ٚأي بٚخلر وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر وافتًِٔؿ.
وـٚن بًٔدا ظـ ؾوقل افُالم ,ـام إٔف ـٚن بًٔدا ظـ ؾوقل افؼاب
وافىًٚم ,وإٕام ـٚن مالزمٕ ٚحًـ إحقال وإؿقال ,ؾِْتٖشك وفَْتدي
بف ,فًؾ اهلل ظز وجؾ أن يُرمْ ٚأن ٕحؼ ذم زمرتف ,وأن ُٕقن ظذ ضريَتف.
وؿد ـثر افُالم ذم هذه إيٚم َّ
وؿؾ افهّ ٝإٓ مـ رحؿ اهللٓ ,شٔام مع
وجقد وشٚئؾ افتقاصؾ ,ؾُؾ يتُِؿ فُـ َّ
ؿؾ مـ يتُِؿ بٚحلؼ ويْكه
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ويدظقا إفٔف  ,ؾال تتُِؿ وتْؼ إٓ م ٚترجقا خره ,وإٓ ؾٚفهّ ٝزيـ,
وافُالم صغ ,ؾٍل ادثؾ :إذا ـٚن افُالم مـ ؾو ٜؾٚفًُقت مـ ذه. ٛ
وؿٔؾ بٖن شٔد فَامن احلُٔؿ ؿٚل فف :اذب صٚة وأتْٔل بٖحًـ م ٚؾٔٓ,ٚ
ؾآتف بٚفَِ ٛوافًِٚن ثؿ ؿٚل فف :اذب صٚة وأتْل بٖشقئ م ٚؾٔٓ ٚؾٖتٚه
بٚفَِ ٛوافًِٚن ؾًج ٛمْف وؿٚل فف ضٌِ ٝمْؽ أن تذب صٚة وتٖت
بٖحًـ م ٚؾٔٓ ٚؾٖتٔ ٝبٚفَِ ٛوافًِٚن وشٖفتؽ أن تٖت بٖشقئ م ٚؾٔٓٚ
ؾٖتٔ ٝبٚفَِ ٛوافًِٚن ؿٚل :إٕام اإلًٕٚن بٌَِف وفًٕٚف أي صالحف وؾًٚده.
وـؿ مـ إًٕٚن يُقن صٚمت ٚوجيِف مـ يراه ؾ٘ذا م ٚتُِؿ ظرف َٕهف.
وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
فِ ُ
قر ُة اف ِّح ِؿ وافدّ ِم
ػ َوِٕ ٌ
ًٚن اف ٍَتك ِٕ ْه ٌ
هػ ُؾٗا ُد ُه ** َؾ َِ ْؿ َي ٌْ َؼ إّٓ ُص َ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ ** ٛز َيَ ٚد ُت ُف َأ ْو َٕ َْ ُه ُف ِذم اف َّت َُ ُِّ ِؿ
َوـَٚئ ٍـ ت ََرى م ْـ َشٚـَ ٝف َؽ ُم ًْ َج ٌ
ؾنٖن افًِٚن ظئؿ ,ربام ترؾع فؽ بف افدرجٚت افًذ ,ؾًـ أيب هريرة
أن ُؾ ََراء ا ُد َٓ ِ
ٚج ِري َـ َأت َْقا َر َ
َ ٛأ ْه ُؾ
شقل اهللِ طَ ,ؾَٚفقاَ :ذ َه َ
رِض اهلل ظْف َّ َ َ
قر بٚفدَّ رج ِ
افدُّ ُث ِ
َٚلَ « :وَم٣م َذ َ
ٚت اف ًُ َذَ ,وافْ ًَِّٔ ِؿ ادُ َِٔ ِؿَ ,ؾ َ
اك؟» ؿٚفقاُ :ي َه ُِّ َ
قن
َ َ
قن َو َٓ َٕت ََهدَّ ُقَ ,و ُي ًْتِ َُ َ
قن ـام ٕ َُهق ُمَ ,و َيت ََهدَّ ُؿ َ
ـام ٕ َُه ِّعَ ,و َي ُهق ُم َ
قن َو َٓ
َٚل َر َ
ُٕ ًْتِ ُؼَ ,ؾ َ
ُقن زمف ََمـ َؽم ٌَ َٗم٘م ُْؿ
شقل اهللِ طَ « :أهمال ُأ َفم ِّٙم ُٚم٘م ُْؿ ؾمٝمئً٣م سمُدْ ِرىم َ

قن زمف ََمـ َزم ْٔمدَ ىم ُْؿ؟ َو َٓ َي٘مق ُن َأ َضمدٌ َأ ْهم َّم َؾ َِمٛم٘مُؿ َّإٓ ََمـ َصٛم ََع َِم ْث َؾ َم٣م
َوسم ًٌَِْ ُٗم َ
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شقل اهللِ َ
َصٛمَ ْٔمت ُْؿ ؿٚفقاَ :ب َذ ,يَ ٚر ُ
ونُ ،د ُزم َر
ونَ ،و َ َْت َٚمدُ َ
َػم َ
ؿٚل :سم ًَُ ٌِّ ُح َ
قنَ ،و ُسم٘م ِّ ُ
ِ
ٍ
كم ََم َّر ًة» متٍؼ ظِٔف .
ىم ُِّؾ َص َالة َشم َال ًشم٣م َو َشم َالشم َ
َٚشِ ٚم ْـ َأ ْص َح ِ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؿُ ٚفقا فٌَِِِّْ ِّل
ٚب افٌَِّْ ِّل َص َّذ ا ُ
َظ ْـ َأ ِيب َذرَ ,أ َّن ٕ ً
قر بِ ُْ ُٕٚج ِ
َ ٛأ ْه ُؾ افدُّ ُث ِ
َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ :يَ ٚر ُش َ
قرُ ,ي َه ُِّ َ
قن ـ ََام
قل اهللَِ ,ذ َه َ

قل َأمق ِ
قن ـ ََام ٕ َُهق ُمَ ,و َيت ََهدَّ ُؿ َ
ٕ َُه ِّعَ ,و َي ُهق ُم َ
اهل ْؿَ ,ؿ َٚلَ " :أ َو َيم ْٝم َس
قن بِ ٍُ ُو ِ ْ َ
ٝمح ٍ٥م َصدَ َوم ً٥مَ ،وىم ُِّؾ َسم ْ٘مٌِ َغم ٍة َصدَ َوم ً٥م،
َومدْ َصم َٔم َؾ اهللُ َيم٘م ُْؿ ََم٣م سم ََِّمدَّ ُوم َ
قن؟ إِ َّن زمِ٘م ُِّؾ سم ًٌَِْ َ
وىم ُِّؾ َ َْت ِٚمٝمدَ ٍة صدَ َوم ً٥م ،وىم ُِّؾ َِتٙمِٝم َٙم ٍ٥م صدَ َوم ً٥م ،و َأَمر زمِ٣مظمَْٔمر ِ
وف َصدَ َوم ٌ٥مَ ،و َْن ْ ٌل َفم ْـ
َ
َ
َ
َ
َ ٌْ ُْ
ْ
َُمٛمْ٘م ٍَر َصدَ َوم ٌ٥مَ ،و ِدم ُزم ّْم ِع َأ َضم ِدىم ُْؿ َصدَ َوم ٌ٥مَ ،ؿُ ٚفقاَ :يَ ٚر ُش َ
قل اهللَِ ,أ َي ِٖت َأ َحدُ َٕٚ
َص ْٓ َق َت ُف َو َيُ ُ
َ٣من َفم َٙم ْٝم ِف
ُقن َف ُف ؾِ ََٔٓ ٚأ ْج ٌر؟ َؿ َٚلَ « :أ َر َأ ْيت ُْؿ َيم ْق َو َو َٔم َٜم٣م ِدم َضم َرا ٍم َأىم َ
ؽ إِ َذا َو َو َٔم َٜم٣م ِدم َْ
همِ َٝمٜم٣م ِوز ٌْر؟ َهم٘م ََذيمِ َ
َ٣من َيم ُف َأ ْصم ٌر» أخرجف مًِؿ .
اْل َال ِل ىم َ
ؾٌٚفُالم ُيرؾع افًٌد إػ درجٚت افُرام ,وأن يُقن مع افًٍرة افزرة.

ؾٚشتٌؾ فًٕٚؽ وـالمؽ ذم ٕكة ديـ اهلل ,وذم م ٚـٚن ذم هذا افنٖن
وٓ ٕحرم ظِٔؽ افُالم ادٌٚح مع زوجؽ ووفدك وصٚحٌؽ ,فُـ ادراد
افُالم افذي ٓ يٖت بخر افُالم افذي يُقن مٌْٚه ظذ افٌٌٔ ٜوافّّْٜٔ
وافٌٓ ٝوافُذب ,افُالم افذي يٌْك ظذ افتدخؾ ؾٔام ٓ يًْل ,افُالم
افذي ٓ يَرب مـ اهلل ظز وجؾ ,وربام بٚظد مْف.
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وهُذا افهّ ٝأحُٚمف ـٖحُٚم افُالم ؾال ئِؼ بؽ أن تهّ ٝظذ
ؿٚل ؿٚل
افٌٚضؾ ,إٓ إذا ظجزت ظـ ذفؽ ,ؾًـ أيب شًٔد اخلدري
ِ ِ ِِ
ِِ
َ ِ
افٌْل طََ « :م ْـ َرأى َمٛمْ٘م ُْؿ َُمٛمْ٘م ًَرا َهم ْٙم ُٝمٕم ِّ ْ
َغم ُه زمِ َٝمده َهم١مِ ْن ََل ْ َي ًْتَْم ْع َهمٌِٙم ًَ٣مٞمفَ ،هم١مِ ْن ََل ْ
ػ ِْ
َي ًْتَْمِ ْع َهمٌِ َٗم ْٙمٌِ ِفَ ،و َذيمِ َ
ؽ َأ ْو َٔم ُ
اإل َيم ِن» أخرجف مًِؿ.
وبٚفًِٚن تًتىٔع أن تتهدق ـام تَدم ,وظـ أيب هريرة
« َوايم٘مَٙمِ َٚم ُ٥م ايم َّْم ِّٝم ٌَ ُ٥م َصدَ َوم ٌ٥م» .

:

افًِٚن يدل بف افْٚس إػ اخلر ؾ ًَـ أيب هريرة َّ
أن َر ُشقل اهلل ط َؿ َٚل:
«َمـ دفم٣م إِ َلم هدى َ ِ
ثؾ ُأ ِ
إصمر َِم ُ
َمـ َسمٌِٔم ُف َٓ يٛمْ ُٗم ُص َ
ذيمؽ َِم ْـ
صمقر ْ
ىم٣من يم ُف َم َـ ْ
ُ ً
َ ْ ََ
ُأ ُصم ِ
مًِؿ.
قر ِهؿ َؾم ْٝمئً٣م» .روا ُه
ٌ
﴿و َوم َ٣مل َر هزم٘م ُُؿ ا ْد ُفم ِ
قن
بٚفًِٚن ترؾع حقائجؽ إػ اهلل ,ؿٚل تًٚػَ :
ِ
َأ ْؽمت ِ
قن َصم َٜمٛم ََّؿ
ون َفم ْـ ِفم ٌَ٣م َد ِيت َؽم َٝمدْ ُطم ُٙم َ
ْػم َ
٤م َيم٘م ُْؿ ۚ إِ َّن ا َّيمذ َ
َج ْ
يـ َي ًْ َت٘م ِ ُ
ِ
يـ﴾.
َداطم ِر َ
ٌَّل ط َ
و بٚفًِٚن تداؾع ظـ ديـ اهلل ,ظـ إٔس بـ مٚفؽَّ ,
ؿٚل:
أن افْ َّ
ِ
« ِ
صم٣مهدوا ِ
وأٞمٖمً٘مُؿ وأيمًٛمتِ٘مُؿ» أخرجف أبق داود ,ؾنٖن
ىمكم زمٟمَمقايمِ٘مُؿ
اظممم َ
افُالم وافهّ ٝظئؿ فُـ دـ ـٚن ظذ افقجف افذي ذع اهلل وبْٔف
رشقل اهلل ط ,وؿد ؿٔؾ:
احٍظ فًٕٚؽ أهي ٚاإلًٕٚن**ٓ يِدؽْؽ إٕف ثًٌٚن
[]92

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق
المجلس التاسع :الصمت والكالم





ـؿ ذم ادَٚبر مـ ؿتٔؾ فًٕٚف**صٚر مَتقٓ بًٌ ٛفًٕٚف
ؾٚهلل اهلل ذم حٍظ هذه اجلٚرح ٜواشتٌالل ًّٕ ٜافُالم ؾٔام يَرب إػ
مِؽ افًالم وإٓ ؾ٘ن افهّ ٝمـ أظيؿ م ٚيًِؿ بف اإلًٕٚن وئٍُْ ٚؿقل
َٚن ي ْٗ ِمـ بِٚهللِ وا ْفٔق ِم ِ
أخ ِرَ ,ؾ ِْ َٔ َُ ْؾ َخ ْ ًرا َأ ْو ف ِ َٔ ْه ُّ ْٝش أي
َ َْ
افٌْل طَ « :م ْـ ـ َ ُ ُ
ظـ افؼ ؾذفؽ أروح فًٍْف وأرؾؼ بحٚفف وأضّـ فًٍْف إػ ؽر ذفؽ مـ
افٍوٚئؾ واخلهٚل احلّٔدة.
احلّد هلل رب افًٚدغ.
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1

احلّد هلل ,وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل ,وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل,
وأصٓد أن حمّدا ظٌده ورشقفف.
أم ٚبًد:
﴿ه َق اهللُ ا َّيم ِذي َٓ إِ ََٰيم َف إِ َّٓ ُه َق﴾
ؾَد وصػ اهلل ظز وجؾ ًٍٕف بَقففُ :
َْ
َػم﴾ ،ؾٓق اجلٌٚر ذو اجلزوت ,وادتُز ذو
وذـر مْٓ:ٚ
﴿اجل ٌَّ ُ٣مر اظمُْ َت٘م ِّ ُ
افُزيٚء ,وفذفؽ ؿٚل شٌحٕٚف وتًٚػ ـام ذم احلدي ٞافَدد ظـ أيب هريرة
ِ
رشقل اهللِ طَ « :وم َ٣مل اهلل فم َّز َّ ِ
ُ
ي٣مء ِر َدائِل،
َؿ َٚلَ :ؿ َٚل
وصمؾ :ايمٔم هز إِزاري ،وايم٘م ْػم ُ
ٍ
َمٛمٜمم هم َٗمدْ َّ
فمذزمتُف» رواه مًِؿ.
َهم َٚم ْـ ُيٛمَ٣مز ُفمٛمل دم واضمد ُ
وحؼ فف أن يتُز شٌحٕٚف وتًٚػ ,ؾٓق افُٚمؾ ذم ذاتف ,وصٍٚتفُ ٓ ,يَٓر
وٓ ُيٌِ ,ٛؾٚدِؽ مُِف ,وإمر أمره.
بْٔام ـٚن افُز ذم حؼ اإلًٕٚن ِوٍ ٜوًػ وشقء خِؼٕ ,ن اإلًٕٚن
ؤًػ ذم ضًٌف ,وحمتٚج إػ ؽره ,ؾُٚن ادتًغ أن يتقاوع ,ظـ أيب ُهريرة:
َ
وَم٣م سم ََق َ
هلل إِ َّٓ َر َهم َٔم ُف اهللُ» رواه مًِؿ.
او َع َأ َضمدٌ ِ
َأ َّن
رشقل اهلل ط َؿ َٚلَ « :
ؿٔؾ مًْك احلدي :ٞرؾًف ذم افدٕٔ ٚبثْٚء افْٚس ظِٔف ,ورؾًف ذم أخرة
افدرجٚت جزاء ظِّف وتقاوًف .
1

كان هذا المجلس في الثاني عشر من رمضان1٤٤1/هـ
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مح ٍ
و َظ ْـ ِظ َٔ ِ
ٚر َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
هلل ط« :إِ َّن اهللَ سمٔم٣ملم َأ ْو َضمك إِ َ َّرم
قل ا َِّ
ٚض ْب ِـ ِ َ
او ُٔمقاَ ،ضمتَّك َٓ َي ٌْ ِٕم َل َأ َضمدٌ َفم َعم َأ َضم ٍدَ ،
َأ ْن سم ََق َ
وٓ َي ْٖمخَ َر َأ َضمدٌ َفم َعم َأ َضم ٍد».

َأ ْخ َر َج ُف ُم ًِِْ ٌؿ.

ؾٚفتقاوع حيِّؽ ظذ فغ اجل ,ٕٛٚوحًـ احلدي ٞمع افٌر,
شٌ ٛفُثر مـ
واإلحًٚن إفٔٓؿ وافتجٚوز ظْٓؿ ,ؾٓق خِؼ ظئؿ,
ٌ
إخالق افًئّ ٜاجلِِٔ ٜاجلِّٔ ,ٜؾَِد ىم٣من ايمٛمٌل ﷺ ُيٙم٤م ؾم٣مسمف ويٖمقم
شمقزمف وُيًػ ٞمٔمٙمفش أخرجف أمحد ( ) 04172ظـ ظٚئن ٜرِض اهلل ظْٓ,ٚ
وهذا يدل ظذ ظئؿ تقاوًف ,ومع إٔف خر افزي ٜوأؾوؾ افٌؼي ,ٜيهِ
ًِٕف إذا إَىع ,وحيِ ٛصٚتف إذا احتٚج افٌِـ ,وَئط ثقبف إذا احتٚج
اخلٔٚض.ٜ
وربام جٚءت اجلٚري ٜافهٌرة ؾتٖخذ بٔده ط وتنُق ظِٔف حتك يُّؾ
حٚجتٓ. ٚ
وـٚن ٓ يٖٕػ أن جيِس مع افؤًػ وادًُغ وـٚن جيٚفس صٓٔٛ
افرومل ,وبالل احلٌق وظٌد اهلل بـ مًًقد اهلذيل وذم ادديْ ٜمـ أمثٚل
شِامن افٍٚرد ,وـِٓؿ ظْده ذم ادَٚم ادًذٕ ,هنؿ أصحٚب اإليامن
وافًّؾ افهٚف .
ِ
ِ
٦م "
ٝم٦م إِ َلم ىم َُرا ٍع ََٕ َصم ٌْ ُ
٦مَ ،و َيم ْق ُد ِفم ُ
اع َيم َٗمٌِ ْٙم ُ
ي إِ َ َّرم ذ َر ٌ
وؿٚل طَ " :يم ْق ُأ ْهد َ
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وربام دظل إػ مرؿ ٜؾٔجٔ ,ٛؾٍل صحٔ مًِؿ َظ ْـ َإٔ ٍ
َسَ ,ؿ َٚلَ « :د َفم٣م
ٍ ِ
٦م ََم َٔم ُف َهم ِ
َر ُؽم َ
٣مء،
هلل َص َّعم ا ُ
قل ا ِ
هلل َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ َر ُصم ٌؾَ ،هم٣م ْٞم َْم َٙم ْٗم ُ
لء زمِ َٚم َر َوم٥م هم َٝمٜم٣م ُد َّزم ٌ
ج َ
هلل فم َٙمٝم ِف وؽم َّٙمؿ ي ْٟمىم ُُؾ َِمـ َذيمِ َؽ ايمده زم ِ
٣مء َو ُي ْٔم ِ
َهم َج َٔم َؾ َر ُؽم ُ
ج ٌُ ُفش ,وهذا
قل ا ِ
َّ
ْ
هلل َص َّعم ا ُ َ ْ َ َ َ َ
مـ ظئؿ تقاوًف.
وـٚن جيِس ظذ إرض ويرـ ٛظذ احلامر وافٌٌِ ٜوافًٌر بؾ ـٚن
يًتَ ٛذم ؽزوة بدر ظذ بًر واحد ؾًـ َظٌ ِد اهللِ ب ِـ مًً ٍ
قدَ ,ؿ َٚلُ :ـََّْ ٚي ْق َم
ْ َ ْ ُ
َ ْ ْ
َ ,ٛز ِم َٔع رش ِ
َٚن َأ ُبق ُف ٌََ ٚب ََ ,ٜو َظ ِ ُّع ْب ُـ َأ ِيب َضٚف ِ ٍ
َبدْ ٍر ـ ُُّؾ َث َال َث ٍَ ٜظ َذ َب ًِ ٍر ,ـ َ
هلل
قل ا ِ
ْ َ ُ
َُ ٝظ َْ ٌَ ُ ٜرش ِ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ,
قل ا ِ
َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ,ؿ َٚلَ :وـَْ ٕٚ
َ ُ
َؿ َٚلَ :ؾ ََ ََْ ٕ ٓٚح ُـ ٕ َّْ ِق َظْ َْؽَ ,ؾ ََ َٚلََ " :م٣م َأ ْٞمت َُم زمِ َٟم ْوم َقى َِمٛمِّلَ ،و َٓ َأٞمَ٣م زمِ َٟم ْنمٛمَك َفم ِـ
ْإَ ْصم ِر َِمٛمْ٘م َُم " أخرجف أمحد (. )1721
وهُذا أصحٚبف ,أبق بُر رِض اهلل ظْف د ٚؿٚل يل بالل وصٓٔ ٛوشِامن:
قن َه َذا ف ِ َن ْٔ ِخ ُؿ َر ْي ٍ
َأ َت َُق ُف َ
ش َو َش ِّٔ ِد ِه ْؿ؟ ؿٚل فف افٌْل طَ « :ي٣م َأزم٣م َزم٘مْرَ ،يمٔم َّٙم َ
ؽ
٦م َر َّزم َ
ؽ» أخرجف مًِؿ .
ّْم ٌْت َُٜم ْؿ َيم َٗمدْ َأنم َ
ْ٦م َأنم َ
َأنم َ
ّْم ٌْ َ
ّْم ٌْت َُٜمؿ؟ َيمئِ ْـ ُىمٛم َ
وهُذا ـٕٚقا يتقاوًقن ًٍٕٕٓؿ ؾَ ِّ ٝخالؾٚهتؿ وظيّ ٝحمٌتٓؿ
وزادت مُرمٚهتؿ ,ؾّـ أخىٖ ظذ أخٔف اظتذر ,ومـ ـٚن ذا شً ٜإٍٔؼ
وبذل وصُر ,وربٚهؿ افٌْل ط وظِّٓؿ وأدهبؿ ظذ هذا اخلِؼ افًئؿ,
جيتًّقن ذم ادًٚجد افٌْل وافٍَر وجيتًّقن ذم احل ٟبٌِٚس واحد
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وجيتًّقن ذم افًٔد ٓ ؾوؾ فًريب ظذ ظجّل وٓ ٕبٔض ظذ أشقد ,إٓ
بٚفتَقى ,ؿٚل تًٚػ﴿ :إِ َّن َأىم َْر ََم٘م ُْؿ ِفمٛمدَ اهللِ َأ ْسم َٗم٣مىم ُْؿ﴾.
وأهؾ اجلْ ٜهؿ أهؾ افتقاوع ؾًـ َح ِ
ٚر َث َْ ٜب َـ َو ْه ٍ
َ ,ٛؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهلل
ٝمػ َمت ََّمٔم ٍ
ِ ٍ
 ص َّذ اهلل َظ َِٔ ِف وش َِّؿ َ " :-أ َٓ ُأ َٞمٌ ُئ٘مُؿ زمِ َٟمه ِؾ َْ ِػ
اجلٛمَّ٥م؟ ىم هُؾ َؤم ُ ِّ
ِّ ْ ْ
َ
ْ َ َ َ

أخرجف ابـ مٚجف ( , )0114ؤًػ ذم ًٍٕف ويتوًػ فًِِّّغ ,ومٚ
أحًـ تِؽ إبٔٚت:
ٍ
فْٚطر** ظذ صٍحٚت ادٚء وهق رؾٔع.
تقاوع تُـ ـٚفْجؿ ٓح
وٓ ُ
تؽ ـٚفدخٚن يًِق بًٍْف**إػ ضٌَٚت اجلق وهق وؤع
ؾتقاوع ي ٚهداك اهلل ,وأظيّف افتقاوع هلل ,بٚفتقحٔد ؾ٘ن أصؾ إبِٔس
ِ
ـٍره افُز ,ؿٚل تًٚػ﴿ :إِ َّٓ إِزمٙمِٝمس َأزمك واؽم َت٘مْػم وىم َ ِ
يـ
َ٣من َم َـ ا ْيم٘مَ٣مهم ِر َ
ْ َ َ َٰ َ ْ َ َ َ
(.﴾)22
ف فمـ آي ِ ِ
ض زمِٕم ْ ِ
﴿ؽم َٟم ْ ِ
ون ِدم ْإَ ْر ِ
َغم
َػم َ
٣ميت ا َّيمذ َ
وؿٚل اهلل ظز وجؾَ :
يـ َي َت٘م َّ ُ
ْص ُ َ ْ َ َ
َْ
اْل ِّؼ َوإِن َي َر ْوا ىم َُّؾ آ َي ٍ٥م َّٓ ُي ْ٠م َِمٛمُقا ِ َهب٣م﴾ ,ؾٖظيؿ أشٌٚب ـٍر افُٚؾريـ افُز,
ظذ ديـ اهلل وظذ رشؾ اهلل ,وظذ ادًتوًٍغ .إير إػ ؿقم صٚف حٔٞ
ؿٚل افذيـ اشتُزوا فِذيـ اشتوًٍقا { َوم َ٣مل ا َْظم َ ُ ِ
ْػموا َِم ْـ َوم ْق َِم ِف
أل ا َّيمذ َ
يـ ْاؽم َت٘م َ ُ
قن َأ َّن ص ًِ
ِ ِ
٣مْل٣م َُم ْر َؽم ٌؾ َِم ْـ َر ِّزم ِف َوم٣م ُيمقا إِٞمَّ٣م
يـ ْاؽمت ُّْم ِٔم ُٖمقا َظم ِ ْـ َآَم َـ َِمٛم ُْٜم ْؿ َأ َسم ْٔم َٙم ُٚم َ
َ
يم َّٙمذ َ

ِ
يـ
زمِ َم ُأ ْر ِؽم َؾ زمِ ِف َُم ْ٠م َِمٛم َ
ُقن} [إظراف ]53 :افوًٍٚء ؿٚفقاَ ﴿ :وم َ٣مل ا َّيمذ َ
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ون ( ،﴾)2٥وؿٚل ظـ ؿقم صًَٔ { :ٛوم َ٣مل
ْػموا إِٞمَّ٣م زمِ٣م َّيم ِذي َآَمٛمتُؿ زمِ ِف ىمَ٣مهمِ ُر َ
ْاؽم َت٘م َ ُ
ِ
اظمَْ َ ُ ِ
َّؽ َي ُ
يـ َآَمٛمُقا ََم َٔم َ
ْػموا َِم ْـ َوم ْق َِم ِف َيمٛمُخْ ِر َصمٛم َ
ؽ َِم ْـ
٤م َوا َّيمذ َ
٣مؾم َٔم ْٝم ُ
أل ا َّيمذ َ
يـ ْاؽم َت٘م َ ُ
َومريتِٛمَ٣م َأو َيم َتٔمقد َّن ِدم َِم َّٙمتِٛمَ٣م َوم َ٣مل َأو َيمق ُىمٛمَّ٣م ىم ِ ِ
كم} [إظراف ,]66 :ويقم
َ٣مره َ
َ ْ
َْ ْ ُ ُ
افَٔٚم ٜشٔذل أهؾ افُز ,ومـ إفٔٓؿ ؾ ًَ ْـ َظ ّْ ِرو ْب ِـ ُص ًَ ْٔ ٍ
َ ,ٛظ ْـ َأبِ ِٔفَ ,ظ ْـ
ِ
ون َي ْق َم ا ْيم ِٗم َٝم َ٣مَم ِ٥م َأ َْم َث َ٣مل َّ
قر ِة
َػم َ
َجدِّ هَ ,ظ ِـ افٌَِّْ ِّل ط َؿ َٚلْ ُ « :
ايمذ ِّر ِدم ُص َ
ُي َ ُ
مم اظمُْ َت٘م ِّ ُ
ايمر َصم ِ
ٍ
ٍ
ؽمجـ دم صمٜمٛم ََّؿ ُي ُ
٣مه ُؿ ه
ايمذ هل َمـ ِّ
ٗم٣مل يمف:
َم٘م٣من ُيً٣مومقن إلم
ىمؾ
٣ملَ ،يٕم َُْم ُ
ِّ
ِ
أهؾ ايمٛم ِ
ِ
ِم٣مرة ِ
َّ٣مر» أخرجف أمحد.
إٞمٝم٣مر ُيً َٗم ْقن َمـ ُفم
ٞم٣مر
ُزمق َيم ُس سمٔم ُٙمقهؿ ُ

وظـ ظٌد اهلل بـ ظّر رِض اهلل ظْف ؿٚل افٌْل طََ « :م ْـ َسم َٔم٣م َـم َؿ ِدم َٞم ْٖم ًِ ِف،
٣من» أخرجف أمحد (.)3773
اطمت ََ٣مل ِدم َِم ُْم َٝمتِ ِفَ ،يم ِٗم َل اهللَ َو ُه َق َفم َٙم ْٝم ِف نم ْ
َو ْ
َّم ٌَ ُ

وظـ ابـ ظّر َؿ َٚل :ا ْف َت ََك َظ ٌْدُ اهللِ ْب ُـ َظ ّْ ٍروَ ,و َظ ٌْدُ اهللِ ْب ُـ ُظ َّ َر ُث َّؿ َأ ْؿ ٌَ َؾ
ِ
َظ ٌْدُ اهللِ ْب ُـ ُظ َّ َر َو ُه َق َي ٌْ ُِلَ ,ؾ ََ َٚل َف ُف ا ْف ََ ْق ُمَ :مُ ٚي ٌُِْ َ
مح ِـ؟
افر ْ َ
ٔؽ َيَ ٚأ َبَ ٚظ ٌْد َّ
َؿ َٚل :ا َّف ِذي َحدَّ َثِْل َه َذاَ ,ؿ َٚلَ :ش ِّ ًْ َُ ٝر ُش َ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
قلَ َٓ " :يدْ ُطم ُؾ َْ
َي َُ ُ
٣من ِدم َوم ْٙمٌِ ِف َِم ْث َٗم ُ٣مل َضم ٌَّ ٍ٥م َِم ْـ َطم ْر َد ٍل َِم ْـ ىمِ ْ ٍػم ".
اجلٛمَّ َ٥م إِٞم ًَْ ٌ
وفٔس افُز أن تٌِس اجلديد وأن ترـ ٛاجلٔد ,افُز رد احلؼ
َ َٓ« :يدْ ُطم ُؾ َْ
اجلٛمَّ َ٥م
واشتحَٚر افْٚس ؾٍل حدي ٞظٌد اهلل بـ مًًقد
َ٣من ِدم َوم ْٙمٌِ ِف َِم ْث َٗم ُ٣مل َذ َّر ٍة َِم ْـ ىمِ ْ ٍػم َٓ َيدْ ُطم ُؾ ايمٛم ََّ٣مر َأ َضمدٌ ِدم َوم ْٙمٌِ ِف َِم ْث َٗم ُ٣مل َذ َّر ٍة َِم ْـ
ََم ْـ ىم َ
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إِ َيم ٍن» ؿٚل رجؾ :ي ٚرشقل اهلل َّ
حي ٛأن يُقن ثقبف حًًْ ,ٚوًِٕف
افرجؾ ُّ
إن َّ
اْلؼ» أخرجف مًِؿ .
ُي٤م اجلمل ،ايم٘مػم :زمْمر ِّ
حًْٜ؟ ؿٚلَّ « :
إن اهللَ مجٝمؾ ه
رد احلؼ ,واإلظراض ظْف وافزهد ؾٔف ,تًٚفٔ ٚوتًٚطام.

«وؽّط افَّْٚسش واحتَٚرهؿ  ,ؾال حتتَر أحدا فِقٕف ,وٓ فٍَره وٓ
دروف ,وٓ فقء مـ صٖٕف ,ؾٕٚمر إػ اهلل افذي جًِف ظذ هذا احلٚل .وإٕام
حي ََّ ُر أهؾ افؼك وافٌدظ ٜوادًهٕٔ ,ٜن افُرام ٜظْد اهلل بَدر افىٚظ ,ٜؿٚل
َُ
هلل َأ ْسم َٗم٣مىم ُْؿ﴾.
اهلل ظز وجؾ﴿ :إِ َّن َأىم َْر ََم٘م ُْؿ ِفمٛمدَ ا ِ
وافُز شٌ ٛذم إهالك أؽِ ٛإمؿ افُٚؾرة حٔ ٞتُزوا ظذ إٌٔٔٚئٓؿ
ورشِٓؿ ؾدمدم اهلل ظِٔٓؿ ,وجًِٓؿ ذم افذل وافهٌٚر ,ؿٚل تًٚػ{ :إِ َّن
ِ
ون اهلل َو َر ُؽمق َيم ُف ُأو َيمئِ َ
كم} [ادجٚدف ]02 :ٜمـ ذفؽ مٚ
ُي٣م هد َ
ؽ ِدم ْإَ َذ ِّيم َ
ا َّيمذ َ
يـ ُ َ
ؿهف اهلل ظز وجؾ ظِْٔ ٚمـ خز ؿٚرون افذي تُز فُثرة مٚفف ,وأتٌٚظف ,ؿٚل
ون ىم َ ِ
قؽمك َهم ٌَٕمَك َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ َوآ َسم ْٝمٛمَ٣م ُه َِم َـ ا ْيم ُ٘مٛم ِ
ُقز ََم٣م إِ َّن
تًٚػ{ :إِ َّن َوم ُ٣مر َ
َ٣من َم ْـ َوم ْق ِم َُم َ
ِ
ِ
ُقء زمِ٣م ْيم ُٔم ِْم ٌَ ِ٥م ُأ ِ
٤م
ََم َٖم ِ َ
ورم ا ْيم ُٗم َّقة إِ ْذ َوم َ٣مل َيم ُف َوم ْق َُم ُف َٓ َسم ْٖم َر ْح إِ َّن اهلل َٓ ُُي ه
٣مَت ُف َيم َتٛم ُ
ِ
كم (َ )2٥وا ْزم َت ِغ همِ َٝمم آسم َ
َ٣مك اهلل ايمدَّ َار ْأ ِطم َر َة َو َٓ َسمٛم َْس ٞم َِِمٝم ٌَ َ
ؽ َِم َـ ايمده ْٞم َٝم٣م
ا ْيم َٖم ِرضم َ
ِ
ؽ َو َٓ َسم ٌْ ِغ ا ْيم َٖم ًَ٣م َد ِدم ْإَ ْر ِ
َو َأ ْضم ًِ ْـ ىم ََم َأ ْضم ًَ َـ اهلل إِ َيم ْٝم َ
٤م
ض إِ َّن اهلل َٓ ُُي ه
ِ ِ
يـ (َ )22وم َ٣مل إِٞم ََّم ُأوسمِٝم ُت ُف َفم َعم ِفم ْٙم ٍؿ ِفمٛم ِْدي َأ َو ََل ْ َي ْٔم َٙم ْؿ َأ َّن اهلل َومدْ َأ ْه َٙم َؽ َِم ْـ
ا ُْظم ْٖمًد َ
ِ
َوم ٌْٙمِ ِف َِم َـ ا ْيم ُٗم ُر ِ
مج ًٔم٣م َو َٓ ُي ًْ َٟم ُل َفم ْـ ُذٞم ِ
ُقهبِ ُؿ
ون ََم ْـ ُه َق َأ َؾمده َمٛمْ ُف ُوم َّق ًة َو َأ ْىم َث ُر َ ْ
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ِ
ِِ
ِِ
ون َْ
اْل َٝم٣م َة ايمده ْٞم َٝم٣م
يـ ُي ِريدُ َ
اظمُْ ْج ِر َُم َ
قن (َ )2٥همخَ َر َج َفم َعم َوم ْقَمف ِدم ِزيٛمَتف َوم َ٣مل ا َّيمذ َ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ
يـ ُأوسمُقا
َي٣م َيم ْٝم َ
ويت َوم ُ٣مر ُ
ون إِ َّٞم ُف َيم ُذو َضم ٍّظ َفمٓمٝم ٍؿ (َ )21و َوم َ٣مل ا َّيمذ َ
٦م َيمٛمَ٣م َم ْث َؾ ََم٣م أ َ
ا ْيم ِٔم ْٙمؿ وي َٙم٘مُؿ َشمقاب اهلل َطمغم َظم ِـ آَمـ وفم ِٚم َؾ ص ًِ
ون
ايمِم٣مزمِ ُر َ
٣مه٣م إِ َّٓ َّ
٣مْل٣م َو َٓ ُي َٙم َّٗم َ
َ
ٌْ ْ َ َ َ َ
َ َْ ْ َ ُ

َ٣من َيم ُف َِم ْـ همِئ ٍَ٥م َيٛم ٌُْمو َٞم ُف َِم ْـ ُد ِ
ون اهلل َو ََم٣م
(َ )٥2همخَ ًَ ْٖمٛمَ٣م زمِ ِف َوزمِدَ ِار ِه ْإَ ْر َض َهم َم ىم َ
ُ
َ٣من َِم َـ اظمُْٛمْت ِ ِ
يـ } [افَهص ]61 ,54 :ؾخًػ اهلل بف إرض ؾٓق
ىم َ
ٌَم َ
يتجِجؾ ؾٔٓ ٚإػ يقم افَٔٚم ,ٜؾ ًَ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ظ ِـ افٌَِّْ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف
ِ
مج ُت ُف َو ُزم ْر َدا ُه ،إِ ْذ ُطم ًِ َ
ػ زمِ ِف ْإَ ْر ُض،
َو َش َِّ َؿ َؿ َٚلَ « :زم ْٝمٛم ََم َر ُصم ٌؾ َي ْٚمًم َومدْ َأ ْفم َج ٌَ ْت ُف ُ َّ
َهم ُٜم َق َيت ََج ْٙم َج ُؾ ِدم ْإَ ْر ِ
ايمً٣م َفم ُ٥م» متٍؼ ظِٔف.
ض َضمتَّك َسم ُٗمق َم َّ

ؾٚفتقاوع ي ٚظٌد اهلل حيِّؽ ظذ ؿٌقل احلؼ ,وظذ إٕٓ ٜافَقل وافًٍؾ
فِخِؼ وحيِّؽ ظذ افرجقع ظـ افٌٚضؾ ,وهق خِؼ ـريؿ اتهػ بف مجٔع
إٌٕٔٚء وادرشِغ ومـ إفٔٓؿ مـ ادٗمْغ.
بْٔام افُز خِؼ افنٔىٚن افرجٔؿ ,ومـ تًٌف مـ افُٚؾريـ ,ؿٚل اهلل ظز
وجؾَ { :وإِ ْذ ُوم ْٙمٛمَ٣م يمِ ْٙم َٚم َالئِ٘م َِ٥م ْاؽم ُجدُ وا ِٔ َد َم َهم ًَ َجدُ وا إِ َّٓ إِ ْزمٙمِ َ َ
ْػم
ٝمس أ َزمك َو ْاؽم َت٘م َ َ
ِ
وىم َ ِ
يـ} [افٌَرة.]12 :
َ٣من َم َـ ا ْيم٘مَ٣مهم ِر َ
َ
َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ " :إِ َذا َوم َر َأ ا ْزم ُـ آ َد َم
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
قل :ي٣م وي َٙمف ُأ َِمر ازمـ آدم زمِ٣ميمًج ِ
ايمُمٝم َْم ُ ِ
قد
٣من َي ٌْ٘ملَ ،ي ُٗم ُ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ ه ُ
ايمً ْجدَ َة َهم ًَ َجدَ ا ْفم َت َز َل َّ ْ
َّ
اجلٛمَّ ُ٥م ،و ُأ َِمر ُت زمِ٣ميمًج ِ
٦م َهم ِ َقم ايمٛم َُّ٣مر " أخرجف مًِؿ .
قد َهم َٟم َزم ْٝم ُ
ه ُ
َهم ًَ َجدَ َهم َٙم ُف َْ َ ْ
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ؾٚظرف ؿدر ًٍٕؽ ي ٚإًٕٚن ,وأن أوفؽ ٕىٍ ٜمذرة وآخرك جٍٔ ٜؿذرة.
وإٔ ٝبغ ذفؽ حتّؾ افًذرة ؾِامذا تتُز .إن ـٚن افُز جلامفؽ ؾٚجلامل
ظىٚء اهلل فؽ ,وإن ـٚن افُز دٚفؽ ؾٚدٚل رزق اهلل فؽ ,وإن ـٚن افُز
فقطٍٔتؽ ؾٚهلل ظز وجؾ هق افذي مُْْؽ مـ ذفؽ وهق افَٚدر ظذ أن
يًِ ٛذفؽ ـِف مْؽ ,ؾتهٌ ٓ تِقي ظذ رء.
ومـ أشقء ادتُزيـ افٍَر إذا تُز ,إذ فٔس فف دواظل فُِز إٓ شقء
ظـ أيب هريرة َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
يق َم
قل اهللَّ طَ « :شمال َشم ٌ٥م َٓ ُي َ٘م ِّٙم ُٚم ُٜم ْؿ اهللَّ ْ
افٍْسَ ,و ْ
ا ْيم ِٗمٝم ِ
أيمٝمؿَ :ؾم ْٝم ٌخ ز ٍ
٣مَم٥مَ ،وَٓ ُي َزىم ِ
ِّٝمٜم ْؿَ ،وٓ يٛمْ ُٓم ُر إ َيم ْٝم ِٜم ْؿَُ ،
وَل ْؿ َ
َان» أخرجف
فمذ ٌ
اب ٌ
َ
مًِؿ .
صٔخ ـٌر فٔس فف رؽٌ ٜذم افًْٚء ,ؿد وًٍ ٝجقارحف ومع ذفؽ
وَمٙمِ ٌ
اب» مِؽ يًتىٔع أن يٖمر ويْٓك وٓ
ؽ ىم ََّذ ٌ
يٌح ٞظـ هذا افؼَ « .
ٌ
وفم٣مئؾ َمًت٘مػم» أي ؾَر ,وافٍَر حَف أن يُقن
حٚج ٜفف ذم افُذب« ,
متقاوً ًَ ٚمتذف ً
ال خٚوً ً ٚومع ذفؽ اشتُز فًقء ًٍٕف .
ؾالبد فإلًٕٚن أن يتقاوع هلل ,وأن يتقاوع فًْ ٜرشقل اهلل ط وأن
يتقاوع فًٌٚد اهلل ادٗمْغ .ؾًْٖل اهلل ظز وجؾ أن يقؾَْ ٚوإيٚـؿ فىٚظتف
ومروٚتف ,واحلّد هلل رب افًٚدغ .
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1

احلّد هلل ,وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل ,وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل,
وأصٓد أن حمّدا ظٌده ورشقفف
أم ٚبًد:
شْتُِؿ ذم هذا ادجِس ظـ خَِغ أحدمه ٚمـ صٍٚت أهؾ اإليامن,
وأخر مـ صٍٚت أهؾ افٍْٚق واإلجرام ,أٓ ومه :ٚاحلٔٚء واجلٍٚء.
ٌَّل ط ؿٚل« :اْلٝم٣مء َِمـ اإليمن،
ؾًـ أيب هريرة رِض اهلل ظْف ,ظـ افْ ِّ
اجل َٖم٣مءَ ،
واإليمن دم اجلٛمَّ٥م ،وايم ٌَ َذاء َِمـ َ
واجل َٖم٣مء دم ايمٛمَّ٣مر» أخرجف افسمذي
(.)0227
ؾٚحلٔٚء صٍ ٜظئّ ,ٜمـ اتهػ هب ٚرجل خره و َؿ َِّ ٝمًٚصٔف
وذوره ,ومـ حرمٓ ٚل ِ
يٌٚل م ٚصدر مْف ,وـٚن ذم حدي ٞظٌَ ٜبـ ظّرو
ِ
ِ
رِض اهلل ظْف أن افٌْل ط ؿٚلَّ « :
إن ِمَّ٣م أ ْد َر َك ايمٛم ُ
َّ٣مس َمـ ىمَال ِم ايمٛمه ٌُ َّقة ،إذا ََل ْ
ْ٦م» ،وافًٚم ٜيَقفقن :إذا ل تًت ِ ؾٚصْع م ٚتنتٓل.
هم٣مصٛم َْع ََم٣م ِؾمئ َ
َسم ًْت َْح ِل ْ
واحلدي ٞفٔس ظذ اإلبٚح ,ٜوإٕام ظذ اإلُٕٚر وافتٓديد وافذم ,ؾ٘ذا ؿؾ
حٔٚء ادرء صدر مْف ـؾ افؼ ,وإذا ظيؿ حٔٚءه ـ ٕٝٚأظامفف ظذ اخلر
وافهالح.
1

كان هذا المجلس في الثالث عشر  /من رمضان  /لعام .1٤٤1
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ؾًـ أيب هريرة رِض اهلل ظْفِ ْ « :
هقن
قن َأ ْو زمِ ّْم ٌع َو ِؽمت َ
اإل َيم ُن زمِ ّْم ٌع َو َؽم ٌْ ُٔم َ



َ٣مه٣م إِ ََم٣م َؿم ُ٥م ْإَ َذى َفم ْـ ايم َّْم ِر ِ
يؼ،
ُؾم ْٔم ٌَ ً٥مَ ،هم َٟم ْهم َّم ُٙم َٜم٣م َوم ْق ُل َٓ :إِ َيم َف إِ َّٓ اهللَُ ،و َأ ْدٞم َ
٣مء ُؾم ْٔم ٌَ ٌ٥م َِم ْـ ْ ِ
َو َْ
اإل َيم ِن» متٍؼ ظِٔف ,وه ٚفٍظ مًِؿ .
اْل َٝم ُ
وذم حدي ٞظّران بـ حهغ ؿٚل افٌْل طَ « :
٣مء ٓ َي ْٟم ِيت إِٓ زمِخَ ْ ٍغم».
اْل َٝم ُ

٣مء ُىم هٙم ُف َطم ْ ٌغم» .وذم فٍظَْ « :
وذم فٍظَْ « :
٣مء َطم ْ ٌغم ُىم هٙم ُفش متٍؼ ظِٔف.
اْل َٝم ُ
اْل َٝم ُ
وذم حدي ٞابـ ظّر رِض اهلل ظْف مر افٌْل ط برجؾ يًظ أخٚه بٚحلٔٚء
ؿٚلَ « :د ْفم ُف َهم١مِ َّن َ
٣مء َٓ َي ْٟميت َّإٓ زمِ َخ ْ ٍغم» متٍؼ ظِٔف .
اْل َٝم ُ

ِ
ِ
احل ََٔ ٚء َو ْ ِ
مهُ ٚر ِؾ َع
اإل َيام َن ُؿ ِرََٕ ٚمجٔ ًًَ ٚؾِ٘ َذا ُرؾ َع َأ َحدُ ُ َ
و َظ ِـ ا ْب ِـ ُظ َّ َر َؿ َٚل :إِ َّن ْ َ

ْأ َخ ُر أخرجف افٌخٚري ذم إدب ادٍرد .
اْلٝم٣مء و ِ
ِ
ايمٔم هل ُؾم ْٔم ٌَت ِ
َ٣من
و َظ ْـ َأ ِيب ُأ َمَ ٚم ََ ,ٜظ ِـ افٌَِّْ ِّل َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚلَ ُ َ َ :
َ٣من َِم َـ ايمٛمِّ َٖم ِ
٣من ُؾم ْٔم ٌَت ِ
َِم َـ ا ِ
٣مق.
إل َيم ِنَ ،وايم ٌَ َذ ُاء َوايم ٌَ َٝم ُ
ي ٞحًـ َؽ ِري ٛإَِّٕام ًَٕ ِر ُؾف ِمـ ح ِد ِ
ِ
يَ ٞأ ِيب َؽ ًَّ َ
ٚن ُحم َ َّّ ِد ْب ِـ
ٌ َ ْ ُ ْ َ
َه َذا َحد ٌ َ َ ٌ
ف .و ِ
م َىر ٍ
ال ِمَ ,واف ٌَ َٔ ُ
ال ِمَ ,واف ٌَ َذا ُءُ :ه َق اف ٍُ ْح ُش ِذم اف َُ َ
افً ُّل ِؿ َِّ ُ ٜاف َُ َ
ٚنُ :ه َق
َ
ُ ِّ
ال ِم ِم ْث ُؾ هَٗٓ ِء اخل َىٌ ِ
َـ ْث َر ُة اف َُ َ
ٚء
َ ُ
ُ َ
قن ؾِ ِٔف ِم ْـ َمدْ ِح افْ ِ
َو َي َت ٍَ َّه ُح َ
َّٚس

ِ
قن َؾ ُٔ َق ِّش ًُ َ
َي ُى ٌُ َ
قن ِذم اف َُ َ
ال ِم
يـ َ ْ
ا َّفذ َ
ؾِ َٔام َٓ ُي ْر ِِض اهلل أخرجف افسمذي

(.)0205
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واحلٔٚء مـ اهلل ظز وجؾ مىِقب وشٌ ٛفِيٍر ,ؾًـ َ ْهب ُز ْب ُـ َحُِٔ ٍؿَ ,ظ ْـ
َأبِ ِٔف َظ ْـ َجدِّ ِهَ ,ؿ َٚلُ :ؿ ِْ ُ :ٝي ٚرشقل اهللَ ,ظ ْق َرا ُتََْ ,ٚمِ ْٖ َٕ ٚت ِمْ ََْٓ ٚو َمََ ٕ ٚذ ُر؟
َ٦م َي ِٚمٝمٛم َ
َؽ إِ َّٓ َِم ْـ ز َْو َصمتِ َ
اضم َٖم ْظ َفم ْق َرسم َ
ُؽ" ؿٚلُ :ؿ ِْ ُ :ٝيٚ
ؽ َأ ْو ََم٣م ََم َٙم٘م ْ
َؿ َٚلْ " :
َٚن ا ْف ََ ْق ُم َب ًْ ُو ُٓ ْؿ ِذم َب ًْ ٍ
رشقل اهلل! َأ َر َأ ْي َ ٝإِ ْن ـ َ
٦م َأ ْن
ض؟ َؿ َٚل" :إِ ْن ْاؽم َت َْم ْٔم َ
َٓ سم ُِر َ ََي٣م َأ َضمدً اَ ،هم َال سم ُِر َيٛم ََّٜم٣م" ُؿ ِْ ُ :ٝي ٚرشقل اهللَ ,ؾِ٘ ْن ـ َ
َٚن َأ َحدُ ََٕ ٚخٚف ِ ًٔٚ؟ َؿ َٚل:
" َهم٣مهلل َأ َضم هؼ َأ ْن ُي ًْت َْح َٝم٣م َِمٛمْ ُف َِم ْـ ايمٛم ِ
َّ٣مس" أخرجف افسمذي .

أن افٌْل ط رأى صٌٚب ٚيًٌِقن وهؿ
وظـ ظٌد اهلل بـ احلٚرث
ِِ
ِ
َؼموا» أخرجف أمحد.
ظراة ؾَٚل طَِ َٓ « :م َـ ا ِ
هلل ْاؽمت َْح َٝم ْقاَ ،و َٓ َم ْـ َر ُؽمقيمف ْاؽمت َ ُ
وؿد ـًٕٚ ٕٝٚئٓؿ ذات حٔٚء وظٍ ,ٜوحنّ ٜؾَِ ٝظْدهؿ افؼور
وـثرت ظْدهؿ أؾًٚل اخلر.
ومـ أظيؿ مـ اتهػ بٚحلٔٚء مـ ادخِقؿغ افٌْل ط .ؿٔؾ ذم وصٍف:
فمذراء دم ِطمدْ ِره٣م" متٍؼ ظِٔف .
ضمٝم٣مء َمـ
َ٣من أؾمدَّ
"ىم َ
َ
ً
وـٚن افهحٚب ٜروقان اهلل ظِٔٓؿ يًتحٔقن مْف ,حتك فربام ل يرؾًقا
٦م
وجقهٓؿ إػ وجٓف ,ؾًـ ظّرو بـ افًٚص رِض اهلل ظْف ؿٚل َ :يم ْق ُؽمئِ ْٙم ُ
٦م؛ َِٕ ِّن ََل ْ َأىم ُْـ َأ َْم َ ُ
أل َفم ْٝمٛم ََّل َِمٛمْ ُف أخرجف مًِؿ .
َأ ْن َأ ِص َٖم ُف ََم٣م َأ َؿم ْٗم ُ
يـ ُطم ُٙم ًٗم٣مَ ،و ُطم ُٙم ُؼ ْ ِ
إن يمِ٘م ُِّؾ ِد ٍ
اإل ْؽم َال ِم َْ
٣مء» أخرجف
وظـ إٔس
َّ « :
اْل َٝم ُ
ابـ مٚجف (. )2161
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واحلٔٚء مْف اجلٌع افذي جيٌؾ اهلل ظزوجؾ افنخص ظِٔف.
ومْف ادُتً ٛحٔ ٞيًِؿ افًٌد أن اهلل ظز وجؾ يراه ,ؾًٔتحل أن يَِك
اهلل بذٕقبف ويًتحل أن يراه ذم أمٚــ افتٓؿ وافري ٛوافًٍٚد ,ؾٕ٘ؽ إذا
ؾًِ ٝذفؽ ـْ ٝذم خر وست إػ خر .
ؾًذ ادًِؿ أن يالزم احلٔٚء ,وظِْٔ ٚإٔف ًِّٕف إبْٚء  ,وافًْٚء.
وافقاؿع أن ـثر ًا مـ افْٚس إذا رأى وفده ظذ حٔٚء أو وفٔتف ظذ حٔٚء
وإذا بف جيرهؿ إػ افؼ ,وربام زجر افقفد ظـ احلٔٚء ودظ ٚوفٔتف إػ ٕزع
احلٔٚء بدظقة افتحي ودظ ٚإػ آختالط ,مع ادخٚفٍ ٜحلدي :ٞافٌْل ط:
قل فم َعم ايمٛمًِّ ِ
٣مء» َؾ ََ َٚلَ :ر ُج ٌؾ ِم َـ ْإَٕ َْه ِ
ٚرَ :يَ ٚر ُش َ
هلل
قل ا ِ
« إِ َّي٣مىم ُْؿ َوايمده ُطم َ َ
َ
احل ّْ َق؟ َؿ َٚلَْ « :
اْل ْٚم ُق اظمَْ ْق ُت » أخرجف مًِؿ ظـ ظٌَ ٜبـ ظٚمر
َأ َؾ َر َأ ْي ََ ْ ٝ
.
ؾًِْٔ ٚأن ًٕقد إًٍْٔ ٚاحلٔٚء مع اهلل أوٓ.
ثؿ مع شْ ٜرشقل اهلل ط ث ,ٕٚٔٚؾٌْتًد ظـ افٌدع وادُْرات
وادحدثٚت.
ثؿ مع افًٌٚد ثٚفث ٚؾال يهدر مْ ٚإفٔٓؿ م ٚئًئ وٓ تيٓر مـ أظامفْٚ
افٌَٔح ٜم ٚينغ مع وجقب افتقب ٜذم افناء وافياء وؿد جيٚهر بًض
افْٚس فَِ ٜاحلٔٚء افذي ذم ؿٌِف ,ؾًـ أيب هريرة
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ِ
ِ
ِ
ِ
ايمر ُصم ُؾ زمِ٣ميم َّٙم ْٝم ِؾ
«ىمؾ ُأ ََّمتل َُم َٔم ً٣مذم إَِّٓ ا ُْظم َج٣مه ِر َ
يـَ ،وإِ َّن َم َـ اظمَْ َج٣مهرة َأ ْن َي ْٔم َٚم َؾ َّ
٦م ا ْيم ٌَ ِ
ِ
ؼم ُه اهللََُّ ،هم َٝم ُٗم َ
٣مر َضم َ٥م ىم ََذا َوىم ََذا».
قل َي٣م ُهمال َُن َفم ِٚم ْٙم ُ
َفم َٚمالًُ ،شم َّؿ ُي ِْمٌ َح َو َومدْ َؽم َ َ
متٍؼ ظِٔف.

وأم ٚاجلٍٚء ,وافٌذاءة ؾٓل مـ أخالق أهؾ افٍْٚق ,جٍٚء ذم أخالؿٓؿ,
وبذاءة ذم أؿقاهلؿ ,وهذه خمٚفٍ ٜفىريؼ أهؾ اإليامن واإلحًٚن ,ـام تَدم
ؾ٘ن شٌِٔٓؿ احلٔٚء ذم ـالمٓؿ مع ؽرهؿ وذم مًٚمالهتؿ مع ؽرهؿ.
بْٔام أهؾ افٍْٚق ومـ تنٌف هبؿ شٌِٔٓؿ اجلٍٚء ذم إؾًٚل ,وافٌِي ٜذم
إؿقال وبٌض ذم افَِقب إػ ؽر ذفؽ .ؾ٘ذا أردت أن تُقن مـ أهؾ اجلْٜ
ؾتحذ بٚحلٔٚء وتزي ٚبف واجًِف ِصًٚرك ,ودثٚرك ,وجًِف مَٚرٕ ٚفؽ ذم
خِقتؽ وجِقتؽ ,وذم حيك وشٍرك ـام تَدم ؿقل افٌْل طَ « :
٣مء
اْل َٝم ُ
ٗمروٞم ِ
َوا ِ
أطم ُر» .وادًْك أيو ٚإذا
َ٣من» ؿريْٚن «هم١مذا ُرهمِ َع أضمدُ ُه٣م ُرهمِ َع َ
إل َيم ُن ََم ُ
وًػ أحدمه ٚوًػ أخر .
وإير إػ جٍٚء م ٚادْٚؾَغ دمٚه افٌْل ط ,يٖت أحدهؿ ويَقل :اظدل
ي ٚحمّد واهلل إن هذه افًَّ ٜم ٚأريد هب ٚوجف اهلل متٍؼ ظِٔف ظـ أيب شًٔد
.
ٍٕٚق وشقء هيرة وؿِ ٜأدب ,وظدم حٔٚء.
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و َظ ْـ َجٚبِ ِر ْب ِـ َظ ٌْ ِد اهللَِ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿََ « :م ْـ
ِ
ِ ِ
هائِ َ
ٝمؾ» َؿ َٚلَ :ؾُ َ
َٚن
َي ِْم َٔمدُ ايم َّثٛمٝمَّ َ٥مَ ،شمٛمٝمَّ َ٥م اظمُْ َر ِارَ ،هم١مِ َّٞم ُف ُ َ
ُي هط َفمٛمْ ُف ََم٣م ُضم َّط َفم ْـ َزمٛمل إِ ْ َ
َّٚسَ ,ؾ ََ َٚل َر ُش ُ
َأ َّو َل َم ْـ َص ًِدَ َهَ ٚخ ْٔ ََُِْ ,ٚخ ْٔ ُؾ َبِْل ْ
هلل
قل ا ِ
اخلَ ْز َر ِجُ ,ث َّؿ َتتََّ ٚم افْ ُ
ِ
ِ
٤م َْ
َح ِر» َؾ َٖ َت َُْْٔ ٚه
اجل َٚم ِؾ ْإَ ْ َ
قر َيم ُف ،إِ َّٓ َص٣مضم َ
َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿَ « :و ُىم هٙم٘م ُْؿ ََم ْٕم ُٖم ٌ
َؾ َُ ََِْْ ٚف ُفَ :ت ًَ َٚلَ ,ي ًْ َت ٌْ ٍِ ْر َف َؽ َر ُش ُ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ,ؾ ََ َٚلَ :واهللِ ََٕ ْن
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا ِ
َأ ِجدَ َوَّ ٚفتِل َأح ٛإِ َيل ِمـ َأ ْن يً َت ٌْ ٍِر ِيل ص ِ
ٚح ٌُُ ُْؿ َؿ َٚل َوـ َ
َٚن َر ُج ٌؾ َيْ ُْندُ
َ
َ ُّ َّ ْ
َْ َ

َوَّ ٚف ًَ ٜف ُف .أخرجف مًِؿ .إػ أبًد أوجف افًٍف ,وفَِ ٜحٔٚئٓؿ تُِّقا ذم
ظرض افٌْل ط ظٚئن ٜافزيئ ٜادزأة واهتّقه ٚبام هل بريئ ٜمْف ,وحٚهل ٚـام
ؿٚل حًٚن

:

هٚن َر ٌ
َح ٌ
زان م ٚت ُِز ُّن بِري ٌَ ٍَ ** ٜوتُهٌِ ُ َؽرثك ِمـ ُحلق ِم اف ٌَقاؾِ ِؾ
وفَِ ٜحٔٚئٓؿ أرادوا ؿتؾ افٌْل ط ذم ؽزوة تٌقك.
وفَِ ٜحٔٚئٓؿ خذفقا افٌْل ط ذم إحزاب وأحد ,ؿٚل تًٚػَ { :وإِ ْذ
٦م َؿم٣مئِ َٖم ٌ٥م َِمٛم ُْٜم ْؿ َي َ٣مأ ْه َؾ َي ْث ِر َب َٓ َُم َٗم٣م َم َيم٘م ُْؿ َهم ْ٣مر ِصم ُٔمقا َو َي ًْت َْٟم ِذ ُن َهم ِر ٌيؼ َِمٛم ُْٜم ُؿ
َوم٣م َيم ْ
ون إِ َّٓ همِ َر ًارا}
قن إِ َّن ُزم ُٝمق َسمٛمَ٣م َفم ْق َر ٌة َو ََم٣م ِه َل زمِ َٔم ْق َر ٍة إِ ْن ُي ِريدُ َ
ايمٛمٌَِّ َّل َي ُٗمق ُيم َ
[إحزاب.]11 :
ؾٚفهٍٚت احلّٔدة يٌٌْل أن تّْك ذم ؿِقبْ ٚوؿِقب أبْٚئْ ٚوؿِقب ًٕٚئْٚ
وؿِقب جمتًّٚتْ ٚؾ٘هن ٚشٌٔؾ افًزة وافُرام.ٜ
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وافهٍٚت افذمّٔ ٜيٌٌْل أن حتٚرب ذم ادجتًّٚت وحيذر مْٕٓ ٚهن ٚمـ
إخالق افًْ. ٜ
وؿد جٚء ظـ ابـ مًًقد

ظـ افٌْل ط" :اؽمتحٝمقا َمـ اهلل ضمؼ

اْلٝم٣مء ،وم٣ميمقا :وَم٣م ضمؼ اْلٝم٣مء؟ وم٣مل :أن َتٖمظ ايمٌْمـ وَم٣م وفمك ،وايمرأس وَم٣م
ضمقى ،وأن سمذىمر اظمقت وايمٌِال ،وأن سمًتٔمد يممطمرة وسمؼمك إولم" ؤًػ
ذم شْده ظئؿ ذم متْف  ,أن تُقن حٚؾي ٚفٌىْؽ ؾال تٖـؾ احلرام ,وفرأشؽ
ؾال يتًٚض ٚاحلرام ,وأن تُقن ذاـرا فِّقت بحٔ ٞإذا ؿدم ٝظذ اهلل ظز
وجؾ وجيٚزيؽ ظذ حًـ أظامفؽ وؿد تٌ ٝمـ شٔئٓ ٚؾتًتحل أن تالؿل
اهلل بٚديٚل وحَقق افْٚس ؾتٌٚدر إػ افتقب ٜواإلٕٚب ٜـام أمر اهلل ظز وجؾ,
وإذا تذـر اإلًٕٚن ادقت ؿِ ٜـثر مـ ذوره فزهده ذم افدٕٔ ٚورؽٌتف ذم
أخرة.
وفٔس مـ احلٔٚء ترك افقاج ٛويزظؿ إٔف يًتحل مـ افْٚس .هذا خقر,
ؾًِٔؽ أن تٌِس م ٚفٌس افٌْل ط وتزود بام تزود افٌْل ط ,واؾًؾ م ٚؾًؾ
افٌْل ط متًٌدا إػ اهلل ,وٓ تتٓٔ ٛمـ افْٚس ,ؾ٘ن افتٓٔ ٛمـ افْٚس
خقر.
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وهْ ٚتٌْٔف إػ ؿقل ـثر مـ افْٚس ٓ " :تًتحل" ؾٓذا ٓ جيقز ظذ
إضالؿف ,وفُـ إذا ـٚن ذم أمر مٌٚح ؿؾ ٓ" :ختجؾ" .اؾًؾ ذفؽ وٓ حرج
ظِٔؽ.
وًٕٖل اهلل ظز وجؾ أن يقؾَْ ٚوإيٚـؿ وأن هيديْٕ ٚحًـ إخالق ٓ
هيدي ٕحًْٓ ٚإٓ هق ,وأن يكف ظْ ٚشٔئٓ ٓ ٚيكف ظْ ٚشٔئٓ ٚإٓ هق.
واحلّد هلل رب افًٚدغ
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1

ا حلّد هلل ,وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل ,وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل,
وأصٓد أن حمّدا ظٌده ورشقفف.
أم ٚبًد:
ٕتُِؿ ذم هذا ادجِس ظـ أمر اتهػ اهلل ظز وجؾ بف ,واتهػ بف
رشقفف ط ,ويتهػ بف خِص ادٗمْغ ذم ـؾ زمـ وحغ ,وأخر إٕام هق
خِؼ افٍٚشَغ ,ومـ وًػ ظْدهؿ افتًّؽ بٚفديـ ,أٓ وهق افٌرة ظذ
حمٚرم اهلل ,وظدم ذفؽ.
وؿد جٚء ذم افهحٔحغ ظـ ظٚئن ٜوؽره ٚأن افٌْل ط ,ؿٚلَ « :ي٣م ُأ ََّم َ٥م
ِ
ٍ
َُ ٍ
ْن َأ ََم ُت ُفَ ،ويمِ َذيمِ َ
ؽ َضم َّر َم َر ِّ َِب
ْن َفم ٌْدُ ُه َأ ْو َسمز ِ َ
حم َّٚمد ََم٣م َأ َضمد َأ ْنم َ ُغم َم َـ اهللِ َأ ْن َيز ِ َ
ا ْيم َٖمق ِ
اضم َش» .ؾحرم اهلل ظز وجؾ افزٕك وافِقاط ,وؽر ذفؽ مـ افٍقاحش
َ
افتل يتًٚضٚه ٚاإلًٕٚن اجلٚهؾ ,اجلٓقل .ؽرة مْف شٌحٕٚف وتًٚػ .وهل
صٍ ٜتِٔؼ بجالفف ﴿ َيمٝمس ىم َِٚم ْثٙمِ ِف َيشء ۚ وهق ِ
ٝمع ا ْيم ٌَ ِِم ُغم (.﴾)99
ايمًٚم ُ
ْ َ
ْ ٌ َ ُ َ َّ
وذم افهحٔحغ ظـ ادٌرة بـ صًٌٜ

أن شًد بـ ظٌٚدة رِض اهلل

ظْف ,ؿٚل" :ي ٚرشقل اهلل واهلل فق وجدت رجال ظْد امرأت فيبتف بٚفًٔػ
ؽر مهٍ " .أي ييبف ضب ٜؿٚتِ ٜويٌٚدره هب .ٚؾٚفتٍ ٝافٌْل ط إػ
1
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أصحٚبف وؿٚل هلؿَ « :أ َسمٔمجٌ َ ِ
َغم ِة َؽم ْٔم ٍد؟ َهم َقاهللِ َٕٞمَ٣م َأنمْ َ ُغم َِمٛمْف َواهللُ َأ ْنم َ ُغم
ْ َ ُ
قن َم ْـ نم ْ َ
َِمٛمِّل».

ؾٓق خِؼ يتهػ بف ـؾ إًٕٚن ظْده ـرم وصجٚظ ٜومروءة وظٍ ٜيٌٚر
ظذ زوجف ,وحمٚرمف ,أن يَع أو يتًرض هلؿ بًقء.
وـٚن افٌْل ط أصد افْٚس ؽرةٕ ,ن ؽرتف ظذ حدود اهلل وحمٚرمف,
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َأ َّهنََ ٚؿَ ٚف َْ« :ٝم٣م ا ْٞم َت َٗم َؿ َر ُؽم ُ
هلل
قل ا ِ
ؾ ًَ ْـ َظ ِٚئ َن ََ ,ٜز ْو ِج افٌَِّْ ِّل َص َّذ ا ُ
َص َّعم اهللُ َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ يمِٛمَ ْٖم ًِ ِف ،إِ َّٓ َأ ْن ُسمٛمْت ََٜم َ
ؽ ُضم ْر ََم ُ٥م اهللِ َفم َّز َو َصم َّؾش أخرجف
مًِؿ .
وؿد ـٚن افهحٚب ٜظذ صٖن ظئؿ ذم هذا افٌٚب ؾ ًَ ْـ َجٚبِ ٍر َ ,ظ ِـ افٌَِّْ ِّل
اجلٛمَّ َ٥م َهمر َأي ُ ِ
َ
٦مَ :ظم ِ ْـ َه َذا؟ َهم َٗم٣م ُيمقا:
ٌماَ ،هم ُٗم ْٙم ُ
طَ ,ؿ َٚلَ « :د َطم ْٙم ُ
٦م َْ َ ْ
٦م هم َٝمٜم٣م َد ًارا أ ْو َوم ْ ً
اخل َّْم ِ َ
َ َ
يمِ ُٔم َٚم َر ْزم ِـ َْ
َغمسم َ
َؽ»َ .هم ٌَ٘مَك ُفم َٚم ُر َو َوم َ٣مل:
٣مبَ ،همٟم َر ْد ُت أ ْن أ ْد ُطم َؾَ ،هم َذىم َْر ُت نم ْ َ
ي َر ُؽم َ
قل اهللِ َأ َو َفم َٙم ْٝم َ
َ٣مر متٍؼ ظِٔف .
َأ ْ
ؽ ُيٕم ُ
صٚهدٕ ٚأن ؽرة ظّر ؿد ظِّ ٝظْد رشقل اهلل ط وظْد ؽره مـ
ادًِّغ .
ِ ٍ
ِ
اخلدْ ِر ِّي ِذم
وأخرج مًِؿ ظـ ه َنِ ٚم ْب ِـ ُز ْه َر َة َأ َّٕ ُف َد َخ َؾ َظ َذ َأ ِيب َشًٔد ْ ُ
ِ
ِ
ِِ
يض َص َال َت ُفَ ,ؾ ًَ ِّ ًْ ُٝ
َب ْٔتفَ ,ؿ َٚلَ :ؾ َق َجدْ ُت ُف ُي َه ِّعَ ,ؾ َج َِ ًْ َُ ٝأ ْٕتَي ُر ُه َحتَّك َي َْ َ
َٚحٔ ِ ٜا ْفٌٔ ِ
ِ
َ ْحت ِريًُِ ٚذم َظر ِ
َ ,ٝؾْ ٚف َت ٍَ َُّ ٝؾِ٘ َذا َح َّٔ ٌَ ٜؾ َق َث ٌْ ُْ َِٕ ٝؿ ُت َِ ََٓ ,ٚؾ َٖ َص َٚر
اج َ
غ ِذم ٕ َ َ ْ
َ
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ف َأ َصٚر إِ َػ بٔ ٍ
إِ َيل َأ ِن ِ
ِ ٝذم افدَّ ِارَ ,ؾ ََ َٚلَ :أت ََرى
ْك َ
َْ
ْ
َ
َّ
اجِ ْس َؾ َج َِ ًْ َُ ,ٝؾ َِ َّام إ َ َ
يَ ٞظ ْٓ ٍد بِ ًُ ْر ٍ
َٚن ؾِ ِٔف َؾتًك ِمََّْ ٚح ِد ُ
َه َذا ا ْف ٌَ ْٔ َٝ؟ َؾ َُ ِْ ُْ ًَ َٕ :ٝؿَ ,ؿ َٚل :ـ َ
سَ ,ؿ َٚل:
َؾ َخر ْجَْ ٚم َع رش ِ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ إِ َػ ْ
اخلَْْدَ ِق َؾُ َ
َٚن َذف ِ َؽ ا ْف ٍَتَك
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا ِ
َ َ ُ
َ
قل اهللِ ص َّذ اهللُ َظ َِٔ ِف وش َِّؿ بِ َْٖٕه ِ
ٚف افْ ََّٓ ِ
َي ًْ َت ْٖ ِذ ُن َر ُش َ
ٚر َؾ َ ْر ِج ُع إِ َػ َأ ْهِِ ِف,
َ
َ
ْ َ َ َ
ٚش َت ْٖ َذ َٕ ُف َي ْق ًمَ ,ٚؾ ََ َٚل َف ُف َر ُش ُ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ ُخ ْذ َظ َِ ْٔ َؽ ِش َال َح َؽ,
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
َؾ ْ
غ
افر ُج ُؾ ِش َال َح ُفُ ,ث َّؿ َر َج َع َؾِ٘ َذا ا ْم َر َأ ُت ُف َب ْ َ
َؾِ٘ ِّين َأ ْخ َنك َظ َِ ْٔ َؽ ُؿ َر ْي َي ََ ,ٜؾ َٖ َخ َذ َّ
ا ْفٌٚب ِ ِ
افر ْم َ ف ِ َٔ ْى ًُْ ََٓ ٚبِ ِف َو َأ َصَ ٚب ْت ُف َؽ ْ َرةٌَ ,ؾ َََ ٚف َْ ٝف ُف:
غ َؿٚئ َّ ًَ ٜؾ َٖ ْه َقى إِ َف ْٔ َُّٓ ٚ
َ َْ

ػ َظ َِ ْٔ َؽ ُر ْحم َ َؽ َوا ْد ُخ ِؾ ا ْف ٌَ ْٔ ََ ٝحتَّك َتْْ ُي َر َم ٚا َّف ِذي َأ ْخ َر َجِْلَ ,ؾدَ َخ َؾ َؾِ٘ َذا
ا ْـ ٍُ ْ
ٍ ِ
ّٔ ٍُ ٜمْْ َى ِق َي ٍَ ٜظ َذ ا ْف ٍِ َر ِ
ٚفر ْم ِ َؾَ ْٕ ٚت َي َّ َٓ ٚبِ ِفُ ,ث َّؿ
اش َؾ َٖ ْه َقى إِ َف ْٔ َٓ ٚبِ ُّ
بِ َح ََّٔ ٜظي َ
ٚو َى َر َب َْ ٝظ َِ ْٔ ِفَ ,ؾ َام ُيدْ َرى َأ ُّ ُهي َام ـ َ
احل َّٔ ُٜ
َخ َر َج َؾ َرـ ََز ُه ِذم افدَّ ِار َؾ ْ
ه َع َم ْقتًَ ْ ٚ
َٚن َأ ْ َ
َأ ِم ا ْف ٍَتَكَ ,ؿ َٚلَ :ؾ ِج ْئَْ ٚإِ َػ رش ِ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ,ؾ َذـ َْرََٕ ٚذف ِ َؽ َف ُف
َ ُ
و ُؿ َِْْ ٚادع اهللَ ُحي ِٔ ِٔف َفََْ ٚؾ ََ َٚل« :اؽم َتٕم ِْٖمروا يمِِم ِ
٣مضمٌِ٘م ُْؿ» ُث َّؿ َؿ َٚل« :إِ َّن زمِ٣مظمَْ ِديٛم َِ٥م ِصمٛمًّ٣م
َ
ْ ُ
َ
ْ
ْ ُ
َومدْ َأؽم َٙمٚمقاَ ،هم١مِ َذا ر َأيتُؿ َِمٛمْٜمؿ َؾمٝمئً٣مَ ،هم ِ
آذٞمُق ُه َشم َال َشم َ٥م َأ َّي٣ممٍَ ،هم١مِ ْن َزمدَ ا َيم٘م ُْؿ َزم ْٔمدَ َذيمِ َؽ،
َ ْ ْ ُ ْ ْ
ْ ُ
٣من» وافنٚهد مـ احلدي ٞؽرة افنٚب حغ رأى
َهم٣م ْوم ُت ُٙمق ُهَ ،هم١مِٞم ََّم ُه َق َؾم ْٝم َْم ٌ
امرأتف ظذ بٚب افدار.
وـٚن مـ ادنٓقريـ بٚفٌرة افزبر بـ افًقام ,ؾًـ َظـ َأشامء بِْ ِ
َْ ٝأ ِيب
ْ َْ َ
ٚل و َٓ َمم ُِ ٍ
افزبر ,ومَ ٚفف ِذم ْإَر ِ ِ
ِ
قكَ ,و َٓ
ض م ْـ َم ٍ َ ْ
َبُ ٍْرَ ,ؿَ ٚف ْ :ٝت ََز َّو َجْل ُّ َ ْ ُ َ َ ُ
ْ
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ِ ِ
قش ُف,
ر ٍء َؽ ْ َر َؾ َر ِش ِفَ .ؿَ ٚف َْ :ٝؾ ُُْ َُْ ٝأ ْظِِ ُ
ػ َؾ َر َش ُفَ ,و َأـٍْٔف َم ُئق َٕ َت ُفَ ,و َأ ُش ُ
َ ْ
َٚو ِح ِفَ ,أ ْظِِ ُ َ ِ
و َأد ُّق افَّْقى فِْ ِ
َ ِ
َ
َ
َ ُ
ػَ ,وأ ْشتََل ادََْ ٚءَ ,وأ ْخ ُر ُز َؽ ْر َب ُفَ ,وأ ْظج ُـَ ,و َل ْ
ات ِم َـ ْإَٕ َْه ِ
ُـ ُأ ْح ًِ ُـ َأ ْخٌِ ُزَ ,ؾُ َ
ُـ ِٕ ًْ َق َة ِصدْ ٍق,
َٚن ََيٌِْ ُز ِيل َج َٚر ٌ
ٚرَ ,وـ َّ
َأـ ْ
َو ُـْ َُْ ٝأ ْٕ َُ ُؾ افْ ََّقى ِم ْـ َأ ْر ِ
افز َب ْ ِر ا َّفتِل َأ ْؿ َى ًَ ُف َر ُش ُ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف
ض ُّ
َو َش َِّ َؿ َظ َذ َر ْأ ِدَ ,و ِه َل ِمِّْل َظ َذ ُث ُِ َث ْل َؾ ْر َش ٍخَ .ؿَ ٚف َْ :ٝؾ ِج ْئ َُ ٝي ْق ًمَ ٚوافْ ََّقى
َٔ ٝر ُش َ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َو َم ًَ ُف َٕ ٍَ ٌر ِم ْـ َأ ْص َحٚبِ ِف,
َظ َذ َر ْأ ِدَ ,ؾ َِ َِ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ٚشت َْح َٔ ْٔ َُ ٝأ ْن َأ ِش َر
َؾدَ َظٚين ُث َّؿ َؿ َٚل " :إِخْ إِخْ " ،ف َٔ ْحّ َِْل َخ ِْ ٍَ ُفَ .ؿَ ٚف َْ :ٝؾ ْ
م َع افر َج ِ
َٚن َأ ْؽ َ َر افْ ِ
افز َب ْ َر َو َؽ ْ َر َت ُفَ .ؿَ ٚف َْ :ٝوـ َ
ف
َّٚسَ ,ؾ ًَ َر َ
ٚلَ ,و َذـ َْر ُت ُّ
ِّ
َ
ِ
ِ
َر ُش ُ
افز َب ْ َر,
اشت َْح َٔ ْٔ َُ ,ٝؾ َّ ََ ,ٙو ِج ْئ ُُّ ٝ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿ َأ ِّين َؿد ْ
َؾ َُ ِْ َُ :ٝف َِ َِْٔل َر ُش ُ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َو َظ َذ َر ْأ ِد افْ ََّقىَ ,و َم ًَ ُف َٕ ٍَ ٌر
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
ِمـ َأصحٚبِ ِفَ ,ؾ َٖٕ َ ِ
ٚشت َْح َٔ ْٔ َُ ,ٝو َظ َر ْؾ َُ ٝؽ ْ َرت َ
هلل
َؽَ ,ؾ ََ َٚلَ :وا ِ
َٚخ َٕ ْرـ َ
ْ ْ َ
ََ ٛم ًَ ُفَ ,ؾ ْ
حل ّْ ُِ ِؽ افْ ََّقى ـ َ
َٚن َأ َصدَّ َظ َ َّع ِم ْـ ُرـُقبِ ِؽ َم ًَ ُفَ .ؿَ ٚف َْ :ٝحتَّك َأ ْر َش َؾ إِ َ َّيل َأ ُبق
ََ
ِ ِ
ِ
ِ
ٚش َ ٜا ْف ٍَ َر ِ
س َؾ َُ َٖٕ ََّام َأ ْظ َت ََِْل " أخرجف أمحد .
َبُ ٍْر َب ًْدَ َذف َؽ بِ َخٚد ٍمَ ,ؾ َُ ٍَتْْل ش َٔ َ
ؿٚل احلٚؾظ :وافذي ييٓر أن هذه افَه ٜـ ٕٝٚؿٌؾ ٕزول احلجٚب,
ومؼوظٔتف  .اهـ
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ؾٚفنٚهد أن ؽرة افرجٚل ظذ ًٕٚئٓؿ ومـ إفٔٓؿ وؽرة افًْٚء ظذ
إًٍٔٓـ يًتز مـ أظذ وأحًـ افهٍٚت ادًٌدة هلذا اإلًٕٚن ظـ أشٌٚب
افنٓقات ادٍؤ ٜإػ ؤٚع افدٕٔ ٚوافديـ ًٕٖل اهلل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
ايمِم ٌْ َحَ ،هم َٝمٛم َ ِ
َ٣من َر ُؽم ُ
ف
ٌْم ُ
ؾ ًَ ْـ َظ ِٚئ َن ََ ٜؿَ ٚف ْ« :ٝإِ ْن ىم َ
قل اهللِ ﷺ َيم ُٝم َِم ِّقم ه
ايمٛمًِّ٣مء َم َت َٙم ِّٖمٔم ٍ
٣مت زمِ ُٚم ُروؿمِ ِٜم َّـََ ،م٣م ُي ْٔم َر ْهم َـ َِم َـ ا ْيم َٕم َٙم ِ
س» أخرجف مًِؿ.
َ ُ ُ َ
وؿد أمر اهلل ظز وجؾ بٚحلجٚب ,وأمر بَرار ادرأة ذم بٔتٓ ,ٚوهنك ظـ
افتزج ,ـؾ ذفؽ ؽرة أن تْتٓؽ حرم ٜادًِؿ ,ؿٚل تًٚػَ { :و َوم ْر َن ِدم
ِ
٣مهٙمِٝم ِ٥م ْإُ َ ِ
زمٝمقسمِ٘مُـ و َٓ سمَػمصمـ سمَػمج َْ ِ
كم ايم َّزىمَ٣م َة َو َأؿمِ ْٔم َـ
ايمِم َال َة َوآسم َ
ولم َو َأوم ْٚم َـ َّ
َّ َ َ َّ ْ َ َ ه َ
اجل َّ
ُُ
اهلل ورؽمق َيمف إِٞمَّم ي ِريدُ اهلل يمِٝم ْذ ِه٤م فم ْٛم٘مُؿ ايمرصمس َأه َؾ ا ْيمٌٝم ِ
٦م َو ُي َْم ِّٜم َرىم ُْؿ
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ
َْ
ََ ُ ُ َ ُ
َسم ْْم ِٜمغما} [إحزاب ,]11 :وؿٚل تًٚػَ { :ي َ٣مأَي٣م ايمٛمٌَِّ هل ُوم ْؾ َِٕز َْو ِ
اصم َ
ؽ َو َزمٛمَ٣مسمِ َؽ
هَ
ً
ِ
ِ ِ ِِ
كم َفم َٙم ْٝم ِٜم َّـ َِم ْـ َصم َالزمِٝمٌِ ِٜم َّـ َذيمِ َ
ؽ َأ ْدٞمَك َأ ْن ُي ْٔم َر ْهم َـ َهم َال ُي ْ٠م َذ ْي َـ}
كم ُيدْ ٞم َ
َوٞم ًَ٣مء اظمُْ ْ٠مَمٛم َ

[إضمزاب.]٦1 :
والغرية غريتان:

ؽرة ممدوح 8ٜحيٌٓ ٚاهلل.

وؽرة مذمقم 8ٜيٌٌوٓ ٚاهلل.
ٍ
ؾًـ ظـ ِ
ٌٕل اهلل َّ -
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -ـٚن يَقل:
جٚبر بـ َظتٔؽ ,أن َّ
َغمة َم٣م ُي٤م اهللُ ،وَمٛمٜم٣م َم٣م ي ِ
" َِمـ ايمٕم ِ
َّ
وصمؾ
ٌٕم ُض اهللُ :همٟمَم٣م ايمتل ُُيٌٜم٣م اهلل فم َز
ه
ُ
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نمغم ٍ
يٌ٥م ،وأَم٣م ايمتل ي ِ
هم٣ميمٕمَغم ُة دم ايمر ِ
ٌٕم ُّمٜم٣م هم٣ميمٕمَغم ُة دم ِ
ريٌ٥م" أخرجف أبق داود
ُ
ِّ

( ,)0437وفف صقاهد .
ؾٚدّدوح ٜظذ م ٚتَدم هل افتل تُقن ظـ ريٌ ,ٜإذا رأى م ٚيريٌف ذم
أهؾ بٔتف أو مـ ئِف زجرهؿ ظام هؿ ؾٔف.
وادذمقم :ٜأن تُقن ظذ ؽر ريٌ.ٜ
والياس يف صفة الغرية ثالثة أقساو:
األول :مْٓؿ مـ يٌٚر ذم احلؼ وافٌٚضؾ ,وربام صدد ظذ ًٍٕف وظذ
زوجف ,ودخؾ ذم بٚب افقشٚوس وت ًَِ ٛو َأ ْت ًَ.ٛ
الثاىي :مْٓؿ مـ ٓ يٌٚيل مـ خرج ودخؾ وذه ٛومـ أتك ,وظذ أي
حٚل.
الثالث :افقشط وهؿ افذيـ يًِّقن إًٍٔٓؿ وأهٚفٔٓؿ ضٚظ ٜاهلل ظز
وجؾ وإذا رأى م ٚحيتٚج إػ تَقيؿ ؿقم وٕحق ذفؽ.
ؾٚشتَٚم ٜإهة ادًِّ ٜؿٚئّ ٜظذ افٌرة ,وافٌرة ظذ ادحٚرم ,افٌرة
ظذ حرمٚت اهلل أن تْتٓؽ.
واألمر الثاىي املستقبح :افديٚث.ٜ
وهق أن يرى افًٍٚد ذم أهِف وؽرهؿ ,وٓ يِزم افرو ٚبٚفٍٚحنٜ
ادًتٌَح ٜبؾ مـ رِض م ٚدون ذفؽ ,واهلل ادًتًٚن.
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وذم حدي ٞابـ ظّر



ُ
يدطمؾ اجلٛمَّ َ٥م َد هي ٌ
قث» أخرجف افًْٚئل
ٓ« :

وؽره.
ؾُثر مـ افْٚس ٓ يِتٍ ٝإػ أهؾ بٔتف وم ٚيَع مْٓؿ ,ؾٚظِؿ وؾَؽ اهلل
أن ادرأة مًُْٔ ٜؤًٍ ٜافًَؾ ؤًٍ ٜافديـ ,هيً ٜافتٖثر ,واحلٚل ـام
ؿٔؾ:
َخدَ ظقه ٚبِ ََ ِ
قهلؿ َحًُْ ٚء ** َواف ٌَقاين َي ٌُ ُّر ُه َّـ اف َثُْ ٚء
يـ َأ ْذه ِ
ِ
ِ ِ
وافٌْل ط يَقلَ« :م٣م ر َأي ُ ِ
ايمر ُصم ِؾ
٤م يم ُٙم ِّ
٦م َم ْـ ٞمَ٣موم َِم٣مت َفم ْٗم ٍؾ َود ٍ َ َ
٤م َّ
َ َ ْ
اْل ِ
َ
٣مز ِم َِم ْـ إِ ْضمدَ اىم َُّـ».
ؾُٚن مـ ادتًْٔٚت ظذ أبٚء وإمٓٚت وإزواج ومـ إفٔٓؿ أن يرظقا
هذه ادرأة بتقجٔٓٓ ,ٚوٕهحٓ ٚوافدظٚء هل ,ٚوظدم ؾت احلٌؾ ظذ افٌٚرب
ـام يَٚل ,ذم خرجٚهت ٚودخالهتٓ ,ٚبد أن يُقن اإلًٕٚن ظٚد ٚبنٖن أهِف,
مع ظدم افتنديد وإشٚءة افيـ ,ؾ٘ن إشٚءة افيـ مذمقم ,ٜؿٚل اهلل ظز
﴿اصمتَٛم ِ ٌُقا ىمَثِ ًغما َِّم َـ ايم َّٓم ِّـ إِ َّن َزم ْٔم َض ايم َّٓم ِّـ إِ ْشم ٌؿ ۚ﴾ .وؿٚل افٌْل ط:
وجؾْ :
اْل ِد ِ
«إِ َّي٣مىم ُْؿ َوايم َّٓم َّـَ ،هم١مِ َّن ايم َّٓم َّـ َأىم َْذ ُب َْ
ي٧م».
وٓ يتجًس ظِٔٓ ,ٚوٓ تتجًس ظِٔف ,ؾ٘ن ذفؽ مـ أشٌٚب ؾًٚد
اجلّٔع" .ؾًـ ابـ مًًقد

ّجًس ,وفُـ إن ييٓر
ؿٚل :هنْٔ ٚظـ افت ّ

فْ ٚرء ٕٖخذ بف .
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ؾٚفتجًس يٗدي إػ اإلؾًٚد وإٔ ٓ ٝتنًر ,ؾًذ اإلًٕٚن أن يتًٚمؾ
بٚفيٚهر ,مع ًٍٕف وأهؾ بٔتف وجرإف وأصدؿٚئف إٓ مـ طٓر ؽر ذفؽ,
ؾَٚل ظّر بـ اخلىٚب رِض اهلل ظْف" :ـْٕ ٚتًٚمؾ ذم ظٓد افٌْل ط بٚفقحل
وأن مـ أطٓر فْ ٚخرا أمْٚه وؿربْٚه وهيرتف إػ اهلل ,ومـ ل ييٓر فْٚ
خرا ل ٕٖمْف ول َٕربف وفق ؿٚل أن هيرتف حًْف" أخرجف افٌخٚري .
وذم ختٚم هذه افْهٔح ٜأؿقل إن إتنٚر وشٚئؾ افتقاصؾ آجتامظل مـ
افقاتًٚبٚت وافًٌٍٔقك وافتِٔجرام وافٔقتٔقب وؽر ذفؽ مـ افقشٚئؾ
أدى إػ إؾًٚد ـثر مـ افنٌٚب وافًْٚء ,وإػ إؾًٚد ـثر مـ افْٚس ؾِذفؽ
يتًغ ظذ اإلًٕٚن أن يُقن ٕٚصح ٚفًٍْف وٕهتف ودـ ئِف ذم افُػ ظـ
اشتخدام م ٚيٌو ٛاهلل ظز وجؾ ,ؾ٘ن هذا مـ افٌرة ظذ ديـ اهلل ظز
وجؾ ,وظذ ادحٚرم ,ؾ٘ن ـثرا مـ افْٚس حلَٓؿ افير وافؼ ,واهلل
ادًتًٚن.
ًٕٖل اهلل ظز وجؾ أن يرزؿْ ٚاهلدى وافتَك وافًٍٚف وافٌْك ,وأن
يهِحْ ٚوأزواجْ ٚوأبْٚئْ ٚومجٔع ادًِّغ إٕف ويل ذفؽ وافَٚدر ظِٔف.
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف وصٍٔف مـ خَِف وخِِٔف ط.
أم ٚبًد:
وٕتُِؿ ذم هذا ادجِس ظـ أمريـ ظئّغ أحدمه ٚمـ أشٌٚب خري
افدٕٔ ٚوأخرة ,وافثٚين مـ أشٌٚب ذ افدٕٔ ٚوأخرةًٖٕ .ل اهلل افًالمٜ
وافًٚؾٔ .ٜأٓ ومه :ٚافز وافًَقق فِقافديـ.
وتًِّقن ي ٚمـ وؾَُؿ اهلل أن اهلل ظز وجؾ ؿد ؿرن حؼ افقافديـ بحَف
﴿وا ْفم ٌُدُ وا اهلل َو َٓ سم ْ ِ
ُممىمُقا زمِ ِف َؾم ْٝمئً٣م ۚ َوزمِ٣م ْيم َقايمِدَ ْي ِـ
ذم مقاضـ مـ ـتٚبف ,ؾَٚلَ :
٢م َر هزم َ
ؽ َأ َّٓ َسم ْٔم ٌُدُ وا إِ َّٓ إِ َّي٣م ُه َوزمِ٣م ْيم َقايمِدَ ْي ِـ إِ ْضم ًَ٣مٞمً٣م ۚ﴾،
إِ ْضم ًَ٣مٞمً٣م﴾ ,وؿٚلَ :
﴿و َوم َ َٰ
وؿٚلُ ﴿ :وم ْؾ َسم َٔم٣م َيم ْقا َأسم ُْؾ ََم٣م َضم َّر َم َر هزم٘م ُْؿ َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ ۚ َأ َّٓ سم ْ ِ
ُممىمُقا زمِ ِف َؾم ْٝمئً٣م ۚ
َوزمِ٣م ْيم َقايمِدَ ْي ِـ إِ ْضم ًَ٣مٞمً٣م ۚ﴾.
﴿و َو َّص ْٝمٛمَ٣م ْ ِ
٣من زمِ َقايمِدَ ْي ِف ُضم ًْٛمً٣م﴾.
ٞمً َ
ويَقل اهلل ظز وجؾَ :
اإل َ
اإلٞمً َ ِ ِ
َح َٙم ْت ُف ُأ هَم ُف ىم ُْر ًه٣م َو َو َو َٔم ْت ُف
٣من زمِ َقايمدَ ْيف إِ ْضم ًَ٣مٞمً٣م ۚ َ َ
وؿٚلَ :
﴿و َو َّص ْٝمٛمَ٣م ْ ِ َ
ِ
كم َؽمٛمَ ً٥م
َح ُٙم ُف َوهمِ َِم٣م ُيم ُف َشم َال ُشم َ
قن َؾم ْٜم ًرا ۚ َضمت ََّٰك إِ َذا َزم َٙمغَ َأ ُؾمدَّ ُه َو َزم َٙمغَ َأ ْر َزمٔم َ
ىم ُْر ًه٣م ۚ َو َ ْ
ِ
َوم َ٣مل َر ِّب َأ ْو ِز ْفمٛمِل َأ ْن َأ ْؾم٘م َُر ٞمِ ْٔم َٚمت َ
ي َو َأ ْن َأ ْفم َٚم َؾ
َؽ ا َّيمتِل َأ ْٞم َٔم ْٚم َ
٦م َفم َ َّقم َو َفم َ َٰعم َوايمدَ َّ
1

كان هذا المجلس في السادس عشر من رمضان  /لعام .1٤٤1
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ِِ
ِ
ص ًِ
٦م إِ َيم ْٝم َ
كم ()9٦
٣مْل٣م سم َْر َو٣م ُه َو َأ ْصٙمِ ْح ِرم ِدم ُذ ِّر َّيتِل ۚ إِ ِّن ُسم ٌْ ُ
ؽ َوإِ ِّن َم َـ اظمُْ ًْٙمٚم َ
َ
ُأو ََٰيمئِ َ ِ
يـ َٞم َت َٗم ٌَّ ُؾ َفمٛم ُْٜمؿ َأ ْضمً َـ َم٣م َفم ِٚم ُٙمقا َو َٞمت ََج َ٣مو ُز َفمـ ؽمٝمئ ِ
َ٣مِتِ ْؿ ِدم
ؽ ا َّيمذ َ
َ ِّ
َ َ
ْ
٣مب َْ ِ
َأ ْص َح ِ
ون (َ )9٥وا َّيم ِذي َوم َ٣مل يمِ َقايمِدَ ْي ِف
ايمِمدْ ِق ا َّيم ِذي ىمَ٣مٞمُقا ُيق َفمدُ َ
اجلٛمَّ٥م َو ْفمدَ ِّ

ف َّيم٘مُم َأسم َِٔمدَ اٞمِٛمِل َأ ْن ُأ ْطمرج و َومدْ َطم َٙم ِ
٦م ا ْيم ُٗمر ُ ِ ِ
ُه٣م َي ًْت َِٕمٝم َث ِ
ُ
٣من اهللَ
َ َ َ
ون َمـ َوم ٌْقم َو ُ َ
ُ
أ ٍّ َ
ِ
ِ
ؽ ِآَم ْـ إِ َّن َو ْفمدَ اهللِ َضم ٌّؼ َهم َٝم ُٗم ُ
َو ْي َٙم َ
كم (ُ )92أو َيمئِ َؽ
قل ََم٣م ََٰه َذا إِ َّٓ َأ َؽم٣مؿم ُغم ْإَ َّويم َ
ِ
٦م َِم ْـ َوم ٌْٙمِ ِٜم ْؿ َِم َـ ِْ
اجل ِّـ َو ْ ِ
اإلٞم ِ
ْس إِ َّْن ُ ْؿ
يـ َضم َّؼ َفم َٙم ْٝم ِٜم ُؿ ا ْيم َٗم ْق ُل ِدم ُأ ََم ٍؿ َومدْ َطم َٙم ْ
ا َّيمذ َ
ىمَ٣مٞمُقا َطم ِ ِ
يـ (.﴾ )9٥
٣مه َ
ضب مثِغ فرجِغ أحدمه ٚبٚر بٖبقيف وأخر ظٚؿؾ هلام ؾذـر مـ صٖن
افٌٚر أن أظامفف متٌَال وإٔف مرؾقع افدرجٚت ذم اجلْٚن بْٔام ذـر ذم صٖن
افًٚق إٔف خٚه ذم افداريـًٖٕ .ل اهلل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
ؿٚل :شئؾ افٌْل ط َم ْـ َأ َح ُّؼ افْ ِ
َّٚس بِ ُح ًْ ِـ

ؾًـ أيب هريرة
ؽ» َؿ َٚلُ :ث َّؿ َم ْـ؟ َؿ َٚلُ « :شم َّؿ ُأ هَم َ
َص َحَ ٚبتِل؟ َؿ َٚلُ « :أ هَم َ
ؽ» َؿ َٚلُ :ث َّؿ َم ْـ؟ َؿ َٚل:
« ُشم َّؿ ُأ هَم َ
ؽ» َؿ َٚلُ :ث َّؿ َم ْـ؟ َؿ َٚلُ « :شم َّؿ َأ ُزمقك» .وذم رواي« :ٜأَمؽ وأزم٣مك شمؿ أدٞم٣مك
أدٞم٣مك».
وؿد شِؽ افًِػ روقان اهلل ظِٔٓؿ أظذ درجٚت افز ,ؾ ًَ ِـ ا ْب ِـ ُظ َّ َر,
محٚر ي َسوح َظ َِٔ ِف ,إِ َذا م َّؾ رـُقب افر ِ
َٚن إِ َذا َخرج إِ َػ م َُّ َ ,ٜـ َ ِ
َأ َّٕ ُف ـ َ
اح َِ ِٜ
َٚن َف ُف َ ٌ َ َ َّ ُ ْ
َ َ
َ ُ َ َّ
َ
ِ
و ِظامم ٌ ٜي ُندُّ ِهب ٚر ْأشفَ ,ؾٌَْٔ ٚهق يقمَ ٚظ َذ َذف ِ َؽ ِْ
ايبَ ,ؾ ََ َٚل:
احل َام ِر ,إِ ْذ َم َّر بِف َأ ْظ َر ِ ٌّ
َ َ َ َ
َ َ َ ُ َْ ُ َ َ ْ ً
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َأ َفً َ ٝابـ ُؾ َال ِن ب ِـ ُؾ َال ٍنَ ,ؿ َٚل :ب َذَ ,ؾ َٖ ْظ َىٚه ِْ
ََ ٛه َذا
احل َام َرَ ,و َؿ َٚلْ :ارـ ْ
ُ
َ
ْ
ْ َ
ْ
َوا ْف ًِ َام َم ََ ,ٜؿ َٚلْ :اصدُ ْد ِ َهبَ ٚر ْأ َش َؽَ ,ؾ ََ َٚل َف ُفَ :ب ًْ ُض َأ ْص َحٚبِ ِف َؽ ٍَ َر اهللُ َف َؽ
مح ًٚرا ُـْ َْ ٝت ََر َّو ُح َظ َِ ْٔ ِفَ ,و ِظ َام َم ًُ ٜـْ َْ ٝت َُندُّ ِ َهبَ ٚر ْأ َش َؽ,
ايب ِ َ
َأ ْظ َى ْٔ ََ ٝه َذا ْإَ ْظ َر ِ َّ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َي َُ ُ ِ ِ َ
َؾ ََ َٚل :إِ ِّين َش ِّ ًْ َُ ٝر ُش َ
ػم
قل« :إ َّن َم ْـ أ َزم ِّر ا ْيم ِ ِّ
ِص َٙم َ٥م ايمرصم ِؾ َأه َؾ ود َأزمِ ِ
َ٣من َص ِدي ًٗم٣م يمِ ُٔم َٚم َر» أخرجف
ٝمف َزم ْٔمدَ َأ ْن ُي َق ِّ َرم َوإِ َّن َأ َزم٣م ُه ىم َ
ْ ُ ِّ
َّ ُ

مًِؿ .
وحؼ افقافديـ ظئؿ شقاء أحًْ ٚإفٔؽ أم ٓ ,ؾٔج ٛظِٔؽ أن حتًـ
إفٔٓام ْٕٕٕ ٚجد ـثرا مـ افْٚس يًتحِقن ظَقق أبٚء وإمٓٚت بدظقى
أهنؿ ل حيًْقا إفٔٓؿ .إذا ـٚن أحًٕٚؽ إػ أبٔؽ وأمؽ إٕام هق جزاء
هلل ْب ِـ َظ ّْ ٍروَ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل
إلحًٚهنؿ ؾٓذا فٔس مـ اإلحًٚن ؾ ًَ ْـ َظ ٌْ ِد ا ِ
ش ،و َيمٝمس ا ْيمق ِ
ِ
ِ
اص ُؾ
اهللِ َص َّذ ا ُ
هلل َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿ " :إِ َّن ا َّيمرضم َؿ َُم َٔم َّٙم َٗم ٌ٥م زمِ٣م ْيم َٔم ْر ِ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ُف َو َص َٙم َٜم٣م " أخرجف افسمذي.
زمِ٣مظمُْ٘مَ٣مهم ِئَ ،و َيم٘م َّـ ا ْيم َقاص َؾ ََم ْـ إِ َذا َوم َْم َٔم ْت ُف َر ُ
ؾٔج ٛظذ ادًِؿ أن يُقن بٚرا بٖبقيف واظِؿ إٔؽ صٌر ظْدمه ٚمٓام
ـزت وهذه حََٔ ٜيٌٌْل أٓ ٌٍٕؾ ظْٓ ْٕٕٚ ٚؿد ٕجد افًتٚب مـ آبٚئْٚ
وحؼ هلؿ ذفؽ .
وأمٓٚتْ ٚوؿد صٚب ٝحلُ ٕٚٚ
ؾِذفؽ يٌٌْل أن تُقن متحرزا ذم برهؿ واإلحًٚن إفٔٓؿ ذم مجٔع
إحقال إٓ إذا أمرك بًّهٔ ٜؾال شّع وٓ ضٚظ ,ٜؾٚفىٚظ ٜهلل ظز وجؾ
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اك َفم َعم َأ ْن سم ْ ِ
٣مهدَ َ
ُمم َك ِِب ََم٣م َيم ْٝم َس
وفرشقفف ط ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ { :وإِ ْن َصم َ
ؽ زمِ ِف ِفم ْٙمؿ َهم َال سمُْمِٔمٜمم وص ِ
٣مضم ٌْ ُٜم َم ِدم ايمده ْٞم َٝم٣م ََم ْٔم ُرو ًهم٣م َوا َّسمٌِ ْع َؽمٌِ َ
َيم َ
َ٣مب إِ َ َّرم
ٝمؾ ََم ْـ َأٞم َ
َُْ َ َ
ٌ
قن} [فَامن ,]13 :ومع ذفؽ ﴿ ُومؾ
ُشم َّؿ إِ َ َّرم ََم ْر ِصم ُٔم٘م ُْؿ َهم ُٟم َٞم ٌِّ ُئ٘م ُْؿ زمِ َم ُىمٛمْت ُْؿ َسم ْٔم َٚم ُٙم َ

ايمذ ِّل َِمـ ايمر ِ
ََُّلم َومق ًٓ ىم َِريم ( )72و ْ ِ
َ٣مح ه
َح ُٜم َم
َح٥م َو ُومؾ َّر ِّب ْار َ ْ
َ َّ ْ َ
اطمٖم ْض ََُل َم َصمٛم َ
َ
َ ْ
ً
ىم ََم َر َّزم َٝم ِ٣من َص ِٕم ًغما (.﴾)72
ؾ ٘ذا ـٚن مًِّغ تدظقن هلام بٚفرمح ,ٜوٓ تَؾ هلام أف وهق أدٕك افُالم
وٓ تْٓرمه ٚؾُٔػ بّـ ييهبام ويزء إفٔٓام ًٕقذ بٚهلل مـ اخلذٓن.
 ,ؿٚل ؿٚل افٌْل طَِ « :م َـ ا ْيم َ٘م ٌَ٣مئِ ِر َؾمت ُْؿ
وظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو
ِ
ايمر ُصم ِؾ َوايمِدَ ْي ِف»َ .ؿُ ٚفقا َيَ ٚر ُش َ
افر ُج ُؾ َوافِدَ ْي ِفَ .ؿ َٚلَٞ « :م َٔم ْؿ
قل اهللَِ :ه ْؾ َي ْنت ُؿ َّ
َّ
٤م ُأ ََّم ُف» متٍؼ ظِٔف .
٤م ُأ ََّم ُف َهم َٝم ًُ ه
٤م َأ َزم٣م ُه َو َي ًُ ه
ايمر ُصم ِؾ َهم َٝم ًُ ه
َي ًُ ه
٤م َأ َزم٣م َّ
وذـر افٌْل ط افٌُٚئر ـام ذم حديَ ٞظ ْـ َإٔ ٍ
هلل َظ َِ ْٔ ِف
َسَ ,ظ ِـ افٌَِّْ ِّل َص َّذ ا ُ
ِ
ِِ
قق ا ْيم َقايمِدَ ْي ِـَ ،و َومت ُْؾ ايمٛمَّ ْٖم ِ
ايممم ُك زمِ٣مهللَِ ،و ُفم ُٗم ُ
سَ ،و َوم ْق ُل
َو َش َِّ َؿ ذم ا ْف َُ ٌَٚئرَ ,ؿ َٚلْ ِّ « :

ايمز ِ
هورش متٍؼ ظِٔف .
وظـ أيب بُرة َؿ َٚلُ :ـَِّْ ٚظْْدَ رش ِ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؾ ََ َٚلَ « :أ َٓ
َ ُ
ُأ َٞم ٌِّ ُئ٘م ُْؿ زمِ َٟمىم َ ِ
ْػم ا ْيم َ٘م ٌَ٣مئِ ِر؟» َشم َال ًشم٣م « ْ ِ
ِش ُ
اك زمِ٣مهللَِ ،و ُفم ُٗم ُ
قق ا ْيم َقايمِدَ ْي ِـَ ،و َؾم َٜم٣م َد ُة
اإل ْ َ
هور َ -أ ْو َوم ْق ُل ايمز ِ
ايمز ِ
َٚن َر ُش ُ
هور َ »-وـ َ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ ُمتَُِّ ًئ,ٚ
َ. ٝ
َؾ َج َِ َس َؾ َام َز َال ُيُ َِّر ُر َهَ ٚحتَّك ُؿ ََِْْ :ٚف ْٔ َت ُف َشُ َ
[]020

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق



المجلس الثالث عشر :البر والعقوق

هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ
وظـ ظٌداهلل بـ ظّرو بـ افًٚص ؾَٚلَ :ظ ِـ افٌَِّْ ِّل َص َّذ ا ُ
ِ
َؿ َٚل " :ايم َ٘م ٌَ٣مئِ ُر :ا ِ
ايمقايمِدَ ْي ِـَ ،و َومت ُْؾ ايمٛمَّ ْٖم ِ
ِش ُ
اك زمِ٣مهللَ ،و ُفم ُٗم ُ
كم
سَ ،وايم َٝمٚم ُ
قق َ
إل ْ َ



قس " أخرجف افٌخٚري()4453
ايمٕم َُٚم ُ

قق إَُم ِ
َّ
ٜم٣مت،
إن اهلل فم َّز
وظـ ادٌرة بـ صًٌَّ « ٜ
وصمؾ َضم َّر َم فم َٙم ْٝم٘مُؿُ :فم ُٗم َ َّ
ِ
ِ
ووم٣مل ،و َىم ْثر َة ايمً ِ
ومٝمؾ َ
وه٣مت ،وىم َِر َه َيم٘م ُْؿ َشمال ًشم٣مَ :
٠مال،
وَمٛمْ ًٔم٣م
َ
َ ه
وو ْأ َد ايم ٌَٛم٣متَ ،
وإو٣م َفم َ٥م ِ
اظم٣ملش متٍؼ ظِٔف.
وذـر إمٓٚت دون أبٚء مع أن افز هلامٕ ,ن ـثرا مـ افْٚس ُتردون
ظذ أمٓٚهتؿ فوًٍٓـ بْٔام يُقن بٚرا بٖبٔف فَقتف وشىقتف ,ؾِذفؽ حذر اهلل
مـ ظَقق إم.
أن افٌْل ط دظ ٚظذ ؿقم أدرـقا أبٚئٓؿ وأمٓٚهتؿ
وظـ أيب هريرة
ْػشَ .
ؿٔؾَ :م ْـ؟ يٚ
ْػُ ,ث َّؿ َر ِؽ َؿ إٔ ُ
ْػُ ,ث َّؿ َر ِؽ َؿ إٔ ُ
ثؿ دخِقا افْٚرَ « ,ر ِؽ َؿ إٔ ُ
ِ
ِ ِ
شقل اهللَِ .
َر َ
أضمدَ ُُه٣مْ ،أو ىمِ َٙم ْٝم ِٜمم َهم َٙم ْؿ َيدْ ُطم ِؾ
ؿٚلََ « :مـ أ ْد َر َك أ َزم َق ْيف فمٛمْدَ ايم٘م َ ِػمَ ،
ايمٛمَّ٣مر» أخرجف مًِؿ (.)0331
يب ْب ِـ َمٚف ِ ٍؽَ ,ظ ِـ افٌَِّْ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َأ َّٕ ُف َؿ َٚلََ " :م ْـ َأ ْد َر َك
و َظ ْـ ُأ َ ِّ
ِ ِ
ُه٣مُ ،شم َّؿ َد َطم َؾ ايمٛم ََّ٣مر َِم ْـ َزم ْٔم ِد َذيمِ َ
هلل َو َأ ْؽم َح َٗم ُف "
ؽَ ،هم َٟم ْزم َٔمدَ ُه ا ُ
َوايمدَ ْيف َأ ْو َأ َضمدَ ُ َ
أخرجف أمحد (. )17205
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ِ
ُ
هم١من
أوؽمط
وظـ أيب افدرداء ؿٚل ؿٚل افٌْل ط« :ايمقايمِدُ
أزمقاب اجلٛم َِّ٥مَّ ،
ؾمئ٦م ِ
ايمٌ٣مب أو اضم َٖم ْٓمف» أخرجف افسمذي .
همٟموع ذيمؽ
َ
َ

ؾ ٚفز افز ي ٚظٌٚد اهلل ؾٓق مـ أظيؿ أشٌٚب دخقل اجلْ ,ٜوادُرومٚت
افًئامت .
َظ ْـ َظ ِٚئ َن ََ ,ٜؿَ ٚف َْ :ٝؿ َٚل َر ُش ُ
٦م،
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿٞ " :مِ ْٚم ُ
٦م َص ْق َت َوم ِ
َهم َر َأ ْيتُٛمِل ِدم َْ
٦مََ :م ْـ َه َذا؟ َهم َٗم٣م ُيمقاَ :ه َذا
٣مر ٍئ َي ْٗم َر ُأَ ،هم ُٗم ْٙم ُ
اجلٛم َِّ٥مَ ،هم ًَ ِٚم ْٔم ُ
َضم ِ
٣مر َشم ُ٥م ْزم ُـ ايمٛمه ْٔم َم ِن " َهم َٗم َ٣مل َر ُؽم ُ
هلل َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ " :ىم ََذيمِ َ
ػم،
هلل َص َّعم ا ُ
قل ا ِ
ؽ ا ْيم ِ ه
٣من َأ َزم َّر ايمٛم ِ
ىم ََذيمِ َ
َّ٣مس زمِ ُٟم َِّم ِف أخرجف أمحد (. )03115
ػم " َو َىم َ
ؽ ا ْيم ِ ه
وجٚء ذم "إدب ادٍرد" فٌِخٚري ( )1ظـ ابـ ظٌٚس رِض اهلل ظْٓام
َأ َّٕ ُف َأتَُ ٚه َر ُج ٌؾ َؾ ََ َٚل إِ ِّين َخ َى ٌْ ُ ٝا ْم َر َأ ًة َؾ َٖ َب َْ ٝأ ْن َتُِْْ َحِْل َو َخ َى ٌَ ََٓ ٚؽ ْ ِري
َؾ َٖ َح ٌَّ َْ ٝأ ْن َتُِْْ َح ُف َؾ ٌِ ْر ُت َظ َِ ْٔ ََٓ ٚؾ ََ َت ِْت ََُٓ ٚؾ َٓ ْؾ ِيل ِم ْـ ت َْق َب ٍٜ؟ َؿ َٚل ُأ ُّم َؽ َح َّٔ ٌٜ؟
ِ
اش َت َى ًْ ََ ,ٝؾ َذ َه ٌْ َُ ٝؾ ًَ َٖ ْف ُٝ
َؿ َٚل ََٓ ,ؿ َٚل ت ْ
ُ ٛإِ َػ اهلل َظ َّز َو َج َّؾ َو َت ََ َّر ْب إِ َف ْٔف َمْ ٚ
ا ْب َـ َظ ٌَّ ٍ
ٚس ِل َ َش َٖ ْف َت ُف َظ ْـ َح َٔ ِٚة ُأ ِّم ِف؟ َؾ ََ َٚل( :إِ ِّين َٓ َأ ْظ َِ ُؿ َظ َّ ًال َأ ْؿ َر َب إِ َػ اهلل ظز
وجؾ مـ بر افقافدة)
ؾٕٚير إػ ابـ ظٌٚس رِض اهلل ظْف يرصد هذا افَٚتؾ فتٍُر ذٌٕف ,وزوال
ظٌٔف إػ بر أمف واإلحًٚن إفٔٓ ٚبٚفَقل وافًٍؾ وافًىٔ ٜوؽر ذفؽ.
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ؾ٘يٚك أخل ادًِؿ أن تٍرط ذم حؼ أبقيؽ ,ؾِٓؿ افٍوؾ بًد اهلل ظز
وجؾ ذم وجقدك وـؿ شٓرا ,وـؿ تًٌ ٚوـؿ حزٕ ,ٚوـؿ ؾرح ,ٚؾرحٓؿ
فٍرحؽ وحزهنؿ حلزٕؽ حتك آبـ وإن ـٚن مؤً ٚحلَقق وافديف إػ
وفُـ مع ذفؽ إذا حلَف رء دمد أثر ذفؽ ظِٔٓ. ٚ
ؾ ز افقافديـ مـ أظيؿ م ٚيَرب إػ افرمحـ ,وظَقق افقافديـ مـ أظيؿ
يٗدي إػ افْرانًٖٕ .ل اهلل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
﴿ه ْؾ
ؾًذ ادًِؿ أن جيٚزي ادحًـ ب٘حًٕٚف ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ يَقلَ :
اإل ْضم ًَ ِ
٣من إِ َّٓ ْ ِ
َاء ْ ِ
٣من ( .﴾)٥2وأبقك وأمؽ ؿد أحًْ ٚإفٔؽ ؽٚيٜ
اإل ْضم ًَ ُ
َصمز ُ
اإلحًٚن ,ؾٖمؽ ؿٚم ٝظِٔؽ وصٌر ًا تٌقل و تتٌقط ذم مُٕٚؽ وتَقم
بتْئٍؽ وإظدادك وتًٓر دروؽ ,وتتٖل جلقظؽ بؾ ـؿ جٚظ ٝوتًٌٝ
َح َٙم ْت ُف ُأ هَم ُف ىم ُْر ًه٣م َو َو َو َٔم ْت ُف ىم ُْر ًه٣م».
مـ أجِؽ ؿٚل اهلل ظز وجؾَ َ « :
ورأى ابـ ظّر رِض اهلل ظْف رجال حيّؾ أمف ظذ طٓر وهق يىقف هب.ٚ
ؾَٚل فف :ي ٚابـ ظّر أتراين جٚهزيتٓ .ٚؿٚل :وٓ بزؾرة مـ زؾراهت ٚحغ
ووًتؽ.
وجٚء ذم بًوٓ ٚإٔف ؿٔؾ فف :حتِّٓ ٚوتْتير وؾٚهت ٚوـ ٕٝٚحتِّؽ وتْتير
حٔٚتؽ.
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ؾرق ظئؿ بغ إمريـ تً ٛأبٚء وإمٓٚت ظذ ابْٓؿ مـ أجؾ أن
يًًد احلٔٚة ويًتّر ؾٔٓ .ٚوإحًٚن آبـ مع إتيٚر وؾٚهتام ٓ شٔام إذا ـٚن
مريوغ أو ـٚن صديديـ ظِٔف ؾال شقاء.
ؾٌٌْٔل فْ ٚأن ٕز آبٚءٕ ٚوأمٓٚتْ ٚوأن ٕحًـ إفٔٓام وأن ٕدظق هلام حتك بًد
مقهتام.
و حتًـ إػ مـ ـٕٚقا حيًْقن إفٔف وتزور مـ ـٕٚقا يزوروٕف وتقد مـ
ـٕٚقا يقدوٕف ؾ٘ن هذا أجره ظئؿ ومْزفتف رؾًٔ ٜظذ م ٚتَدم .
وم ٚمـ ذٕ ٛأظجؾ مـ ظَقبتف ذم افدٕٔ ٚمثؾ ؿىًٔ ٜإب وإم ,ؾٍل
حدي ٞأيب بُرة ؿٚل افٌْل طََ « :م٣م َِم ْـ َذٞم ٍ
ْ٤م َأ ْصمدَ ُر َأ ْن ُي َٔم ِّج َؾ اهلل َسم َٔم َ٣ملم
يمِِم ِ
٣مضمٌِ ِف ا ْيم ُٔم ُٗمق َزم َ٥م ِدم ايمده ْٞم َٝم٣م ََم َع ََم٣م َيدَّ ِطم ُر َيم ُف ِدم ْأ ِطم َر ِة َِم ْث ُؾ ا ْيم ٌَٕم ِْل َو َومْمِٝم َٔم ِ٥م
َ

ايمر ِضم ِؿ» أخرجف أبق داود (.)2720
َّ

واجلزاء مـ جْس افًّؾ ـٔػ م ٚـْ ٝمع أبٔؽ شُٔقن ابْؽ مًؽ
ؾٖحًـ إػ ًٍٕؽ بز وافديؽ وصِتٓام واإلحًٚن إفٔٓام وافٌذل وافًىٚء
هلام.
وٕحـ ذم آخر افزمٚن ,وؿد ـثر افًَقق وافًهٔٚن ,ول يًِؿ إٓ مـ
شِّف ادِؽ افديٚن شٌحٕٚف وتًٚػ .ؾٌٌْٔل فْ ٚأن ٕجٚهد إًٍْٔ ٚذم هذا
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افٌٚب حتك وإن ـٚن إب ؽِٔي ,ٚأو إم متًٌ ٜـام يَٚل ٓبد أن تهز
ًٍٕؽ ,وأن حتتً ٛإجر مـ اهلل .
إير إػ ثّرة بر افقافديـ ذم افدٕٔ ٚؾو ً
ال ظـ أخرة ,ؾًـ ابـ ظّر
ؿٚل ؿٚل افٌْل ط« :ا ْٞم َْم َٙم َؼ َشم َ
َ٣من َوم ٌْ َٙم٘م ُْؿ َضمتَّك َآو ُاه ُؿ
ال َشم ُ٥م َٞم َٖم ٍر ِِم َّ ْـ ىم َ
ٝم٦م إِ َلم نمَ ٍ
اجل ِ
٣مر َهمدَ َطم ُٙمق ُه ،هم٣مٞم َْحدَ َر ْت َصخْ ر ٌة َِم َـ ْ
َ٣مر،
اظمٌِْ ُ
ٌؾ َهم ًَدَّ ْت َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ ا ْيمٕم َ
ِِ
ِ
َهم َٗم٣م ُيمقا :إِ َّٞم ُف َٓ ُيٛم ِ
ايمِمخْ َر ِة إَِّٓ َأ ْن سمَدْ ُفمقا اهلل سمٔم٣ملم زمِم٣ميمح
ْجٝم٘م ُْؿ َم ْـ َهذه َّ
٣من َىمٌِغم ِ
قان َؾم ْٝم َخ ِ
َ٣من ِرم َأ َزم ِ
ْ٦م َٓ
ٌ
َأ ْفم َميمِ٘م ُْؿَ ،وم َ٣مل
انَ ،و ُىمٛم ُ
رصمؾ َِمٛم ُْٜم ْؿ :ايم َّٙم ُٜم َّؿ ىم َ
َ
ال َوَٓ ََم٣مًَٓ ،همٛم ََٟمى ِِب ِدم َؿم َٙم ِ
َأ ْنمٌِ ُؼ َوم ٌْ َٙم ُٜم َم َأ ْه ً
٤م َؾم ْك ٍء َي ْق ًَم٣مَ ،هم َٙم ْؿ ُأ ِر ْح َفم َٙم ْٝم ِٜم َم
٦م ََُلم ُزمق َومٜمم َهم َق َصمدْ ُِتم ٞمَ٣مئِ ْ ِ
َ ُ
ٜمم َو َأ ْن
ٚمكمَ ،هم٘م َِر ْه٦م أ ْن أووم َٓم َ
َُ
َ
َضمتَّك ٞم ََ٣مَم٣مَ ،هم َح َٙم ٌْ ُ َ
َأ ْنمٌِ َؼ َوم ٌْ َٙم ُٜم َم َأ ْه ً
٦م َوا ْيم َٗمدَ ُح َفم َعم َي ِدى َأ ْٞمتَٓمِ ُر ْاؽمتِٝم َٗم٣م َـم ُٜمم َضمتَّك
ال َأ ْو ََم٣مًَٓ ،هم َٙمٌِ ْث ُ
ِ
٣مؽم َت ْٝمٗم َٓم٣م َهم َمم َزم٣م َنم ٌُق َوم ُٜم َم».
َزم َر َق ا ْيم َٖم ْج ُر َو ِّ
ايمِم ٌْ َٝم ُ٥م َيتَّم٣منم َْق َن فمٛمْدَ َومدَ َمل َهم ْ
ظِٔؽ أن تالزم افز ,رؾً ٜفًٍْؽ وذاء فًٍْؽ مـ اهلل ,وتَديام
فًٍْؽ ٕٕؽ شٚئر إػ هذا افىريؼ ,ؾ٘ن ـْ ٝمـ ادحًْغ إفٔٓؿ ,ؾْٓٔئٚ
فؽ ابؼ بٚفز مـ أبْٚءك .وإن ـْ ٝمًٔئ ٚإفٔٓؿ ؾٚبؼ بًقى ذفؽ.
وذم ؿه ٜجري ٟظزه دًتز مع م ٚهق ؾٔف مـ افهالة ,فُـ ل جي ٛداظل
أمف ,ووؿع فف م ٚوؿع ,ؾ ًَ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ظ ِـ افٌَِّْ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ,ؿ َٚل:
ِ
ِ
ِ
َ٣من ُصم َر ْي ٌ٨م
٤م ُصم َر ْي٨مٍ َ ،وىم َ
ٝمًك ا ْزم ُـ ََم ْر َي َؿ َو َص٣مضم ُ
" ََل ْ َي َت َ٘م َّٙم ْؿ ِدم اظمَْ ْٜمد إِ َّٓ َشم َال َشم ٌ٥م فم َ
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٦مَ :ي٣م
َر ُصم ًال َفم٣مزمِدً اَ ،هم َّ٣مخت ََذ َص ْق ََم َٔم ً٥مَ ،هم٘مَ٣م َن همِ َٝمٜم٣مَ ،هم َٟم َسمتْ ُف ُأ هَم ُف َو ُه َق ُي َِم ِّقمَ ،هم َٗم٣م َيم ْ
ِِ
ِ َ
ُ
َ٣من
ٌْم َهم ْ
٦مَ ،هم َٙم َّم ىم َ
ُصم َر ْي ُ٨م َهم َٗم َ٣ملَ :ي٣م َر ِّب أ َِّمل َو َص َاليتَ ،همٟم ْوم ٌَ َؾ َفم َعم َص َالسمفَ ،هم٣مٞم َ َ
٦مَ :ي٣م ُصم َر ْي ُ٨م َهم َٗم َ٣ملَ :ي٣م َر ِّب ُأ َِّمل َو َص َال ِيت،
َِم َـ ا ْيمٕم َِد َأ َسم ْت ُف َو ُه َق ُي َِم ِّقمَ ،هم َٗم٣م َيم ْ
ِِ
َ
٦مَ :ي٣م
َ٣من َِم َـ ا ْيمٕم َِد َأ َسم ْت ُف َو ُه َق ُي َِم ِّقم َهم َٗم٣م َيم ْ
ٌْم َهم ْ
٦مَ ،هم َٙم َّم ىم َ
َهمٟم ْوم ٌَ َؾ َفم َعم َص َالسمفَ ،هم٣مٞم َ َ
ايمٙمٜم َّؿ َٓ َتُ ِ ْت ُف
ي َر ِّب ُأ َِّمل َو َص َال ِيتَ ،هم َٟم ْوم ٌَ َؾ َفم َعم َص َالسمِ ِفَ ،هم َٗم٣م َيم ْ
٦مُ :
ُصم َر ْي ُ٨م َهم َٗم َ٣ملَ :أ ْ
ٝمؾ صمر َْي٣م و ِفمٌ٣مد َسمف وىمَ٣مٞم ِ
٣متَ ،همت ََذا َىمر زمٛمُق إِ ِ
قَمً ِ
ِ ِ
َ٦م
هائ َ ُ َ ً َ َ َ ُ َ
َضمتَّك َيٛمْ ُٓم َر إِ َلم ُو ُصمقه اظمُْ َ
َ َ َْ
٦م َيم ُف،
٦م :إِ ْن ِؾم ْئت ُْؿ ََٕ ْهمتِٛمَٛمَّ ُف َيم٘م ُْؿَ ،وم َ٣ملَ :هم َت َٔم َّر َو ْ
ْاَم َر َأ ٌة َزم ِٕم ٌّل ُيت ََٚم َّث ُؾ زمِ ُح ًْٛم ِ َٜم٣مَ ،هم َٗم٣م َيم ْ
َ٦م ر ِ
َ٣من َي ْٟم ِوي إِ َلم َص ْق ََم َٔمتِ ِفَ ،هم َٟم َْم َ٘مٛمَ ْت ُف َِم ْـ َٞم ْٖم ًِ َٜم٣م،
َهم َٙم ْؿ َي ْٙمت َِٖم ْ
افم ًٝم٣م ىم َ
٦م إِ َيم ْٝم َٜم٣مَ ،هم َٟمسم ْ َ
ِ
٣مؽم َت ْٛم َز ُيمق ُه
٦مَ ،هم َٙم َّم َو َيمدَ ْت َوم٣م َيم ْ
َهم َق َوم َع َفم َٙم ْٝم َٜم٣م َهم َح َٚم َٙم ْ
٦مُ :ه َق َم ْـ ُصم َر ْي٨مٍ َ ،هم َٟمسم َْق ُه َهم ْ
َو َهدَ َُمقا َص ْق ََم َٔم َت ُف َو َصم َٔم ُٙمقا َي ْ ِ
٦م ِ َهب ِذ ِه
ي ُزمق َٞم ُف َهم َٗم َ٣ملََ :م٣م َؾم ْٟم ُٞم٘م ُْؿ؟ َوم٣م ُيمقاَ :ز َٞم ْٝم َ

ايمِمٌِ هل؟ َهم َج٣مءوا زمِ ِفَ ،هم َٗم َ٣ملَ :د ُفم ِ
ا ْيم ٌَ ِٕم ِّلَ ،هم َق َيمدَ ْت َِمٛم َ
قن َضمتَّك
ْؽَ ،هم َٗم َ٣ملَ :أ ْي َـ َّ
ُ
ُ
ايمِمٌِ َّل َهم َْم َٔم َـ ِدم َزم ْْمٛم ِ ِفَ ،و َوم َ٣ملَ :ي٣م نم َُال ُم ََم ْـ
ٌْم َ
ف َأسمَك َّ
أ َص ِّ َقمَ ،هم َِم َّعمَ ،هم َٙم َّم اٞم َ َ
قك؟ َوم َ٣ملُ :هم َال ٌن ايمر ِ
َأ ُزم َ
قن زمِ ِف،
افملَ ،وم َ٣ملَ :هم َٟم ْوم ٌَ ُٙمقا َفم َعم ُصم َر ْي٨مٍ ُي َٗم ٌِّ ُٙمق َٞم ُف َو َيت ََٚم ًَّ ُح َ
َّ
ِ
وه٣م َِم ْـ ؿمِ ٍ
َؽ َِم ْـ َذ َه ٍ
ؽ َص ْق ََم َٔمت َ
َو َوم٣م ُيمقاَٞ :م ٌْٛمِل َيم َ
كم ىم ََم
٤مَ ،وم َ٣ملَ ،َٓ :أفمٝمدُ َ
َ٦مَ ،هم َٖم َٔم ُٙمقا متٍؼ ظِٔف .
ىمَ٣مٞم ْ
ؾٚحذر مـ طِؿ أبٔؽ وأمؽ ,ؾًـ ظٌد اهلل بـ ظّر
ُـم ُٙم َم ٌت َي ْق َم ا ْيم ِٗم َٝم َ٣مَم ِ٥م» متٍؼ ظِٔف.
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وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
ِ
ادْٓد
وطِؿ ذوي افَربك أصد موٚو **ٜظذ ادرء مـ وؿع احلًٚم
إذا ـْ ٝذم طِّؽ فًٌِٔد شتجٚزى ظذ ذفؽ ذم افدٕٔ ٚوأخرة ,ؾُٔػ
بيِؿ أبٔؽ ,وبيِؿ أمؽ ,ودظقة افقافد مًتجٚب ٜظذ وفده ,ؾًـ أيب هريرة
ِ
ايمقايمد فمعم
ؿٚل ؿٚل افٌْل طَ « :شمالَشم٥م ٓ سم َُر هد َد ْفم َق ُ ُِت ْؿ» وذـر «ودفمق ُة
ِ
ويمد ِه» أخرجف افسمذي (.)1376
و َظـ َج ٍ
رش ُ
قل اهلل ط ٓ« :سمَد ُفمقا َفمعم َأ ْٞم ُٖم ًِ٘مُؿَ ،وٓ سمدْ ُفمقا
ٚبر ؿٚلَ :ؿٚل ُ
فمعم َأ ِ
وٓدىمُؿَ ،وَٓ سمَدْ ُفمقا َفم َعم َأ َْم َقايمِ٘مُؿ إِ َّٓ زمِخَ ْ ٍغم» أخرجف مًِؿ .
َ
ؾربام دظ ٚظِٔؽ أبقك وأمؽ بًٌ ٛؽوٌ ٜأؽوٌتٓؿ ؾٚرتًٍ ٝإػ افًامء
ؾُٚن هب ٚؾًٚد احلٚل ,وادآلًٖٕ ,ل اهلل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
ؾٚهلل اهلل ذم بر افقافديـ ,واإلحًٚن إفٔٓام ,وافدظٚء هلام ,وافسحؿ ظِٔٓام,
وافهدؿ ٜظِٔٓام بًد مقهتام ,وإٍٕٚد وصٔتٓام ,وظّؾ افهدؿٚت اجلٚري ٜإن
ـْ ٝممـ تًتىٔع ذفؽ بٌْٚء مًجد أو ضٌٚظ ٜافُت ,ٛأو ذاء برادة ادٚء,
أو حٍر بئر أو ذاء مهحػ ,أو ؽر ذفؽ مـ افهدؿٚت افتل تهِٓؿ .ؾ٘ن
وصقل افهدؿ ٜفِّٔ ٝفٔس ؾٔٓ ٚخالف.
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ؾ ًَ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,أ َّن َر ُش َ
٣مت
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ,ؿ َٚل " :إِ َذا ََم َ
٣من ا ْٞم َٗم َْم َع َفمٛمْ ُف َفم َٚم ُٙم ُف إِ َّٓ َِم ْـ َشم َال َشم ٍ٥م :إِ َّٓ َِم ْـ َصدَ َوم ٍ٥م َصم ِ
ِْ
٣مر َي ٍ٥مَ ،أ ْو ِفم ْٙم ٍؿ ُيٛمْ َت َٖم ُع
اإلٞم ًَْ ُ
زمِ ِفَ ،أ ْو َو َيم ٍد َص٣ميمِ ٍح َيدْ ُفمق َيم ُف " أخرجف مًِؿ .

وأم ٚؿراءة افَرآن ظذ روح ؾالن أو ظذ ٕٔ ٜؾالن ؾٓذا مـ افٌدع
﴿و َأن َّيم ْٝم َس
ادحٚدثٚت افتل ٓ تهؾ إػ إبقيـ ,وٓ إػ ؽرهؿ ,ؿٚل تًٚػَ :
ٞمً ِ
يمِ ْ ِ
َيزَا ُه َْ
َاء
٣من إِ َّٓ ََم٣م َؽم َٔم َٰك (َ )21و َأ َّن َؽم ْٔم َٝم ُف َؽم ْق َ
ف ُي َر َٰ
ى (ُ )22شم َّؿ ُ ْ
ْل َ
اجلز َ
ْإَ ْو َ َٰذم (.﴾)29
ًٕٖل اهلل ظز وجؾ أن ئًْْ ٚوإيٚـؿ ظذ بر آبٚئْ ٚوأمٓٚتْ ,ٚوظذ أداء
احلَقق افتل أوج ٛاهلل ظِْٔ ,ٚؾَد امتدح اهلل مـ يهؾ م ٚأمر بف ؾَٚل اهلل
ِ
ِ
ُي َُم ْق َن َر َّ ُهب ْؿ َو َ َ
قص َؾ َو َ ْ
قن
ُي٣م ُهم َ
يـ َي ِِم ُٙم َ
قن ََم٣م َأ ََم َر اهلل زمِف َأ ْن ُي َ
ظز وجؾَ ﴿ :وا َّيمذ َ
ؽمقء ِْ
اْل ًَ ِ
٣مب﴾.
ُ َ
ِ
وأم ٚحدي ٞأيب أشٔد ظْد أيب داود ( )3120ظـ أيب ُأش ِ
مٚفؽ ِ
بـ
ٔد
َ
ِ
رشقل اهلل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -إذ
افً
ٚظدى ,ؿٚل :بْٕٔ ٚح ُـ ظْدَ
ِّ
ربًَّٔ ٜ
َ
رشقل اهلل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ,-هؾ
جٚء ُه رجؾ ِمـ بْل َشِِّ َ ,ٜؾَٚل :يٚ
ِ
ر أ َب ُرمه ٚبف بًدَ مقهتام؟ ؿٚلٞ" :مٔمؿ ,ايمِمال ُة فمٙمٝمٜمم,
بَل مـ بِ ِّر َ
أبق َّى ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
سمقص ُؾ إٓ
ُه٣م ،وص َٙم ُ٥م ايمرضم ِؿ ايمتل ٓ َ
وآؽمتٕمٖم٣مر َلم ،وإٞمٖم٣م ُذ فمٜمدُه٣م َمـ زمٔمد َ
ُ
هبم ،وإىمرام ص ِد ِ
يٗمٜمم" ,ؾٓق ؤًػ ذم شْده ظع بـ ظٌٔد اهلل إٕهٚري
ُ َ
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جمٓقل ,وظٌد افرمحـ بـ شِٔامن ؤًػ ,فُـ ادًْك "افهالة ظِٔٓام":
افدظٚء هلام .و افهدؿ ٜظِٔٓام ثٚبت ٜفٔس ؾٔٓ ٚخالف ,وأم ٚأن تهع هلام مع
صالتؽ بًّْك إٔؽ تهع فؽ صالة وتهع هلؿ افهالة ادًٓقدة مـ رـقع
وشجقد ؾٓذا ٓ يهؾ إفٔٓام.
﴿ر َّزمٛمَ٣م
ومـ حًـ إدظٔ ٜذم هذا افٌٚب :ؿقل إبراهٔؿ ظِٔف افًالمَ ,
انم ِْٖمر ِرم ويمِقايمِدَ ي ويمِ ْٙمٚم ْ٠م َِمٛمِكم يقم ي ُٗمقم ِْ
٣مب ( .﴾)29وؿقل ٕقح ظِٔف
اْل ًَ ُ
ْ َ َ
َ ََْ َ ُ
َّ َ ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
كم
ي َوظمَـ َد َطم َؾ َزم ْٝمت َل َُم ْ٠مَمٛمً٣م َويم ْٙم ُٚم ْ٠مَمٛم َ
﴿ر ِّب انمْٖم ْر ِرم َويم َقايمدَ َّ
افًالمَّ :
ِ
ِ
ِ ِ
كم إِ َّٓ َسم ٌَ ً٣مرا (.﴾)7٥
َواظمُْ ْ٠مَمٛمَ٣مت َو َٓ سم َِزد ايم َّٓم٣مظم َ
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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1

احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف.
ٕذـر ذم هذا ادجِس أمريـ حهؾ هبام افير افديْل وافدٕٔقي وحيهؾ
هبام افير ذم افدٕٔ ٚو إخرة وؿؾ مـ يًِؿ مْٓام أٓ ومه [ :ٚافٌــِق
واجلـٍٚء ].
واإلؾراط وافتٍريط  ,وافتندد وافتًٚهؾ وؽر ذفؽ مـ ادًّٔٚت
ؾًدَ ا مًٚينٓام ـام َؾًدت أديٚهنام
ؾٓذان ادروٚن َأ َّث َرا ظذ أـثر افْٚس وأ َ
وفذفؽ حذر اهلل ظز وجؾ وحذر رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مْٓام ٕن ديـ
اهلل ظز وجؾ وشط بغ افٌٚيل ؾٔف واجلٚذم ؾٔف ,ووشط بغ ادتْىع
وادتًٚهؾ.
ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وىم َََٰذيمِ َ
ؽ َصم َٔم ْٙمٛمَ٣مىم ُْؿ ُأ ََّم ً٥م َو َؽم ًْم٣م ﴾ [افٌَرة  ]121 :أي
ظدًٓ خٔٚرا ذم مجٔع صٗوهنؿ افَقفٔ ٜوافًٍِٔ ٜوآظتَٚدي.ٜ
أهؾ اإلشالم ادتٚبًقن فٌِْل ظِٔف افهالة وافًالم هؿ افًدل اخلٔٚر مع
ادقاؾؼ وادخٚفػ ,وذم حٚل افرو ٚوافًخط ,ؾًـ ابـ مًًقد
ٔمقن َ ،ه َٙم َ
ٔمقن َ ،ه َٙم َ
« َه َٙم َ
ٔمقن » أخرجف مًِؿ .
ؽ اظمُتٛمَ ِّْم َ
ؽ اظمُتٛمَ ِّْم َ
ؽ اظمُتٛمَ ِّْم َ
1

كان هذا المجلس في السابع عشر من رمضان لعام  1٤٤1هـ
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واؿع ومًْٚه أن
ؾ٘ن ؿِْ ٚبٖن هذا خز ؾخز افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
ٌ
افًِـ ؿد وؿع ظذ هذا افهْػ افٌٌٔض ,وإن ؿِْ ٚبٖٕف دظٚء ؾٖـثر أدظٜٔ
افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مًتجٚب ,ٜؾُـ حذر ًا ظذ ًٍٕؽ أن تهٚب
بٚهلالك ,وإٔ ٝحتً ٛإٔؽ حتًـ صًْ ً. ٚ
حتذير فْ,ٚ
وؿد حذر اهلل ظز وجؾ أهؾ افُتٚب مـ افٌِق واجلٍٚء وهق
ٌ
ؾَٚل ظز وجؾَ ﴿ :ي٣م َأ ْه َؾ ا ْيم٘مِت ِ
َ٣مب َٓ َسم ْٕم ُٙمقا ِدم ِديٛمِ٘م ُْؿ َو َٓ َسم ُٗمق ُيمقا َفم َعم اهلل إِ َّٓ
ِ
اْل ّؼ إِٞمَّم اظمَْ ًِ ِ
َْ
ٝمًك ا ْزم ُـ ََم ْر َي َؿ َر ُؽم ُ
وح
٣مه٣م إِ َلم ََم ْر َي َؿ َو ُر ٌ
قل اهلل َوىمَٙم َٚم ُت ُف َأ ْيم َٗم َ
ُ
ٝمح فم َ
َ
آَمٛمُقا زمِ٣مهلل ورؽمٙمِ ِف و َٓ َسم ُٗمق ُيمقا َشم َال َشم ٌ٥م ا ْٞمتَٜمقا َطمغما َيم٘مُؿ إِٞمَّم اهلل إِ َيمف و ِ
َِمٛمْف َهم ِ
اضمدٌ
ُ
ٌ َ
َُ ُ َ
ُ
ْ َ
ًْ

ُقن َيمف و َيمدٌ َيمف َم٣م ِدم ايمًمو ِ
ات َو ََم٣م ِدم ْإَ ْر ِ
ض َو َىم َٖمك زمِ٣مهلل
َّ َ َ
ُؽم ٌْ َح٣م َٞم ُف َأ ْن َي٘م َ ُ َ
ُ َ
ِ ِ ِ
َوىمِ ًٝمال﴾ [افًْٚء ُ ﴿ , ]151:وم ْؾ َي٣م َأ ْه َؾ ا ْيم٘مِت ِ
َغم َْ
اْل ِّؼ
َ٣مب َٓ َسم ْٕم ُٙمقا دم ديٛم٘م ُْؿ نم ْ َ
و َٓ َسم َّتٌِٔمقا َأهقاء َومق ٍم َومدْ َو هٙمقا َِمـ َومٌ ُؾ و َأ َو هٙمقا ىمَثِغما و َو هٙمقا فمـ ؽمق ِ
اء
َ ْ َ َ
ً َ
ْ ْ َ
ُ ْ َ َ ْ
َ
ايمًٌِ ِ
ٝمؾ ﴾ [ادٚئدة.]55:
َّ
إذ ؿد ؽال افْهٚرى ذم ظًٔك حتك ظٌدوه َّ
وأهلقه ودظقه ورجقه مـ
دون اهلل ظز وجؾ وزظّقا إٔف ابـ اهلل وإٔف ثٚف ٞثالث ٜوؽر ذفؽ مـ
إؿقال افٌٚئرة .
وجٍٚه افٔٓقد حتك زظّقا إٔف وفد زٕٔ ٜومُروا فَتِف فقٓ أن اهلل
ظزوجؾ رؾًف إفٔف .
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وهُذا ذم بٚب افًٌٚدات ابتدظ ٝافْهٚرى ـثر ًا مـ افًٌٚدات وترك
افٔٓقد ـثر ًا مـ إظامل افهٚحلٚت ,ؾوِقا وأوِقا ,وؿد ؿٚل شٍٔٚن بـ
ظْٔٔ :ٜمـ ؾًد مـ ظِامئْ ٚؾٍٔف صٌف بٚفٔٓقد ,ومـ ؾًد مـ ظٌٚدٕ ٚؾٍٔف صٌف
بٚفْهٚرى.
وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
وهؾ أؾًد افديـ إٓ ادِقك**وظٌٚد شقء ورهٌٕٚٚ
ؾٚفٍٚشد مـ هذه إم ٜإم ٚبٚفٌِق أو اجلٍٚء وفف ٌ
حظ مـ متٚبً ٜافٔٓقد و
افْهٚرى وافًٚل هق ادتٚبع فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
ؾًذ ادًِؿ أن حيتٚط فديْف وأن يُقن ظٚم ً
ال بام يرِض اهلل ؾًـ ا ْب ِـ
َظ ٌَّ ٍ
ٚسَ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهلل َ -ص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َ -ؽدَ ا َة ا ْف ًَ ََ ٌَ َِ ٜو ُه َق َظ َذ
ََٕ ٚؿتِ ِف" :ا ْيم ُٗم ْط ِرم ضمٍم" َؾ َِ ََ ْى َُ ٝفف شٌع حهٔ ٍ
ٚتُ ,ه َّـ َح َل ْ
اخلَ ْذ ِف,
ُ َ َْ َ َ َ
َ ً
َؾ َج ًَ َؾ َيْْ ٍُ ُو ُٓ َّـ ِذم َـ ٍِّ ِف َو َي َُ ُ
قلَ " :أ َْم َث َ٣مل َه ُ٠م َٓ ِء َهم ْ٣مر َُمقا" ُث َّؿ َؿ َٚلَ " :أ ه ََي٣م
َ٣من َوم ٌْ َٙم٘م ُْؿ ا ْيم ُٕم ُٙم هق ِدم ايمدِّ ِ
َّ٣مس ،إِ َّي٣مىم ُْؿ َوا ْيم ُٕم ُٙم َّق ِدم ايمدِّ ِ
يـ
يـَ ،هم١مِٞمَّم َأ ْه َٙم َؽ ََم ْـ ىم َ
ايمٛم ُ
أخرجف ابـ مٚجف (. )1207
وم ٚمـ ٍ
ظّؾ مـ أظامل اإلشالم إٓ وفِنٔىٚن ؾٔف ٕزؽتٚن ٕزؽ ٌ ٜإػ افٌِق
وٕزؽ ٌ ٜإػ اجلٍٚء ٓن افنٔىٚن يٌح ٞظـ ضريَ ٜإؽقاء اإلًٕٚن ؾ٘ن رآه مـ
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احلريهغ ظذ افًّؾ بٚفديـ أتٚه مـ بٚب افٌِق وإن رآه مـ بٚب ادٍرضغ
جٚءه مـ بٚب اجلٍٚء.
شرديؽ
ؾٖؽِؼ ظذ افنٔىٚن ادداخؾ وإيٚك أن تُقن ذم حٌٚئِف ؾٕ٘ف ُ
ؾ ًَ ْـ َإٔ ٍ
اج افٌَِّْ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َظ ْـ ِظ ٌََ ٚدتِ ِف ِذم
َٚشَ ٚش َٖ ُفقا َأ ْز َو َ
َسَ ,أ َّن ٕ ً
قن َفم َّم
افنَ ,ؿ َٚلَ :هم َح ِٚمدَ اهللََ ،و َأ ْشمٛمَك َفم َٙم ْٝم ِفُ ،شم َّؿ َوم َ٣ملََ " :م٣م َزم ُ٣مل َأ ْوم َقا ٍم َي ًْ َٟم ُيم َ
ِّ ِّ
ِ
ِ
٤م َفم ْـ
٣مءَ ،هم َٚم ْـ َرنم َ
َأ ْصٛم َُعَ ،أ ََّم٣م َأٞمَ٣م َهم ُٟم َص ِّقم َو َأٞمَ٣م ُمَ ،و َأ ُصق ُم َو ُأ ْهمْم ُرَ ،و َأ َسمز ََّو ُج ايمٛم ًَِّ َ

ُؽمٛمَّتِلَ ،هم َٙم ْٝم َس َِمٛمِّل " متٍؼ ظِٔف.

ؾٓٗٓء ثالث ٜمـ أهؾ افهالح  8واخلر وادحٌ ٜجٚءوا إػ زوجٚت افٌْل
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يًٖفقن ظـ ظٌٚدة افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 8ـٔػ
يهع 8ويهقم 8ويْٚم 8ويَقم ؾِام أخزوا بٖظامل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
ٍ
ٍ
ٍ
قه ٚيًْل رأوه ٚؿِِٔ8 ٜ
صالة وصٍٔ ٚم وؿٍٔ ٚم
مـ
وذـر ودظٚء ـٖهنؿ َت ََُّ ٚف َ
وؿٚفقا رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿد ؽٍر اهلل فف م ٚتَدم مـ ذٌٕف ؾِف أن
يًّؾ هذه إظامل ثؿ ؿٚل أحدهؿ أم ٚإٔ ٚؾال أتزوج افًْٚء يريد أن يتٌتؾ
ويتٍرغ فًٌِٚدة
وؿٚل افثٚين وأم ٚإٔ ٓ ٚإٚم افِٔؾ يريد أن حئل افِٔؾ بٚفهالة وافذـر
وافدظٚء وؿراءة افَرآن
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وؿٚل افثٚف ٞوإ ٚأصقم ؾال أؾىر يريد أن يهقم افدهر متَرب ً ٚبف إػ
اهلل ظز وجؾ ؾٚخز افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بذفؽ .
ؾَٚم خىٌٔ ً ٚمٌوٌ ً ٚؾَٚل إتؿ افذيـ ؿِتؿ ـذا وـذا ؿٚفقا ًٕؿ ي ٚرشقل اهلل
ِ
ِ
٤م فمـ
همٚمـ َرنم َ
٣مءَ ،
وم٣مل أَم٣م ان ُأ َص ِّقم َو َأٞمَ٣م ُمَ ،و َأ ُصق ُم َو ُأ ْهمْم ُرَ ،و َأ َسمز ََّو ُج ايمٛم ًَِّ َ
همٙمٝمس َِمٛمِّل.
ُؽمٛمَّتل َ
ؾٚفًٌد ظـ افًْ ٜهُِ ٜوظـ ظٌداهلل بـ ظّرو ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف
فمٚمؾ ِِش ٌة »ٕنٚط وؿقة وإؿٌٚل « و َّ ِ
وشِؿِّ « :
ِش ٍة همؼم ٌة » ـًؾ
يم٘مؾ
يم٘مؾ َّ
ٍ َّ
وَمـ ىم٣مٞمَ٦م همؼم ُسم ُف إلم
همٚمـ ىم٣مٞمَ٦م همؼم ُسم ُف إلم ؽمٛمَّتل همٗمد رؾمد َ
و ُبًد وتًٚهؾ « َ
ِ
ذيمؽ هم َٗمد ـمؾ» أو « ه َٙم َ
نمغم َ
ؽ » أخرجف أمحد .
وفق تٖمِْ ٚافًٚح ٜاإلشالمٔ ٜفقجدٕ ٚأن افًٍٚد احلٚصؾ ذم إم ٜإمٚ
بًٌ ٛافٌِق أو اجلٍٚء شقا ًء ذم ادًٚئؾ افًَدي ٜأو افًِّٔ ٜأو افٍَٓٔ ٜوؽر
ذفؽ مـ ادًٚئؾ.
ؾْجد أن افراؾو ٜوافهقؾٔ ٜوافٌٚضْٔ ٜومـ افٔٓؿ ؽِقا ذم تًئؿ
إمقات حتك بْقا ظذ ؿٌقرهؿ افٌَٚب وسؾقا هل ٚافْدور وزاروه ٚمع
زهدهؿ ذم زيٚرة افٌٔ ٝاحلرام واشٌِقا ظْده ٚافدمًٚت وأظىقا هل ٚافْذور
افًئامت وزظّقا أهن ٚحمٌ ٜافهٚحلغ وأيؿ اهلل إهن ٚادحٚدة فديـ رب
ٍ
ٍ
وأفقهٔ ٜوٕحق ذفؽ
ربقبٜٔ
افًٚدغ وادنٚرـ ٜهلل ظز وجؾ ذم خهٚئهف مـ
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إذ يزظّقن أن ـثر ًا مـ ؿٌقرهؿ دمِ ٛادْٚؾع وتدؾع ادوٚر وربام شٖفقهٚ
إوٓد وإرزاق وإزواج واحلٚجٚت وؽر ذفؽ حتك ؿٚل افَٚئؾ:
(ي ٚخٚئٍغ مـ افتس ** فقذوا بَز أيب ظّر)
وأخر يَقل:
(ه ٝيل مْؽ ي ٚابـ مقشك اؽٚث** ٜاؽٚث ٜذم شره ٚحثٚتف)
وـؿ هل أؿقاهلؿ ادُْرة وأؾًٚهلؿ ادخٚفٍ ٜفديـ رب افًٚدغ.
ٍ
فٌَقر حرم ٜبؾ داشقه ٚوجًِقهٚ
إٔٚس ذم هذا افٌٚب ؾِؿ يرظقا
وجٌٍ ٚ
ٌ
وؿِٔؾ مـ يراظل حرم ٜافٌَقر ويًتَد أن
مرابط فدواهبؿ وضرق فًٔٚراهتؿ
ـَن َظ ْي ِؿ ادٔ ِ
 ٝـُ ْ ِ
َن ِه ح ًّٔ. ٚ
ِّ
ُْ
وهُذا ذم اؽِ ٛأمقر افديـ دمد أن إٔٚس يتْىًقن ؾًٍٔدون ظذ افْٚس
مًٚئنٓؿ ـام هق حٚل أصحٚب تْئؿ افَٚظدة وداظش واجلامظٚت اجلٓٚديٜ
ومـ افٔٓؿ حٔ ٞيٍُرون ادًِّغ بدظقى اهنؿ حُّقا بٌر م ٚإزل اهلل أو
بٚهنؿ وافقا افىقاؽٔ ٝأو بًٌ ٛافهِ

افذي جيري بغ ادًِّغ

وافُٚؾريـ وٕحق ذفؽ .
وإٔٚس تَربقا مـ افُٚؾريـ حٌ ً ٚومقد ًة ومْٚس ًة وميٚهر ًة وتنٌٓ ً ٚإػ
ٌ
ؽر ذفؽ.
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وظـ ظٌد اهلل بـ ظّر



شًّ ٝافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل« :

ٜمق َمٛمْٜمؿ ».
َمـ سمُم ٌَّ َف زمٗمق ٍم َهم َ

ويَقل اهلل ظزوجؾ ؿٌؾ ذفؽ ﴿:ي٣م َأَي٣م ا َّيم ِذيـ آَمٛمُقا َٓ َسمت ِ
َّخ ُذوا ا ْيم َٝم ُٜمق َد
َ َ
َ هَ
ِ
ِ
٣مء َزم ْٔم ٍ
ض ۚ َو ََمـ َيت ََق ََُّلؿ َِّمٛم٘م ُْؿ َهم١مِ َّٞم ُف َِمٛم ُْٜم ْؿ ۚ
َوايمٛم ََِّم َ٣مر َٰ
٣مء ۚ َزم ْٔم ُّم ُٜم ْؿ َأ ْويم َٝم ُ
ى َأ ْويم َٝم َ
ِ
ِ
كم ﴾ [ادٚئدة.]31:
إِ َّن اهلل َٓ َ َْيدي ا ْيم َٗم ْق َم ايم َّٓم٣مظم َ
ِ
يـ
ؾال ؽِق وٓ جٍٚء وٓ إؾراط وٓ تٍريط وفُـ بغ ذفؽ ﴿ َي٣م َأ ه ََي٣م ا َّيمذ َ
آَمٛمُقا ىمُقٞمُقا َومق ِاَمكم زمِ٣م ْيم ِٗمً ِ
ط ﴾ [افًْٚء ]113:وافًَط ذم ادًٚئؾ افدئْٜ
َّ َ
ْ
َ
هق مالزم ٜهدي حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خر افزي.ٜ
ؾٌٌْٔل فًِِّّغ أن حيتٚضقا ذم صٖهنؿ ؾال تٖخذ ديْؽ إٓ ممـ شِّٝ
ظَٔدتف وضريَتف وظِٔؽ بٚدٌٚدرة إػ مروٚة اهلل ٓ ؽِق وٓ جٍٚء ؾٍل
إٔٚس ؾٚدخِقا مثؾ صالة افرؽٚئ ٛوصِقات م ٚإٔزل اهلل هبٚ
افهالة ؽال ٌ
مـ شِىٚن وإٔٚس ؤًقا افهالة ؾ٘يٚك أن تُـ مـ افذيـ أدخِقا ذم ديـ
اهلل م ٚفٔس مْف وان تُقن مـ افذيـ ؤًقا م ٚامر اهلل ,ؿٚل اهلل ظز وجؾ﴿:
ايمُمٜمق ِ
ػ َِمـ َزم ْٔم ِد ِه ْؿ َطم ْٙم ٌ
َهمخَ َٙم َ
ف
ات ۚ َهم ًَ ْق َ
ايمِم َال َة َوا َّسم ٌَ ُٔمقا َّ َ َ
ػ َأ َو٣م ُفمقا َّ
َي ْٙم َٗم ْق َن َنم ًّٝم٣م ﴾ [مريؿ ]37:ظذاب ً ٚصديد ًا مقجً ً ٚوافًٔٚذ بٚهلل.
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إٔٚس يتْىًقن ويريد أن ٓ يدؾع افزـٚة إػ افٍَر ضًٚم ًٚ
وذم بٚب افزـٚة ٌ
أو ذاب ً ٚحتك ٓ يٌدده ٚهٚهْ ٚوه ٚهْ ٚوهذا ؿد أشٚء إذ تكف ذم مٚل
افٌر بدون إذهنؿ.
وآخر يتحٔؾ ظذ افزـٚة ؾٔٓٓ ٛمف وفزوجف وفقفده وجيًِٓ ٚذم بٚب
اهلداي ٚه ٚهْ ٚوه ٚهْ ٚويّْع ادًُغ مم ٚؾروف اهلل فف وذظف فف ؾُـ مِتزم ًٚ
هلدي افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
إٔٚس حيتٚضقن ذم شحقرهؿ ويٗخرون ذم ؾىقرهؿ
وذم بٚب افهٔٚم ٌ
وإٔٚس ربام ل يٌٚفقا هبذا وهذا ؾًـ شٓؾ بـ شًد

أن افٌْل صذ اهلل

زمخ ٍغم َم٣م فمج ُٙمقا ِ
ايمٖم ْْم َر » أخرجف مًِؿ .
َ َّ
ظِٔف وشِؿ ؿٚل َ ٓ «:يز َُال ايمٛم ُ
َّ٣مس َ ْ
هم١من دم
وـٚن هديف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ تٖخر افًحقر وؿٚل « :سم ًََ َّح ُروا َّ
ايمً ُح ِ
قر َزم َر َىم ً٥م » أخرجف مًِؿ ظـ إٔس
َّ

.

زمكم ِص َٝم ِ٣مَمٛمَ٣م َو ِص َٝم٣م ِم َأ ْه ِؾ
َ «:هم ِْم ُؾ َم٣م ْ َ

وظـ ظّرو بـ افًٚص
ايم٘مِت ِ
ايمً َح ِر» أخرجف مًِؿ .
َ٣مبَ ،أ ْىم َٙم ُ٥م َّ

وإٔٚس ٓ يٍىرون حتك يرى افنٚهد يرى افْجؿ ـام هق صْٔع ادتًَّغ
ٌ
مـ افراؾو ٜوؽرهؿ ؾٔج ٛظذ اإلًٕٚن أن يُقن صقمف وؾؼ صقم افٌْل
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وظذ ضريَ ٜافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
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وذم بٚب إشامء وافهٍٚت ؽالة ادًىِ ٜذم افتْزيف ,ؾًىِقا اهلل مـ
أشامئف وصٍٚتف ,أو بًوٓ ٚظـ دٓفتٓ ٚاحلَ ,ٜوجٍ ٚادّثِ ٜؾّثِقا اهلل
ِ ِِ
يش ٌء} ذم
بّخِقؿٚتف ,وشِؽ أهؾ افًْ ٜادذه ٛافقشطَ { :يم ْٝم َس ىمَٚم ْثٙمف َ ْ
ِ
ٝمع ا ْيم ٌَ ِِم ُغم} ؾٖثٌتقا فف مٚ
ايمًٚم ُ
أشامئف وصٍٚتف ,ؾًِّقا مـ افتّثٔؾ { َو ُه َق َّ
أثٌ ,ٝوم ٚأثٌتف فف رشقفف ط .
ظٌٚد اهلل إن افتندد واجلٍٚء مروٚن خىران ٓ يٖتٔٚن بخر وـالمهٚ
مٍيض إػ افْٚر وبئس افَرار ـالمه ٚدي ٌـ ل يؼظف اهلل ول يْزفف ول يُـ ظذ
وؾؼ شْ ٜرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ .
ٍ
ضريؼ وشط ذم مجٔع إبقاب افًِّٔ ٜوافًِّٜٔ
ؾُـ ي ٚأخل ادًِؿ ظذ
ٍ
ٍ
ٍ
وظىٔ ٜوظّرى وظتؼ وشالم وٕحق
وهٌٜ
وذاء
 8ذم ادًٚمالت مـ بٔ ٍع
ذفؽ وٓ اهدى مـ ضريؼ افٌْل ظِٔف افهالة وافًالم ,ؿٚل اهلل ظز وجؾ:
َ٣من َيم٘مُؿ ِدم رؽم ِ
َ٣من َي ْر ُصمق اهللََّ َوا ْيم َٝم ْق َم ْأ ِطم َر
قل اهللَِّ ُأ ْؽم َق ٌة َضم ًَٛمَ ٌ٥م ظمَِّـ ىم َ
﴿ َّيم َٗمدْ ىم َ ْ َ ُ
َو َذىم ََر اهللََّ ىمَثِ ًغما ﴾ [إحزاب ]01:ؾٓذا هق افًٌٔؾ ادقصؾ إػ مروٚة اهلل
ظز وجؾ ,ؿٚل تًٚػُ ﴿ :وم ْؾ إِن ىمُٛمتُؿ ُ ِ
قن اهلل َهم٣م َّسمٌِ ُٔم ِ
ُيٌِ ٌْ٘م ُُؿ اهلل َو َيٕم ِْٖم ْر
َت هٌ َ
قن ُ ْ
ْ
ِ
ٝمؿ ﴾ [آل ظّران ,]11:وظـ ظٚئن ٜرِض
قر َّرضم ٌ
َيم٘م ُْؿ ُذٞمُق َزم٘م ُْؿ ۚ َواهلل َنم ُٖم ٌ
ث دم َأَم ِرٞمَ٣م هذا َم٣م يمٝمس همِ ِ
اهلل ظْٓ ٚؿٚف ٝؿٚل افٌْل طََ « :مـ َأ ْضمدَ َ
ٝمفَ ،همٜمق َر ٌّد
َ
ْ
» متٍؼ ظِٔف .
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وذم هذه إيٚم ؿد دمد مـ يْٚدي إػ افقشىٔ ٜويريدون هبُ ٚتٔٔع افديـ
وآ ؾ٘ن افقشط وافًدل اخلٔٚر هق م ٚجٚء بف افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٓ
إػ افٌِق وٓ إػ اجلٍٚء وفُـ بغ ذفؽ.
ٚب َأ ْؾ ًَ ِ
وأختتؿ بُالم صٔخ اإلشالم ذم افقاشىَٔ :ٜو ُه ْؿ َو َش ٌط ِذم َب ِ
هلل
ٚل ا ِ
غ ادُْر ِج َئ ِ ٜوا ْفق ِظ ِ
اجل ِزي ِ ٜوا ْف ََدَ ِري ِ .ٜو ِذم ب ِ ِ ِ
ٔد َّي ِِ ٜم َـ ا ْف ََدَ ِر َّي ِٜ
َب ْ َ
َ
َّ َ َ
غ ْ َ ْ َّ َ
ٚب َوظٔد اهللِ َب ْ َ ْ
احل ُر ِ
ٚب َأ ْش َام ِء ِ
اإل َيام ِن وافدِّ ِ
َو ِؽ ْ ِر ِه ْؿَ .و ِذم َب ِ
غ
ور َّي َِ ٜوادُْ ًْت َِز َف َِ ,ٜو َب ْ َ
يـ َب ْ َ
غ َْ

ادُْر ِج َئ ِ ٜو ْ ِ ِ
ٚب رش ِ
غ
قل ا ِ
هلل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ -ب ْ َ
اجل ّْٓ ََّٔ .ٜو ِذم َأ ْص َح ِ َ ُ
َ َ
ْ
افراؾِ َو ِْ ٜ
واخلَ َق ِار ِج .اهـ
َّ
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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المجلس الخامس عشر :السماحة والتشديد
1
والمشاحة
احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل واصٓد أن ٓ افف إٓ اهلل
واصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف.
أم ٚبًد:
ٕتُِؿ ذم هذا ادجِس ظـ ٍ
خِؼ ظئؿ ,وهق افًامح ٜويوٚده وادنٚح.ٜ
ؾٚفديـ احلؼ ؿٚئؿ ظذ افًامح ٜوافرؾؼ ,وؿد بً ٞاهلل حمّد ًا صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ بٚحلٍْٔٔ ٜافًّح ٜـام ذم حدي ٞابـ ظٌٚس ,وذم حدي ٞأيب بـ
ـًٛ

 ٓ :ايمٝمٜمقدي٥م وٓ ايمٛمٌماٞمٝم٥م وٓ اظمجقؽمٝم٥م أخرجف افسمذي

(. )1776
ؿٚئؿ ظذ افًامح ٜوافتًٔر ذم افًٌٚدات وآظتَٚدات
ؾديـ اإلشالم ٌ
ديـ ٌ
وإخالق وادًٚمالت ,ؾًـ أيب هريرة

ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف

يـ أضمدٌ َّإٓ نمَ َٙم ٌَ ُفَ ،هم ًَدِّ ُدوا و َوم ِ
٣مر ُزمقا»
وشِؿَّ «:
ويمـ ُيُم٣م َّد ايمدِّ َ
ن ْ
إن هذا ايمدِّ َ
يـ ُي ٌ
أخرجف افٌخٚري.
ؾٓق ديـ بًٔد ظـ افٌِق واجلٍٚء ,وافندة ,وافًن ,ؿٚل اهلل تًٚػَ { :و ََم٣م
ِِ
ِ
ِ
صمٔم َؾ فم َٙمٝم٘مُؿ ِدم ايمدِّ ِ ِ
كم َِم ْـ
ٝمؿ ُه َق َؽم َّمىم ُُؿ اظمُْ ًْٙمٚم َ
يـ َم ْـ َضم َرجٍ َم َّٙم َ٥م َأزمِٝم٘م ُْؿ إِ ْزم َراه َ
َ َ َ ْ ْ
1

كان هذا المجلس في الثامن عشر من رمضان لعام 1٤٤1هـ
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ِ
ايمر ُؽم َ
قل ايمٛمٌَِّ َّل ْإُ َِّم َّل ا َّيم ِذي
يـ َي َّتٌِ ُٔم َ
َوم ٌْ ُؾ} [احل ,]56 :ٟوؿٚل تًٚػ{ :ا َّيمذ َ
قن َّ
ِ
اإلٞم ِ
ََيِدُ و َٞم ُف ََم ْ٘متُق ًزم٣م ِفمٛمْدَ ُه ْؿ ِدم ايمت َّْق َر ِاة َو ْ ِ
ْج ِ
٣مه ْؿ َفم ِـ
ٝمؾ َي ْٟم َُم ُر ُه ْؿ زمِ٣مظمَْ ْٔم ُروف َو َيٛم َْٜم ُ
ِ
ِ
ُي ِّر ُم َفم َٙم ْٝم ِٜم ُؿ َْ
اخل ٌَ٣مئِ َ
ْص ُه ْؿ
اظمُْٛمْ٘م َِر َو ُُي هؾ ََُل ُؿ ايم َّْم ِّٝم ٌَ٣مت َو ُ َ
٧م َو َي َّم ُع َفمٛم ُْٜم ْؿ إِ ْ َ
ِ
ِ
هقر
َو ْإَ ْنم َال َل ا َّيمتِل ىمَ٣مٞم ْ
َ٦م َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ َهم٣م َّيمذ َ
ٌَمو ُه َوا َّسم ٌَ ُٔمقا ايمٛم َ
يـ َآَمٛمُقا زمِف َو َفمز َُّرو ُه َوٞم َ ُ
ا َّيم ِذي ُأٞم ِْز َل ََم َٔم ُف ُأو َيمئِ َ
قن} [إظراف]135 :
ؽ ُه ُؿ ا ُْظم ْٖمٙمِ ُح َ
وظـ جٚبر

ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ « :ر ِضم َؿ اهلل َر ُصم ًال

ؼمى ،وإذا ا ْومت ََ٢م » أخرجف افٌخٚري .
َؽم ْٚم ًح٣م إذا َ
زم٣مع ،وإذا ْاؾم َ َ
ؾ٘ن ـٚن خز ًا ظْٓؿ ؾًْؿ اخلز ,وإن ـٚن دظٚء ؾدظٚء افٌْل ط
يًتجٚب ؽٚفٌ ً ,ٚؾتًرض ٕشٌٚب حهقفؽ ظذ دظٚء رشقل اهلل ط فؽ .
وؿد ُشئؾ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ أؾوؾ اإليامن ؾَٚل ايمِمػم
وايمًمضم٥م أخرجف أبق ظٌٔد ذم اإليامن ,وؽره مـ حدي ٞظّرو بـ ظًٌٜ
وفف صقاهد ,ؾٖؾوؾ اإليامن افهز ظذ ضٚظ ٜاهلل وظذ أؿداره وظـ
مًٚصٔف.
وافًامح ٜشامح ٜافٍْس ذم مجٔع مًٚمالتف ذم بٔتف  8ومع جرإف8
خِؼ ظئؿ ُتٔز بف افٌْل افُريؿ صذ اهلل ظِٔف
وأرحٚمف بؾ مع أظدائف ؾٓل ٌ
وشِؿ وأمر بف وح ٞظِٔف ورؽ ٛؾٔف.
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ِ
اَلٝمئ٣مت َفم َث ِ
راِتِؿ » أخرجف أبق داود ()2153
وؿد ؿٚل َ «:أ ِومٝمٙمقا َذ ِوي



ظـ ظٚئن ٜرِض اهلل ظْٓ. ٚ
وهذا مـ افًامح ٜاذا اخىٖ ظِٔؽ ٌ
رجؾ مـ ذوي اهلٔئٚت ربام ؽٌِتف
ًٍٕف أو أزه صٔىٕٚف وذم إصؾ إٔف فٔس مـ أهؾ هذا افنٖن ؾًٚجِف
بٚإلؿٚف ٜوافًٍق وادًٚحم ٜواجلزاء مـ جْس افًّؾ ؾ٘ذا ـْ ٝمـ أهؾ
افًامح ٜجٚءتؽ افًامح ٜوان ـْ ٝمـ أهؾ ادنٚح ٜحهِ ٝظِٔؽ
ادنٚح.ٜ
وؿد ؿٔؾ بٖن ادروءة افٍهٚح ٜوافًامح ,ٜؾًـ حذيٍ ٜوأيب مًًقد ؿٓٚ
ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٚن رجؾ يٌٚيع افْٚس وـٚن يَقل فٌِامٕف
ًن ودمٚوزوا ظـ ادُ ِ ِ
إيروا ادُ ِ ِ
قه َّ
يتجٚو َز ظَّْ ٚؾِام فَل اهلل ظز
هلل أن
فًؾ ا َ
َ
ٍ
ظّؾ ؽر صٚف إٓ إف ـٚن متّٔز ًا هبذا اخلِؼ افًئؿ وهذه
وجؾ بُثر
افهٍ ٜاجلِِٔ ٜؿٚل اهلل ظز وجؾ ٕ«:حـ ُّ ِ
دمٚوزوا ظـ ظٌديش
أحؼ بذفؽ مْف َ
ُ
متٍؼ ظِٔف .
وظـ ظٚئن ٜرِض اهلل ظْٓ ٚؿٚف ٝؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:
«ايمٙمٜم َّؿََ ،مـ َو ِ َرم َِمـ َأ َْم ِر ُأ ََّمتل ؾمٝمئً٣م َهم َُم َّؼ فمٙمٝمٜمؿَ ،هم ْ
٣مؾم ُٗم ْؼ فمٙمٝمفَ ،و ََمـ َو ِ َرم َِمـ
َأ َْم ِر ُأ ََّمتل ؾمٝمئً٣م َهم َر َهم َؼ هبِ ْؿَ ،هم ْ٣مر ُهم ْؼ ِزمف » أخرجف مًِؿ .
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ؿٚل ؿٚل
شٌ ٛفرؾؼ اهلل بؽ وظقٕف فؽ  8ؾًـ أيب هريرة
ؾٚفًامحٌ ٜ
قن ِ
قن ايمٔم ِ
ٌد َم٣م ىم٣من ايم َٔمٌدُ دم َفم ِ
أطمٝمف »
افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :وا ُ
هلل دم َفم ِ َ
أطم ِ
ىم٣من دم ضم٣مصم ِ٥م ِ
٣مصمتِ ِف ».
ٝمف َ
ىم٣من اهلل دم َضم َ
وَمـ َ َ َ
َ «8
وهذا اخلِؼ مْف اجلٌع إذ يُقن هذه افٍْس ضًٌٔتٓ ٚافًخٚء وافًامحٜ
وافتجٚوز وافًٍق وافهٍ ومْف ادُتً ٛافذي حيتٚج إػ ترويض افٍْس
ظِٔف ابتٌٚء إجر وادثقب ٜوظـ جٚبر

ؿٚلَ :م٣م رهمع إلم ايمٛمٌل صعم اهلل

َمر إٓ أَمر همٝمف زم٣ميمٔمٖمق  8وذفؽ فًامحًٍٕ ٜف .
فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أ ٌ
بؾ جٚءه افرجؾ يَقل ي ٚرشقل اهلل اين زٕٔ ٝؾٖظرض ظْف 8اين زٕٔٝ
ؾٖظرض ظْف  8اين زٕٔ ٝؾٖظرض ظْف حتك ؿٚهل ٚافرابً ٜمتٍؼ ظِٔف ,ؾِؿ
يُـ مًٚج ً
ال صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٚفًَقب ٜوفُْف ـٚن يًتٖين ويًٍق
ويهٍ .
وٓ أظيؿ مم ٚحهؾ فف مـ ـٍٚر ؿريش وـٍٚر افىٚئػ مـ إذى ومع
ذفؽ يٖتٔف جزيؾ ؾَٔقل فف هذا مِؽ اجلٌٚل مره بام صئ ٝؾَٔقل« :إن
أصالهبؿ ََمـ ئمٌدُ اهلل ِ ٓ ،
ِِ
ٕرصمق أن ُ ْ
يمم ُك زمِ ِف ؾمٝمئً٣م» متٍؼ ظِٔف
ُي ِر َج اهلل َِمـ
ظـ ظٚئن ٜرِض اهلل ظْٓ. ٚ
أي درج ٜمـ افًامح ٜـٚن ظِٔف رشقل اهلل ط ُيرجؿ حتك تُدمك
رجاله وفندة مٕ ٚزل بف ل يٍؼ إٓ بَرن افثًٚف ٛمـ افىٚئػ ,وـٚن
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صزهؿ ظِٔٓؿ ,فًؾ اهلل ظز وجؾ أن جيًؾ ؾٔٓؿ مـ يُقن ظٚبد ًا مقحد ًا هلل
ظز وجؾ ؾُٚن م ٚرجٚه وأمِف.
وحتتٚج افًامح ٜذم مًٚمِتؽ مع زوجتؽ ؾٚشّ

وٓ تٍو

وذم

مًٚمِتؽ مع وفدك م ٚاشتىً ٝإػ ذفؽ شٌٔال اشتٖين وٓ تًتًجؾ وؽِٛ
ج ٕٛٚافًامح ٜمع إخذ بٚحلزم .
وأظيؿ مـ ذفؽ ــ شّح ً ٚذم ظٌٚدتؽ  8إيٚك وافؼـٔٚت 8وافٌدع
ٍ
ٍ
بدظ ٜوالل وهل
حمدث ٜبدظ ٜوـؾ
واخلراؾٚت  8وحمدثٚت إمقر ؾ٘ن ـؾ
شٌ ٛخلزي افدٕٔ ٚوأخرة ًٕٖل اهلل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
ٌ
وافًامحٕٚ ٜدم ٌ ٜظـ ـرم افٍْس وشالم ٜافهدر وحًـ اخلِؼ ؾتجد ظْد
صٚحٌف افًٍق وافُرم وافنجٚظ ٜوافهٍ وافتجٚوز واإلحًٚن وافٌذل.
إذ أن افُريؿ ٓ يتخِؼ بٖخالق أهؾ افِئؿ افذيـ اذا ُتُـ مـ اإلًٕٚن ٓ
ئَؾ فف ظثرة ؾًـ شِّ ٜبـ إـقع

أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل

همٟمؽم ِ
ج ْح ش متٍؼ ظِٔف .
فف « :ي٣م ا ْزم َـ إىم َْق ِعََ :م َٙم٘م َ
ْ٦مْ ،
ومًْك احلدي ٞأي ارؾؼ وأحًـ افًٍق واصٍ إن ـٚن ذم ذفؽ صالح
فف وصالح فِّجتّع افذي هق ؾٔف ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿:هم َٚم ْـ َفم َٖم٣م َو َأ ْص َٙم َح
َهم َٟم ْصم ُر ُه َفم َعم اهلل ﴾ [افنقرى.]22 :
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وأم ٚادنٚح ٜافتل اظتٚده ٚاإلًٕٚن ؾتٗدي إػ تْٚؾر افَِقب وزيٚدة
افنحْٚء وافٌٌوٚء ؾ٘ن أشٚء افٔؽ  ٓ 8تًْك فف اإلشٚءة  8إن ؿك ذم حَؽ
ٓ تًْك فف تَهر ًا ؾٔيؾ ؿٌِؽ ممتِئ ً ٚظِٔف وتريد إٓتَٚم فًٍْؽ ؾتزداد
ٍ
بٖخالق ؽر
حنتؽ وختٚفػ هدي ٌٕٔؽ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وتتخِؼ
ممدوح ٜظْد افًَالء ؾو ً
ال ظـ ادًتَّٔغ 8ؾٚفًَالء حيٌقن افُرم وافًامحٜ
وافتجٚوز ,وافًٍق وافهٍ  ,وؽر ذفؽ مـ مًٚيل إمقر.
وؿد أمـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـثر مـ افْٚس بًٌ ٛدمٚوزه 8
وشامحتف 8بًٌ ٛظٍقه 8بًٌ ٛصٍحف إذ ـٚن ممتث ً
ال فَقل اهلل ظز وجؾ:
ِ ِ
ِ
{ َهم٣م ْفم ُ
كم} [ادٚئدة ,]11 :وذم حديٞ
٤م اظمُْ ْحًٛم َ
اص َٖم ْح إِ َّن اهلل ُُي ه
ػ َفمٛم ُْٜم ْؿ َو ْ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ ُحم َ ِ
َؿ َٚلَ :ؿٚت ََؾ َر ُش ُ
ٚر َب
قل ا ِ
هلل
َجٚبِ ِر ْب ِـ َظ ٌْ ِد ا ِ
ٚر ِ
احل ِ
ْب َـ َخ َه ٍَ ََ ,ٜؾ َجَ ٚء َر ُج ٌؾ ِمْ ُْٓ ْؿ ُي ََ ُٚل َف ُف َؽ ْق َر ُ
ث َحتَّك َؿَ ٚم َظ َذ
ث ْب ُـ ْ َ
قل اهللِ ص َّذ اهللُ َظ َِٔ ِف وش َِّؿ بِٚفًٔ ِ
رش ِ
هلل
ػَ ,ؾ ََ َٚلَ :م ْـ َي َّْْ ًُ َؽ ِمِّْل؟ َؿ َٚل " :ا ُ
ْ َ َ َ َّ ْ
َ
َ ُ
ػ ِم ْـ َي ِد ِهَ ,ؾ َٖ َخ َذ ُه َر ُش ُ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؾ ََ َٚل" :
افً ْٔ ُ
" َؾ ًَ ََ َط َّ
َخ ِر ِ
َمـ يٚمٛمَٔم َ ِ
آخ ٍذ َؿ َٚلَ " :
وأسم َُْم َٜمدُ َأن ْ َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ اهللُ،
َ ْ َْ ُ
ؽ َمٛمِّل؟ " َؿ َٚلُ :ـ ْـ ـ َ ْ
قل اهللِ؟ " َؿ َٚل ,َٓ :و َفُِـ ُأ َظ ِ
َو َأ ِّن َر ُؽم ُ
ٚهدُ َك َظ َذ َأ ْن َٓ ُأ َؿٚتِ َِ َؽَ ,و َٓ َأـ َ
ُقن
َ ْ

َم َع َؿ ْق ٍم ُي ََٚتِ ُِقٕ َ
َؽَ ,ؾ َخ َّذ َشٌِٔ َِ ُفَ ,ؾ َٖتَك َؿ ْق َم ُف َؾ ََ َٚلِ :ج ْئ ُتُ ُْؿ ِم ْـ ِظْ ِْد َخ ْ ِر
افْ ِ
َّٚس متٍؼ ظِٔف وافٍِظ ٕمحد .
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ؾٓذه جريّ ٜظيّك أراد أن يَتؾ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وفق
أشتُّـ مْف فَتِف ومع ذفؽ جيٚزيف بٚفهٍ وافًٍق وافسك بدون مٗاخذة
 8وأوذي مـ ادْٚؾَغ احدهؿ يَقل فف اظدل ي ٚحمّد وأخر يَقل فئـ
رجًْ ٚإػ ادديْ ٜفٔخرجـ إظز مْٓ ٚإذل يهػ افٌْل صذ اهلل ظِٔف
وشِؿ وأصحٚبف بٚفذف ٜومع ذفؽ يتجٚوز ويهٍ ويًٍق امتثٕ ًٓٚمر اهلل
اص َٖم ُحقا َضمت ََّٰك َي ْٟم ِ َيت اهلل زمِ َٟم َْم ِر ِه ﴾ [افٌَرة.]127:
﴿ َهم٣م ْفم ُٖمقا َو ْ
ؾٚرح ًٍٕؽ بٚفًامح ٜذم بًٔؽ ذم ذائؽ ذم هديتؽ ذم هٌتؽ ذم أخذك
ذم ـالمؽ ذم ظٍقك ذم صٍحؽ ذم مجٔع مًٚمالتؽ 8ارح ًٍٕؽ ؾ٘ن ؾوؾ
افًامح ٜيًقد إػ افٍْس أوًٓ تٌَك مىّئْ ٜؽر مٌٚفٔ ٓ 8ٜشٔام اذا اؿسن
بٚفًامح ٜآحتًٚب مـ اهلل ظز وجؾ تًِؿ أن مـ أشامء اهلل افًٍق وافٌٍقر
وافرحٔؿ وؽر ذفؽ مـ إشامء احلًْك ؾتتخِؼ بام دف ٝظِٔف مـ افًٍق
افهٍ وافتجٚوز واإلحًٚن وافُرم.
وأم ٚصٗم ادنٚح ٜؾًٔقد ظِٔؽ ؾتجد أن بًوٓؿ معء مـ افٌؾ واحلَد
واحلًد وشقء احلٚل ؾٚحلٔٚة ٓ ختِق مـ ادٌْهٚت ٓ ذم صٌٚحؽ ومًٚءك
وٓ ذم فِٔؽ وهنٚرك وٓ ذم حيك وشٍرك وٓ ذم صٌرك وٓ ـزك ؾ٘ذا
ـٚن هذا هق احلٚل ؾال أحًـ مـ إراح ٜافهدر بٚفًامح ٜوافتجٚوز
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واإلحًٚن وؽر ذفؽ مـ إخالق احلّٔدة افتل دظ ٚافٔٓ ٚاإلشالم ,وؿد
أحًـ مـ ؿٚل:
وٓ ترجق افًامح ٜمـ بخٔؾ**ؾام ذم افْٚر فِيّآن مٚء
ؿٚل ابـ حٌٚن ذم روو ٜافًَالء (ص:)020 :
افقاج ٛظذ افًٚؿؾ إذا ل يًرف بٚفًامح ٜأن ٓ يًرف بٚفٌخؾ ـام ٓ
جي ٛإذا ل يًرف بٚفنجٚظ ٜأن يًرف بٚجلٌـ وٓ إذا ل يًرف بٚفنٓٚم ٜأن
يًرف بٚدٓ ٜٕٚوٓ إذا ل يًرف بٕٚم ٜٕٚأن يًرف بٚخلٔ ٜٕٚإذ افٌخؾ بئس
افنًٚر ذم افدٕٔ ٚوأخرة وذ َم ٚيدخر مـ إظامل ذم افًٌَك  .اهـ
أشٖل اهلل ظز وجؾ أن يرزؿْ ٚوإيٚـؿ افهز وافًامح ٜوان يقؾَْٚ
فىٚظتٓؿ ومروٚتف
واحلّد هلل رب افًـٚدغ.

[]048

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق





المجلس السادس عشر :الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ

المجلس السادس عشر :الْحِ ْلمُ وَالْأَنَاةُ

1

احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل واصٓد أن ٓ افف إٓ اهلل
وحده ٓ ذيؽ فف واصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
تًِٔ ًام ـثرا.
أم ٚبًد:
ٕتُِؿ ذم هذا ادجِس ظـ خَِغ م ٚأحقج افْٚس إػ آظتْٚء بٖحدمهٚ
وافًٌد ظـ افثٚين أٓ ومه ٚإٕٚة و افًجِ. ٜ
أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ امتدح أصٟ
وظـ أيب شًٔد اخلدري
هلل ِْ :
ٝمؽ َخل ِْم َٙمت ْ ِ
ظٌد ؿٔس وؿٚل « :إِ َّن همِ َ
اْل ْٙم ُؿ َو ْإَٞمَ٣م ُة» أخرجف
َكم ُي هٌ ُٜمم ا ُ
مًِؿ .
احلِؿ وهق افتحع بٚفهٍ و افهز و افتجٚوز ,وإٕٚة :ظدم افًجِ.ٜ
احل ّْدُ اهلل ا َّف ِذي َج ٌَ َِِْل َظ َذ ُخ ُِ ََ ْ ِ
هلل
غ ُحيِ ٌُّ ُٓ َام ا ُ
وذم روايَ :ٜؿ َٚلَ ْ :
َو َر ُشق ُف ُف .
ظـ شٓؾ بـ شًد

ِ
ايمُمٝمْم٣منش
 « :ايمت ََّٟم ِّن َمـ اهللِ  ،و ايم َٔم َجٙم ُ٥م َمـ

أخرجف افسمذي .

1

كان هذا المجلس في التاسع عشر من رمضان لعام 1٤٤1هـ
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أي أن افتٖين مىِقب ذم ـثر مـ إمقر ٕن افًجِ ٜوافىٔش شٌٛ
فِْدم .
ؿٚل ابـ حٌٚن روو ٜافًَالء (ص:)101 :
ومـ صٔؿ إمحؼ افًجِ ٜواخلٍ ٜوافًجز وافٍجقر واجلٓؾ وادَٝ
وافقهـ وادٓٚب ٜوافتًرض وافتحٚشد وافيِؿ واخلٔ ٜٕٚوافٌٍِ ٜوافًٓق
وافٌل وافٍحش وافٍخر واخلٔالء وافًدوان وافٌٌوٚء
وإن مـ أظيؿ أمٚرات احلّؼ ذم إمحؼ فًٕٚف ؾٕ٘ف يُقن ؿٌِف ذم ضرف
فًٕٚف َم ٚخىر ظذ ؿٌِف ٕىؼ بف فًٕٚف
وإمحؼ يتُِؿ ذم شٚظ ٜبُالم يًجز ظْف شحٌٚن وائؾ ويتُِؿ ذم
افًٚظ ٜإخرى بُالم ٓ يًجز ظْف بٖؿؾ  .اهـ
ؾٚفتٖين شٌ ٛمـ أشٌٚب افتٍُر ذم افًقاؿ ٛومـ تٍُر ذم افًٚؿٌ ٜؽٚفٌ ًٚ
يًِؿ ؾِق أن رج ً
ال إذا ؽو ٛتٖٕك شٚظ ٜأو شٚظتغ يذه ٛم ٚذم ؿٌِف مـ
افٌو ٛويًِؿ أن ادًٖف ٜـ ٕٝٚأؿؾ مم ٚوؿع ؾٔف بؾ مـ ظجٔ ٛصٖن
افىالق افذي يَع ؾٔف ـثر مـ افْٚس بًٌ ٛظدم افتٖين وافتزام إمر
َ ,ؾ ََ َٚل« :إٔف ضِؼ ا ْم َر َأ َت ُف َو ِه َل َح ِٚئ ٌضَ ,ؾ ًَ َٖ َل
افٌْقي ظـ ا ْب َـ ُظ َّ َر
هلل َظ َِ ْٔ ِف َوش َِّؿ َؾ َٖمر ُه َأ ْن ُير ِ
اج ًَ َُٓ ,ٚث َّؿ ُي َى ِِّ َؼ ِم ْـ ُؿ ٌُ ِؾ ِظدَّ ِ َهتٚش
ُظ َّ ُر افٌَِّْ َّل َص َّذ ا ُ
َ
َ َ ََ
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ٍ
ؾِق أن رج ً
حٔض
ال ؽٚو ٛامرأتف ثؿ وؿع ذم ًٍٕف أن يىَِٓ ٚؾُ ٕٝٚذم
ؾٚشتئْك ربام بًد احلٔض ظٚدت إمقر إػ جمٚرهي ٚو ذه ٛم ٚذم ًٍٕف.
ٞمً٣من َِمـ َفم َج ٍؾ ﴾
ؾٚفتٖين مـ اهلل ؿٚل اهلل ظزوجؾُ ﴿ :طمٙمِ َؼ ا ِإل ُ
[إٌٕٔٚء.]15:
ؾتدل أي ٜظذ اإلًٕٚن بىًٌٔتف ظجقل ذم مجٔع صٖٕف إذ إٔف ٓ يٍُر ذم
افًقاؿ. ٛ
ؾًِْقد إًٍْ ٚافتٖين ذم مًٚمالتْ ٚحتك ٓ يَع مْ ٚافْدام ٜظذ م ٚيهدر
حريص ظذ إدخٚل احلزن ظذ اإلًٕٚن ؾٕ٘ف
مْ ٚمـ أؾًٚل وٕن افنٔىٚن
ٌ
يًٚجِف ذم اـثر صٗوٕف.
بْٔام ادًٚرظ ٜوافًجِ ٜهل م ٚتُقن ذم ؾًؾ اخلرات ,ؿٚل اهلل ظز وجؾ:
اخلغم ِ
ات﴾ [افٌَرة َ ﴿ 8]126:و َؽم ِ
٣مر ُفمقا إِ َ َٰلم ََمٕم ِْٖم َر ٍة َِّمـ َّر ِّزم٘م ُْؿ ﴾
﴿ َهم ْ
٣مؽم َتٌِ ُٗمقا َْ ْ َ
أن افٌْل ط ؿٚل« :زم ِ
٣مد ُروا
[ آل ظّران 8 ]111:وظـ أيب هريرة
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ايمر ُصم ُؾ َُم ْ٠م َِمٛمً٣م َو ُي ْٚم ِِس ىمَ٣مهمِ ًراَ ،أ ْو
زمِ ْ٣مَٕ ْفم َمل هم َتٛمً٣م ىمَٗم َْم ِع ايم َّٙم ْٝم ِؾ اظمُْ ْٓمٙمؿُِ ،ي ِْمٌِ ُح َّ
ِ
ِ
ِ
ٝمع ِديٛمَ ُف زمِ َٔم َر ٍ
ض َِم َـ ايمده ْٞم َٝم٣م» أخرجف مًِؿ .
ُي ْٚمِس َُم ْ٠مَمٛمً٣م َو ُي ِْمٌِ ُح ىمَ٣مهم ًراَ ،يٌِ ُ
ؾُؾ هذه أوامر مـ اهلل ظز وجؾ ومـ رشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ
ادًٚرظ ٜوادٌٚدرة د ٚيٗدي إػ مروٚة اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ,ؾ ًَ ِـ إَ ْش َق ِد,
َؿ َٚلَ :ش َٖ ْف َُ ٝظ ِٚئ َن ََ ٜم ٚـ َ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َي ْهْ َُع ِذم َب ْٔتِ ِف؟ َؿَ ٚف ْ:ٝ
َٚن افٌَِّْ ُّل َص َّذ ا ُ
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ُقن ِذم ِمْٓ ََِ ٜأهِِ ِف َ -تًِْل ِخدْ م ََ ٜأهِِ ِف َ -ؾِ٘ َذا ح َ ِ
َٚن َيُ ُ
«ـ َ
افه َ
ال ُة َخ َر َج
َ ْ
ْ ْ
يت َّ
ْ
َ َ
افهال َِةش أخرجف افٌخٚري .
إِ َػ َّ
وظـ ابـ ظٌٚس

َٔمجٙمقا َ
اْل َّ٨م –ئمٛمل
ؿٚل ؿٚل افٌْل ط « :سم َّ

أضمدَ ىمؿ ٓ َيدْ ري َم٣م َي ِ
ٔمر ُض يمف» أخرجف أمحد ( ,)0646وذم
ايمٖمريّم٥مَّ -
هم١من َ
شْده إشامظٔؾ بـ خٍِٔ ٜفُْف ذم افٌٚب .
ؾ٘ن اإلًٕٚن ٓ يدري فًِف أن يَْىع ؾًٔجز بٌدٕف أو يًجز بامفف أو فتًذر
إمـ أو د ٚحيدث مـ إمقر افتل ؿد حتقل بْٔف وبغ افىٚظ ٜؿٚل اهلل ظز
ٍ
ِ ٍ
وجؾَ ﴿ :و َؽم ِ
ات َو ْإَ ْر ُض
ايمً َم َو ُ
٣مر ُفمقا إِ َ َٰلم ََمٕمْٖم َرة َِّمـ َّر ِّزم٘م ُْؿ َو َصمٛمَّ٥م َفم ْر ُو َٜم٣م َّ
ِ ِ
ِ
كم﴾[آل ظّران.]111:
ُأفمدَّ ْت يم ْٙم ُٚمتَّٗم َ
وؿٚل شٌحٕٚفَ ﴿ :ؽم٣مزمِ ُٗمقا إِ َلم ََمٕم ِْٖم َر ٍة َِّمـ َّر ِّزم٘م ُْؿ َو َصمٛم ٍَّ٥م ﴾ [احلديد.]01:

ؾٖمر بٚدًٚرظ ٜوادًٚبَ ٜإػ اخلرات 8وادزات ٕن اإلًٕٚن يًٚبؼ مٚ
يىرأ ظِٔف مـ افنقاؽؾ افتل ؿد حتقل بْٔف وبغ ضٚظ ٜاهلل ؾًـ ابـ ظٌٚس
ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :ا ْنمتَٛم ِ ْؿ َمخ ًًْ٣م َوم ٌْ َؾ َمخ ٍ
ْسَ :ؾم ٌَ٣م َزم َؽ
ؽَ ،و ِنمٛم َ
َؽ َوم ٌْ َؾ ُؾمٕمْٙمِ َ
ؽَ ،و َهم َرانم َ
َؽ َوم ٌْ َؾ َؽم َٗم ِٚم َ
ؽَ ،و ِص َّحت َ
َوم ٌْ َؾ َه َر َِم َ
َ٣مك َوم ٌْ َؾ
َهم ْٗم ِر َكَ ،و َضم َٝم٣مسمِ َ
ؽ َوم ٌْ َؾ ََم ْقسمِ َؽ»
واؽتْٚم هذه إمقر إٕام يُقن بٚدًٚرظ ٜوادٌٚدرة إػ اؽتْٚم إوؿٚت
واإلـثٚر مـ افىٚظٚت وافَربٚت ؾٍل صٖن افديـ ادًٚبَ ٜادًٚبَ ٜوذم صٖن
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إمقر افدٕٔقي ٜظذ اإلًٕٚن أن يُقن متٖٕٔ ً ٚؽر مًتًجؾ إير إػ صٖن
افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مع أهى بدر أه شًٌغ وـٚن ؿد ؿتؾ مـ
ادؼـغ شًٌغ ؾُٚن رأي ظّر رِض اهلل ظْف أن يَتِقا أشقة بّـ شٌَٓؿ
ورأيف ـٚن صٚئٌ ً ٚبٚفًٌْ ٜفتٖدي ٛافُٚؾريـ وادؼـغ وـٚن رأي أيب بُر
آشتئْٚء هبؿ فًؾ اهلل ظز وجؾ أن هيدهيؿ وأخذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
برأي أيب بُر ًٕؿ ؿد ظرض ظِٔٓؿ افًذاب فُـ ؿد ظٍ ٚاهلل وـ ٕٝٚافًٚؿٌٜ
فالشتئْٚء حٔ ٞصٚر اـثر هٗٓء افًًٌغ مـ أهؾ اإلشالم إَذهؿ اهلل ظز
وجؾ مـ افْٚر وصٚروا ٕكة فديـ اإلشالم ,واحلدي ٞأصِف ذم مًِؿ ظـ
ابـ ظٌٚس

.

شٌ ٛفِْير إػ افًقاؿ ٛبْٔام
ؾٓٚشتئْٚء ظٚؿٌتف ضٌٔ 8ٜظٚؿٌتف محٔدة
ٌ
صٚح ٛافىٔش وافًجِ ٜربام حلَف افير افديْل وافدٕٔقي وفذفؽ ؿٚل
ظّر « إيٚك وظثرات افنٌٚبش ٕن افنٌٚب أـثر ظجِ ٜمـ افنٔقخ 8
افنٔقخ ؿد ذهٌ ٝمْٓؿ حيقظ افٍْس وتًِّقا مـ افتجٚرب ذم ـثر مـ
إمقر
ٍ
رء بحًٌف اذا جٚء ٕداء اهلل افهالة ًٕتًجؾ8
ؾٚهلل اهلل ذم افًّؾ بُؾ
وإذا جٚء أمر اهلل بٚفهٔٚم ًٕتًجؾ إذا جٚء أمر اهلل بٚحلًٕ ٟتًجؾ  8وإذا
جٚء امر اهلل بٚإلٍٕٚق ذم شٌٔؾ اهلل ًٕتًجؾ 8اذا جٚء إمر بٚفذـر ًٕتًجؾ
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وٓ ًٕقف أمقر افىٚظ ٓ ٜتًقف ؾٔٓ ٚوتَقل ذم افٌد أو بًديـ  « 8ب ِ
ٚد ُروا
َ

إٔف شئؾ افٌْل ط أي إظامل
بِ ْْ َٕٚظ َام ِل ش ؾًـ ظٌد اهلل بـ مًًقد
ايمِم َال ُة َفم َعم َو ْومتِ َٜم٣م » وجٚء ذم فٍظ « دم َّأو ِل َوومتِٜم٣م».
أح ٛإػ اهلل ؾَٚلَّ « :
مع أن هذه افٍِي ٜل تثٌ ٝفُـ افًّؾ ظِٕٔٓ ٚن اإلًٕٚن يٌٚدر بٚفىٚظٜ
ويتَرب إػ اهلل ظز وجؾ هب ٚوتزأ ذمتف بٖدائٓ ٚبْٔام إذا تٖٕك وتٖخر ؾٚتف.
وفق تٖمِْ ٚحٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم صٖن احلدئٌ 8ٜحٔ ٞـٚن
افهحٚب ٜروقان اهلل ظِٔٓؿ حريهغ ظذ دخقل مُ ٜوفق أدى ذفؽ إػ
افَتٚل حلرصٓؿ ظذ اخلر وضًّ ً ٚذم وظد اهلل ظز وجؾَ ﴿ :يمتَدْ ُطم ُٙم َّـ اظمَْ ًْ ِ
جدَ
ِِ
َْ
كم ﴾ [افٍت .]05:
٣مء اهلل آَمٛم َ
اْل َرا َم إِن َؾم َ
وـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حريه ً ٚظذ مهِح ٜاإلشالم
ٍ
ذوط ذم طٚهره ٚجمحٍ ٜبٖهؾ
وادًِّغ ؾِذفؽ ـٚت ٛافٍُٚر ظذ
اإلشالم وفُْٓ ٚمع افهز وافتٖين ـٚن ؾٕٔٓ ٚكة أهؾ اإلشالم.
ُو ِّؿ َع افهِ وادًِّقن يٌُقن مْف ويتٖدقن مـ وضٖتف وذوضف ؾٖٕزل
اهلل ظز وجؾ ﴿ :إِٞمَّ٣م َهمت َْحٛمَ٣م َيم َ
ؽ َهمت ًْح٣م هَمٌِٝمٛمً٣م﴾ [افٍت .]1:
ؿٚل ظّر ي ٚرشقل اهلل أو ؾت هق? ؿٚل ًٕؿ.
وفذفؽ يرى ـثر مـ أهؾ افًِؿ أن افٍت افًئؿ هق صِ احلدئٌٕ ٜن
افٍُٚر اظسؾقا بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؾً ً
ال م ٚهل إٓ فٔٚل وأيٚم
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وييٓر برـ ٜهذا افهِ وهذا افتٖين افذي حهؾ مـ افٌْل صذ اهلل ظِٔف
وظذ آفف وشِؿ ذم دخقل مُ ٜحٔ ٞتْٚزل افٍُٚر ظـ مًٖف ٜرد مـ جٚءهؿ
مـ ادًِّغ بًدم ٚأوؿع ؾٔٓؿ أبق بهر 8ـذفؽ ًٕخ اهلل ظز وجؾ رد
ادٗمْٚت إػ افٍُٚر 8ووؿع مـ افٍُٚر َٕض افهِ ؾُٚن بًد ذفؽ أن
افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دخؾ مُ ٜوظذ رأشف ادٌٍر وأبٚحٓ ٚاهلل ظز
وجؾ فف بًٌَٕ ٛوٓؿ هلذا افهِ مُْف اهلل مْٓؿ.
وحتك بًض أمقر افىٚظٚت ٓ جيقز أن تًتًجِٓ ٚؿٌؾ وؿتٓ ٚبٚفهالة
ؿٌؾ وؿتٓ ٚؾال جيقز أن تًٚجؾ افٍىر ؿٌؾ وؿتف ـام إٔف ٓ جيقز أن تٗخر
ظْد احلٚـؿ َؿ َٚلَ :ش ِّ ًْ َُ ٝر ُش َ
قل اهلل
افٍىر ظـ وؿتف ,ؾًـ أيب امٚمٜ
قلَ " :زم ْٝمٛمَ٣م َأٞمَ٣م ٞمَ٣مئِ ٌؿ ،إِ ْذ َأسم ِ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َي َُ ُ
َ٣من َر ُصم َال ِنَ ،هم َٟم َطم َذا زمِ َّم ٌْ ِٔمل،
َص َّذ ا ُ
٦م :إِ ِّن َٓ ُأؿمِ ُٝمؼَ .هم َٗم َ٣مٓ :إِٞمَّ٣م َؽمٛم ًَُ ِّٜم ُٙم ُف
اص َٔمدْ َ .هم ُٗم ْٙم ُ
َهم َٟم َسم َٝم٣م ِِب َصم ٌَ ًال َو ْفم ًراَ ،هم َٗم َ٣مٓ ِرمْ :
ِ
ْ٦م ِدم ؽمق ِ
اء َْ
َيم َ
كم زمِ َٔم َر ِاومٝمٌِ ِٜم ْؿ،
ؽَ ،هم َِم ِٔمدْ ُت َضمتَّك ُىمٛم ُ
اجل ٌَ ِؾ َ ...هم١مِ َذا زمِ َٗم ْق ٍم َُم َٔم َّٙمٗم َ
َ َ
ِ ِ
ِ
َُم َُم َّٗم َٗم ً٥م َأ ْؾمدَ ا ُوم ُٜم ْؿ ،سم ًَِ ُ
يـ
ٝمؾ َأ ْؾمدَ ا ُوم ُٜم ْؿ َد ًَم٣مَ ،هم ُٗم ْٙم ُ
٦مََ :م٣م َه ُ٠م َٓء؟ َوم َ٣ملَ :ه ُ٠م َٓء ا َّيمذ َ
ون َومٌ َؾ َ ِ
ِ
َت َّٙم ِ٥م َص ْق َِم ِٜم ْؿ .
ُي ْٖمْم ُر َ ْ

وـ ٕٝٚافًرب تًّل افًجِ ٜأم افْدامٚت ,واهلل ادًتًٚن .
واحلّد هلل رب افًٚدغ
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احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل واصٓد أن ٓ افف إٓ اهلل
واصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف.
أم ٚبًد:
ممدوح حمٌقب ومذمقم مٌٌقض أٓ
ٕتُِؿ ذم هذا ادجِس ظـ أمريـ
ٌ
ومه ٚافَقة وافوًػ .
ؾٚفَقة مـ صٍٚت افُامل وهلذا شّك اهلل ظز وجؾ ًٍٕف بٚفَقي أي ذي
افَقة ؾال يًجزه رء وٓ يُرثف رء ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وٓ َيئُق ُد ُه
ِ
ِ
ِ
ٝمؿ﴾ [افٌَرة ,]033:وؿٚل تًٚػَ ﴿ :و ْإَ ْر ُض َمجِٝم ًٔم٣م
ضم ْٖم ُٓم ُٜم َم َو ُه َق ا ْيم َٔم هقم ا ْيم َٔمٓم ُ
ِ ِِ
ِ ِ
٣ملم َفم َّم
ات ََم ْْم ِق َّي ٌ
ايمً َم َو ُ
َوم ٌْ َّم ُت ُف َي ْق َم ا ْيمٗم َٝم َ٣مَم٥م َو َّ
٣مت زمِ َٝمٚمٝمٛمف ۚ ُؽم ٌْ َح٣م َٞم ُف َو َسم َٔم َ َٰ
ُي ْ ِ
ُقن ﴾ [افزمر.]45:
ممىم َ
ايمرز ُ
َّاق ُذو
ؾٓق افَقي ذم ذاتف وصٍٚتف وأؾًٚفف ,ؿٚل تًٚػ ﴿ :إِ َّن اهلل ُه َق َّ
ِ ِ
كم﴾[افذاريٚت.]36:
ا ْيم ُٗم َّقة اظمَْت ُ
ثؿ إن اهلل ظز وجؾ جًؾ افٌْقة وافرشٚف ٜذم إٌٕٔٚء وادرشِغ ومهٚ
أؿقى افْٚس ظزيّ ٜو أؿقاهؿ ظّ ً
ال و أؿقاهؿ إخالص ً ٚو أؿقاهؿ صجٚظٜ
وأؿقاهؿ بذًٓ وأؿقاهؿ ظىٚء
1

كان هذا المجلس في العشرين من رمضان لعام 1٤٤1هـ
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طمغم
اظم٠مَمـ
وذم حدي ٞأيب هريرة ظْد مًِؿ ؿٚل رشقل اهلل ط«:
ه
ُ
ايمٗمقي ٌ
ايمّم ِ
ِ
ٔمٝمػ ودم ٍّ
طمغم » .
وأضم٤م إلم اهللِ َِم َـ
اظم٠مَمـ َّ
ه
ىمؾ ٌ
مٗمْٚن ـالمه ٚمقحد هلل ومهع وصٚئؿ وحٚج ومًتّر وؽر ذفؽ مـ
أبقاب اخلر إٓ أن أحدمه ٚأؿقى ذم اشتَٚمتف 8أؿقى ذم ظِّف 8أؿقى ذم
ظِّف 8أؿقى ذم تٌٌِٔف ؾٓذا اح ٛإػ اهلل فُثرة م ٚيتَرب بف مـ افىٚظٚت
وافَربٚت وادٗمـ افؤًػ وان ـٚن ؾٔف خر إٓ إٕف دون ذفؽ ويَقل
اضم ِر ْص فمعم َم٣م َيٛمٖم ُٔم َ
ؽ» .
افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مرصد ًا فِّٗمْغْ « :
ٍ
حٚل واحد مـ افوًػ وافٍتقر وافًُؾ وفُـ
إيٚك أن تٌَك ظذ
احرص ظذ م ٚيًٍْؽ واشتًـ بٚهلل ظذ افًّؾ ٓن اهلل ظز وجؾ هق افذي
يًغ افًٌد ؾ٘ذا أظٕٚف ؿقاه واهلّف رصده وهداه.
٣مك َٞم ْٔم ٌُدُ َوإِ َّي َ
وـٚن مم ٚؾرض اهلل ظِْٔ ٚأن َٕقل ذم ـؾ رـً ﴿ ٜإِ َّي َ
٣مك
ِ
كم ﴾
ٞم ًَْتَٔم ُ
وـٚن دظٚء افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ « :ايم َّٙم ُٜم َّؿ َأ ِفمٛمِّل َفم َعم ِذىم ِْر َك،
َو ُؾم٘م ِْر َكَ ،و ُضم ًْ ِـ ِفم ٌَ٣م َدسمِ َ
ؽ» أخرجف أمحد ظـ ابـ مًًقد

.

إن افَقة اإليامٕٔ ٜمىِقب ٜمـ افرجٚل وافًْٚء ظذ ٍ
حد شقاء 8مىِقب ٜمـ

مجٔع ادٍُِغ ذم مجٔع شْقات تٍُِٔٓؿ ووؿد أمر اهلل ظز وجؾ بٖخذ افديـ
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ِ ِ
َ٣مب زمِ ُٗم َّق ٍة﴾ [مريؿ ,]10:وؿٚل دقشك:
ُي َٝم َٰك ُطمذ ا ْيم٘مت َ
بَقة ,ؾَٚلَ ﴿ :ي٣م َ ْ
﴿ َهمخُ ْذ َه٣م زمِ ُٗم َّق ٍة َو ْأ َُم ْر َوم ْق ََم َ
ؽ َي ْٟم ُطم ُذوا زمِ َٟم ْضم ًَٛم ِ َٜم٣م﴾ [إظراف. ]123:
ِ
قر ُطم ُذوا ََم٣م آ َسم ْٝمٛمَ٣مىم ُْؿ زمِ ُٗم َّق ٍة
وؿٚلَ { :وإِ ْذ َأ َطم ْذٞمَ٣م َمٝم َث٣م َوم٘م ُْؿ َو َر َهم ْٔمٛمَ٣م َهم ْق َوم٘م ُُؿ ايم هْم َ
وا ْذىمُروا َم٣م همِ ِ
قن} [افٌَرة]41 :
ٝمف َيم َٔم َّٙم٘م ُْؿ َسم َّت ُٗم َ
َ ُ َ
ؾًذ اإلًٕٚن أن يُقن ؿقي ً ٚذم أخذه بٚفديـ.
ومـ أمثِ ٜذفؽ افهالة تيٓر افَقة ؾٔٓ ٚبٚدحٚؾي ٜظِٔٓ ٚذم أوؿٚهت8 ٚ
ٍ
ظّؾ حيقل بْٔؽ وبْٔٓ8 ٚ
وبٚإلتٔٚن هب ٚظذ أوجف ـامهل8 ٚبٚدٌٚدرة هل ٚؿٌؾ ـؾ
وبٚفتٖد برشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾٔٓ ٚوظِٔٓ ٚؾَس.
ؾ٘ذا أردت أن تُقن ؿريٌ ً ٚمـ اهلل ؾُـ ؿقي ً ٚذم افتًّؽ بُتٚب اهلل وشْٜ

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
وؿد ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٚن حريه ً ٚظذ ؿقة أصحٚبف ؾَٔقل
ىم٣من َي ُٗمق ُم
فًٌد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص« :ي٣م َفم ٌْدَ اهللَ ٓ ،سم٘م ُْـ َِم ْث َؾ ُهم َال ٍن َ
ؼم َك ِوم َٝم٣م َم ايم َّٙم ْٝم ِؾ» أخرجف مًِؿ (. )1137
ايم َّٙم ْٝم َؾَ ،هم َ َ
وظـ ظٌد اهلل بـ هجس ؿٚل ـٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل ذم شٍره
زمؽ َِمـ َ
« وأفمق ُذ َ
اْل ْق ِر َزمٔمدَ ايم٘م َْق ِر » أخرجف مًِؿ (. )1121
ؾٔدظق اهلل ظز وجؾ افثٌٚت وافتًّؽ بٚفديـ بَقة وأن ٓ يرجع افََٓرة
ٓن افنٔىٚن يىّع ذم ؤًػ افديـ أم ٚافَقي ؾَد حيٍظ مْف بتقؾٔؼ اهلل فف
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ثؿ بُثرة أذـٚره وصِقاتف وؽر ذفؽ ,ؿٚل اهلل ظزوجؾ ﴿ :إِ َّن ِفمٌ ِ
٣مدي َيم ْٝم َس
َ
ؽ َِم َـ ا ْيمٕم ِ
٣من إِ َّٓ ََم ِـ ا َّسم ٌَ َٔم َ
َيم َ
يـ﴾ [احلجر]20:
ؽ َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ ُؽم ْٙم َْم ٌ
َ٣مو َ
ؾٔحرص افنٔىٚن ظذ افؤًػ ذم افًِؿ يٖتٔف بٚفٌدع واخلراؾٚت 8ؾٖٔتٔف
بٚفؼـٔٚت 8ويٖتٔف افٌِٔٚت وحيرص ظذ افؤًػ ذم افًّؾ وربام تًِط
ظِٔف ؾٚتٚه بٚفنٓقات وافنٌٓٚت ؾًٍٔد ظِٔف ديْف ودٕٔٚه وأوٓه وأخراه.

وافْٚس ذم افَٔٚم ٜظذ ؿدر أظامهلؿ ذم افدٕٔ ٚوؿقهتؿ اإليامٕٔ ,ٜيًرف
ذفؽ بّرورهؿ ظذ افكاط ,ؾٍل حدي ٞظ َٖ ِيب ُه َر ْي َرةَ ,و ُح َذ ْي ٍَ ََ ,ٜؿ ََ :ٓٚؿ َٚل
ِ
َر ُش ُ
َّ٣مسَ ،هم َٝم ُٗمق ُم
َي َٚم ُع ا ُ
هلل َسم ٌَ َ٣مر َك َو َسم َٔم َ٣ملم ايمٛم َ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿ " َ ْ
ػ ََُل ُؿ َْ
ُقن َضمتَّك ُسم ْز َيم َ
ُقن آ َد َمَ ،هم َٝم ُٗمق ُيمق َنَ :ي٣م َأ َزم٣مٞمَ٣مْ ،اؽم َت ْٖمتِ ْح َيمٛمَ٣م
اجل َّٛم ُ٥مَ ،هم َٝم ْٟمسم َ
اظمُْ ْ٠م َِمٛم َ

قلَ :و َه ْؾ َأ ْطم َر َصم٘م ُْؿ َِم َـ َْ
َْ
اجلٛمَّ َ٥مَ ،هم َٝم ُٗم ُ
٦م
اجلٛم َِّ٥م إِ َّٓ َطمْمِٝم َئ ُ٥م َأزمِٝم٘م ُْؿ آ َد َمَ ،يم ًْ ُ
ِ
ِ
ِ
زمِِم ِ
٣مضم ِ
ٝمؿ َطمٙمِ ِ
هلل "َ ،وم َ٣ملَ " :هم َٝم ُٗم ُ
٤م َذيمِ َ
ٝمؿ:
ٝمؾ ا ِ
َ
قل إِ ْزم َراه ُ
ؽ ،ا ْذ َه ٌُقا إِ َلم ا ْزمٛمل إِ ْزم َراه َ
ِ
ؽ ،إِٞمَّم ُىمٛم ُ ِ ِ
٣مضم ِ ِ
٦م زمِِم ِ
قؽمك
َيم ًْ ُ َ
ْ٦م َطمٙم ًٝمال َم ْـ َو َر َاء َو َر َاء ،ا ْفمٚمدُ وا إِ َلم َُم َ
٤م َذيم َ َ
قؽمك َص َّعم اهللُ َفم َٙم ْٝم ِف
َص َّعم اهللُ َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ ا َّيم ِذي َىم َّٙم َٚم ُف اهللُ َسم٘مْٙمِ ًٝممَ ،هم َٝمٟمْسم َ
ُقن َُم َ
هلل ور ِ
ِ ِ
ِ
٦م زمِِم ِ
٣مضم ِ
َو َؽم َّٙم َؿَ ،هم َٝم ُٗم ُ
٤م َذيمِ َ
وضم ِف،
قلَ :يم ًْ ُ َ
ٝمًك ىمَٙم َٚم٥م ا ِ َ ُ
ؽ ،ا ْذ َه ٌُقا إِ َلم فم َ
٦م زمِِم ِ
قل ِفمٝمًك ص َّعم ا ُ ِ
٣مضم ِ
٤م َذيمِ َ
حم َّٚمدً ا َص َّعم
ُقن ُ َ
ؽَ ،هم َٝم ْٟمسم َ
هلل َفم َٙم ْٝمف َو َؽم َّٙم َؿَ :يم ًْ ُ َ
َهم َٝم ُٗم ُ َ َ
اهللُ فم َٙمٝم ِف وؽم َّٙمؿَ ،همٝم ُٗمقم َهمٝم ْ٠م َذ ُن َيمف ،وسمُرؽم ُؾ ْإََم٣م َٞم ُ٥م و ِ
قَم ِ
٣من َصم َٛم ٌَت َِل
ايمرضم ُؿَ ،هم َت ُٗم َ
َ َ َّ
ُ َ ْ َ
َ ْ َ َ َ َ ُ ُ
ِ
ِ ِ
َ
ي
٦م :زمِ َٟم ِِب َأٞم َ
ػم ِق " َوم َ٣ملُ :وم ْٙم ُ
ْ٦م َو ُأ َِّمل َأ ه
ِّ َ
ايمٌماط َيٚمٝمٛمً٣م َوؾم َم ًَٓ ،هم َٝم ُٚم هر أ َّو ُيم٘م ُْؿ ىمَ٣م ْيم َ ْ
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َيش ٍء ىم ََٚم ِّر ا ْيم َ ِ
ػ َي ُٚم هر َو َي ْر ِصم ُع ِدم َؿم ْر َهم ِ٥م َفم ْ ٍ
َ
ِ
ػم ِق َىم ْٝم َ
كم؟
ْ
ػمق؟ َوم َ٣مل " :أ ََل ْ سم ََر ْوا إ َلم ا ْيم َ ْ
ْ
ُشمؿ ىمَٚمر ايمريحِ ُ ،شمؿ ىمَٚمر ايم َّْم ِغمَ ،و َؾمدِّ ايمر َصم ِ
٣ملَْ َ ،ت ِري ِهبِ ْؿ َأ ْفم َم َُل ْؿ َو َٞمٌِ هٝم٘م ُْؿ َوم٣مئِ ٌؿ
ِّ
َّ َ ِّ ْ
َّ َ ِّ ِّ
ِ ِ
فم َعم ايمٌم ِ
قلَ :ر ِّب َؽم ِّٙم ْؿ َؽم ِّٙم ْؿَ ،ضمتَّك َسم ْٔم ِ
اط َي ُٗم ُ
لء
َ
ج َز َأ ْفم َم ُل ا ْيمٔم ٌَ٣مدَ ،ضمتَّك ََيِ َ
ِّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٝم٤م
ايمٌماط ىم ََاليم ُ
ايمر ُصم ُؾ َهم َال َي ًْتَْم ُ
ٝمع َّ
َّ
ايمً ْ َغم إِ َّٓ ز َْضم ًٖم٣م "َ ،وم َ٣ملَ « :ودم َضم٣م َهمت َِل ِّ َ

وس ِدم ايمٛم ِ
قر ٌة زمِ َٟم ْطم ِذ ََم ِـ ُا َِم َر ْت زمِ ِفَ ،هم َٚمخْ دُ ٌ
َّ٣مر»
وش ٞمَ٣مجٍ َ ،و ََم ْ٘مدُ ٌ
َُم َٔم َّٙم َٗم ٌ٥م ََم ْٟم َُم َ
قن َطم ِري ًٖم٣م أخره مًِؿ .
َوا َّيم ِذي َٞم ْٖم ُس َأ ِِب ُه َر ْي َر َة زمِ َٝم ِد ِه إِ َّن َوم ْٔم َر َصم َٜمٛم ََّؿ َيم ًَ ٌْ ُٔم َ
ؾ٘يٚك أن تُقن ؤًٍ ً ٚذم ديْؽ ومـ رمح ٜاهلل ظز وجؾ بًٌٚده إٔف ل
يًِؼ افديـ بٚفَقة افٌدٕٔ ٜوإن ـ ٕٝٚافَقة افٌدٕٔ ٜمٍٔدة ذم جٓٚد إظداء8
وذم أداء افٍرائض وافقاجٌٚت  8ذم ٍ
ـثر مـ إمقر ٕن افهح ًّٜٕ ٜمـ اهلل
يًتىٔع اإلًٕٚن هب ٚأن يهؾ إػ ـثر مـ افدرجٚت افًئّ ٜؾ ًَ ِـ ا ْب ِـ
قل اهللِ َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿٞ :مِ ْٔم َٚمت ِ
قن همِ ِ
َظ ٌَّ ٍ
ٚسَ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
ٝمٜم َم
َ٣من ََم ْٕم ٌُ ٌ
ىمَثِ ٌغم َِم َـ ايمٛم ِ
ايمِم َّح ُ٥م َوايم َٖم َرا ُغ أخرجف افٌخٚري ,وـٚن ضقر اإلًٕٚن ظذ
َّ٣مس ِّ
افوًػ وظذر ذم ذفؽ افوًػ ثؿ ـٚن ذم أخر زمٕٚف ظذ افوًػ ,ؿٚل
ػ ُشمؿ صمٔم َؾ َِمـ زمٔم ِد َؤم ٍ
تًٚػ ﴿ :اهلل ا َّيم ِذي َطم َٙم َٗم٘مُؿ َمـ َؤم ٍ
ػ ُوم َّق ًة ُشم َّؿ َصم َٔم َؾ
ْ
َْ
َّ َ َ
ْ
ِّ
ِ
َِمـ َزم ْٔم ِد ُوم َّق ٍة َو ْٔم ًٖم٣م َو َؾم ْٝم ٌَ ً٥م َ ْ
ٝمؿ ا ْيم َٗم ِد ُير﴾[افروم]32:
٣مء َو ُه َق ا ْيم َٔمٙم ُ
ُي ُٙم ُؼ ََم٣م َي َُم ُ
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ويًذر ذم وًٍف وإٕام يٗاخذ بزمـ ؿقتف وٕنٚضف إن ؾرط ؾٔف ,ؾ ًَ ْـ َأ ِيب
قل اهللِ َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ ٓ« :سم ُ
َب ْر َز َة إَ ْش َِ ِّ ِّلَ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
َزول ومدَ َم٣م
ِ
ايمٗم ِ
ٌد يقم ِ
فم ٍ
ٝم٣مَم٥م ضمتَّك ُي َ
وفمـ ؾمٌ٣مزمِ ِف
همٝمؿ َأهمٛم٣م ُهَ ، ،
َ
ًٟم َل فمـ أر َزم ٍع َ .. :فمـ ُفم ُٚم ِره َ
َ
همٝمم أزمال ُه» أخرجف افسمذي (. )0215
ؾٚفنٚهد أن افَقة اإليامٕٔ ٜمٍٔدة ذم افدٕٔ ٚوأخرة وافوًػ اإليامين
ضر ذم افدٕٔ ٚوأخرة ,وتتٍٚوت مرات ٛافْٚس ذم اجلْ ٜذم اجلْ ٜظذ ؿدر
ٌ
أظامهلؿ وؿقهتؿ ؾٔٓ. ٚ
ؾٓٗٓء وًػ إيامهنؿ ؾدخِقا افْٚر ,بْٔام أصحٚب ؿقة اإليامن ؿٚل ؾٔٓؿ
رشقل اهلل ط« :يدطمؾ َمـ اَمتل اجلٛم٥م ؽمٌٔمقن أيمٖم ً٣م زمٕمغم ضمً٣مب وٓ فمذاب
ِ
قن»
ونَ ،و َفم َعم َر ِّهبِ ْؿ َيت ََق َّىم ُٙم َ
قنَ ،و َٓ َي َت َْم َّ ُغم َ
ؼم ُوم َ
يـ َٓ َي ْر ُوم َ
ُه ُؿ ا َّيمذ َ
قنَ ،و َٓ َي ًْ َ ْ
متٍؼ ظِٔف ظـ ابـ ظٌٚس

.

وؿٚل اهلل ظز وجؾ ﴿ :إِ َّن اظمُْت َِّٗمكم ِدم صمٛم ٍ
َّ٣مت َو َْن َ ٍر (ِ )٦2دم ََم ْٗم َٔم ِد ِصدْ ٍق
َ
َ
ِفمٛمْدَ َمٙمِ ٍ
ٝمؽ َُم ْٗمت َِد ٍر ([﴾ ٦٦افَّر]
َ
م ٚافذي أوصِٓؿ إػ هذا ادًتقى? إف ؿقة اإليامن بًد تقؾٔؼ افرمحـ
ؾ٘يٚك أهي ٚافًٌد أن ترى بٚفوًػ افديْل أبد ًا.
ويًتىٔع اإلًٕٚن أن يُقن ؿقي اإليامن وهق ضري

افٍراش وهق

منِقل وهق ظٚجز ؾَر وهق ظذ أي حٚل ؿقة اإليامن ٓ تتًِؼ بٚفَقة
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ؤًػ ذم إيامٕف ٓ صالة
افٌدٕٔ ٜؾُؿ مـ إًٕٚن حيّؾ إضْٚن ومع ذفؽ
ٌ
وٓ صٔٚم وٓ ح ٟوٓ رء مـ إرـٚن.
ؤًػ ذم بدٕف وفُْف مـ ادًٚرظغ إػ رى افرمحـ
وـؿ مـ إًٕٚن
ٌ
شٌحٕٚف وتًٚػ ؾٖـرم مـ اهلل ظز وجؾ بدرجٚت أهؾ افًرؾٚن وـٚن مـ
أهؾ افهالح وأهؾ اخلر وادُٚرم ذم ـؾ ٍ
وؿ ٝوزمٚن.
وهلذا دخؾ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ادًجد ؾرأى رجِغ ؾَٚل دـ
ظْده م ٚتَقل ذم هذا وم ٚتَقل ذم هذا ؾْير افرجؾ إػ احدمه ٚواذا بف مـ
ـٌٚر افًرب ومـ رجٓٚت افًرب ادنٓقريـ ؾَٚل هذا ٌ
رجؾ مـ ظيامء
حري إن ؿٚل أن يًّع فَقفف وإن خى ٛأن يزوج وإن صٍع أن
افًرب
ٌ
ينٍع ؿٚل وهذا  8ؿٚل :هذا رجؾ مـ وًٚف ادًِّغ 8مـ وًٚف
ادًِّغ بدٕٔ ً ٚومٚفٔ ً ٚو وجٚه ً ٜحري إن تُِؿ أٓ يًّع فف وإن خى ٛأٓ
يزوج وإن صٍع أٓ ينٍع ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ هلذا افؤًػ:
« ََلذا طمغم َمـ ِ
ِ
إرض َ
َمثؾ هذا» أخرجف افٌخٚري َظ ْـ َش ْٓ ِؾ ْب ِـ َش ًْ ٍد
َمؾء
ٌ
افً ِ
.
ٚظ ِد ّي
َّ
وذم حديَ ٞأ ِيب ُه َر ْي َر َة وأيب شًٔدَ ,ؿَ :َٓٚؿ َٚل َر ُش ُ
هلل َظ َِ ْٔ ِف
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
وش َِّؿ" :اضمتَج ِ
٦مَ :ه ِذ ِه َيدْ ُطم ُٙمٛمِل َْ
٦م ايمٛم َُّ٣مرَ ،و َْ
ون،
اجل َّٛم ُ٥مَ ،هم َٗم٣م َيم ْ
اجل ٌَّ ُ٣مر َ
ْ َّ
َ َ َ
ِ
كمَ ،هم َٗم َ٣مل اهللُ َفم َّز َو َصم َّؾ
٦مَ :ه ِذ ِه َيدْ ُطم ُٙمٛمِل ه
ونَ ،و َوم٣م َيم ْ
َػم َ
٣مءَ ،واظمَْ ًَ٣مىم ُ
ايمّم َٔم َٖم ُ
َواظمُْ َت٘م ِّ ُ
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ِ
ِ
ِ
ِِِ ِ
٣مء -
٣مء َ -و ُر َّزم َم َوم َ٣ملُ :أص ُ
ٝم٤م زمِؽ ََم ْـ َأ َؾم ُ
ََلذهَ :أٞمْ٦م َفم َذ ِاِب ُأ َفم ِّذ ُب زمِؽ ََم ْـ َأ َؾم ُ
ْ٦م رَحتِل َأرضمؿ زمِ ِؽ َمـ َأ َؾم٣مء ويمِ٘م ُِّؾ و ِ
ِ
ِِِ
اضمدَ ٍة َِمٛمْ٘م َُم َِم ْٙم ُ٠م َه٣م"
َ
ُ َ
َ ْ
َو َوم َ٣مل ََلذهَ :أٞم َ ْ َ
ْ َ ُ
متٍؼ ظِٔف .
هلل ْب ِـ َظ ّْ ِرو ْب ِـ ا ْف ًَ ِ
ٚصَ ,ظ ِـ افٌَِّْ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚل:
و َظ ْـ َظ ٌْ ِد ا ِ
َّ٣مر ىم هُؾ صمٔم َٓم ِري صمق ٍ
" إِ َّن َأ ْه َؾ ايمٛم ِ
اظ َُم ًْ َت٘م ِ ٍ
مج٣م ٍع ََمٛمَّ٣معٍَ ،و َأ ْه ُؾ َْ
اجلٛم َِّ٥م
ْػمَّ َ ،
َ ْ ٍّ َ َّ
قن " أخرجف أمحد (. )5212
ه
٣مء اظمَْ ْٕم ُٙمق ُزم َ
ايمّم َٔم َٖم ُ
ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ « :إِ َّٞم ُف َيم ِ
ٝمٟميت
وظـ أيب مقشك
ٝم٣مَم٥م ٓ ُ ِ
ايمرصم ُؾ ايمً ِٚمكم ايمٔمٓمِٝمؿ يقم ا ْيم ِٗم ِ
َ٣مح زم ُٔم َ
قو ٍ٥م» أخرجف
َّ ُ
يزن فمٛمْد اهللَّ صمٛم َ
َّ ُ
ُ ََْ
مًِؿ .

بْٔام افَقي ذم إيامٕف ربام ـ ٕٝٚشٚؿف مثؾ أحد ؾً ِـ اب ِـ مًً ٍ
قدَ ,أ َّٕ ُف ـ َ
َٚن
َ ْ َ ْ ُ
ِ
اك ,وـ َ ِ
َجيتَِْل ِشقاـًِ ٚمـ ْإَر ِ
افًَ ٚؿ ْ ِ
افري ُ َت ُْ ٍَ ُٗ ُه,
َ
َ
ْ
غَ ,ؾ َج ًَ َِِّ ٝ
َٚن َدؿ َٔؼ َّ
َ َ
َؾ َو ِح َؽ ا ْف ََ ْق ُم ِمْْ ُفَ ,ؾ ََ َٚل َر ُش ُ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَِ " :م َّؿ
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
ُقن؟ " َؿُ ٚفقاَ :يَّ ٌَِٕ ٚل اهللِِ ,م ْـ ِد َّؿ َِ ٜشَ ٚؿ ْٔ ِفَ ,ؾ ََ َٚلَ " :وا َّيم ِذي َٞم ْٖم ِِس زمِ َٝم ِد ِه،
سم َّْم َح٘م َ
ََُلم َأ ْشم َٗم ُؾ ِدم اظمِْٝمز ِ
َان َِم ْـ ُأ ُضم ٍد " أخرجف أمحد (. )1771
َ
وذم ؾوٚئؾ افهديؼ رِض اهلل ظْف فق وزٕ ٝأظامفف بٖظامل افثَِغ خال
إٌٕٔٚء فرجح ٝهبـ مع إٔف ـٚن ؤًٍ ً ٚذم بدٕف حتك ربام ـٚن ثقبف يْزل مـ
ظذ حَقه .
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َأ َّن افٌَِّْ َّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َرآ ُه َو َظ َِ ْٔ ِف إِ َز ٌار َي َت ََ ًْ ََ ُع



ؾًـ ابـ ظّر
ْ٦م
 َي ًِْْل َج ِديدً ا َ -ؾ ََ َٚلََ " :م ْـ َه َذا؟ " َؾ َُ ِْ َُ :ٝإََٔ ٚظ ٌْدُ ا ِهلل َؾ ََ َٚل " :إِ ْن ُىمٛم َ
َار َك " َؿ َٚلَ :ؾ َر َؾ ًْ ُت ُفَ ,ؿ َٚلِ " :ز ْد "َ ،ؿ َٚلَ :ؾ َر َؾ ًْ ُت ُفَ ,حتَّك َب َِ َغ
َفم ٌْدَ اهللَِ ،هم ْ٣مر َهم ْع إِز َ
ِ
ػ افً ِ
٦م إِ َلم َأ ِِب َزم٘م ٍْرَ ،هم َٗم َ٣ملََ " :م ْـ َصم َّر َشم ْق َزم ُف َِم َـ ُْ
اخل َٝم َال ِء،
ٚق َؿ َٚلُ :شم َّؿ ا ْيم َت َٖم َ
ٕ ْه َ َّ
ِ ِ
ِ
س ِخل إِ َز ِاري َأ ْح َٔ,ًٕٚٚ
ََل ْ َيٛمْ ُٓم ِر اهللُ إِ َيم ْٝمف َي ْق َم ا ْيمٗم َٝم َ٣مَم٥م "َ ،ؾ ََ َٚل َأ ُبق َبُ ٍْر :إِ َّٕ ُف َي ًْ َ ْ
٦م َِمٛم ُْٜم ْؿ " أخرجف أمحد (,)4122
َؾ ََ َٚل افٌَِّْ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ " :يم ًْ َ

ومع ذفؽ :ؾ ًَ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ « ََم ْـ
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا ِ
َأ ْص ٌَ َح َِمٛمْ٘م ُُؿ ا ْيم َٝم ْق َم َص٣مئِ ًم؟» َؿ َٚل َأ ُبق َبُ ٍْرَ :إََٔ ,ٚؿ َٚلَ « :هم َٚم ْـ َسمٌِ َع َِمٛمْ٘م ُُؿ ا ْيم َٝم ْق َم
َصمٛمَ٣م َزةً؟» َؿ َٚل َأ ُبق َبُ ٍْرَ :إََٔ ,ٚؿ َٚلَ « :هم َٚم ْـ َأ ْؿم َٔم َؿ َِم ْٛم٘م ُُؿ ا ْيم َٝم ْق َم َِم ًْ٘مِٝمٛمً٣م» َؿ َٚل َأ ُبق

يّم٣م» َؿ َٚل َأ ُبق َبُ ٍْرَ :إََٔ ,ٚؾ ََ َٚل َر ُش ُ
قل
َبُ ٍْرَ :إََٔ ,ٚؿ َٚلَ « :هم َٚم ْـ َفم٣م َد َِمٛمْ٘م ُُؿ ا ْيم َٝم ْق َم ََم ِر ً
ِ
اصمت ََٚم ْٔم َـ ِدم ْاَم ِر ٍئ إِ َّٓ َد َطم َؾ َْ
اجلٛمَّ َ٥م» أخرجف
اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿََ « :م٣م ْ
مًِؿ (. )1206
َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,أ َّن َر ُش َ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚلََ " :م ْـ َأ ْٞم َٖم َؼ
ِ
ز َْو َصم ْ ِ
كم ِدم َؽمٌِ ِ
ي ِدم َْ
َ٣من َِم ْـ َأ ْه ِؾ
اجلٛم َِّ٥مَ :ي٣م َفم ٌْدَ اهللَِ ،ه َذا َطم ْ ٌغمَ ،هم َٚم ْـ ىم َ
ٝمؾ اهللِ ٞمُقد َ
اجلٜم ِ
٣مب ايمِم َال ِة ،وَمـ ىم َ ِ
ِ ِ ِ
٣مدُ ،د ِفم َل َِم ْـ َزم ِ
٣مب
َ٣من َم ْـ َأ ْه ِؾ ِْ َ
ََ ْ
ايمِم َالةُ ،دفم َل َم ْـ َزم ِ َّ
َّ
٣مد ،وَمـ ىم َ ِ
ِْ ِ
ايمِمدَ َوم ِ٥مُ ،د ِفم َل َِم ْـ َزم ِ
َ٣من َِم ْـ
ايمِمدَ َوم ِ٥مَ ،و ََم ْـ ىم َ
٣مب َّ
َ٣من َم ْـ َأ ْه ِؾ َّ
اجل َٜم َ َ ْ

ايمر َّي ِ
ايمِم َٝم٣ممُِ ،د ِفم َل َِم ْـ َزم ِ
ايمِمدِّ ُيؼَ :ي٣م َر ُؽم َ
قل اهللََِ ،م٣م
٣من " َوم َ٣مل َأ ُزمق َزم٘م ٍْر ِّ
َأ ْه ِؾ ِّ
٣مب َّ
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فم َعم َأضم ٍد يدْ فمك َِمـ سمِ ْٙم َؽ ْإَزمق ِ ِ
ور ٍةَ ،هم َٜم ْؾ ُيدْ َفمك َأ َضمدٌ َِم ْـ سمِ ْٙم َؽ
َْ
ْ
َ ُ َ
َ
ْض َ
اب َم ْـ َ ُ
ْإَ ْزم َق ِ
اب ُىم ِّٙم َٜم٣م؟ َوم َ٣مل َر ُؽم ُ
ُقن
هلل َص َّعم ا ُ
قل ا ِ
هلل َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿَٞ « :م َٔم ْؿَ ،و َأ ْر ُصمق َأ ْن َسم٘م َ
َِمٛم ُْٜم ْؿ» متٍؼ ظِٔف .
ؾٕٚمر ظٚئدٌ إػ افَقة اإليامٕٔ ٜافتل تُقن ذم ضٚظ ٜاهلل ظز وجؾ ومٚ
شقى ذفؽ ؾٓق حج ٜظِٔف.
ؾٓذا افديـ حيتٚج مْ ٚإػ ُتًؽ بَقة ودظقة بَقة وظّؾ بَقة وصز
بَقة وصجٚظ ٜبَقة وؿقة ذم مجٔع صٗون افديـ ؾُِام ـْ ٝؿقي ً ٚذم ديْؽ

ـْ ٝحمٌقب ً ٚظْد اهلل وافًُس بٚفًُس.
أشٖل اهلل ظز وجؾ أن ئًْْ ٚظذ ذـره وصُره وحًـ ظٌٚدتف وان يقؾَْٚ
وإيٚـؿ فًٌؾ مروٚتف .
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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المجلس الثامن عشر :الداللة على الخير من الشر
1
والبعد عنه
احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف
أم ٚبًد:
ُتر بْ ٚإيٚم تسى وإٕام ** ًٕٚق إػ أجٚل وافًغ تْير.
ؾٖٕيروا ي ٚوؾَُؿ اهلل ـٔػ ُتيض إيٚم وافِٔٚل وافنٓقر وإظقام فُـ
ٓ يًتٍٔد إٓ مـ وؾَف اهلل ظز وجؾ فذفؽ ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و ُه َق ا َّيم ِذي
ِ
ُقرا﴾[افٍرؿٚن]40:
َصم َٔم َؾ ايم َّٙم ْٝم َؾ َوايمٛم ََّٜم َ٣مر طم ْٙم َٖم ً٥م َِّظم ْـ َأ َرا َد َأن َي َّذىم ََّر َأ ْو َأ َرا َد ُؾم٘م ً
وٕذـر ذم هذا ادجِس أمريـ مّٓغ أحدمه ٚمىِقب بٚفًٍؾ وافثٚين
بًدم افسك أٓ ومه ٚافدٓف ٜظذ اخلر واإلرصٚد إفٔف وظدم ترك ذفؽ.
ٕن افدال ظذ اخلر ظٚمؾ بٖمر اهلل ظز وجؾ ,ومتٖد بٌٕٕٚٔٚء ظِٔٓؿ
افهالة وافًالم وهق مـ مٍٚتٔ اخلر ومـ مٌٚفٔؼ افؼ وفذفؽ ؿٚل اهلل
٦م يمِٙمٛم ِ
َّ٣مس ﴾ 8دٚذا؟
ظز وجؾ ذم وصػ هذه إم ﴿ :ٜىمُٛمت ُْؿ َطم ْ َغم ُأ ََّم ٍ٥م ُأ ْطم ِر َصم ْ
ون زمِ٣مظمَْٔمر ِ
ُقن زمِ٣مهلل ﴾ [آل ظّران]112:
وف َو َسمٛم َْٜم ْق َن َفم ِـ اظمُْٛم٘م َِر َوسم ُْ٠م َِمٛم َ
﴿سم َْٟم َُم ُر َ ْ ُ

1

كان هذا المجلس في الواحد والعشرين من شهر رمضان لعام 1٤٤1هـ
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ؾذـر ظز وجؾ إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ؿٌؾ اإليامن بٚهلل مع أن
اإليامن بٚهلل هق ادَدم رتٌ ً ٜوحَ ً ٚفُـ فٌٔٚن أن مـ أطٓر ظالمٚت هذه إمٜ
افدٓف ٜظذ اخلر واإلرصٚد إفٔف وافًٌد ظـ افؼ وافتحذير مْف وفذفؽ ؿٚل
ون زمِ٣مظمَْٔمر ِ
قن إِ َلم َْ
وف
اخل ْ ِغم َو َي ْٟم َُم ُر َ
اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و ْيم َت٘مُـ َِّمٛم٘م ُْؿ ُأ ََّم ٌ٥م َيدْ ُفم َ
ُْ
َو َيٛم َْٜم ْق َن َفم ِـ اظمُْٛم٘م َِر َو ُأو ََٰيمئِ َ
قن ﴾ [آل ظّران.]122:
ؽ ُه ُؿ اظمُْ ْٖمٙمِ ُح َ
ٌ
مْقط هبذا إمر أن تُقن ظٚم ً
ال بٚخلر دآً ومرصد ًا إفٔف .
ؾٚفٍالح
وأن تُقن مٌتًد ًا ظـ افؼ حمذر ًا ومْذر ًا مْف بحٔ ٞيُقن ًٍٕؽ
فًٍْؽ وفٌرك.
ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وا ْيم َٔم ْ ِ
ٌم ﴾ أؿًؿ بٚفًك افذي هق افدهر
٣من َيم ِٖمل ُطم ْ ٍ
﴿ إِ َّن ْ ِ
ن ﴾ أي ـؾ إًٕٚن ذم خًٚرة إٓ مـ اتهػ
ٞمً َ
اإل َ
بٚفهٍٚت ادذـقرة ذم هذه افًقرة .
٣مْل ِ
﴿ إِ َّٓ ا َّيم ِذيـ آَمٛمُقا وفم ِٚم ُٙمقا ايمِم َِ
٣مت ﴾ أمـ بٚهلل رب ً ٚوبٚإلشالم ديْ ًٚ
َّ
َ َ َ َ
ٍ
وبّحّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٌٕٔ ً ٚوظّؾ افهٚحلٚت افتل امر اهلل ظز وجؾ
هب ٚظذ ؿدر ادًتىٚع ,وهذا هق ادتًِؼ بًٍْف.
اص ْقا زمِ َْ
٣ميمِم ْ ِػم ﴾ وادتًدي إػ ؽره افتقاص بٚخلر
اص ْقا زمِ َّ
٣مْل ِّؼ َوسم ََق َ
﴿ َوسم ََق َ
وافدٓف ٜظِٔف ,اذ ًا ٓ يٍُل أن تَٔؿ ًٍٕؽ وتُتٍل ,ؾ٘يٚك إيٚك أن يتًِط
ظِٔؽ افنٔىٚن ـام ؿٚل بًوٓؿ ٍٕز ٍٕز 8وتَقل :ديْل فٍْز وديـ
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افْٚس فِْٚس ٓ وبٚرك اهلل ؾٔؽ ,ؾٚفٍقز بٚفتقاص بٚحلؼ وافهز ,وهْٔئ ًٚ
ايمدال فمعم َ
دـ حَؼ هذا إمر ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ « :ه
اخل ِغم يمف َِم ُ
ثؾ
أصمر ِ
ِ
هم٣مفمٙمِ ِف» أخرجف مًِؿ ظـ أيب مًًقد

.

ؾ٘ذا ـْ ٝترصد إػ افهالة وتًِؿ افْٚس إيٚه ٚوحتثٓؿ ظِٔٓ ٚاذا صذ
بًٌٕ ٛهحؽ وتقجٔٓؽ ظؼة أو ظؼون أو مخًقن أو اؿؾ أو اـثر
يُقن فؽ ـٖجرهؿ .
دفِ ٝأيوٚل ظذ افهدؿ 8ٜوافهٔٚم  8وافتقحٔد  8واإلشالم  8ومجٔع
إٔقاع افز فؽ ـٖجر ؾٚظِف مـ ؽر أن يَْص مـ أجره رء.
ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿََ « :مـ َدفم٣م إلم
ؾًـ أيب هريرة
هدً ىِ َ ،
ذيمؽ َِمـ ُأ ُصم ِ
إصم ِر َِم ْث ُؾ ُأ ُصم ِ
قر ََمـ َسمٌِ َٔم ُفَ ٓ ،يٛمْ ُٗم ُص َ
قر ِه ْؿ
ىم٣من يمف َم َـ ْ
ُ
ىم٣من فمٙمٝمف َِم َـ اإل ْشم ِؿ َِم ْث ُؾ آشم٣م ِم ََمـ َسمٌِ َٔم ُفَ ٓ ،يٛمْ ُٗم ُص
وَمـ َدفم٣م إلم َوال َيم ٍ٥مَ ،
ؾمٝمئً٣مَ ،
ذيمؽ َِمـ ِ
َ
آشم٣مَم ِٜم ْؿ ؾمٝمئً٣م» أخرجف مًِؿ .
وذم حدي ٞجرير رِض اهلل ظْف ؿٚل رشقل اهلل طَ :ظ ْـ َج ِر ِير ْب ِـ َظ ٌْ ِد
اب إِ َػ رش ِ
َٚس ِم َـ ْإَ ْظ َر ِ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َظ َِ ْٔ ِٓ ِؿ
اهللَِ ,ؿ َٚلَ :جَ ٚء ٕ ٌ
َ ُ
ِ
افهدَ َؿ ِ,ٜ
افه ُ
َّٚس َظ َذ َّ
ٚج ٌَ ,ٜؾ َح َّ ٞافْ َ
قف َؾ َر َأى ُشق َء َحٚهل ْؿ َؿدْ َأ َصَ ٚبت ُْٓ ْؿ َح َ
ُّ
َؾ َٖ ْب َى ُئقا َظْْ ُف َحتَّك ُر ِئ َل َذف ِ َؽ ِذم َو ْج ِٓ ِفَ .ؿ َٚلُ :ث َّؿ إِ َّن َر ُج ًال ِم َـ ْإَٕ َْه ِ
ٚر َجَ ٚء
ك ٍة ِم ْـ َو ِر ٍقُ ,ث َّؿ َجَ ٚء َ
ور ِذم َو ْج ِٓ ِفَ ,ؾ ََ َٚل
آخ ُرُ ,ث َّؿ َتتََ ٚب ًُقا َحتَّك ُظ ِر َ
افن ُ
ف ُّ ُ
بِ ُ َّ
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قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿََ « :م ْـ َؽم َّـ ِدم ْ ِ
َر ُش ُ
اإل ْؽم َال ِم ُؽمٛمَّ ً٥م َضم ًَٛمَ ً٥مَ ،هم ُٔم ِٚم َؾ ِ َهب٣م
ِ ُ ِ ِ
ِ
ِ
ِ َ
يش ٌءَ ،و ََم ْـ
َزم ْٔمدَ ُه ،ىمُت َ
٤م َيم ُف َم ْث ُؾ أ ْصم ِر ََم ْـ َفمٚم َؾ ِ َهب٣مَ ،و َٓ َيٛمْ ُٗم ُص َم ْـ أ ُصمقره ْؿ َ ْ
ِ
ِ
َؽم َّـ ِدم ْ ِ
٤م َفم َٙم ْٝم ِف َِم ْث ُؾ ِوز ِْر ََم ْـ َفم ِٚم َؾ
اإل ْؽم َال ِم ُؽمٛمَّ ً٥م َؽم ِّٝم َئ ً٥مَ ،هم ُٔمٚم َؾ ِ َهب٣م َزم ْٔمدَ ُه ،ىمُت َ
ِ َ ِ ِ
يش ٌء» أخرجف مًِؿ .
ِ َهب٣مَ ،و َٓ َيٛمْ ُٗم ُص َم ْـ أ ْوزَاره ْؿ َ ْ

ِ ِ
َار ُه ْؿ
وؿد ؿٚل اهلل ظز وجؾ خمز ًا ظـ حٚل دظٚة افؼ ﴿ :يم َٝم ْحٚم ُٙمقا َأ ْوز َ
َ٣مَم َٙم ً٥م يقم ا ْيم ِٗمٝم٣مَم ِ٥م و َِمـ َأو َز ِار ا َّيم ِذيـ ي ِّم هٙمقْنؿ زمِٕم ِ ِ
ىم ِ
ون ﴾
٣مء ََم٣م َي ِز ُر َ
ََْ َ َ َ ْ ْ
َُ ْ
َ ُ
َغم فم ْٙم ٍؿ َأ َٓ َؽم َ
[افْحؾ.]03:
مر جِؾ وظئؿ أن تُقن دآً ظذ اخلر ومرصد ًا إفٔف ؾتٗجر وهيدي
ؾٖ ٌ

اهلل بؽ مـ صٚء مـ ظٌٚده وأن تُقن مٌتًد ًا ظـ افؼ حمذر ًا مْف ؾتٗجر
وهيدي اهلل بؽ مـ صٚء مـ ظٌٚده إذ أن مدار افديـ ظذ ؾًؾ ادٖمقر وترك
اهٝمؿ رزمف زمِ٘مَٙمِم ٍ
ِ
ِ
ت َهم َٟمَتَ َّ ُٜم َّـ
ادحيقر ,وفذفؽ ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وإِذ ا ْزمت َ ََٰعم إِ ْزم َر َ َ ه ُ َ
﴾ [افٌَرة]102:
ؿٚل افًِامء ابتاله بٕٚمر وافْٓل ؾٖتك بٚدٖمقر وترك ادحيقر حتك إف
ظِٔف افهالة وافًالم أراد أن يذب وفده افقحٔد حغ رأى م ٚأخز اهلل بف
ى ِدم اظمَْٛمَ٣م ِم َأ ِّن َأ ْذ َزم ُح َؽ َهم٣مٞم ُٓم ْر
ايمً ْٔم َل َوم َ٣مل َي٣م ُزمٛم ََّل إِ ِّن َأ َر َٰ
ذم ؿقففَ ﴿ :هم َٙم َّم َزم َٙمغَ ََم َٔم ُف َّ
ِ
َم٣م َذا سمَرى َوم َ٣مل ي٣م َأزم ِ
٦م ا ْهم َٔم ْؾ ََم٣م سم ُْ٠م ََم ُر َؽمت ِ ِ
يـ﴾
ايمِم٣مزمِ ِر َ
٣مء اهلل َم َـ َّ
َ َ
َ َٰ
َ
َجدُ ن إِن َؾم َ
[افهٚؾٚت]120:
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وافدال ظذ اخلر مـ أؾوؾ افْٚس ؿقًٓ وؾًالً ,ؿٚل اهلل ظز وجؾ:
ِِ
ِ ِ
﴿وَمـ َأضمًـ َومق ًٓ ِِّمَّـ دفم٣م إِ َلم اهلل وفم ِٚم َؾ ص ًِ
كم ﴾
٣مْل٣م َو َوم َ٣مل إِٞمَّٛمل َم َـ اظمُْ ًْٙمٚم َ
َ
َ َ
ََ
ََ ْ ْ َ ُ ْ
[ؾهِ]11:ٝ
ٔ ٛاهلل َه َذا َو ِ ُّيل اهلل َه َذا َص ٍْ َق ُة اهلل َه َذا
ؿٚل احلًـ افٌكي َ :ه َذا َحٌِ ُ
ِِ
ِ
َ ٛأ ْه ِؾ ْإَ ْر ِ
َّٚس إِ َػ
ٚب اهلل ِذم َد ْظ َقتف َو َد َظ ٚافْ َ
ض إِ َػ اهلل َأ َج َ
خ َر ُة اهلل َه َذا َأ َح ُّ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
غ
ٚحلِ ٚذم إِ َجَ ٚبتِ ِف َو َؿ َٚل إَِِّْٕل ِم َـ ادُْ ًِِْ ِّ َ
َمَ ٚأ َج َ
ٚب اهلل ؾٔف م ْـ َد ْظ َقتف َو َظّ َؾ َص ً
َه َذا َخ ِِٔ ٍَ ُ ٜاهلل.

وٓ ينسط ذم افدٓف ٜظذ اخلر وافتحذير مـ افؼ وافور أن تُقن
ظٚد ً ٚوان ـٚن افًِامء هؿ ادخٚضٌقن أوًٓ بذفؽ حٔ ٞيَقل اهلل ظز وجؾ:
ِ
﴿وإِ ْذ َأ َطم َذ اهلل َِمٝم َث َ ِ
َ٣مب َيم ُت ٌَ ِّٝمٛمُٛمَّ ُف يمِٙمٛم ِ
َّ٣مس َو َٓ َسم ْ٘مت ُُٚمق َٞم ُف﴾ [آل
يـ ُأوسمُقا ا ْيم٘مت َ
٣مق ا َّيمذ َ
َ
ظّران]165:
وفٔس بٚفؼط أن تُقن داظٔ ً ٚوخىٌٔ ً ٚمٍقه ٚبؾ ظذ ـؾ مًِؿ أن
يُقن أمر ًا بٚدًروف دآً إفٔف ٕٚهٔ ً ٚظـ ادُْر وحمذر ًا مْف بَدر اشتىٚظتف
وظِّف ؾَد فًـ اهلل بْل إهائٔؾ د ٚترـقا افدٓف ٜإػ اخلر واإلرصٚد إفٔف
ِ
ِ
يـ َىم َٖم ُروا َِمـ َزمٛمِل
وافتحذير مـ افؼ وافًٌد ظْف حٔ ٞؿٚلُ ﴿ :يمٔم َـ ا َّيمذ َ
ِ
إِ ِ
ٝمؾ َفم َعم يمِ ًَ ِ
ٝمًك ا ْزم ِـ ََم ْر َي َؿ ََٰذيمِ َ
ون
ؽ زمِ َم َفم َِمقا َّوىمَ٣مٞمُقا َي ْٔمتَدُ َ
٣من َد ُاوو َد َوفم َ
هائ َ َٰ
َْ
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قن﴾
َ٣مه ْق َن َفمـ هَمٛم٘م ٍَر َهم َٔم ُٙمق ُه َيمٌِئ َْس ََم٣م ىمَ٣مٞمُقا َي ْٖم َٔم ُٙم َ
* ىمَ٣مٞمُقا َٓ َي َتٛم َ
[ادٚئدة56:ــ]7 5
وافديـ افْهٔح ٜوافتًِٔؿ وافتقجٔف فِخر هبذا أرشِ ٝافرشؾ وإٔزفٝ
افُت ٛوهلذا ذع ضِ ٛافًِؿ ورؽ ٛؾٔف ,ؾ ًَ ْـ َُتِٔ ٍؿ افدَّ ِار ِّي َأ َّن افٌَِّْ َّل َص َّذ
ِ
ِ
ٝمح ُ٥م» ُؿ ََِْْ :ٚد ِ ْـ؟ َؿ َٚل « :هلل َويمِ٘مِتَ٣مزمِ ِف
يـ ايمٛمَِّم َ
اهللُ َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿَ ,ؿ َٚل« :ايمدِّ ُ
ِِ
ِِ ِ ِ
ِ
كم َو َفم َّ٣مَمتِ ِٜم ْؿ» أخرجف مًِؿ .
َويم َر ُؽمقيمف َو َِٕئ َّٚم٥م اظمُْ ًْٙمٚم َ
وافْٚس إن ل جيدوا مـ يدهلؿ إػ اخلر وجدوا مـ يرصدهؿ إػ افؼ
وافور وٓبد ٓن احلٔٚة افدٕٔ ٓ ٚختِقا مـ َٕٔوغ ؾٚذا ل يزدد إيامٕؽ ؿؾ
واذا ل يزدد ظِّؽ ؿؾ واذا ل يٖمر بٚدًروف ويْٓك ظـ ادُْر حهؾ
افًُس وتًِط افنٔىٚن ظذ اإلًٕٚن ؾِذفؽ ٓبد أن جيٚهد اإلًٕٚن ًٍٕف
امر
ذم افدٓف ٜظذ اخلر واإلرصٚد افٔف وافتحذير مـ افؼ وافًٌد ظْف هذا ٌ
فق شُِْٚه اشتَٚم ٝفْ ٚحٔٚتْ ٚافدٕٔ ٚوإخرى ٕن اهلل ظز وجؾ جيٚزي
افًٌد ظذ ؿدر ظِّف ذم هذه افدٕٔٚ
وهذا رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم ؽزوة خٔز مع أهنؿ أمٚم ؾت
وظدو صٚئؾ ومع ذفؽ ل يًْك أمر ظع ابـ أيب ضٚف ٛرِض اهلل ظْف
بٚفدٓف ٜواإلرصٚد إػ اخلر ,ؾًـ شٓؾ بـ شًد
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َ
٤م فمٙمٝمٜمؿ همقاهلل َ ِ
إل ْن ََيدي اهلل
ػم ُه ْؿ زمم ََيِ ُ
طُ « :شم َّؿ ا ْد ُفم ُٜم ْؿ إلم ْ
اإلؽم َالمِ ،وأ ْطم ِ ْ
رصمال واضمدً ا طمغم َ ِ
زمؽ ً
َ
َح ِر ايمٛمَّ َٔم ِؿ» متٍؼ ظِٔف .
يمؽ َمـ ُ ْ
ٌ
خر فؽ مـ حىٚم افدٕٔ ٚافٍٚين افٌٚل ,وؿد أمر افٌْل صذ
أي أن افدظقة ٌ
اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚئد افني ٜواجلٔش أن تُقن دظقتف فِْٚس ابتدا ًء إػ اخلر
َٚن َر ُش ُ
َؿ َٚل :ـ َ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ إِ َذا َأ َّم َر َأ ِم ًرا َظ َذ
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
ؾًـ بريدة
شَ ,أو ِ ٍ
غ َخ ْ ًرا,
ٚصتِ ِف بِ َت َْ َقى اهللَِ ,و َم ْـ َم ًَ ُف ِم َـ ادُْ ًِِْ ِّ َ
ه َّيَ ,ٜأ ْو َصُ ٚه ِذم َخ َّ
َج ْٔ ٍ ْ َ

ممىمِكمَ ،هم٣مدفمٜمؿ إِ َلم َشم َال ِ
ِ
ث ِطم َِم ٍ
٣مل -
ُث َّؿ َؿ َٚلَ ... :وإِ َذا َيم ِٗم َ
ٝم٦م َفمدُ َّو َك َم َـ اظمُْ ْ ِ َ ْ ُ ُ ْ
َأ ْو ِطم َال ٍل َ -هم َٟم َّيت ُُٜم َّـ ََم٣م َأ َصم٣م ُزم َ
قك َهم٣م ْوم ٌَ ْؾ َِمٛم ُْٜم ْؿَ ،وىم َّ
ُػ َفمٛم ُْٜم ْؿُ ،شم َّؿ ا ْد ُفم ُٜم ْؿ إِ َلم
ِْ
اإل ْؽم َالمَِ ،هم١مِ ْن َأ َصم٣م ُزم َ
قكَ ،هم٣م ْوم ٌَ ْؾ َِمٛم ُْٜم ْؿَ ،وىم َّ
ُػ َفمٛم ُْٜم ْؿُ ،شم َّؿ ا ْد ُفم ُٜم ْؿ إِ َلم ايمت ََّح هق ِل َِم ْـ
َد ِار ِه ْؿ إِ َلم َد ِار ا ُْظم َٜم ِ
َ
ػم ُه ْؿ َأ َّْن ُ ْؿ إِ ْن َهم َٔم ُٙمقا َذيمِ َ
ؽ َهم َٙم ُٜم ْؿ ََم٣م
٣مصم ِر َ
يـَ ،وأ ْطم ِ ْ
ِ
َ
يـَ ،و َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ ََم٣م َفم َعم اظمُْ َٜم ِ
يمِ ْٙم ُٚم َٜم ِ
٣مصم ِر َ ِ َ َ
ػم ُه ْؿ
٣مصم ِر َ
يـَ ،هم١م ْن أ َزم ْقا أ ْن َيت ََح َّق ُيمقا َمٛم َْٜم٣مَ ،همٟم ْطم ِ ْ
ِ
ِِ
ُقن ىم ََٟم ْفم َر ِ
َي ِري َفم َعم
َأ َّْن ُ ْؿ َي٘مُقٞم َ
اب ا ُْظم ًْٙمٚم َ
َي ِري َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ ُضم٘م ُْؿ اهللِ ا َّيمذي َ ْ
كمْ َ ،
ِِ
ُقن ََُلؿ ِدم ا ْيمٕمَٛمِٝمٚم ِ٥م وا ْيم َٖمل ِء َيشء إِ َّٓ َأ ْن ُ ِ
ِِ
كم،
َي٣مهدُ وا ََم َع اظمُْ ًْٙمٚم َ
اظمُْ ْ٠مَمٛم َ
َ
كمَ ،و َٓ َي٘م ُ ْ
َ َ ْ ْ ٌ
َهم١مِ ْن ُه ْؿ َأ َزم ْقا َهم ًَ ْٙم ُٜم ُؿ ِْ
اجل ْز َي َ٥مَ ،هم١مِ ْن ُه ْؿ َأ َصم٣م ُزم َ
قك َهم٣م ْوم ٌَ ْؾ َِمٛم ُْٜم ْؿَ ،وىم َّ
ُػ َفمٛم ُْٜم ْؿَ ،هم١مِ ْن
٣مؽمت َِٔم ْـ زمِ٣مهللِ َو َوم٣مسمِ ْٙم ُٜم ْؿ أخرجف مًِؿ .
ُه ْؿ َأ َزم ْقا َهم ْ
ؾٚدراد أن يُقن اإلًٕٚن دآً ظذ اخلر مرصد ًا إفٔف وحمذر ًا مـ افؼ
مٌتًد ًا ظْف ٓ شٔام ذم آخر افزمٚن حٔ ٞتٌرت افٍىر وإتؼ افؼ.
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ِ ِ
كم
ؾًـ إٔس
ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ :ومٌؾ ايمً٣مفم٥م ؽمٛم َ
ِ
ِ
٣مد ُق ويِمدَّ ُق همِٝمٜم٣م ا ْيم٘م ِ
َطمدَّ افم ً٥م ي٘م ََّذب همِٝمٜم٣م ايمِم ِ
َ٣مذ ُب َو ُ َ
كم
ُي َّق ُن هم َٝمٜم٣م ْإََم ُ
َ
َ ُ ُ َ
َُ َ
َّ
ِ
وي ْ٠مَتَ ـ همِٝمٜم٣م َْ ِ
ايمر َو ْيٌِ َّم ُ٥م أخرجف أمحد .
َُ َُ َ
اخل٣مئ ُـ َو َي َت َ٘م َّٙم ُؿ هم َٝمٜم٣م ه
ؾ٘ذا ل تقجد افدٓف ٜظذ اخلر مع هذا افؼ افًئؿ ومع تُْس افٍىر

وتٌر ادٌٚدئ وافَٔؿ ـٔػ شُٔقن احلٚل أشقء حٚل ,حٔ ٞيتًِط
ادٌىِقن ,ويْتؼ افؼ .
وشتجد مـ يدظق إػ افديَّراضٔ ٜوٓ ُٕر وآخر يدظق إػ افتنٌف
بٚفٍُٚر وٓ ُٕر وثٚف ٞيدظق إػ افٌدظ ٜوٓ ُٕر ورابع يدظق إػ افزٕٚ
وافٍجقر وٓ ُٕر وخٚمس يدظق إػ افرب ٚوافزور وٓ ُٕر اذ ًا حيهؾ افؼ
ذم افٌالد وافًٌٚد ؾالبد مـ وجقد مـ يدظق إػ اهلل ظز وجؾ .
وفذفؽ ؿدر اهلل ؿدر ًا ـقٕٔ ً ٚإف ٓ تزال ضٚئٍ ٜظذ احلؼ مـ هذه إمٜ
يدظقن إػ اخلر ويرصدون إفٔف وحيذرون مـ افؼ وٓبد ,ؾًـ مًٚويٜ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َي َُ ُ
ؿٚل َش ِّ ًْ َُ ٝر ُش َ
قلَ َٓ « :سمز َُال َؿم٣مئِ َٖم ٌ٥م
ِ ُ ِ
ِ َ
ي ُه ْؿ ََم ْـ َطم َذ ََُل ْؿ َأ ْو َطم٣م َيم َٖم ُٜم ْؿَ ،ضمتَّك َي ْٟم ِ َيت َأ َْم ُر
َم ْـ أ ََّمتل َوم٣مئ َٚم ً٥م زمِٟم َْم ِر اهللَِ َٓ ،ي ُ ه
اهللِ وهؿ َـم ِ
ون َفم َعم ايمٛم ِ
َّ٣مس» أخرجف مًِؿ .
٣مه ُر َ
َ ُ ْ
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ؾٚذا إتٓ ٝهذه افىٚئٍ ٜإتٓ ٝافدٕٔ ,ٚؾ ًَ ْـ َإٔ ٍ
َسَ ,أ َّن َر ُش َ
هلل
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا ِ
ِ
ايمً٣م َفم ُ٥م َضمتَّك َٓ ُي َٗم َ٣مل ِدم ْإَ ْر ِ
ض :اهللُ ،اهللُ "
َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚلَ َٓ " :سم ُٗمق ُم َّ
أخرجف مًِؿ .
ويرشؾ اهلل ذم آخر افزمـ بري تٌَض أرواح ادٗمْغ ,ؾًـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةَ,
َؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ " :إِ َّن اهللَ َي ٌْ َٔم ُ
ُي٣م َِم َـ ا ْيم َٝم َٚم ِـ
٧م ِر ً
كم َِم َـ َْ
اْل ِر ِيرَ ،هم َال سمَدَ ُع َأ َضمدً ا ِدم َوم ْٙمٌِ ِف َ -وم َ٣مل َأ ُزمق َفم ْٙم َٗم َٚم َ٥م َِم ْث َٗم ُ٣مل َضم ٌَّ ٍ٥مَ ،و َوم َ٣مل
َأ ْيم َ َ
َفم ٌْدُ ا ْيم َٔم ِز ِيزَِ :م ْث َٗم ُ٣مل َذ َّر ٍة َِ -م ْـ إِ َيم ٍن إِ َّٓ َوم ٌَ َّم ْت ُف " أخرجف مًِؿ .

ؾ٘ذا ؿٌض افذيـ يٖمرون بٚدًروف ويْٓقن ظـ ادُْر  8ؿٌض افذيـ
يدفقن ظذ اخلر ويرصدون إفٔف ظْد ذفؽ يٌَك ذم إرض مـ ٓ يَقفقن
اهلل اهلل بؾ يًٌدون افالت و افًزى وؽر ذفؽ مـ إصْٚم ؾًِٔٓؿ تَقم
افًٚظ ٜإذ أن افًٚظ ٜتَقم ظذ ذار اخلِؼ ,ؾًـ افْقاس بـ شًّٚن
ؽ إِ ْذ َزم َٔم َ
ؿٚل افٌْل طَ ... :هم ٌَ ْٝمٛم ََم ُه ْؿ ىم ََذيمِ َ
٦م
ُي٣م َؿم ِّٝم ٌَ ً٥مَ ،همت َْٟم ُطم ُذ ُه ْؿ َ َْت َ
٧م اهللُ ِر ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِش ُار ايمٛم ِ
َّ٣مس،
آ َزم٣مؿم ِٜم ْؿَ ،هم َت ْٗمٌِ ُض ُر َ
وح ىم ُِّؾ َُم ْ٠مَم ٍـ َوىم ُِّؾ َُم ًْٙمؿٍَ ،و َي ٌْ َٗمك َ
قن همِ َٝمٜم٣م َ َِت ُ٣مر َج ُْ
ايمً٣م َفم ُ٥م " أخرجف مًِؿ .
َيت ََٜم َ٣مر ُصم َ
اْل ُٚم ِرَ ،هم َٔم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ َسم ُٗمق ُم َّ
وإيٚك أن يًّْؽ مـ ٕه افْٚس ودٓفتٓؿ إػ اخلر أو حتذيرهؿ مـ
افؼ هٌٔتٓؿ ,ؾًـ أيب شًٔد

ؿٚل افٌْل طَ َٓ « :ي ْٚم َٛم َٔم َّـ َأ َضمدَ ىم ُْؿ َه ْٝم ٌَ ُ٥م
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ايمٛم ِ
َّ٣مس َأ ْن َي ُٗم َ
قل ِدم َضم ٍّؼ إِ َذا َرآ ُه َأ ْو َؾم ِٜمدَ ُه َأ ْو َؽم ِٚم َٔم ُف» وم٣مل أزمق ؽمٔمٝمد :وددت أن
َل أؽمٚمٔمف أخرجف أمحد .

وؿد حذرٕ ٚاهلل ظز وجؾ مـ افتخقف مـ افنٔىٚن وأوفٔٚئف ,ؿٚل اهلل ظز
ُيق ُ ِ
قه ْؿ َو َطم٣م ُهم ِ
وجؾ﴿ :إِٞم ََّم ََٰذيمِ٘م ُُؿ َّ
قن إِن ىمُٛمتُؿ
ايمُم ْٝم َْم ُ
٣مء ُه َهم َال َختَ٣م ُهم ُ
٣من ُ َ ِّ
ف َأ ْويم َٝم َ
ِِ
كم﴾ [آل ظّران. ]153:
هَم ْ٠مَمٛم َ
ِ ٍ
اخلدْ ِر ِّيَ ,ؿ َٚل:
ؾٚإلًٕٚن مًٚؿ ٛإن ل يتدارـف اهلل برمح ,ٜؾًـ َأ ِيب َشًٔد ْ ُ

َؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ " :إِ َّن َأ َضمدَ ىم ُْؿ َيم ُٝم ًْ َٟم ُل َي ْق َم ا ْيم ِٗم َٝم َ٣مَم ِ٥م َضمتَّك
ُقن همِ َٝمم ُي ًْ َٟم ُل َفمٛمْ ُف َأ ْن ُي َٗم َ٣ملََ :م٣م ََمٛمَ َٔم َ
ؽ َأ ْن ُسمٛمْ٘مِ َر اظمُْٛمْ٘م ََر إِ ْذ َر َأ ْي َت ُف؟ َوم َ٣ملَ :هم َٚم ْـ
َي٘م َ
َيم َّٗم َٛم ُف اهللُ ُضم َّج َت ُف َوم َ٣ملَ :ر ِّب َر َصم ْقسم َ
َّ٣مس" أخرجف أمحد
ُؽَ ،و ِطم ْٖم ُ
٦م ايمٛم َ
(.)11012
وًٕٖل اهلل ظز وجؾ أن جيًِْ ٚمـ افدافغ إػ اخلر ادرصديـ إفٔف وان
يقؾَْ ٚفىٚظتف ومروٚتف .
واحلّد هلل رب افًٚدغ .
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المجلس التاسع عشر :حسن الظن بالمسلمين
1
والنهي عن التجسس عليهم
احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف
أم ٚبًد:
ٕتُِؿ ذم هذا ادجِس ظـ أمريـ جِِٔغ إول حًـ افيـ بٚدٗمْغ
وافثٚين افْٓل ظـ افتجًس ظذ ادًِّغ.
ِ
اصمتَٛم ِ ٌُقا ىمَثِ ًغما َِّم َـ ايم َّٓم ِّـ إِ َّن َزم ْٔم َض
يـ َآَمٛمُقا ْ
ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :ي٣م َأ ه ََي٣م ا َّيمذ َ
ِ
٤م َأ َضمدُ ىم ُْؿ َأن َي ْٟمىم َُؾ َْْل َؿ
ايم َّٓم ِّـ إِ ْشم ٌؿ َو َٓ َ ََت ًَّ ًُقا َو َٓ َي ْٕمتَ٤م َّزم ْٔم ُّم٘مُؿ َزم ْٔم ًّم٣م َأ ُُي ه
ِ
ِ ِ
ٝمؿ ﴾ [احلجرات.]10:
َأطمٝمف ََم ْٝمتً٣م َهم٘م َِر ْهت ُُٚمق ُه َوا َّسم ُٗمقا اهلل إِ َّن اهلل سم ََّق ٌ
اب َّرضم ٌ
ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :إِ َّي٣مىم ُْؿ
وظـ أيب هريرة
اْل ِد ِ
َوايم َّٓم َّـَ ،هم١مِ َّن ايم َّٓم َّـ َأىم َْذ ُب َْ
ي٧مَ ،و َٓ َ ََت ًَّ ًُقاَ ،و َٓ َ ََت ًَّ ًُقاَ ،و َٓ َسمٛمَ٣م َهم ًُقا،
هلل إِ ْطم َقاٞمً٣م» متٍؼ
٣مؽمدُ واَ ،و َٓ َسم ٌَ٣م َنم ُّمقاَ ،و َٓ سمَدَ ا َزم ُرواَ ،وىمُقٞمُقا ِفم ٌَ٣م َد ا ِ
َو َٓ َ ََت َ
ظِٔف ,وافٍِظ دًِؿ .
ون زمِ٣م ْيم َق ْضم ِل
َ٣مؽم٣م ىمَ٣مٞمُقا ُي ْ٠م َطم ُذ َ
وؿٚل ظّر بـ اخلىٚب رِض اهلل ظْف :إِ َّن ُأٞم ً
ِدم َفم ْٜم ِد رؽم ِ
قل اهلل َص َّعم اهلل َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ َوإِ َّن ا ْيم َق ْضم َل َومدْ ا ْٞم َٗم َْم َع َوإِٞم ََّم ٞم َْٟم ُطم ُذىم ُْؿ
َ ُ
1

كان هذا المجلس في يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لعام 1٤٤1هـ
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ْأ َن زمِ َم َـم َٜم َر َيمٛمَ٣م َِم ْـ َأ ْفم َميمِ٘م ُْؿ َهم َٚم ْـ َأ ْـم َٜم َر َيمٛمَ٣م َطم ْ ًغما َأ َِمٛمَّ٣م ُه َو َوم َّر ْزمٛمَ٣م ُه َو َيم ْٝم َس إِ َيم ْٝمٛمَ٣م َِم ْـ
٣مؽمٌف ِدم ِ ِ ِ
هيرسمِ ِف َيشء اهلل ُ ِ
قءا ََل ْ ٞم َْٟم ََمٛمْ ُف َو ََل ْ ٞم َُِمدِّ ْوم ُف
َ
ُي ُ ُ َ
َ ِ َ
ه َيرسمف َو ََم ْـ َأ ْـم َٜم َر َيمٛمَ٣م ُؽم ً
ْ ٌ
َوإِ ْن َوم َ٣مل إِ َّن َ ِ
ه َير َسم ُف َضم ًَٛمَ ٌ٥م أخرجف افٌخٚري .
هذه إدف ٜوم ٚذم بٚهب ٚتدل ظذ أمهٔ ٜحًـ افيـ بٚدًِؿ وإف يًٚمؾ بام

طٓر مْف ؾ٘ن ـٚن طٚهره اخلر حيّؾ ظِٔف ذم بًٔف وذائف وُٕٚحف ومجٔع مٚ
يتًِؼ بف ؾٕٚصؾ ذم ادًِؿ ادًتَٔؿ ظذ ذع اهلل وادٌٚدر إػ مروٚتف اخلر
وفذفؽ جٚز أن تٖـؾ مـ ذبٚئ ادًِّغ ظِّ ٝاهنؿ شّقا أو ل تًِؿ أمٚ
إذا ظِّ ٝأهنؿ ل يًّقا ٓ جيقز وهُذا إصؾ ذم ظَقدهؿ اإلبٚحٜ
واحلؾ.
رشقل اهللِ ,إن ؿقم ً ٚحدي ُثق ٍ
َ
ظٓد بٚجلٚهِٜٔ
ؾًـ ظٚئن َ - ٜأهنؿ ؿٚفقا :يٚ
ٍ
اشؿ اهللِ ظِٔٓ ٚأم ل يذـروا ,أؾْٖـ ُُؾ مْٓٚ؟
يٖتُقن ب ُِ ْح َامن ٓ َٕدري أذـَروا َ
ُ
رشقل اهللِ َّ -
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َ " :-ؽم هٚمقا وىم ُٙمقا" أخرجف
ؾَٚل
افٌخٚري.
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َح ِدي َث ْ ِ
و َظ ْـ ُح َذ ْي ٍَ ََ ٜؿ َٚلَ :حدَّ َثََْ ٚر ُش ُ
غ َؿدْ
٦م ِدم َصم ْذ ِر ُوم ُٙم ِ
قب
مهَ ,ٚو َإََٔ ٚأ ْٕتَيِ ُر ْأ َخ َرَ ,حدَّ َثََْ " :ٚأ َّن ْإَ ََم٣م َٞم َ٥م َٞم َز َيم ْ
َر َأ ْي َُ ٝأ َحدَ ُ َ
ِ ِ
ايمر َصم ِ
آنَ ،هم َٔمٙمِ ُٚمقا َِم َـ ا ْيم ُٗم ْر ِ
ايمًٛم َِّ٥م "ُ ،شم َّؿ َضمدَّ َشمٛمَ٣م
٣ملُ ،شم َّؿ َٞمزَ َل ا ْيم ُٗم ْر ُ
آنَ ،و َفمٙم ُٚمقا َم َـ ه
ِّ
ِ
ايمر ُصم ُؾ ايمٛم َّْق ََم َ٥م َهم ُت ْٗم ٌَ ُض ْإَ ََم٣م َٞم ُ٥م َِم ْـ َوم ْٙمٌِ ِف َهم َٝم َٓم هؾ
َفم ْـ َر ْهم ِع ْإَ ََم٣مٞمَ٥م َهم َٗم َ٣ملَ " :يٛمَ٣م ُم َّ
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َأ َشمره٣م َِم ْث َؾ َأ َشم ِر ا ْيمقىم ِ
ْ٦مُ ،شم َّؿ َيٛمَ٣م ُم ٞم َْق ََم ً٥م َهم ُت ْٗم ٌَ ُض ْإَ ََم٣م َٞم ُ٥م َِم ْـ َوم ْٙمٌِ ِفَ ،هم َٝم َٓم هؾ َأ َشم ُر َه٣م
َ
ُ َ
ِ ِ
َِم ْث َؾ َأ َشم ِر اظمَْ ْج ِؾ ىم ََج ْٚم ٍر َد ْضم َر ْصم َت ُف َفم َعم ِر ْصمٙمِ َ
يش ٌء "،
َػما َو َيم ْٝم َس همٝمف َ ْ
ؽ سم ََرا ُه َُمٛمْت ِ ً
ِِ
قن َٓ
َّ٣مس َي َت ٌَ٣م َي ُٔم َ
َوم َ٣ملُ :شم َّؿ َأ َطم َذ َضم ًٍم َهمدَ ْضم َر َصم ُف َفم َعم ِر ْصمٙمفَ ،وم َ٣ملَ " :هم ُٝم ِْمٌِ ُح ايمٛم ُ

َي٘مَ٣م ُد َأ َضمدٌ ُي َ٠م ِّدي ْإَ ََم٣م َٞم َ٥مَ ،ضمتَّك ُي َٗم َ٣مل :إِ َّن ِدم َزمٛمِل ُهم َال ٍن َر ُصم ًال َأ َِمٝمٛمً٣مَ ،ضمتَّك ُي َٗم َ٣مل
يمِ َّٙمر ُصم ِؾََ :م٣م َأ ْصم َٙمدَ ُه َو َأ ْـم َر َهم ُف َو َأ ْفم َٗم َٙم ُف َو ََم٣م ِدم َوم ْٙمٌِ ِف َضم ٌَّ ٌ٥م َِم ْـ َطم ْر َد ٍل َِم ْـ إِ َيم ٍنَ ،و َيم َٗمدْ
َ٣من َُم ًْٙمِ ًم َيم َ ُغم َّد َّٞم ُف َفم َ َّقم ِديٛمُ ُفَ ،و َيمئِ ْـ
٣منَ ،و ََم٣م ُأ َزم ِ٣مرم َأ َّي٘م ُْؿ َزم٣م َي ْٔم ُ
٦مَ ،يمئِ ْـ ىم َ
َأسمَك َفم َ َّقم ز َََم ٌ
٣مفم ِ
قدي٣م َيمغمد َّٞمف فم َقم ؽم ِ
ِ
َ٣من ٞم ِ
ْ٦م ُِٕ َزم ِ٣مي َع َِمٛمْ٘م ُْؿ إِ َّٓ
ٝمفَ ،هم َٟم ََّم٣م ا ْيم َٝم ْق َم َهم َم ُىمٛم ُ
ٌَماٞم ًّٝم٣م َأ ْو َ َُي ًّ َ ُ َّ ُ َ َّ َ
ىم َ ْ َ
ُهم َالٞمً٣مَ ،و ُهم َالٞمً٣م " أخرجف أمحد (. )01033
ويٌٌْل فًِِّؿ أن حيًـ افيـ بٖخٔف ادًِؿ وحيِّف ظذ افًالم ٜإٓ اذا
طٓر مْف خالف افًالم ٜؾًْد ذفؽ يًٚمِف بام طٓر مْف مـ أشٌٚب افذل
وادٓ. ٜٕٚ
ٕن افْٚس اذا ؾنك بْٔٓؿ شقء افيـ شٚءت أحقاهلؿ وإَىً ٝأمٚهلؿ
واصتد بالؤهؿ اذا أشٚء افيـ افزوج بزوجتف شٚءت افًؼة واذا أشٚء افيـ
افقفد بٚبْف شٚءت ادًٚمِ ٜواذا أشٚء افيـ احلٚـؿ بٚدحُقم وادحُقم
ف ْب َـ َمٚف ِ ٍؽَ ,ي ُ
َقلَ :ش ِّ ًْ ُٝ
بٚحلٚـؿ حهؾ افًٍٚد افًريض ,ؾًـ َظ ْق َ
ِ
ِ ِ
ِ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َي َُ ُ
َر ُش َ
قْن ُ ْؿ
قل " :طم َٝم ُ٣مر َأئ َّٚمت٘م ُْؿ ََم ْـ َُت هٌ َ
ِ
ِ ِ
ِ
يـ
قن َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ َو ُي َِم هٙم َ
َو ُُيِ هٌق َٞم٘م ُْؿَ ،وسم َُِم هٙم َ
ِش ُار َأئ َّٚمت٘م ُُؿ ا َّيمذ َ
قن َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿَ ،و َ
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ِ
ِ
ُقْن ُ ْؿ َو َي ْٙم َٔمٛمُق َٞم٘م ُْؿ " ُوم ْٙمٛمَ٣مَ :ي٣م َر ُؽم َ
قل اهللَِ ،أ َهم َال
قْن ُ ْؿ َو ُي ٌْٕم ُّمق َٞم٘م ُْؿَ ،و َسم ْٙم َٔمٛم َ
ُسم ٌْٕم ُّم َ
ُٞمٛمَ٣مزمِ ُذ ُه ْؿ ِفمٛمْدَ َذيمِ َ
ايمِم َالةََ ،أ َٓ َو ََم ْـ ُو ِّ َرم َفم َٙم ْٝم ِف َأ َِم ٌغم
ؽ؟ َوم َ٣ملََ َٓ " :م٣م َأ َوم ُ٣مَمقا َيم٘م ُُؿ َّ
َو ٍ
الَ ،هم َرآ ُه َي ْٟم ِيت َؾم ْٝمئً٣م َِم ْـ ََم ْٔم ِِم َٝم ِ٥م اهللَِ ،هم ْٙم ُٝمٛمْ٘مِ ْر ََم٣م َي ْٟم ِيت َِم ْـ ََم ْٔم ِِم َٝم ِ٥م اهللَِ ،و َٓ
َيٛم ِْز َفم َّـ َيدً ا َِم ْـ َؿم٣م َفم ٍ٥م " أخرجف مًِؿ .

ؾًِْٔ ٚمجًٔ ً ٚأن ٕجٚهد إًٍْٔ ٚذم افًّؾ بٚفيٚهر ,وًٕٚمؾ ـؾ إًٕٚن بام
طٓر مْف وافَِقب إػ اهلل .
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ ِذم َ ِ
ؾ ًَ ْـ ُأ َشَ ٚم َْ ٜب ِـ َز ْي ٍد َؿ َٚلَ :ب ًَ َثََْ ٚر ُش ُ
ه َّي ٍ,ٜ
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا ِ
احلر َؿ ِ
َْ ٝر ُج ًال َؾ ََ َٚل َٓ :إِ َف َف إِ َّٓ اهللَُ ,ؾ َى ًَْْ ُت ُف
ٚت ِم ْـ ُج َٓ َْْٔ ََ ,ٜؾ َٖ ْد َرـ ُ
َؾ َه ٌَّ ْحََْ ُ ْ ٚ
َؾ َق َؿ َع ِذم َٕ ٍْ ِز ِم ْـ َذف ِ َؽَ ,ؾ َذـ َْر ُت ُف فٌَِِِّْ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ,ؾ ََ َٚل َر ُش ُ
قل
هلل َو َوم َت ْٙم َت ُف؟» َؿ َٚلُ :ؿ ِْ َُ :ٝيَ ٚر ُش َ
قل
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ « :أ َوم َ٣مل َٓ إِ َيم َف إِ َّٓ ا ُ
اهللِ َص َّذ ا ُ
ِ
٦م َفم ْـ َوم ْٙمٌِ ِف َضمتَّك َسم ْٔم َٙم َؿ َأ َوم َ
اهللِ ,إِٕ ََّام َؿ َ
٣مَل٣م
افً َال ِحَ ,ؿ َٚلَ « :أ َهم َال َؾم َٗم ْٗم َ
ٚهلََ ٚخ ْق ًؾ ٚم َـ ِّ
٦م َي ْق ََمئِ ٍذ أخرجف مًِؿ.
٦م َأ ِّن َأ ْؽم َٙم ْٚم ُ
َأ ْم َٓ؟» َهم َم ز ََال ُي٘م َِّر ُر َه٣م َفم َ َّقم َضمتَّك َتَ َٛمَّ ْٝم ُ
ؾٕٚمر جِؾ أن يُقن اإلًٕٚن أمٚمؽ ظذ حٚل وإٔ ٝحتِّف ظذ ؽر
ذفؽ احلٚل ,ؾً ِـ اب ِـ َظٌ ٍ ِ
ِض اهلل َظْ ُْٓ َامَ { :وَٓ َسم ُٗمق ُيمقا َظم ِ ْـ َأ ْيم َٗمك إِ َيم ْٝم٘م ُُؿ
َّ
َ ْ
ٚس َر َ
٦م َُم ْ٠م َِمٛمً٣م} [افًْٚءَ ]72 :ؿ َٚلَ :ؿ َٚل ا ْب ُـ َظ ٌَّ ٍ
ايمً َ
َ٣من َر ُصم ٌؾ ِدم
ال َم َيم ًْ َ
ٚس " :ىم َ
َّ
ُنم َٛمٝمٚم ٍ٥م َيمف َهم َٙم ِ
ايمً َ
ال ُم َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿَ ،هم َٗم َت ُٙمق ُه َو َأ َطم ُذوا ُنم َٛم ْٝم َٚم َت ُف،
ح َٗم ُف اظمُ ًْٙمِ ُٚم َ
َْ ُ
قنَ ،هم َٗم َ٣ملَّ :
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ُقن َفم َر َض َ
اْل َٝم ِ٣مة ايمده ْٞم َٝم٣م} [افًْٚء ]72 :سمِ ْٙم َ
َهم َٟم ْٞمز ََل اهلل ِدم َذيمِ َ
ؽ
ؽ إِ َلم َوم ْقيمِ ِفَ { :سم ٌْ َتٕم َ

ايم ُٕمٛمَ ْٝم َٚم ُ٥م " َوم َ٣ملَ :وم َر َأ ا ْزم ُـ َفم ٌَّ ٍ
ايمً َ
ال َم أخرجف افٌخٚري (. )2371
٣مس َّ
ومـ ـٚن ذم ؿٌِف مرض ؾوحف اهلل ؾال تًتًجِف ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :أ ْم
ِ
ِ
يـ ِدم ُوم ُٙم ِ
قهبِؿ ََّم َر ٌض َأن َّيمـ ُ ْ
٣مء
ُي ِر َج اهلل َأ ْوٕم َ
٤م ا َّيمذ َ
َضمً َ
َ٣مْن ُ ْؿ ﴿َ ﴾71و َيم ْق ٞم ََُم ُ

ََٕ َر ْيٛمَ٣مىم َُٜم ْؿ َهم َٙم َٔم َر ْهمت َُٜمؿ زمِ ًِ َٝمم ُه ْؿ َو َيم َت ْٔم ِر َهمٛم َُّٜم ْؿ ِدم َْْل ِـ ا ْيم َٗم ْق ِل َواهلل َي ْٔم َٙم ُؿ َأ ْفم َم َيم٘م ُْؿ
﴿[ ﴾22حمّد]
هير ًة إِ َّٓ َأبداه ٚاهللَُّ َظ َذ ص ٍَح ِ
ٚت
َ َ
ه َأ َحدٌ َ ِ َ
وؿد جٚء ذم إثرَ « :مَ ٚأ َ َّ
وج ِٓ ِف و َؾ َِت ِ
َٚت ف ِ ًَِ ِٕٚفش
َ ْ َ
ؾام ظِٔؽ إٓ أن حتًـ مًٚمِتؽ إػ افْٚس وأم ٚإشٚءة افْٚس ؾٓل
مردودة ظِٔٓؿ وـام ؿٔؾ ذم ادثؾ افًٚئد ظٚمؾ ادحًـ ب٘حًٕٚف وأم ٚادزء
ؾًتٍُُٔف إشٚءتف
ُ
رشقل اهلل -
ويدل ظذ هذا ادًْك حدي ٞظٌد اهلل بـ ظّر ,ؿٚل :ؿٚل
وَم ْـ َ
ُ
َّ
ؽمٟمل زم٣مهلل همٟمفم ُْمقه،
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ََ " :-م ِـ اؽمتٔم٣م َذ زم٣مهلل
همٟمفمٝمذوهَ ،
وَمـ دفم٣مىمؿ همٟمصمٝم ٌُقهَ ،و ََم ْـ َصٛم ََع إِ َيم ْٝم٘م ُْؿ ََم ْٔم ُرو ًهم٣م َهم٘مَ٣مهمِئُق ُه َهم١مِ ْن ََل َ ِ
َتدُ وا ََم٣م
َ
ْ
ُسم٘مَ٣مهمِئُق َٞم ُف َهم٣م ْد ُفمقا َيم ُف َضمتَّك سم ََر ْوا َأ َّٞم٘م ُْؿ َومدْ ىمَ٣م َهم ْٟمَتُ ُق ُه" أخرجف أبق داود
(.)1450
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ؾ٘حًٚن افيـ بٚدًِّغ وادًٚمِ ٜمًٓؿ ادًٚمِ ٜافؼظٔ ٜمـ ادتًْٔٚت
ومـ إمقر ادٓامت افتل تتآفػ هب ٚافَِقب وتْؼح هب ٚافهدور وتسابط
هب ٚادجتًّٚت وتزداد هب ٚإخقة ويزداد هب ٚاإليامن وحيهؾ افٌذل
واإلحًٚن .
أم ٚإذا ـٚن إمر خالف ذفؽ ؾام هق إٓ افتْٚؾر و افتٌٚؽض وافتَٚضع
وافتدابر وافتٓٚجر وهذا ـِف مـ أشٌٚب مًٍدات إخقة ,وؿد تَدم بٔٚن
ذل ذم حدي ٞأيب هريرة

.

وإمر ادحيقر افتجًس ظذ ادًِّغ ,إذ أن افتجًس إٕام يْت ٟظـ
إشٚءة افيـ و اهلل يَقلَ ﴿ :و َٓ َ ََت ًَّ ًُقا﴾ ،وذم ؿراءة :وٓ َتًًقا .
وتَدم ذم حدي ٞأيب هريرة

ؿقل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ « :وٓ

َ ََت ًَّ ًُقا ،وٓ َ ََت ًَّ ًُقا »

أؽمٙمؿ زمٙمًِ٣مٞمِف  ،وَل
ٔممم َمـ
وظـ أيب برزة
َ
ؿٚل افٌْل ط « :ي٣م ََم َ َ
ِ
ِ
ُي ْٖم ِ
فمقراِتؿ ؛ هم١مٞمَّف ََمـ
ٚمكم  ،وٓ َسم َّتٌِٔمقا
ض
ُ
اإليمن إلم ومٙمٌِف ! ٓ سمُ٠م ُذوا اظمًٙم َ
ِ
ٖمّمحف ،
وَمـ َسم َت ٌَّع اهللُ فمقرسمَف ؛ َي ْ
َسم َت ٌَّ َع َفم ْقر َة أطم ِٝمف اظمًٙم ِؿ ؛ َسم َت ٌَّع اهللُ َفم ْقرسمَف َ ،

ويمق دم صم ِ
قف رضمٙمِ ِف» أخرجف افسمذي ( )0210ظـ ابـ ظّر
َ

.

ؾال تٗذي ادًِؿ بٚفٌح ٞظـ ظقراتف ومثٚفٌف م ٚل تيٓر ؿٚل ظٌداهلل بـ
مًًقد رِض اهلل ظْف حغ ؿٔؾ فف هذا رجؾ يؼب مخر ؿٚل « :إٞم٣م ومد ُْنٝمٛمَ٣م
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فمـ ايمت ََّج هً ِ
ِ
َٟمطم ْذ زمِ ِف» أخرجف أبق داود
يٓمٜم ْر َيمٛمَ٣م َيش ٌءٞ ،م ُ
س ،ويم٘مِ ْـ ْ
إن َ
(. )4072
ؾام دام افًس مرخٔ ً ٚظذ أهِف ؾال تتٌع وٓ تَْ ٛوٓ تٌح ٞإذ أن افٌْل
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿد أمر اإلًٕٚن بًس ًٍٕف وأمر افْٚس بًس ؽرهؿ

ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ « :ىم هُؾ ُأ ََّمتل َُم ً
ٔم٣مذم َّإٓ
ؾًـ أيب هريرة
ج٣مه ِريـِ َّ ،
اظمُ ِ
ايمر ُصم ُؾ زم٣ميم َّٙم ْٝم ِؾ َفم َٚم ًالُ ،شم َّؿ ُي ِْمٌِ َح وومدْ
ج٣مه َر ِة ْ
وإن َم َـ اظمُ َ
َ
أن َي ْٔم َٚم َؾ َّ
٦م ِ
ؼم ُه اهلل فمٙمٝمفَ ،هم َٝم ُٗم َ
ؼم ُه
ايمٌ٣مر َضم َ٥م ىمَذا وىمَذا ،وومدْ َ
النَ ،فم ِٚم ْٙم ُ
قل :ي٣م ُهم ُ
زم٣مت َي ًْ ُ ُ
َؽم َ َ
رزمف ،ويِمٌِح ي٘م ُِْم ُ ِ
ؼم اهلل فمٛمْف» متٍؼ ظِٔف .
َهُ ُ ْ ُ َ
ػ ؽم ْ َ
ِ
هلل » .
ؽمؼم ُه ا ُ
وظـ ابـ ظّر
ؽمؼم َُمًٙم ًمَ َ ،
ؿٚل افٌْل طََ « :مـ َ َ
ِ
َّؽ ِ
وظـ مًٚوي ٜرِض اهلل ظْف ؿٚل رشقل اهلل ط « :إٞم َ
فمقرات
ٌَّٔم٦م
إن سمت َ
ايمٛم ِ
ىمدت ُسم ْٖم ًِدُ هؿ » ؿٚل افراوي ـِّ ٜشًّٓ ٚمًٚوي ٜمـ
أهمًدِتؿ أو
َّ٣مس
َ
َُ
رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾًٍْف اهلل هب ٚأخرجف أبق داود (. )2666
وافتجًس ظذ ادًِّغ ممْقع ,شقا ًء ـ ٕٝٚافتجًس ؾٔام بغ افْٚس
إًٍٔٓؿ أو ـٚن مـ افدوف ٜظذ رظٚيٚه ٚإٓ م ٚـٚن مـ أهؾ افري 8ٛوأهؾ
افٌٚضؾ افذيـ ؿد ظِؿ ؾٔٓؿ افؼ وافًّؾ بف وَينك مْٓؿ افًٍٚد ,ؾال بٖس
أن تتتٌع ظقراهتؿ ؾَد أرشؾ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حذيٍ ٜبـ افٔامن فِٜٔ
ٍ
حٚديٕ ٞحق هذا.
اخلْدق فٖٔتٔف بخز ؿريش ذم أ
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فُـ إن محؾ افْٚس ظذ افًالم ٜؾ٘يٚك وافتجًس ظِٔٓؿ وافتَْٔ ٛظام
ذم ؿِقب افْٚس ٕن م ٚذم افَِ ٛاذا بَل ذم افَِ ٛأهقن مـ أن َيرج ربام
يُقن بْٔؽ وبغ احدهؿ خالف ويًِؿ ظِٔؽ وييٓر فؽ افقد وافٌنٚصٜ
وٕحق ذفؽ ؾٚذا أردت أن تتًّؼ إٔ ٝحتٌْل أو ٓ حتٌْل أشٖفؽ بٚهلل ؿؾ
افذي ذم ًٍٕؽ ربام طٓر افذي ذم ًٍٕف ؾٚذا هق خالف م ٚتريد ؾتَع
افًداوة وافٌٌوٚء وافنحْٚء وافتَٚضع وافتدابر ويٍرح افنٔىٚن بًٌ ٛهذه
إظامل افتل تٗدي إػ إؾًٚد إخقة بغ ادًِّغ ويٌو ٛافرمحـ شٌحٕٚف
وتًٚػ حغ َيٚفػ أمره ويرتُ ٛهنٔف ويٗدي إػ ُتزيؼ إخقة اإليامٕٔ ٜؾ٘ن
اهلل ظز وجؾ يرى فْ ٚأن ًٌٕده وٓ ٕؼك بف صٔئ ٚوان ًٕتهؿ بحٌؾ اهلل
مجًٔ ً ٚوٓ ٕتٍرق ,ؾًـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ:
" إِ َّن اهللَ َي ْر َى َيم٘م ُْؿ َشم َال ًشم٣مَ ،و َي٘م َْر ُه َيم٘م ُْؿ َشم َال ًشم٣مَ ،هم َ ْغم َى َيم٘م ُْؿَ :أ ْن َسم ْٔم ٌُدُ و ُهَ ،و َٓ
سم ْ ِ
هلل َمجِٝم ًٔم٣م َو َٓ َسم َٖم َّر ُومقاَ ،و َي٘م َْر ُه َيم٘م ُْؿِ :وم َ
ٝمؾ
ُممىمُقا زمِ ِف َؾم ْٝمئً٣مَ ،و َأ ْن َسم ْٔمت َِِم ُٚمقا زمِ َح ٌْ ِؾ ا ِ
الَ ،وإِ َو٣م َفم ِ٥م اظمَْ ِ
َو َوم َ٣ملَ ،و َىم ْثر َة ايمً َ٠م ِ
٣مل " أخرجف مًِؿ (. )1513
َ ه

ؾٚحلٍٚظ احلٍٚظ ظذ إخقة واحلٍٚظ احلٍٚظ ظذ إفٍ ٜواحلٍٚظ
احلٍٚظ ظذ مجٔع م ٚيُقن شٌٌ ً ٚفْكة ديـ اإلشالم وحٍظ ظرض ادًِؿ
ذم افدٕٔ ٚوأخرة.
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َٕقل هذا ٕٕف ؿد ؾنك ذم افزمـ ادتٖخر تتٌع ظقرات ادًِّغ شقا ًء ذم
وشٚئؾ افتقاصؾ آجتامظل أو ذم ؽره 8 ٚشقا ًء مـ احلُٚم أو مـ
ِ
قن َأن
يـ ُُيِ هٌ َ
ادحُقمغ ؾحهؾ افير افًئؿ ,ؿٚل اهلل ظز وجؾ ﴿ :إِ َّن ا َّيمذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٝمؿ ِدم ايمده ْٞم َٝم٣م َو ْأ ِطم َر ِة َواهلل َي ْٔم َٙم ُؿ
يـ َآَمٛمُقا ََُل ْؿ َفم َذ ٌ
ٝمع ا ْيم َٖم٣مضم َُم ُ٥م ِدم ا َّيمذ َ
سمَُم َ
اب َأيم ٌ
قن ﴾ [افْقر.]17:
َو َأٞمت ُْؿ َٓ َسم ْٔم َٙم ُٚم َ
ؾٚفٍٚحن ٜؿد تُقن مقجقدة  8فُـ وجقده ٚمع افًس أهقن بُثر مـ
وجقده مع طٓقره ؾ٘ن افذي يًيص اهلل ظز وجؾ وهق يتخٍك بًّهٔتف
أهقن مـ ادجٚهر بًّهٔتف ٕن ادجٚهر بًّهٔتف يدظق افْٚس إػ ارتُٚب
م ٚيَع ؾٔف
وادجٚهر بًّهٔتف حمٚد هلل وفرشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وادجٚهر
بًّهٔتف ؿؾ أن يتقب أو يًقد بْٔام افًٚص افذي ذم ًٍٕف يراؿ ٛافْٚس أن
يروه ذم ادُْر ؾٌٔتًد ويْزجر وربام ـٚن ذفؽ مـ أشٌٚب تقبتف وإٕٚبتف إػ اهلل
ظز وجؾ.
ؾِِْتزم إحُٚم افؼظٔ ٜذم مجٔع إمقر مـ افًَٚئد وافًٌٚدات
وادًٚمالت ,واهلل ادًتًٚن ,أشٖل اهلل فْ ٚوفُؿ افًالم ٜوافًٚؾٔ. ٜ
واحلّد هلل رب افًٚدغ .
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المجلس العشرون مالزمة مجالس الذكر والبعد عن
1
مجالس الزور
احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
أم ٚبًد:
ٕتذاـر ذم هذا ادجِس حٚل جمًِغ جمِس خر وجمِس ذ جمِس هدى
وجمِس والل أٓ ومه :ٚاجلِقس فذـر اهلل ومع مـ ُي َذ ِّـر بٚهلل واجلِقس
فِزور ومع أهِف .
ؾٓذان جمًِٚن أحدمه ٚيرؾع افًٌد إػ أظٚيل افدرجٚت وأخر يوع
مٖمقر مـ ربف ـام هق
افًٌد وربام إزفف افدرـٚت وافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
ٌ
أمر فْ ٚبّجٚفً ٜأهؾ افهالح ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و ِ
ذيـ
َٖمً َؽ ََم َع ا َّيم َ
اصػم ٞم َ
ٌ
ِ
ِ
صمٜم ُف َوٓ سمَٔمدُ َفم َ
ٝمٛم٣مك َفم ُٛمٜمؿ سمُريدُ زيٛمَ َ٥م
ًم ُي
َي
َ
َ
ريدون َو َ
دفمقن َر َّ ُهبؿ زمِ٣ميمٕمَداة َوايم َٔم ِّ

1

كان هذا المجلس في الرابع والعشرين من رمضان لعام  1٤٤1هـ
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اْل ِ
ٝم٣مة ايمده ٞمٝم٣م َوٓ سمُْمِع ََمـ َأنم َٖمٙمٛم٣م َومٙم ٌَ ُف َفمـ ِذ ِ
َ
َمر ُه ُهم ُر ًؿم٣م﴾
ىمرٞم٣م َوا َّسم ٌَ َع َهقا ُه َو َ
ىم٣من َأ ُ

[افُٓػ.]06:
وذم ادَٚبؾ حذر اهلل مـ جمٚفً ٜأهؾ افؼ وافري ٛوافٌدع وافوالٓت
قوقن دم آي٣مسمِٛم٣م َهم َٟم ِ
فمرض َفم ُٛمٜمؿ
ذيـ َُي
ؾَٚل شٌحٕٚف وتًٚػَ ﴿ :وإِذا َر َأ َ
َ
ي٦م ا َّيم َ
دي٧م نمَ ِغم ِه وإَِم٣م ي ِ
ضمتّك َُيقوقا دم ضم ٍ
ٝمْم٣من َهمال سمَٗم ُٔمد َزمٔمدَ ِّ
ٛمً َٝمٛم َ
َّؽ َّ
ايمذىمرى
ايمُم ُ
َ
َ
َ ّ ُ
ِ
كم ﴾ [إًٕٚم.]46:
ََم َع ايم َٗمق ِم ايم ّٓم٣مظم َ
وؿد أمر اهلل ظز وجؾ بنٓقد اخلر وحذر مـ صٓقد افزور ؾَٚل تًٚػ:
ِ
ور َوإِ َذا ََم هروا زمِ٣ميم َّٙمٕم ِْق ََم هروا ىمِ َر ًاَم٣م ﴾ [افٍرؿٚن]
يـ َٓ َي ُْم َٜمدُ َ
﴿ َوا َّيمذ َ
ون ايم هز َ
أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚلَ «:م َث ُؾ اجلٙمِٝمس
وظـ أيب مقشك
ٝمس ايمً ِ
ِ
ِ
قء  .ىم ََح ِ٣مَم ِؾ اظم ِ ًْ ِؽ َ ،وٞمَ٣مهمِخِ ا ْيم٘مِ ِغم َهم َح ِ٣مَم ُؾ اظمْ ِ ًْ ِؽ إِ ََّم٣م
َّ
ايمِم٣ميمـحِ َو َصمٙم ِ ه
َأ ْن ُُي ِذي َؽ وإَِم٣م َأ ْن َسمٌتَ٣مع َِمٛمْف وإَِم٣م َأ ْن َ ِ ِ
ُي٣م َؿم ِّٝم ٌَ ً٥م َوٞمَ٣مهمِ ُخ ا ْيم٘مِ ِغم إِ ََّم٣م َأ ْن
َتدَ َمٛمْ ُف ِر ً
ْ َ ُ َ َّ
ْ َ َ َّ
ؽ َوإِ ََّم٣م َأ ْن َ ِ
ُي ِر َق شمِ َٝم٣م َزم َ
ُي٣م َطمٌِٝم َث ً٥م» متٍؼ ظِٔف .
َتدَ ِر ً
ُْ
ومـ جٚفس جٕٚس ؾٚجًؾ جمٚفًؽ مع أهؾ اخلر افتل تزداد هب ٚإيامٕ ًٚ
اجِِ ْس بَِِْ ُْٗ ٕ ٚم ْـ َشَ ٚظ ًٜش ظَِف
ورؾً ً ٜوذم ادٖثقر ظـ مًٚذ إف ؿٚلْ « :
افٌخٚري .
ـٕٚقا حيٌقن جمٚفس افهالح وجمٚفس ذـر اهلل ظز وجؾ ويٌٌوقن
جمٚفس افزور ؾًـ َأ ِيب ش ًِ ٍ
اخلُدْ ِر ِّيَ ,ؿ َٚلَ :خ َر َج ُم ًَ ِ
ٔد ْ
ٚو َي َُ ٜظ َذ َح ِْ ََ ٍِ ٜذم
َ ْ
َ
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ادَْ ًْ ِج ِدَ ,ؾ ََ َٚلَ :مَ ٚأ ْج َِ ًَُ ُْؿ؟ َؿُ ٚفقاَ :ج َِ ًََْْْ ٕ ٚذـ ُُر اهللََ ,ؿ َٚل اهلل َمَ ٚأ ْج َِ ًَُ ُْؿ
اك؟ َؿُ ٚفقاَ :واهللِ َمَ ٚأ ْج َِ ًََْ ٚإِ َّٓ َذ َ
إِ َّٓ َذ َ
اكَ ,ؿ َٚلَ :أ َم ٚإِ ِّين َل ْ َأ ْشت َْحِِ ٍُْ ُْؿ ُ ْهت َّ ًٜ
َٚن َأ َحدٌ بِّْ ِْز َفتِل ِم ْـ رش ِ
َفُ ُْؿَ ,و َم ٚـ َ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َأ َؿ َّؾ َظْْ ُف
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
َ ُ
َ
َح ِدي ًثِ ٚمِّْلَ ,وإِ َّن َر ُش َ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َخ َر َج َظ َذ َح ِْ ََ ٍِ ٜم ْـ
َأ ْص َحٚبِ ِفَ ,ؾ ََ َٚلََ « :م٣م َأ ْصم َٙم ًَ٘م ُْؿ؟» َؿُ ٚفقاَ :ج َِ ًََْْْ ٕ ٚذـ ُُر اهللَ َوٕ َْح َّدُ ُه َظ َذ َمٚ

َهدَ إَ ٚف ِ ْ ِ
إل ْش َال ِمَ ,و َم َّـ بِ ِف َظ َِ ََْْٔ ,ٚؿ َٚل« :اهلل ََم٣م َأ ْصم َٙم ًَ٘م ُْؿ إِ َّٓ َذ َ
هلل
اك؟» َؿُ ٚفقاَ :وا ِ
اكَ ,ؿ َٚلَ « :أ ََم٣م إِ ِّن ََل َأ ْؽمت َْحٙمِ ْٖم٘م ُْؿ ُِت َٚم ً٥م َيم٘م ُْؿَ ،و َيم٘مِٛمَّ ُف َأسم ِ
َمَ ٚأ ْج َِ ًََْ ٚإِ َّٓ َذ َ
َ٣من
ْ
ْ
يؾ َهم َٟم ْطمػم ِنَ ،أ َّن اهللَ فم َّز وصم َّؾ يٌ ِ
ِصم ْ ِػم ُ
٣مهل زمِ٘م ُُؿ اظمَْ َالئِ َ٘م َ٥م» أخرجف مًِؿ
َ َ َ َُ
ََ
(. )0521
وظـ أيب هريرة

أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚلَ :مـ صمٙمس

جمٙمً ً٣م َل يذىمر اهلل وَل يِمقم فمعم رؽمقل اهلل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ إٓ وم٣مم َفم ْـ
ىم٣من فم َٙمٝم ِ
ِ ِ
َح ٍ
َِم ِ
ن ًة َي ْق َم ا ْيم ِٗم َٝم َ٣مَم ِ٥م أخرجف
ٜمؿ سمر ٌة َ
ثؾ صمٝم َٖم٥م َ
٣مر ودم رواي٥م إَّٓ َ َ ّ ْ
وضم ْ َ
أبق داود (.)0633
ؾُِٔـ جِقشؽ ظذ افقجف افذي ترؾع بف ظْد اهلل ؾ٘ن اهلل يٌٚهل ادالئُٜ
بّـ جيِس فىٚظتف ٓشٔام اذا ـٚن جِقشٓؿ مع افذـر وافدظٚء وافرجٚء.
ِ
الء
ؾًـ أيب هريرة
ؿٚل افٌْل ط « :إِ َّن اهلل ََمالئ َ٘م ً٥م َؽم َّٝم٣مر ًة ُهم ًّم َ
ِ ِ ِ ِ
ايمذ ِ
قن جم٣ميمِس ِّ
َّ
وضمػ
َمٔمٜمؿ ،
ي َتتَ ٌَّ ُٔم َ
ىمر َ ،هم١مِذا وصمدُ وا َجمٙمً ً٣م همٝمف ذىم ٌْر َ ،ومٔمدُ وا ُ
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ألوا َم٣م زمٝمٛمَٜمؿ وزمكم ايمً ِ
زم ْٔم ُّم ُٜمؿ زم ْٔمّم ً٣م زمِ َٟم ْصمٛم ِ َحتِ ِٜمؿ ضمتَّك َي ْٚم ُ
مء ايمده ْٞم َٝم٣م َ ،هم١مِذا
ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ
ِ
ِ
ٝمً َٟم َُل ُؿ اهلل َفم َّز َّ
وه َق َأ ْفم َٙم ُؿ َِ :م ْـ
وصمؾ ُ
َسم َٖم َّر ُومقا َفم ُ
ايمًمء َ ،هم ْ
رصمقا وصٔمدوا إِلم َّ
ٛمد ِفم ٍ
َأيـ ِصم ْئتُؿ ؟ َهمٝم ُٗمق ُيمقنِ :صم ْئٛمَ٣م َِمـ ِفم ِ
ٌ٣مد َيم َؽ دم إَ ْر ِ
ًٌحقٞم َ
َؽ،
ض ُ :ي ُ
ْ
ْ َ
َ
ْ
َؽ َ ،و َي ًْ َٟم ُيمقٞم َ
ُي َٚمدُ وٞم َ
َؽ َ ،و ُ ََي ِّٙم ُٙمقٞم َ
َػموٞم َ
يً َٟم ُيمقن ؟
َؽ َ ،و ْ
َؽ  .وم٣مل  :وَم٣مذا ْ
و ُي٘م ِّ ُ
َؽ صمٛمَّت َ
َوم٣م ُيمقا َ :ي ًْ َٟم ُيمقٞم َ
رب  :وم٣مل
ي ِّ
وه ْؾ َر َأ ْوا صمٛمَّتل ؟ وم٣م ُيمقا َ ، ٓ :أ ْ
َؽ  .وم٣مل َ :
ِ
يًت ِ
ويًت ِ
ػ يمق َ
َج ُغموٞم َ
 :هم َ٘م ْٝم َ
َج ُغمون ؟
َؽ وم٣مل  :وَم َّؿ ْ
رأ ْوا صمٛمَّتل ؟ وم٣م ُيمقا ْ :

ي٣مرب  .وم٣مل َ :و َه ْؾ َر َأ ْوا ٞم ِ
َمـ ٞم ِ
َ٣مري ؟ وم٣ميمقا  ، ٓ :وم٣مل َ :هم َ٘م ْٝم َ
ػ َيم ْق
َ٣مر َك ِّ
وم٣ميمقا ْ :
َر َأ ْوا ٞم ِ
َؽ  ،همٝمٗمقل َ :ومدْ نم َٖم ْر ُت َُل ْؿ َ ،
ويً َتٕم ِْٖمروٞم َ
وأفم َْم ْٝمت ُُٜم ْؿ َم٣م
َ٣مري ؟ ،وم٣م ُيمقا ْ :
ِ
َؽم َٟم ُيمقا َ ،
٣مء
همٝمٜمؿ ُهم ٌ
َج٣مروا  .وم٣مل َ :همٝم ُٗم َ
قيمقن ِّ :
رب ْ
صمر ُِتؿ ِمَّ٣م ْاؽمت ُ
وأ ْ
الن فم ٌْدٌ َطم َّْم ٌ
َمٔمٜم ْؿ  ،همٝمٗمقل  :ويم ُف نم َٖم ْر ُت ُ ،ه ْؿ ايم َٗم ْق ُم ٓ َي ُْم َٗمك ِهبِ ْؿ
إِٞم ََّم ََم َّر َ ،همج َٙمس ُ
ِ
ٝمً ُٜم ْؿ » أخرجف مًِؿ (. )0467
َصمٙم ُ
ؾٕٚير ي ٚظٌد اهلل إػ ظئؿ ؾوؾ اهلل ظذ ادتجٚفًغ ذم اهلل  8وظـ مًٚذ
٦م ََمـح ٌَّتِل
ؿٚل ؿٚل رشقل اهلل ط يَقل اهلل ظز وجؾَ « :و َصم ٌَ ْ
ِِ
ِِ
ِ
كم َّدم َ ،واظمُ َتز ِ
كم َّدم» أخرجف
يـ َّدم َ ،واظمُتٌَ٣مذيم َ
كم َّدم  ،واظمُتَج٣ميمً َ
يم ْٙم ُٚمت ََح٣م ِّزم َ
َاو ِر َ
مٚفؽ ذم ادقضٖ .
ومٍٓقم احلدي ٞأن اهلل يٌٌض مـ ـٚن جِقشف ظذ ادًهٔ ٜوافًٌد ظـ
افىٚظ ٜوافزور.
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ؾُِام ازداد اإلًٕٚن مـ جمٚفً ٜاخلريـ ازداد خره وـِام ازداد مـ
جمٚفً ٜافًٔئغ زاد شقءه .
وـٚن ادتَدمقن يًرؾقن افرجؾ بجًِٔف ,وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
ظ ِـ ادَ ِ
ريـ بِٚدُ ِ
رء ٓ تًَ َٖل َو َشؾ َظـ َؿريَْ ُف ** َؾُ ُُّؾ َؿ ٍ
َٚر ِن َيَتَدي
َ
وؿٚل بًض افًِػ :مـ خٍٔ ٝظِْٔ ٚبدظتف ل ختػ ظِْٔ ٚأفٍتف .
ؾ٘ذا ـْ ٚؿد أمرٕ ٚبّجٚفس اخلر ؾًِْٔ ٚبٚفًٌد ظـ جمٚفس افؼ وافًٍٚد
وادُر وافُٔد وافٌٌٔ ٜوافّّْٔ ٜوافُذب وافٌٓ ٝوجمٚفس افْير إػ احلرام
مـ افتالؾز وافدصقش وادَٚضع افٍٚتْ ٜوشامع إؽٚين وـثر مـ افزور
افذي إتؼ ذم افٌِدان وظؿ وضؿ بغ ادًِّغ ًٕٖل اهلل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
ؾٚجًؾ جمًِؽ جمِس خر يَربؽ إػ اهلل اجًؾ جمًِؽ ظذ وؾؼ هدي
رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  8احي ادحٚضات واشّع افدروس
وٓزم ادًٚجد اجِس مع افهٚحلغ افذيـ اذا ؽٍِ ٝذـروك وإذا جِٓٝ
ظِّقك وإذا ًٌٕٕٔٓ ٝقك واذا أخىٖت ؿقمقك.
وإيٚك وجمٚفً ٜمـ تزداد بّجٚفًتف ؽٍِ ٜوبًد ًا ظـ اهلل ظز وجؾ وظـ
ـتٚبف وظـ شْ ٜرشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؿد ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف
وشِؿ مع حرصف ظذ اخلر ٓ جيِس جمًِ ً ٚوٓ يَرأ ؿرإٓ ً ٚوٓ يهع صالة
َٚن َر ُش ُ
إٓ ذـر اهلل ؾ ًَ ْـ َظ ِٚئ َن ََ ,ٜؿَ ٚف ْ :ٝـ َ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ ُيُْثِ ُر َأ ْن
قل ا ِ
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ِ
ِ
َي َُ َ
ُقب إِ َيم ْٝم َ
قتُ « :ؽم ٌْ َح٣مٞم َ
ؽ» َؿَ ٚف ْ:ٝ
قل َؿ ٌْ َؾ َأ ْن َي ُّ َ
َؽ َوزمِ َح ْٚمد َكَ ،أ ْؽم َتٕمْٖم ُر َك َو َأسم ُ
قل اهللَِ ,مَ ٚه ِذ ِه ا ْفَُِِ َام ُت ا َّفتِل َأ َر َ
ُؿ ِْ َُ ٝيَ ٚر ُش َ
اك َأ ْحدَ ْثت َََٓ ٚت َُ ُ
قهلَٚ؟ َؿ َٚل:
ِ
ٌَم اهللِ َوا ْيم َٖمت ُْح}
« ُصم ِٔم َٙم ْ
٦م ِرم َفم َال ََم ٌ٥م ِدم ُأ ََّمتل إِ َذا َر َأ ْيت َُٜم٣م ُوم ْٙمت َُٜم٣م» {إِ َذا َصم َ
٣مء ٞم ْ ُ
ِ
قر ِة ؿٔؾ فف ذم ذفؽ ؿٚل إن ـٚن جمِس خر ـٚن
افً َ
[افْك ]1 :إِ َػ آخ ِر ُّ
ضٚبً ً ٚظِٔف وان ـٚن ؽر ذفؽ ـٚن ـٍٚرة فف.
ؾٖشٖل اهلل أن ئًْْ ٚوإيٚـؿ ظذ ذـره وصُره وحًـ ظٌٚدتف .
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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المجلس الواحد والعشرون :حسن الخلق وسوء
1
الخلق
احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
أم ٚبًد:
ٕتُِؿ ظـ خَِغ جِِٔغ أحدمه ٚدظ ٚافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فًٍْف
بف واشتًٚذ مـ أخر ؾٍل حدي ٞظع ابـ أيب ضٚف ٛرِض اهلل ظْف ذم ؿٔٚم
ِ
ِ
ضمًٛمِٜم٣م َّإٓ
ضمً ِـ
إطمالق ٓ َ َْيدي َٕ َ
افِٔؾ ومـ مجِتف« :ايمٙمٜم َّؿ ْاهدن َٕ َ
ف فمٛمِّل ؽم ِّٝمئَٜم٣م ٓ َي ِ
ِ
أٞم٦م» أخرجف مًِؿ .
أٞم٦م،
ف فمٛمِّل ؽم ِّٝمئَٜم٣م َّإٓ َ
ٌم ُ
واْص ْ
َ
٦م
وظـ أيب هريرة
ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ " :إِٞم ََّم ُزم ِٔم ْث ُ
َُِٕتَ ِّ َؿ َص٣ميمِ َح ْإَ ْطم َال ِق" أخرجف أمحد ,وـٚن ط أـّؾ افْٚس ,خَِ ً ٚإذ أن
خَِف افَرآن.
ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وإِٞم َ
َّؽ َيم َٔم َعم ُطم ُٙم ٍؼ َفمٓمِٝم ٍؿ ﴾ [افَِؿ ,]2:وظـ َظ ِٚئ َن ُٜ
أهن ٚشئَِ ٝظ ْـ ُخ ُِ ِؼ رش ِ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ؟ َؾ َََ ٚف ْ " :ٝـ َ
َٚن ُخ ُِ َُ ُف
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
َ ُ
ا ْف َُ ْر َ
آن " .

1

كان هذا المجلس في الخامس والعشرين من رمضان لعام  1٤٤1هــ
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وظـ ظٌد اهلل بـ ظّر



ؿٚل ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ « :إِ َّن َِمـ

ِطم ِ
ٝم٣مرىمُؿ َأ ْضم ًَٛمَ٘مُؿ َأ ْطمالوم ً٣م » أخرجف افٌخٚري (. )1337

وظـ أيب افدرداء ؿٚل ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ « :م٣م َمـ َيش ٍء َأ ْشم َٗم ُؾ دم
٠مَم ِـ يقم ِ
َان اظمُ ِ
َمٝمز ِ
ايمٗمٝم٣مَم٥م َمـ ُضم ًْ ِـ ُ
اخل ُٙم ِؼ » أخرجف أبق داود (. )2577
َ َ
وظـ ظٚئن ٜرِض اهلل ظْٓ ٚؿٚف ٝؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :إِ َّن اظمُْ ْ٠م َِم َـ
ِِ
ايمِم٣مئِ ِؿ ا ْيم َٗم٣مئِ ِؿ» أخرجف أبق داود (. )0576
َيم ُٝمدْ ِر ُك زمِ ُح ًْ ِـ ُطم ُٙمٗمف َد َر َصم َ٥م َّ
ؿٚل ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :إِ َّن َِم ْـ َأ َضم ٌِّ٘م ُْؿ إِ َ َّرم
وظـ جٚبر
ايمٗمٝم٣مَم ِ٥م َأضم ِ
ِ
و َأ ْومرزمِ٘مُؿ َِمٛمِّل َ ْ ِ
٣مؽمٛمَ٘م ُْؿ َأ ْطم َ
ال ًوم٣مَ ،وإِ َّن َأ ْزمٕم ََّم٘م ُْؿ إِ َ َّرم
جمٙم ًً٣م َي ْق َم َ َ َ
َ َ ْ
جمٙمًِ٣م يقم ِ
ِ
قنَ ،وم٣م ُيمقاَ :ي٣م
قن َواظمُ َت َٖم ْٝم ِٜم ُٗم َ
ون َواظمُت ََُمدِّ ُوم َ
ايمٗم َٝم َ٣مَم ِ٥م ايم َّث ْر َشم ُ٣مر َ
َو َأ ْزم َٔمدَ ىم ُْؿ َمٛمِّل َ ْ ً َ ْ َ
َر ُؽم َ
ون»
َػم َ
قن َهم َم اظمُْ َت َٖم ْٝم ِٜم ُٗم َ
ون َواظمُت ََُمدِّ ُوم َ
قل اهللَِ ،ومدْ َفمٙمِ ْٚمٛمَ٣م ايم َّث ْر َشم ُ٣مر َ
قن؟ َوم َ٣مل :اظمُْ َت٘م ِّ ُ
أخرجف افسمذي (. )0216
زفمٝمؿ زمِ ِ
وظـ أيب امٚم ٜؿٚل ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ " :أٞم٣م ِ
ٌٝم٦م دم َر َزم ِ
ض
سمرك ِ
ِ
وزمٌٝم٦م دم وؽم ِ
ٍ
ِ
اجلٛم٥م ظمـ َ
اجلٛم٥م ،ظمـ َ
ايم٘مذ َب
ط
سمرك اظمِراء وإن ىم٣من ُ ِحم َّٗم ً٣م،
َ
ِ
ٍ
ضمً َـ ُطم ُٙم َٗمف" أخرجف أبق داود
وإن َ
ىم٣من َم٣مزضم ً٣م ،وزمٌٝم٦م دم أفمعم اجلٛم٥م ظمـ َّ
(. )2622
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ؿٚل ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ « :أىم َْٚم ُؾ اظمُ ْ٠مَمٛمكم
وظـ أيب هريرة
طمٝم٣مرىمؿ يمِٛم ِ ًَ٣مئِ ِٜمؿ » أخرجف أبق داود
إِ َيمٞم ً٣م َأ ْضمًٛم ُُٜم ْؿ ُطم ُٙمٗم ً٣م َو ِطمٝم٣مرىم ُْؿ
ُ
(.)0460
وأيٚت وآحٚدي ٞذم هذه افٍؤِ ٜـثرة إذ أن ؿّٔ ٜاإلًٕٚن بخَِف 8
بام يتخِؼ بف إن ـ ٕٝٚأخالؿف حًْ ٜومحٔدة مثؾ افُرم واجلقد وافنجٚظٜ
وصدق احلدي ٞوحًـ ادًٚمِ ٜوؿٌؾ ذفؽ ظٌٚدة اهلل ظز وجؾ ومتٚبًٜ
افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾٓذا هق ادّدوح وادحٌقب وادقظقد بخري
افدٕٔ ٚوأخرة .
وإن ـٚن ؽر ذفؽ ؾٚفًٌد ظـ جمٚفًف متًْٔ ٜفًقء حٚفف ذم افدٕٔٚ
وأخرة .
مرؽقب ذم افَرب مْف8
حمٌقب ظْد افْٚس  8و
ؾهٚح ٛإخالق احلًْٜ
ٌ
ٌ
مثْل ظِٔف مـ ظٌٚد اهلل .
و ٌ
مٌٌقض ظْد افْٚس
مٌٌقض ظْد اهلل 8و
وصٚح ٛإخالق افًٔئٜ
ٌ
ٌ
مرؾقض ذم ادجتّع ,ويذـر بٚفذم ؽٚفٌ ً. ٚ
ٌ
ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل وشِؿ« :اظمُْ ْ٠م َِم ِـ ََم ْـ َأ َِم َٛم ُف

وظـ أيب هريرة
ايمٛمَّ٣مس فم َعم َأَمق ِ
اَل ْؿ َو َأ ْٞم ُٖم ًِ ِٜم ْؿ» أخرجف افسمذي (. )0405
ُ َ َْ
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و ظـ أيب هريرة



ؿٚل ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ « :طم ْ ُغمىم ُْؿ ََم ْـ ُي ْر َصمك

ِش ُه» أخرجف أمحد
ِشىم ُْؿ ََم ْـ َٓ ُي ْر َصمك َطم ْ ُغم ُهَ ،و َٓ ُي ْ٠م ََم ُـ َ ه
ِش ُه َو َ ه
َطم ْ ُغم ُه َو ُي ْ٠م ََم ُـ َ ه
(. )6610
ؾهٚح ٛإخالق احلًْ ٜيرجك خره ويٗمـ ذه وصٚح ٛإخالق
افًٔئ ٓ ٜيرجك خره وٓ يٗمـ ذه ؾًذ اإلًٕٚن أن يتخِؼ بخِؼ افَرآن
وبخِؼ افٌْل ظِٔف افهالة وافًالم وبخِؼ إئّ ٜإظالم افذيـ حرصقا
ظذ ضٚظ ٜادِؽ افًالم .
وإيٚه وافتنٌف بٖخالق ادتنٌٓغ بٚفنٔىٚن ؾ٘ن هذا مـ ادذم ٜبُّٚن واهلل
ظز وجؾ حي ٛإخالق احلًْ ٜوأهِٓ ٚوهلذا امر هب ٚورؽ ٛؾٔٓ ٚوحظ
ظِٔٓ.ٚ
وافَٚظدة ظْد أهؾ افًْ ٜأن م ٚامر اهلل ظز وجؾ بف ؾٓق حمٌقب ظْده
وهق ادًّك بٚإلرادة افؼظٔ ٜوم ٚهنك اهلل ظز وجؾ ظْف ؾٓق مٌٌقض ظْده
ؾٌٌْٔل فًِِّؿ أن يالزم حمٚب اهلل ظز وجؾ.
ثؿ إن مـ أظيؿ اخلِؼ م ٚيُقن مع اهلل افذي خَِؽ ورزؿؽ وأظىٚك
ؽ َهم ًَ َّق َ
اك َهم َٔمدَ َيم َ
وأمدك ,ؿٚل تًٚػ﴿ :ا َّيم ِذي َطم َٙم َٗم َ
قر ٍة ََّم٣م
ؽ ﴿ِ ﴾2دم َأ ِّ
ي ُص َ
٣مء َر َّىم ٌَ َ
ؽ ﴿[ ﴾٥إٍٓىٚر]
َؾم َ
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وهلذا ـٚن أـّؾ اخلِؼ مًف شٌحٕٚف وتًٚػ أن سمٔمٌد اهلل ىمٟمٞمؽ سمراه هم١من
 ,وؿٚل اهلل ظز وجؾ:

َل سم٘مـ سمراه هم١مٞمف يراك أخرجف مًِؿ ظـ ظّر
اك ِضمكم َسم ُٗمقم ( )79٥ا َّيم ِذي ير َ ِ
ِ
كم َسم ُٗمق ُم ﴿َ ﴾791و َسم َٗم هٙم ٌَ َ
ؽ
اك ضم َ
﴿ ا َّيمذي َي َر َ َ
ََ
ُ
ِ
٣مصم ِديـ ﴿ ﴾772إِ َّٞمف هق ِ
ٝمؿ ﴿[ ﴾779افنًراء]
ايمًٚم ُ
ايمً ِ َ
ٝمع ا ْيم َٔمٙم ُ
ُ ُ َ َّ
ِدم َّ
ؾًذ اإلًٕٚن أن حيَؼ افتقحٔد وآشتجٚب ٜهلل وفرشقفف صذ اهلل ظِٔف
وشِؿ إن رؽ ٛأن يُقن حًـ إخالق مٓدي ً ٚافٔٓ ٚمالزم ً ٚهل ٚمرؾقظ ً ٚهبٚ
ذم افداريـ .
إير إن صٚح ٛاخلِؼ احلًـ فٌِٔغ درج ٜافهٚئؿ افَٚئؿ شٌحٚن اهلل
ٌ
رجؾ يهقم بٚفْٓٚر ويَقم بٚفِٔؾ اذه ٛجًّف بٚجلقع وافًىش تَرب ً ٚإػ
اهلل ظز وجؾ وآخر اذه ٛجًّف ؿٔٚم افِٔؾ تَرب ً ٚإػ اهلل ظز وجؾ وهذا
ٍ
ؾؤِ ٜهذه إهن ٚؾؤِ ٜافًّؾ
بحًـ خَِف يٌِغ درج ٜافهٚئؿ افَٚئؿ أي
بٚفَرآن وافًْ.ٜ
وافْقع افثٚين مـ حًـ اخلِؼ هق م ٚيُقن بغ افْٚس وؿد ظرؾٓ ٚابـ
ادٌٚرك وتتٚبع ظِٔف افًِامء بٖٕف ىمػ إذى وزمذل ايمٛمدى وؿمالوم٥م ايمقصمف
أخرجف افسمذي .
ؾـ (ـػ إذى) بحٔ ٓ ٞتٗذي أحد ًا مـ ادًِّغ
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و(بذل افْدى) بحٔ ٞتُقن يدك مْىَِ ٜبٚفٌذل وافًىٚء إم ٚصدؿ ٜوإمٚ
زـٚة وإم ٚهٌ ٜأو ؽر ذفؽ مـ افهدؿٚت ادًْقي ٜـٚإلصالح بغ افْٚس
وافدظقة إػ مُٚرم إخالق
و(ضالؿ ٜافقجف) ,وهق إًٌٚضف فًِِّّغ ,ؾًـ جٚبر بـ شِٔؿ ؿٚل ؿٚل
ِ
اظمٔمروف َؾم ْٝمئ ً٣م َ ،
وأ ْن ُسم َ٘م ِّٙم َؿ َأ َطم٣مك
رن َِم َـ
افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ « :وٓ ََت ِٗم َّ
ؽ  ،إِ َّن ذيمؽ َِمـ اظمٔمر ِ
ِ
ِ
َ
وصمٜم َ
وف» أخرجف أمحد .
وأ َ
ٞم٦م َُمٛمًٌْ ٌط إِيمٝمف ُ
َ ُ
ؿٚل ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ « :سم ٌَ هً ُٚم َؽ ِدم َو ْصم ِف
وظـ أيب ذر

ٝمؽ َيم َ
َأ ِطم َ
ؽ َصدَ َوم ٌ٥م » أخربجف افسمذي (. )1734

وـٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فف ادثؾ افًئؿ ذم هذا افٌٚب ؿٚل جرير رِض
اهلل ظْف َم٣م رآن ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ إَِّٓ َسم ٌَ ًَّ َؿ متٍؼ ظِٔف .
ؾٍُك بٚخلِؼ احلًـ إف صٍ ٜإٌٕٔٚء وادرشِغ وافهٚحلغ وادٗمْغ
مٌٌقض ظْد اهلل
وربام ادظٚه مـ فٔس مـ أهِف وـٍك بٚخلِؼ افزء إف
ٌ
وظْد إٌٔٔٚئف ورشِف وظْد افهٚحلغ مـ ظٌٚد اهلل وإٕام هق خِؼ افنٔىٚن
وأظقان افنٔىٚن وادتٖشغ بٚفنٔىٚن مـ افٍُٚر وادْٚؾَغ وظهٚة
ادًِّغ.
وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
إٕام إمؿ إخالق م ٚبَٔ *** ٝؾ٘ن هؿ ذهٌ ٝأخالؿٓؿ ذهٌقا
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يًْل أن إم ٜبخَِٓ ٚبًٍتٓ ٚبٌرهت ٚبُرمٓ ٚبنجٚظتٓ ٚبًٌٚفتٓ ٚذم أوجف
اخلر ؾٚذا ذهٌ ٝأخالؿٓؿ ذهٌقا ـام يًز افًٌض إػ مزبِ ٜافتٚريخ وفذفؽ
د ٚرأى افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿقم ً ٚيًٌِقن ؿٚلَِ َٓ « :م ْـ اهلل ْاؽمت َْح َٝم ْقا َو َٓ
ِِ
ِ
.
َؼموا » أخرجف أمحد ظـ ظٌد اهلل بـ احلٚرث
َم ْـ َر ُؽمقيمف ْاؽمت َ ُ
وـٚن مـ أشٌٚب ظذاب افَز ظدم آشتتٚر مـ افٌقل ,وذم بًض مًٕٔٚف
إٔف افذي يٌقل أمٚم افْٚس بدون حٔٚء ,بدون خجؾ ,ربام ٕيروا إػ ظقرتف,
وهذا فًقء خَِف ؾٔجٚزى هبذا افًذاب ؾٌٌْٔل فإلًٕٚن أن يُقن حًـ
إخالق مع افَري ٛوافًٌٔد بؾ مع افًدو ؿٌؾ افهديؼ ٓن ضًٌٔ ٜاإلًٕٚن
أن يتُْر فًدوه فُـ إذا ٓزم اخلِؼ احلًـ ؾًْد ذفؽ اخلر افًئؿ ـام
اخز اهلل ظز وجؾ بَقففَ ﴾27﴿ :و ََم ْـ َأ ْضم ًَ ُـ َوم ْق ًٓ ِِّمَّـ َد َفم٣م إِ َلم اهلل َو َفم ِٚم َؾ
ِِ
ِ ِ
ص ًِ
كم ﴿َ ﴾22و َٓ سم ًَْت َِقي َْ
ايمً ِّٝم َئ ُ٥م ا ْد َهم ْع
٣مْل٣م َو َوم َ٣مل إِٞمَّٛمل َم َـ اظمُْ ًْٙمٚم َ
َ
اْل ًَٛمَ ُ٥م َو َٓ َّ
ِ
زمِ٣م َّيمتِل ِه َل َأ ْضم ًَ ُـ َهم١مِ َذا ا َّيم ِذي َزم ْٝمٛم َ
ٝمؿ ﴿﴾22
َؽ َو َزم ْٝمٛمَ ُف َفمدَ َاو ٌة ىم ََٟم َّٞم ُف َو ِ ٌّرم ََح ٌ
صٚح ٛؿري ٛفُـ هذه
[ؾهِ ]ٝأي صٚر بًٌ ٛاإلحًٚن إفٔف ,ـٖٕف
ٌ
افهٍ ٜمـ يْٚهلٚ
ِ
٣مه٣م إِ َّٓ ُذو َضم ٍّظ َفمٓمِٝم ٍؿ ﴿َ ﴾2٦وإِ ََّم٣م
ػموا َو ََم٣م ُي َٙم َّٗم َ
٣مه٣م إِ َّٓ ا َّيمذ َ
﴿ َو ََم٣م ُي َٙم َّٗم َ
يـ َص َ ُ
ِ
ِ
٣من َٞم ْز ٌغ َهم ِ
ايمُم ْٝم َْم ِ
َيٛم َز َنمٛم َ
َّؽ َِم َـ َّ
ٝمؿ ﴿ " ﴾2٥إذ
ايمًٚم ُ
ٝمع ا ْيم َٔمٙم ُ
٣مؽمتَٔم ْذ زمِ٣مهلل إِ َّٞم ُف ُه َق َّ
ْ
أن إخالق افًٔئ ٜمـ ٕزؽٚت افنٔىٚن"
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ؾٚهلل اهلل ذم افتخِؼ بٖخالق رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾ٘ن اهلل يَقل
َ٣من َيم٘مُؿ ِدم رؽم ِ
َ٣من َي ْر ُصمق اهلل
قل اهلل ُأ ْؽم َق ٌة َضم ًَٛمَ ٌ٥م ظمَِّـ ىم َ
َ ُ
ظز وجؾَّ ﴿ :يم َٗمدْ ىم َ ْ
َوا ْيم َٝم ْق َم ْأ ِطم َر َو َذىم ََر اهلل ىمَثِ ًغما ﴾ [إحزاب]01:
وفًٔ ٝإشقة ذم افهالة ؾَط ًٕؿ ؿٚل « َص هٙمقا ىمم رأيتُٚمقن ُأ ِّ
صقم»،
أخرجف افٌخٚري ظـ مٚفؽ بـ احلقيرث

.

وفًٔ ٝإشقة ذم احل ٟؾَط ًٕؿ ؿٚل « ُطم ُذوا َفمٛمِّل َمٛم٣مؽم٘مَ٘مؿ » أخرجف
مًِؿ ظـ جٚبر

 ,وفًٔ ٝإشقة ذم افهٔٚم ؾَط وافزـٚة بؾ إشقة

ذم مجٔع صٖٕف مم ٚهق مـ إمقر افًٚم ٜإٓ م ٚـٚن مـ خهٚئهف صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ.
ٍ
أوؿٚت جِٔالت ؾال احًـ مـ هذا افدظٚء أن
وٕحـ ذم أيٚم ؾؤالت و
تٖت بف ذم اؾتتٚح صالتؽ أو تٖت بف ذم شجقدك ورـقظؽ أو ذم دبر
صالتؽ وذم أوؿٚت اإلجٚب « ٜايمٙمٜم َّؿ ْاه ِد ِن َِٕ ْضم ًَ ِـ ْإَ ْطم َال ِق َ ،هم١مِ َّٞم ُف َٓ َ َْي ِدي
ف َفمٛمِّل َؽم ِّٝمئ ََٜم٣م َٓ َي ْ ِ
ْ٦م َ ،و ْ ِ
ْ٦م »
ف َفمٛمِّل َؽم ِّٝمئ ََٜم٣م إِ َّٓ َأٞم َ
ٌم ُ
اْص ْ
َِٕ ْضم ًَٛم ِ َٜم٣م إِ َّٓ َأٞم َ
ٍ
بٖخالق طٚهره ٚاحلًـ وصٚحٌٓ ٚؿد ؤع تقحٔد رب افًٚدغ
وٓ ظزة

ـام تًًّقن مـ بًوٓؿ حٔ ٞيثْل ظذ افٍُٚر مـ افٔٓقد وافْهٚرى واهنؿ
واهنؿ واهنؿ هٗٓء ٓ خِؼ هلؿ ذم أخالؿٓؿ وٓ ذم ؽرهٕ ٚهنؿ ؤًقا
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احلؼ افًئؿ ؤًقا حؼ رب افًٚدغ وهق افتخِؼ بٚفتقحٔد واإلخالص
وافىٚظ ٜوافتقب ٜواإلٕٚب ٜوآشتٌٍٚر.
ِ ِ
ِ
ِ
كم﴾
٤م اظمُْ ْحًٛم َ
ؾٚمتثِقا ؿقل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و َأ ْضمًٛمُقا إِ َّن اهلل ُُي ه
[افٌَرة]173:
أحًْقا ذم أؿقافُؿ وأؾًٚفُؿ ـام جي ٛظُِٔؿ أن حتًْقا ذم ظَٚئدـؿ
ؾٓذا هق جمّقع اإليامن:
اظتَٚد بٚجلْٚن وظّؾ بٚجلقارح وإرـٚن ,وؿقل بٚفًِٚن وظّؾ افَِٛ
إيٚك وطـ افًقء  8إيٚك و احلًد  8إيٚك واحلَد  8إيٚك وافٌٌوٚء فِّٗمْغ 8
وؽر ذفؽ مـ إخالق افٌَِٔ ٜافًٔئ.ٜ
وذم اجلقارح إيٚك وافزٕ ٚوافنؿ ٜوافَتؾ وافيب وافٌه ٛوؽر ذفؽ
مـ إخالق افًٔئ.ٜ
اذ ًا ٕحـ بحٚج ٜإػ إؿٚم ٜاخلِؼ احلًـ ذم مجٔع صْٖٕ ٚوأن ُٕقن ـام أراد
اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ وـام شـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف هذا تًّر افٌِدان
وتهٚن إديٚن
وأشٖل اهلل ظز وجؾ يل وفُؿ افًقن وافًداد ,وافرمح ٜوادٌٍرة ,إذا
وؿٍْ ٚبغ يدي ادِؽ افديٚن شٌحٕٚف وتًٚػ
واحلّد هلل رب افًٚدغ .
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1

احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف وصٍٔف وجمتٌٚه صذ اهلل ظِٔف وشِؿ تًِٔ ًام
ـثرا.
أم ٚبًد:
ٕتُِؿ ظـ خَِغ ظئّغ احدمه ٚيتهػ بف خِص ادٗمْغ وأخر
ٌ
دفٔؾ ظذ وًػ اإليامن بٚفَدر ويِحؼ صٚحٌف مـ اخلقر وافير بَدر مٚ
ظْده أٓ ومه ٚافهز و افًجــز و افتًخط.
أم ٚافهز ؾٓق وصٔ ٜاهلل فًٌٚدة ,وؿد اتهػ اهلل ظز وجؾ بف ,ؾًـ أيب
مقشك

ؿٚل ؿٚل افٌْل ط :وٓ اضمد أصػم فمعم أذى يًٚمٔمف َمـ اهلل

يرزومٜمؿ وئم٣مهمٝمٜمؿ شمؿ َئمٙمقن يمف ايمِم٣مضمٌ٥م وايمقيمد متٍؼ ظِٔف .
وؿد أمر اهلل بٚفهز ذم بدء افدظقة مع ـثرة ادخٚفٍ ٜوإذى وافتُذيٛ
قن ﴾ [ادزمؾ ]12:؛ ﴿ َو ِ
اصػم َوَم٣م
ػم َفم َعم ََم٣م َي ُٗمق ُيم َ
ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و ْ
اص ِ ْ
ػم ُِْل ْ٘م ِؿ َر ِّزم َ
ؽ ﴾ [افىقر.]26:
ػم َك إِ ّٓ زمِ٣مهلل ﴾ [افْحؾَ ﴿ 8 ]105:و ْ
اص ِ ْ
َص ُ
وأخز اهلل ظز وجؾ بًئؿ أجر افهز ؾَٚل اهلل ظز وجؾ ﴿ :إِٞم ََّم ُي َق َّذم
ون َأ ْصم َر ُهؿ زمِٕم ْ ِ
َغم ِضم ًَ ٍ
٣مب ﴾ [افزمر]12:
ايمِم٣مزمِ ُر َ
َّ
1

كان هذا المجلس في السادس والعشرين من رمضان 1٤٤1هـ
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جر ظئؿ فِهٚبريـ ظذ ضٚظ ٜاهلل ظز وجؾ  8فِهٚبريـ ظـ ٕقاهل
ؾٖ ٌ
اهلل ظز وجؾ فِهٚبريـ ظذ أؿدار اهلل ظز وجؾ ٓن افهز ظْد افًِامء
يًَْؿ إػ:
ز ظذ ضٚظ ٜاهلل.
 -1ص ٌ
ز ظـ مًهٔ ٜاهلل
 -0وص ٌ
ز ظذ أؿدار اهلل
 -1وص ٌ

ِ
يـ َآَمٛمُقا
وؿد ؿٚل اهلل ظز وجؾ حٚث ً ٚظذ افهز وادهٚبرةَ ﴿ :ي٣م َأ ه ََي٣م ا َّيمذ َ
قن ﴾ [آل ظّران]022:
ػموا َو َص٣مزمِ ُروا َو َرازمِ ُْمقا َوا َّسم ُٗمقا اهلل َيم َٔم َّٙم٘م ُْؿ ُسم ْٖمٙمِ ُح َ
ْ
اص ِ ُ
ؾّـ أوشع أبقاب افٍالح افهز ,ؾال ؾالح فِّرء ذم افداريـ إٓ
بّالزم ٜافهز.
ػم
ؾًـ أيب شًٔد
ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ « :و ََم ْـ َي ِْم ِ ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ايمِم ْ ِػم» أخرجف مًِؿ
ػم ُه اهللَُ ،و ََم٣م ُأ ْفمْم َل َأ َضمدٌ َم ْـ َفم َْم٣مء َطم ْ ٌغم َو َأ ْو َؽم ُع َم َـ َّ
ُي َِم ِّ ْ
(. )1231
شٌحٚن اهلل م ٚأظيؿ أظىٔٚتف فًٌِٚد وم ٚأـثر م ٚيًْؿ ومع ذفؽ م ٚأظىل
أحد مثؾ افهز ٕن افهز ٌ
دفٔؾ ظذ افُرم وافنجٚظ ٜوربٚض ٜاجلٖش
واإليامن بٚفَدر وؽر ذفؽ.
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ؾىٌِؽ فًِِؿ حيتٚج إػ صز وٓبد وإٓ أتتؽ افًآم ٜوظِّؽ بٚفًِؿ
حيتٚج إػ صز وٓبد وآ حلَتؽ افًآم ٜودظقتؽ إػ افًِؿ حيتٚج إػ صز
وآ حلَؽ افٍتقر ٓ شٔام اذا ـٚن اددظقون مـ ادخٚفٍغ افذيـ تَؾ
٣من َيم ِٖمل ُطم ْ ٍ
ٌم ﴿ ﴾9إِ َّن ْ ِ
اشتجٚبتٓؿ وهلذا ؿٚل اهلل ظز وجؾَ :وا ْيم َٔم ْ ِ
ن
ٞمً َ
اإل َ
﴿ ﴾7إِ َّٓ ا َّيم ِذيـ آَمٛمُقا وفم ِٚم ُٙمقا ايمِم َِ ِ
اص ْقا زمِ َْ
٣ميمِم ْ ِػم
اص ْقا زمِ َّ
٣مْل ِّؼ َوسم ََق َ
٣مْل٣مت َوسم ََق َ
َّ
َ َ َ َ
﴿.﴾2
ؾٚفهز ظقن بًد ظقن اهلل ظز وجؾ فٍِتك ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿:و ْاؽمت َِٔمٝمٛمُقا
زمِ٣ميمِم ِػم وايمِم َال ِة وإِْن٣م َيم َ٘مٌِغم ٌة إِ َّٓ فم َعم َْ ِ ِ
كم ﴾ [افٌَرة]23:
اخل٣مؾمٔم َ
َ
َّ ْ َ َّ
َ َّ َ
َ
وهذا مقشك ظِٔف افًالم حغ اصتد إمر ظذ بْل إهائٔؾ أوصٚهؿ
وم٣مل َمقؽمك يمِ َٗم ِ
قَم ِف اؽمتَٔمٝمٛمقا زمِ٣مهلل َو ِ
بٚفهز حٔ ٞؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :
اصػموا
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
إِ َّن إَ َ
َّٗمكم ﴾
رض اهلل
ٙمٚمت َ
ُم٣مء َمـ فمٌ٣مده َوايمٔم٣موم ٌَ ُ٥م يم ُ
يقر ُشمٜم٣م ََمـ َي ُ
[إظراف.]106:
ؾٕٚمر إػ اهلل ظز وجؾ ذم جِ ٛادْٚؾع ودؾع افوٚر ,وتًٔر إمقر ,ؾام
ؿٚل :مر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
ظِٔؽ إٓ أن تتهز ؾًـ إٔس
ِ
ٍ
امرأة تٌُل ظذ ٍ
واص ِ ِػمي ،ؿَ ٚف ْ :ٝإ َف ْٔ َؽ َظِّْل
ظذ
صٌل هل ٚؿٚل هل : ٚاسمَّٗمل اهللْ ،
ول َتً ِر ْؾفِ ,
ؾٕ٘ ََّؽ َل تُهِ ِ ٛ
افٌْل َص َّذ اهللُ ظِٔف
ؾَ َٔؾ َهلَ :ٚإَّٕف
بّهٔ ٌَتلُ ْ ْ َ ,
ُّ
ْ َ ْ ُ
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هلل ظِٔف وش َِّؿَ ,ؾ َِؿ َ ِ
غَ ,ؾََ ٚف ْ:ٝ
افٌْل َص َّذ ا ُ
وش َِّ َؿ ,ؾٖت ْ
دمدْ ِظْْدَ ُه َب َّقابِ َ
ََ ٝب َ
َ ْ
ٚب ِّ
َٚل :إٞمَّم ايمِم ِ
ايمِمدْ ََم ِ٥م إُ َ
َل ْ َأ ْظ ِر ْؾ َؽَ ,ؾ َ
ولم متٍؼ ظِٔف .
ػم فمٛمْدَ َّ
َّ ْ ُ

ؾًذ ادًِؿ أن حيَؼ هذه افنًرة افًئّ ٜذم مجٔع صٖٕف ؾٚفْك مع
افهز وافٍرج يٖت بًد افهز ؾًـ صٓٔ ٛرِض اهلل ظْف ؿٚل افٌْل صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ« :فمج ًٌ٣م ِ
ِ
وإن
َٕمر
ه ُاء ؾم٘مَر ْ
طمغم ْ
اظم٠مَمـ َّ
إن َ
إن أص٣م َزمتْف َّ
أَمره ىم َّٙمف ٌ
ٍ
ِ
يمٙمٚم٠مَمـ» أخرجف
ٕضمد َّإٓ
طمغما يمف ويمٝمس ذيمؽ
ْض ُاء َ
صػم وىم٣من ً
أص٣م َزمتْف َّ
مًِؿ .
ضٚئع هلل ظز وجؾ ذم حٚل رخٚئف
ؾحٔٚة ادٗمـ ظذ اـّؾ احلٓٚت ٕٕف
ٌ
وصدتف ذم حٚل هائف وضائف  8ذم حٚل ؽْٚه وؾَره  8وؿٚل اهلل ظز وجؾ:
﴿ىم ََّال إِ َّن ْ ِ
٣من َيم َٝم ْْمٕمَك ﴿َ ﴾٥أن َّرآ ُه ْاؽم َت ْٕمٛمَك ﴿[ ﴾5افًِؼ]
ٞمً َ
اإل َ
دف ٝأي ٜظذ أن ـثر ًا مـ افْٚس يَع مْٓؿ افىٌٔٚن اذا أظىٚهؿ اهلل ظز
وجؾ بؾ وـثر مـ افْٚس اذا أبتع بٚفَِ ٜحلَف ذفؽ.
﴿ َهم َٟم ََّم٣م ْ ِ
٣من إِ َذا ََم٣م ا ْزمت ََال ُه َر هزم ُف َهم َٟمىم َْر ََم ُف َو َٞم َّٔم َٚم ُف َهم َٝم ُٗم ُ
قل َر ِِّب َأىم َْر ََم ِـ ﴾
ٞمً ُ
اإل َ
[افٍجر]13:
ؾَٔع مْف افٌىر وإذ و افُز و افٌٌل و افًْٚد و يدظل ادُرمٚت
﴿ َو َأ ََّم٣م إِ َذا ََم٣م ا ْزمت ََال ُه َهم َٗمدَ َر َفم َٙم ْٝم ِف ِر ْز َوم ُف َهم َٝم ُٗم ُ
قل َر ِِّب َأ َه٣مٞم َِـ ﴾ [افٍجر]14:
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أي ؤؼ ظِٔف ذم افرزق ؾَٔقل ﴿ َر ِِّب َأ َه٣مٞم َِـ ﴾ وافقاؿع خالف ذفؽ ؿد
يُرم اهلل ظز وجؾ بٚفرزق افدٕٔقي مـ صٚء مـ ظٌٚده صٚحل ً ٚأو ضٚحل ,ٚوؿد
يّْع اهلل ظز وجؾ بًض افرزق افدٕٔقي ظـ صٚف ٍ وضٚف ٍ ؿٚل اهلل ظز
اإلٞمًْ َ ِ
ايممم َصمزُو ًفم٣م (َ )72وإِ َذا
وجؾ{ :إِ َّن ْ ِ َ
٣من ُطمٙم َؼ َه ُٙمق ًفم٣م ( )91إِ َذا ََم ًَّ ُف َّ ه
ِ
ََم ًَّ ُف َْ
قن...
يـ ُه ْؿ َفم َعم َص َال ِِتِ ْؿ َدائِ ُٚم َ
اخل ْ ُغم ََمٛمُق ًفم٣م ( )79إِ َّٓ ا ُْظم َِم ِّٙم َ
كم ( )77ا َّيمذ َ

ٍ
حٚفٜ
} [ادًٚرج . ]01 - 17 :وؿد ـٚن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿقتف ذم
اَل َال ِل َشم َال َشم َ٥م ِ
إن ُىمٛمَّ٣م َيمٛمَٛمْ ُٓمر إلم ِ
أه َّٙم ٍ٥م دم
حتك ؿٚف ٝظٚئن ٜرِض اهلل ظْْٓ « : ٚ
ُ
ِ
ِ
٣مت ر ِ
َ٣مر»
ؽمقل اهلل َص َّعم ا ُ
هلل فمٙمٝمف وؽم َّٙم َؿ ٞم ٌ
َؾم ْٜم َر ْي ِـ ،وَم٣م ُأوومدَ ْت دم أ ْزم َٝم َ
ؾٚفدٕٔ ٚيًىٔٓ ٚاهلل مـ حي ٛومـ ٓ حي ٛوافديـ و افًِؿ واإليامن ٓ
يُقن إٓ دـ حي ٛاهلل شٌحٕٚف وتًٚػ.
ؾالبد فإلًٕٚن أن جيٚهد ًٍٕف ذم افتهز ظذ أؿدار اهلل ؾٕ٘ف اذا ل يهز
ضٚظ ً ٜهلل ظز وجؾ ـٚن شِقه شِق افٌٓٚئؿ ٓن افَدر يّيض شقا ًء صز أو ل
يَع مـ ذفؽ ؿٚل ظٌد اهلل بـ إحقص:
تًز بحًـ افهز َظـ ـؾ هٚفؽ  ...ؾٍل افهز مًالة اهلّقم افِقازم
إذا إٔ ٝل تًؾ اصىٌٚرا وخنٔ ... ٜشِقت ظذ إيٚم مثؾ افٌٓٚئؿ
وفٔس يذود افٍْس َظـ صٓقاهت ... ٚمـ افْٚس إٓ ـؾ مِٚض افًزائؿ اهـ
مـ روو ٜافًَالء .
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يمٝمس َِمٛمَّ٣م ََمـ
وظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد
ؿٚل ؿٚل افٌْل ط َ « :
ِ
اخلدُ و َدْ ،أو َؾم َّؼ ُ
ْض َب ُ
اجل٣مهٙمِ َّٝم ِ٥م » متٍؼ ظِٔف .
قبْ ،أو َدفم٣م زمدَ ْفم َقى
اجل ُٝم َ
َ َ
ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ" :

وظـ أيب مٚفؽ إصًري
َأرزمع ِدم ُأَمتِل َِمـ َأَم ِر َْ ِ ِ ِ
ُقْن ُ َّـ :ا ْيم َٖمخْ ُر ِدم ْإَ ْضم ًَ ِ
٣مبَ ،وايم َّْم ْٔم ُـ
ؼمىم َ
ٌَْ
ْ ْ
َّ
اجل٣مهٙم َّٝم٥مَ َٓ ،ي ْ ُ
ِ
ِ
ِدم ْإَٞم ًَْ ِ
ُ٤م
٣مضم ُ٥م " َو َوم َ٣مل« :ايمٛمَّ٣مئ َح ُ٥م إِ َذا ََل ْ َسمت ْ
٣مء زمِ٣ميمٛم ُهجقمَِ ،وايمٛمِّ َٝم َ
٣مبَ ،و ْآ ْؽمت ًْ َٗم ُ
َوم ٌْ َؾ ََم ْق ِِت٣مُ ،سم َٗم٣م ُم َي ْق َم ا ْيم ِٗم َٝم َ٣مَم ِ٥م َو َفم َٙم ْٝم َٜم٣م ِه َزم ٌ٣مل َِم ْـ َومْمِ َر ٍ
انَ ،و ِد ْر ٌع َِم ْـ َصم َر ٍ
ب»
ْ
َ
أخرجف مًِؿ (. )712
وظـ أيب مقشك

ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ « :يمٝمس َِمٛمَّ٣م

ََمـ َضم َٙم َؼ وٓ َطم َر َق وٓ َص َٙم َؼ » متٍؼ ظِٔف,أي ظْد ادهٌٔ ٜؿٚل اهلل ظز
وجؾ﴿ َو ََمـ ُي ْ٠م َِمـ زمِ٣مهلل َ َْي ِد َوم ْٙم ٌَ ُف ﴾ [افتٌٚبـ. ]11:
مـ يٗمـ بٚهلل ويهز ظذ أؿدار اهلل ظز وجؾ هيدي ؿٌِف ويقؾَف فُؾ
خر وهلذا ـٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يًتٔمٝمذ زم٣مهلل َمـ ايمٔمجز وايم٘مًؾ
وايمٌخؾ وؽر ذفؽ مـ إخالق افذمّٔ ٜافتل ربام أدت إػ ظدم افهز
ظذ م ٚيُقن فإلًٕٚن ذم هذه احلٔٚة.
ؾًِٔؽ أن تُقن مًتًْٔ ً ٚبٚهلل  8صٚبر ًا ظذ أوامره  8مًٚرظ ً ٚذم أدائٓٚ
مٌتًد ًا ظـ ٕقاهٔف وحذر ًا مْٓ ٚصٚبر ًا ظذ أؿداره إن بِٔ ٝبّقت افقفد ؾَد
مٚت ٝفرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ زيْ ٛورؿٔ ٜوأم ـِثقم وإبراهٔؿ و
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افَٚشؿ وافىٚهر ومٚت ٝزوجتف خدجي ٜوؿتؾ ظّف محزة وـؿ حلَف مـ
ادهٚئ ٛذم هذا افٌٚب  8ؿتؾ مـ أصحٚبف ذم يقم أحد شًٌقن صحٚبٔ ً.ٚ
وإن ـْ ٝؿد ابتِٔ ٝبٚفٍَر ؾَد أؾتَر أصحٚب رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف
وشِؿ حتك فربام أـِقا أوراق افنجر وٌَٕ ٝأؿدامٓؿ بًٌ ٛظدم وجقد
افًْٚل وٕحق ذفؽ.
وإن أصٌ ٝبٚفًٌد و افٌرب ٜؾَد ُه ِّج َر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
وأصحٚبف مـ مُ ٜوهل أح ٛافٌَٚع افٔٓؿ .
ٍ
بجراحٚت ؾَد أصٔ ٛرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٖيب
وإن أصٌٝ
ٍ
بجراحٚت ذم وجٓف وهنّ ٝافٌٔو ٜظذ رأشف وجرح وجٓف
هق وأمل
حتك ـنت ثْٚيٚه ؾِؽ أشقة وؿدوة بف ط وأظيؿ ذفؽ مـ أصٔٛ
بّهٌٔ ٜؾِٔذـر مهٚبف بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق أظيؿ مهٌٔ ٜحٔٞ
مٚت خرة وصٍقة خِؼ اهلل.
واصز أيو ً ٚظذ ادرض ؾٍٔف ـٍٚرات وؾٔف رؾع درجٚت وؿد مرض
رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـام يّرض افرجالن ؾًـ ابـ مًًقد
َؿ َٚلَ :د َخ ِْ َُ ٝظ َذ رش ِ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َو ُه َق ُيق َظ ُؽَ ,ؾ َّ ًِ ًْ ُت ُف
َ ُ
قل اهللِ إِٕ ََّؽ َفتُق َظ ُؽ َو ْظًَُ ٚص ِديدً اَ ,ؾ ََ َٚل َر ُش ُ
بِ َٔ ِديَ ,ؾ َُ ِْ َُ :ٝيَ ٚر ُش َ
هلل
قل ا ِ
ِ
قفم ُ
ؽ َر ُصم َال ِن َِمٛمْ٘م ُْؿ» َؿ َٚل:
َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿَ « :أ َصم ْؾ إِ ِّن ُأو َفم ُؽ ىم ََم ُي َ
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َؾ َُ ِْ َُ :ٝذف ِ َؽ َأ َّن َف َؽ َأ ْج َر ْي ِـَ ,ؾ ََ َٚل َر ُش ُ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ « :أ َصم ْؾ»
قل ا ِ
أخرجف مًِؿ.
بٚب ظئؿ ظذ اإلًٕٚن أن يًِؽ ؾٔف افقجف افؼظل ذم افتهز
وهذا ٌ

و افهز و ادهٚبرة ؾٔحتٚج اإلًٕٚن أن يُقن جمٚهد ًا فًٍْف ظذ افهز ٕن
مـ ضًٌٔتف إٓتَٚم وفذفؽ ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ُ ﴿ :طم ِذ ا ْيم َٔم ْٖم َق
ف و َأفم ِر ْض فم ِـ َْ ِ ِ
ِ
كم ﴾ [إظراف]177:
اجل٣مهٙم َ
َ
َو ْأ َُم ْر زمِ٣م ْيم ُٔم ْر َ ْ
وأخذ هب ٚظّر رِض اهلل ظْف ؾًـ ابـ َظٌ ٍ ِ
ِض اهلل َظْ ُْٓ َامَ ,ؿ َٚلَ « :وم ِد َم
ْ َ َّ
ٚس َر َ
فمٝمٝمٛمَ ُ٥م زمـ ِضمِم ِـ زم ِـ ضم َذي َٖم َ٥م َهمٛمَز ََل فم َعم ازم ِـ َأ ِطم ِ
اْل ِّر ْزم ِـ َوم ْٝم ٍ
ٝمف ُ
َ٣من َِم َـ ايمٛمَّ َٖم ِر
سَ ،وىم َ
َ ْ
ُ َْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ
ِ
يـ ُيدْ ٞمِ ِ
جم٣ميمِ ِ
س ُفم َٚم َر َو َُم َُم َ٣مو َرسمِ ِف ،ىم ُُٜم ً
قٓ
٣مب َ َ
ٝمٜم ْؿ ُفم َٚم ُرَ ،وىم َ
َ٣من ايم ُٗم َّر ُاء َأ ْص َح َ
ا َّيمذ َ

ىمَ٣مٞمُقا َأو ُؾمٌ٣مٞمً٣م»َ ،هم َٗم َ٣مل فمٝمٝمٛمَ ُ٥م ِٓزم ِـ َأ ِطم ِ
ٝمفَ :ي٣م ا ْزم َـ َأ ِطملَ ،ه ْؾ َيم َ
ؽ َو ْصم ٌف ِفمٛمْدَ َه َذا
ُ َْ ْ
ْ َّ
ِ
ؽ َفم َٙم ْٝم ِفَ ،وم َ٣مل ا ْزم ُـ َفم ٌَّ ٍ
٣مؽمت َْٟم ِذ ْن ِرم َفم َٙم ْٝم ِفَ ،وم َ٣ملَ :ؽم َٟم ْؽمت َْٟم ِذ ُن َيم َ
٣مس:
إََم ِغمَ ،هم ْ
٣مؽمت َْٟم َذ َن ُ
اْل هر يمِ ُٔم َٝم ْٝمٛمَ َ٥م َهم َٟم ِذ َن َيم ُف ُفم َٚم ُر»َ ،هم َٙم َّم َد َطم َؾ َفم َٙم ْٝم ِف َوم َ٣ملِ :ه ْل َي٣م ا ْزم َـ
« َهم ْ
ِ
اخل َّْم ِ
٣مبَ ،هم َقاهلل ََم٣م ُسم ْٔمْمِٝمٛمَ٣م َ
َ
٤م ُفم َٚم ُر َضمتَّك
اجلز َْل َوَٓ َ َْت٘م ُُؿ َزم ْٝمٛمَٛمَ٣م زمِ٣ميم َٔمدْ ِلَ ،همٕمَّم َ

ِِ
ِ
هؿ َأ ْن ي ِ
قوم َع زمِ ِفَ ،هم َٗم َ٣مل َيم ُف ُ
كم ،إِ َّن اهلل َسم َٔم َ٣ملم َوم َ٣مل يمِٛمٌَِ ِّٝم ِف َص َّعم اهللُ
اْل هرَ :ي٣م َأَم َغم اظمُ ْ٠مَمٛم َ
َ َّ ُ
ف و َأفم ِر ْض فم ِـ َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
كم} [إفمراف:
اجل٣مهٙم َ
َ
َفم َٙم ْٝمف َو َؽم َّٙم َؿُ { :طمذ ايم َٔم ْٖم َق َو ْأ َُم ْر زمِ٣ميم ُٔم ْر َ ْ
ِ
 ،]911وإِ َّن ه َذا َِمـ َ ِ ِ
كم َسمال ََه٣م َفم َٙم ْٝم ِف،
كمَ « ،واهلل ََم٣م َصم َ٣موز ََه٣م ُفم َٚم ُر ضم َ
اجل٣مهٙم َ
َ
َ َ
َ٣من َو َّوم٣م ًهم٣م ِفمٛمْدَ ىمِت ِ
َ٣مب اهللش
َوىم َ
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وذم احلديََ « :ٞم ْـ َىم َٓم َؿ َنم ْٝم ًٓم٣م َو ُه َق َي ْٗم ِد ُر َفم َعم َأ ْن ُيٛمَ ِّٖم َذ ُه َد َفم٣م ُه اهلل َفم َعم
اخلالَئِ ِؼ يقم ِ
اْل ِ
ُر ُء ِ
ي ُ
وس َ
ايمٗم َٝم َ٣مَم ِ٥م َضمتَّك ُ َ
٣مء » أخرجف افسمذي
ُي ِّ َغم ُه ِدم َأ ِّ
ََْ
قر َؾم َ

( )0271واحلدي ٞؾٔف ـالم فُْف ذم افٌٚب .
ؾٚصزوا ذم هذه احلٔٚة افدٕٔ ٚؾ٘هن ٚتزول ؿريٌ ً ٚوصٚبروا ظذ م ٚإتؿ ؾٔف
ؾالبد مـ بذل اجلٓد وآشتً ٜٕٚبٚهلل وافتٖد برشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف
وشِؿ وافتٖد بُّٚرم إخالق ؾ٘هن ٚمالك افهز وافتهز واتَقا اهلل ذم
مجٔع صُٖٕؿ تًًدوا بجزاء ربُؿ شٌحٕٚف وتًٚػ فُؿ ذم افداريـ.
وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
ِ
افًًؾ
مر مذاؿف ** فُـ ظقاؿٌف أحذ مـ
افهز مثؾ اشّف ٌ
وؿٚل ابـ زٕجل افٌٌدادي:
ؽٚي ٜافهز فذيذ ضًّٓ ... ٚوبدي افهز مْف ـٚفهز
إن ذم افهز فٍوال بْٔ ... ٚؾٚمحؾ افٍْس َظ َِ ْٔ ِف تهىز اهـ مـ رووٜ
افًَالء .
أشٖل اهلل ظز وجؾ أن ئًْْ ٚظذ ذـره وصُره وحًـ ظٌٚدتف وان يقؾَْٚ
فُؾ خر.
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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المجلس الثالث والعشرون :إصالح ذات البين
1
وفساده
احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وحده ٓ ذيؽ فف وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف .
أم ٚبًد:
ٕتُِؿ ذم هذا ادجِس ظـ أمريـ بٖحدمه ٚيَقم ادجتّع ادًِؿ ويَقى
ويْتك وبٔٚخر ؾًٚد ادجتّع ادًِؿ ويِحَف افوًػ واخلقر ,واهلل
ادًتًٚن .
1

كان هذا المجلس في السابع العشرين من رمضان لعام 1٤٤1هــ
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أوٓمه ٚإصالح ذات بغ ادًِّغ وافثٚين ؾًٚد ذات بغ ادًِّغ .
وهذا إمر مـ أهؿ ادٓامت حٔ ٞؿٚم ادجتّع ادًِؿ ظذ إخقة
وافتحٚب وافهٍٚء وافَْٚء ,ؾ٘ن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حغ ٕزل ادديْٜ
آخك بغ ادٓٚجريـ وإٕهٚر ووؿع إصالح ذات افٌغ بغ إوس
واخلزرج ,ؿٚل اهلل تًٚػَ ﴿ :وا ْفمت َِِم ُٚمقا زمِ َح ٌْ ِؾ اهلل َمجِٝم ًٔم٣م َو َٓ َسم َٖم َّر ُومقا َوا ْذىم ُُروا
٦م اهلل َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ إِ ْذ ىمُٛمت ُْؿ َأ ْفمدَ ًاء َهم َٟم َّيم َ
كم ُوم ُٙمقزمِ٘م ُْؿ َهم َٟم ْص ٌَ ْحتُؿ زمِٛم ِ ْٔم َٚمتِ ِف إِ ْطم َقاٞمً٣م
ٞمِ ْٔم َٚم َ
ػ َزم ْ َ
َوىمُٛمت ُْؿ َفم َعم َؾم َٖم٣م ُضم ْٖم َر ٍة َِّم َـ ايمٛم ِ
َّ٣مر َهم َٟمٞم َٗم َذىمُؿ َِّمٛم َْٜم٣م ىم َََٰذيمِ َ
كم اهلل َيم٘م ُْؿ آ َي٣مسمِ ِف
ؽ ُي ٌَ ِّ ُ
َٰ
ون ﴾ [آل ظّران]121:
َيم َٔم َّٙم٘م ُْؿ َ ِْتتَدُ َ
وؿد أخر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ صالة افًك حغ وؿع م ٚوؿع
وخرج فإلصالح بغ بْل ظّرو بـ ظقف.
ٚجر ِ
وظـ أم ـِثقم  -وـَِ ْ ٕٚ
ِ
ات ْإُ َو ِل َّ
افال ِت َبَ ٚي ًْ َـ افٌَِّْ َّل ط-
َ
َ ٝم َـ ادُْ َٓ َ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ,و ُه َق َي َُ ُ
َأ َّهنََ ٚش ِّ ًَ َْ ٝر ُش َ
اب
قلَ « :يم ْٝم َس ا ْيم٘م ََّذ ُ
ِ
ِ
كم ايمٛم ِ
َّ٣مسَ ،و َي ُٗم ُ
قل َطم ْ ًغما َو َيٛم ِْٚمل َطم ْ ًغما» أخرجف مًِؿ
ا َّيمذي ُي ِْمٙم ُح َزم ْ َ
(.)0423
ؿٚل اهلل ظز وجؾَ َّٓ ﴿:طم ْ َغم ِدم ىمَثِ ٍغم َِّمـ ٞم َّْج َق ُاه ْؿ إِ َّٓ ََم ْـ َأ ََم َر زمِ َِمدَ َوم ٍ٥م َأ ْو
ؽ ازمتِٕمَ٣مء َمر َو ِ
ِ
ٍ
كم ايمٛم ِ
ف
٣مت اهلل َهم ًَ ْق َ
ََم ْٔم ُروف َأ ْو إِ ْص َالحٍ َزم ْ َ
َّ٣مس َو ََمـ َي ْٖم َٔم ْؾ َذيم َ ْ َ َ ْ
ٞم ُْ٠مسمِ ِ
ٝمف َأ ْصم ًرا َفمٓمِ ًٝمم﴾ [افًْٚء]112:
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ايمِم ْٙم ُح َطم ْ ٌغم ﴾ [افًْٚء ]106:ؾًذ أي حٚل
وؿد ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و ه
مٚدام افهِ يٗدي إػ اإلصالح ؾٓق خر وإن تْٚزف ٝظـ بًض حَؽ
مَٚبؾ تآفػ افَِقب واجتامع إواس وترابط إخقة ؾٓق خر .
حتك أن اهلل ظز وجؾ ؿد أمر بٚإلصالح بغ افرجؾ وزوجفَ { :وإِ ْن ِطم ْٖمت ُْؿ
ِؾم َٗم َ
٣مق َزم ْٝمٛم ِ ِٜم َم َهم٣م ْزم َٔم ُثقا َضم٘م ًَم َِم ْـ َأ ْهٙمِ ِف َو َضم٘م ًَم َِم ْـ َأ ْهٙمِ َٜم٣م إِ ْن ُي ِريدَ ا إِ ْص َال ًضم٣م ُي َق ِّهم ِؼ
َ٣من َفمٙمِ ًٝمم َطمٌِ ًغما} [افًْٚء ,]13 :وؿٚلَ ﴿ :وإِن َي َت َٖم َّر َوم٣م ُيٕم ِْـ
اهلل َزم ْٝمٛم َُٜم َم إِ َّن اهلل ىم َ
اهلل ىم ًُّال َِّمـ َؽم َٔمتِ ِف ﴾ [افًْٚء]112:
ؾال جمٚل ذم ديْْ ٚفِتْٚؾر أو افتَٚضع أو افتٓٚجر أو افتدابر و فذفؽ ؿٚل
افٌْل صذ اهلل ظِٔف و شِؿ حمذر ًا مـ مًٍدات ذات افٌغ « :إ ًي٣مىم ُْؿ وايم َّٓم َّـ ،
هم١من ايم َّٓمـ أىمذب ِ
اْلد َ
ي٧م  ،وٓ ََت ًَّ ًُقا  ،وٓ ََت ًَّ ًُقا وٓ سمٛم٣م َهم ًُقا وٓ
ُ
َّ
إطمقاٞم ً٣م
٣مؽمدُ وا  ،وٓ سمٌَ٣منم ُ
روا  ،وىمُقٞمُقا ِفمٌ٣مد اهلل ْ
َّمقا ،وٓ سمَدا َزم ُ
ََت َ
٣مصم ُروا ،وٓ سمَدا َزم ُروا ،وٓ َ ََت ًَّ ًُقا ،وٓ َيٌِ ْع َزم ْٔم ُّم٘م ُْؿ َ
فمعم
وذم روايَِ َ ٓ« ٜت ّ
َزم ْٝم ِع َزم ْٔم ٍ
إطمقاٞمً٣م» .
ض ،وىمُقٞمُقا ِفمٌ٣م َد ا ِ
هلل ْ
اْل ِ
هم١من ايم َّٓم َّـ أىم َْذ ُب َ
دي٧م ،وٓ َ ََت ًَّ ًُقا ،وٓ
وذم رواي« ٜإ َّي٣مىم ُْؿ وايم َّٓم َّـَّ ،
أطم ِ
فمعم ِطم ْْمٌ ِ٥م ِ
ايمر ُصم ُؾ َ
إطمقاٞمً٣م ،وٓ َ ْ
ٝمف
َ ََت ًَّ ًُقا ،وٓ سمٌَ٣منم ُ
َّمقا ،وىمُقٞمُقا ْ
َ
ُي ُْم ُ
٤م َّ
ِ
ؼم َك» متٍؼ ظِٔف ,وهذا فٍظ مًِؿ .
ضمتَّك َيٛمْ٘م َح ْأو َي ْ ُ
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ؾٓذه أمقر هنك ظْٓ ٚافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـِٓ ٚتٗدي إػ ؾًٚد ذات
افٌغ بؾ إن اهلل ظز وجؾ يٗخر رؾع أظامل مـ ـٚن بْٔٓؿ خهقمف ,ؾًـ أيب
ٝمس َوا ْشمٛم ْ ِ
ؿٚل افٌْل طُ " :سم ْٔم َر ُض ْإَ ْفم َم ُل ِدم ىم ُِّؾ َي ْق ِم َمخِ ٍ
َكم،
هريرة
ؽ ا ْيم َٝم ْقمِ ،يمِ٘م ُِّؾ ْاَم ِر ٍئ َٓ ُي ْ ِ
َهم َٝمٕم ِْٖم ُر اهللُ َفم َّز َو َصم َّؾ ِدم َذيمِ َ
مم ُك زمِ٣مهللِ َؾم ْٝمئً٣م ،إِ َّٓ ْاَم َر ًأ
ِ ِ
َ٣مءَ ،هم ُٝم َٗم ُ٣ملْ :ارىمُقا َه َذ ْي ِـ َضمتَّك َي ِْم َْمٙمِ َح٣مْ ،ارىمُقا
ىمَ٣مٞم ْ
َ٦م َزم ْٝمٛمَ ُف َو َزم ْ َ
كم َأطمٝمف َؾم ْحٛم ُ
َه َذ ْي ِـ َضمتَّك َي ِْم َْمٙمِ َح٣م " أخرجف مًِؿ .

ؾال بد فإلًٕٚن أن يهٍل ؿٌِف ظذ أخٔف ادًِؿ وٓبد فِْٚس أن يًًقا
ذم تهٍٔ ٜم ٚبغ ادًِّغ مـ أشٌٚب افًٌد وافتْٚؾر وافنحْٚء وافٌٌوٚء
امر مٓؿ ٓن ؾًٚد ذات افٌغ احلٚفَ 8ٜؾٚفٌٌٔ ٜبًٌٛ
واحلًد وافٌٌل ؾٓذا ٌ
ؾًٚد ذات افٌغ  8وافّّْٔ ٜخىره ٚظئؿ ٕهن ٚتٗدي إػ ؾًٚد ذات افٌغ
وـؿ مـ افذٕقب مرتٌى ٜهبذا افٌٚب ,ؾًـ حذيٍ ٜرِض اهلل ظْف ؿٚل افٌْل
طَ ٓ « :يدْ ُطم ُؾ َ
ّ٣مت » متٍؼ ظِٔف .
اجلٛمَّ َ٥م ٞم ََّم ٌم »  8وذم روايَ « ٜومت ٌ
وافُذب مـ أشٌٚب ؾًٚد ذات افٌغ واحلًد مـ اظيؿ أشٌٚب ؾًٚد
ذات افٌغ ؾٓق ُتْل زوال افًّْ ٜظـ افٌر وفذفؽ هنك اهلل ظـ احلًد وذمف
َ٣مه ُؿ اهلل
ُي ًُدُ َ
َّ٣مس َفم َ َٰعم ََم٣م آسم ُ
ون ايمٛم َ
ووصػ بف افٔٓقد ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :أ ْم َ ْ
َِمـ َهم ّْمٙمِ ِف﴾ [افًْٚء]32:

[]202

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق
المجلس الثالث والعشرون :إصالح ذات البين وفساده



﴿ َو َّد ىمَثِ ٌغم َِّم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْيم٘مِت ِ
َ٣مب َيم ْق َي ُر هدو َٞم٘مُؿ َِّمـ َزم ْٔم ِد إِ َيمٞمِ٘م ُْؿ ُىم َّٖم ً٣مرا َضم ًَدً ا ﴾



[افٌَرة]127:
دسم٘مؿ ايم َٝمٜمق ُد
وظـ ظٚئن ٜرِض اهلل ظْٓ ٚؿٚف ٝؿٚل افٌْل طَ« :م٣م َضم ًَ
ُ
ٍ
ايمًال ِم وايمت ِ
َ
َّٟمَمكم » أخرجف أبق داود .
فمعم يشء َ ،م٣م َضم ًَد ْسم٘مُؿ فمعم َّ
وافتْٚؾس ذم افدٕٔ ٚمـ أشٌٚب ؾًٚد ذات افٌغ بْٔام افتْٚؾس ذم افديـ مـ
أشٌٚب صالح ذات افٌغ ؿٚل اهلل ظز وجؾ ذم صٖن افديـَ ﴿ :و ِدم َذيمِ َؽ
َهم ْٙم َٝم َتٛمَ٣م َهم ِ
قن ﴾ [ادىٍٍغ]04:
س اظمُْ َتٛمَ٣مهمِ ًُ َ
ؾًـ ظٌد افرمحـ بـ ظقف

ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:

ـٔػ إٔتؿ إذا ؾتح ٝظُِٔؿ ؾٚرس وافروم? ؿٚفقا ُٕقن ـام ـْ ٚي ٚرشقل
ون ُ ،شم َّؿ
َح٣مؽمدُ َ
اهلل 8ؿٚل« :زمؾ َسمتَٛم٣م َهم ًُ َ
قن "سمٛم٣مهمس َمـ اصمؾ ايمدٞمٝم٣م" ُشم َّؿ َسمت َ
كم اظمُْ َٜم ِ
قن ِدم ََم ًَ٣مىمِ ِ
قن
ونُ ،شم َّؿ َسمتٌَ٣منم ُ
يـ َ ،همت َْج َٔم ُٙم َ
قن ُشم َّؿ َسمٛمْ َْمٙمِ ُٗم َ
َّم َ
َسمتَدا َزم ُر َ
٣مصم ِر َ
َزم ْٔم َّم ُٜم ْؿ َفم َعم ِر َوم ِ
٣مب َزم ْٔم ٍ
ض» أخرجف مًِؿ .
إير ـٔػ يتدرج افْٚس حتك يهِقا إػ ؾًٚد ذات افٌغ تْٚؾس مـ
أجؾ افدٕٔ ٚثؿ بًد افتْٚؾس يدخؾ ح ٛافدٕٔ ٚؾَٔع احلًد ثؿ بًد ذفؽ
افتَٚضع وافتْٚؾر ٕن افَِقب ؿد صحْ ٝؾٔتْٚؾرون بٖبداهنؿ وؿِقهبؿ ثؿ
بًد ذفؽ افَتؾ وافَتٚل وٓبد إٓ مـ رحؿ ريب وم ٚترون مـ ؾًٚد ذات
افٌغ ذم افٌِدان وافنًقب هق بًٌ ٛافًٌد ظـ تًٚفٔؿ ديْْ ٚاحلْٔػ وفذفؽ
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إن َّ
قن دم
أن َي ْٔم ٌُدَ ُه اظمُ َِم هٙم َ
ْم٣من ومدْ أيِ َس ْ
ايمُم ْٝم َ
ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿَّ :
َصم ِز َير ِة ايم َٔم َر ِ
ب ،و َيم٘مِ ْـ دم ايمت َّْح ِر ِ
.
يش زم ْٝمٛم َُٜم ْؿ أخرجف مًِؿ ظـ جٚبر
ؾٚفتحريش تًٍد بف إخقة و ُيٍرح افنٔىٚن ويٌو ٛافرمحـ ؾٍل
حدي ٞجٚبر رِض اهلل ظْف أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚلِ َّ « :
ٝمس
إن إ ْزمٙم َ
فمعم ِ
َي َّم ُع َفم ْر َؾم ُف َ
اظم٣مءُ ،شم َّؿ َي ٌْ َٔم ُ
ٞم٣مه ْؿ َمٛمف ََمٛم ِْز َيم ً٥م أ ْفم َٓم ُٚم ُٜم ْؿ همِ ْتٛمَ ً٥م،
٧م َهاي٣م ُه ،همٟم ْد ُ
٦م ؾمٝمئً٣مَ ،
٦م ىمَذا وىمَذا ،هم َٝم ُ
أضمدُ ُه ْؿ هم َٝم ُ
وم٣مل ُشم َّؿ
ٗمقلَ :م٣م َصٛمَ ْٔم َ
ٗمقلَ :هم َٔم ْٙم ُ
لء َ
ََيِ ُ

وم٣مل :همٝمدْ ٞمِ ِ
ِِ
أضمدُ ُه ْؿ هم َٝم ُ
ٝمف َمٛمف
ٗمقلَ :م٣م سم ََر ْىم ُت ُف ضمتَّك َهم َّر ْوم ُ
٦م زم ْٝمٛمَ ُف ْ َ
لء َ
وزمكم ْاَم َر َأسمفُ َ ،
ََيِ ُ
ُ
ْ٦م» أخرجف مًِؿ .
ويٗمقلٞ :مِ ْٔم َؿ أٞم َ
ؾٕٚير ي ٚوؾَؽ اهلل ـٔػ يٍرح افنٔىٚن بام يٗدي إػ تْٚؾر ادٗمْغ وإػ
ؾًٚد ذات بْٔٓؿ ؾٔ ٚمًٚذ أهؾ اإلشالم ظِْٔ ٚبتَقى اهلل ظز وجؾ ؾٔام بْْٔٚ
و فًًْك جٚهديـ ذم إصالح امرٕ ٚؾ٘ن ادجتّع ادًِؿ ؿقتف ذم تآفٍف ,ؿٚل
ُقن إِ ْطم َق ٌة ﴾ [احلجرات]12:
اهلل ظز وجؾ ﴿ :إِٞم ََّم اظمُْ ْ٠م َِمٛم َ
وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
تٖبك افرمٚح اذا اجتًّـ تُن ًا ..واذا اؾسؿـ تُنت آحٚدا
وأحًـ مـ ؿٚل:
ٚك َأ َخ َ
َأ َخ َ
ٚك َّ
ٔج ٚب ٌَ ِر ِشال َِح
إن َم ْـ َٓ َأ َخَ ٚف ُف *** ـ ًٍََ ٚع َإػ اهل َ َ
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ؾٖٕ ٝبٖخٔؽ وأخقك بؽ وافٍتـ ؿد تَع فُـ دوائٓ ٚذم إصالح ذات
افٌغ وظدم افتٖخر ذم ذفؽ ,ويُقن إصالح ذات افٌغ إم ٚبٚفهٍ  ,ؿٚل اهلل
اص َٖم ُحقا ﴾ [افٌَرة]127:
٣مفم ُٖمقا َو ْ
ظز وجؾَ ﴿ :هم ْ
وم ٚرؾع إػ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ رء إٓ امر ؾٔف بٚفًٍق.
ؾًـ أيب هريرة

ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :وَم٣م زا َد اهلل

ٍ
َّ
وصمؾ» أخرجف
زمٔمٖمق َّإٓ فمزًّا ،وَم٣م
فمٌدً ا
سمقاوع أضمدٌ اهلل َّإٓ رهم َٔم ُف اهلل فمزَّ
َ
مًِؿ .
ؾ٘ذا تؿ افًٍق ؾذاك هق ادىِقب افذي يدل ظذ ـرم بغ ادًِّغ
ٍ
إًٕٚن يزء افٔؽ ؾ٘ذا ظٍقت
وحًـ ظّؾ حيتٚج إػ حًـ جزاء وـؿ مـ
وصٍح ٝظْف ـٚن ذفؽ مـ اظيؿ أشٌٚب حمٌتف فؽ ورجقظف إػ مقدتؽ
وافَرب مْؽ .
وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
أحًـ إػ افْٚس تًتًٌد ؿِقهبؿ**ؾىٚد ٚاشتًٌد اإلًٕٚن أحًـ
ؾ٘ن ل يتؿ افًٍق ؾُِٔـ افهِ وافهِ خر بحٔ ٞيَع افتْٚزل مـ أحد
اخلهّغ أو ـِٔٓام وافهِ ٓ حتتٚج ؾٔف إػ بْٔٚت  8وٓ أيامن  8إن ـٚن
اخلالف ذم ٍ
مٚل أو ٕحق ذفؽ ظذ افْهػ أو ٕحقه ,ؾًـ ـً ٛبـ مٚفؽ َأ َّٕ ُف
َٚن َف ُف َظ َِ ْٔ ِف ِذم َظ ْٓ ِد رش ِ
ٚى ا ْب َـ َأ ِيب َحدْ َر ٍد َد ْيًْ ٚـ َ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف
َت ََ َ
َ ُ
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ِ ِ
اهت َام َحتَّك َش ِّ ًَ ََٓ ٚر ُش ُ
هلل َظ َِ ْٔ ِف
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا ِ
َو َش َِّ َؿ ِذم ادَْ ًْجدَ ,ؾ ْٚر َت ٍَ ًَ َْ ٝأ ْص َق ُ ُ
َو َش َِّ َؿ َو ُه َق ِذم َب ْٔتِ ِفَ ,ؾ َخ َر َج إِ َف ْٔ ِٓ َام َر ُش ُ
هلل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َحتَّك
قل ا ِ
ِ ٍ
ِِ
٤م»َ ,ؾ ََ َٚل:
ػ ِش ْج َ
ـ ََن َ
ْ ٛب َـ َمٚفؽَ ,ؾ ََ َٚلَ « :ي٣م َىم ْٔم ُ
ػ ُح ْج َرتفَ ,وََٕ ٚدى َـ ًْ َ
َف ٌَّ ْٔ َؽ َيَ ٚر ُش َ
ايمُم ْْم َر َِم ْـ َد ْيٛم ِ َ
قل اهللَِ « ,هم َٟم َؾم َ٣مر إِ َيم ْٝم ِف زمِ َٝم ِد ِه َأ ْن َو ِع َّ
:ٛ
ؽ»َ ،ؿ َٚل َـ ًْ ٌ
قل اهللَِ ,ؿ َٚل َر ُش ُ
َؿدْ َؾ ًَ ِْ َُ ٝيَ ٚر ُش َ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿُ « :وم ْؿ َهم٣م ْوم ِّم ِف»

متٍؼ ظِٔف .
ؾ٘ن ل يُـ افهِ ؾًْد ذفؽ تٖت بٚحلُؿ افؼظل بًد اجلِقس بغ
ادتخٚصّغ وشامع افدظٚوى وافٌْٔٚت ويُقن افنٖن ذم افدظٚوى ظذ
اددظل افٌْٔ ٜو ظذ ادُْر افّٔغ.
ؾِق شِؽ افْٚس هذه ادًٚفؽ فزال افؼ مجِ ً ٜوتٍهٔال فُـ افقاؿع َّأٓ
ظٍق دمد اديِقم ٓ يريد أن يًٍق وٓ يًتنًر حمٌ ٜاهلل ظز وجؾ فًٍِق ؾ٘ن
افًٍق مرتٌ ٜظئّ ٜومْزف ٜرؾًٔ ,ٜؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :هم َٚم ْـ َفم َٖم٣م َو َأ ْص َٙم َح
َهم َٟم ْصم ُر ُه َفم َعم اهلل ﴾ [افنقرى]22:
وٓ افيٚل يٌح ٞظـ افتحِؾ ,واهلل ادًتًٚن .
ُي٘م ُِّٚم َ
ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :هم َال َو َر ِّزم َ
قك همِ َٝمم َؾم َج َر َزم ْٝمٛم َُٜم ْؿ
ؽ َٓ ُي ْ٠م َِمٛم َ
ُقن َضمت ََّٰك ُ َ
٦م َو ُي ًَ ِّٙم ُٚمقا سم ًَْٙمِ ًٝمم ﴾ [افًْٚء]43:
ُشم َّؿ َٓ ََيِدُ وا ِدم َأٞم ُٖم ًِ ِٜم ْؿ َضم َر ًصم٣م ِِّمَّ٣م َوم َّم ْٝم َ
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ؾٚهلل اهلل ظٌٚد اهلل ذم إصالح ذات بُْٔؿ ؾٌٓ ٚتَِقن ربُؿ وجيٚزيُؿ ظذ
حًـ أظامفُؿ وهل خِؼ ٌُٕٔؿ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق مـ اظيؿ
صٍٚت أشالؾُؿ وإيٚـؿ وؾًٚد ذات افٌغ ؾٓق خِؼ افُٚؾريـ وشامء
ادْٚؾَغ وؾًؾ اجلٚهِغ.
ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم صٖن ادْٚؾؼ:

ؾًـ ابـ ظّرو

فم٣مهدَ نمدَ َر » أخرجف مًِؿ .
همج َر ،وإذا َ
طم٣مص َؿ َ
«وإذا َ
ؾٚمحدوا اهلل ي ٚمًٚذ ادًِّغ ي ٚمـ مجع اهلل ؿِقبُؿ ؾ٘ن إمر فف
كم ُوم ِ
ٗم٦م َم٣م ِدم إَ ِ
وحده ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و َأ َّيم َ
رض
ٙمقهبِؿ َيمق َأٞم َٖم َ
ػ َزم َ
كم ُوم ِ ِ
ٙمقهبؿ َويمـ٘مِ َّـ اهلل َأ َّيم َ
٘مٝمؿ ﴾
َمجٝم ًٔم٣م َم٣م َأ َّيم َ
ٖم٦م َزم َ
ػ َزمٝمٛم َُٜمؿ إِ َّٞم ُف َفمزيزٌ َضم ٌ
[إٍٕٚل]41:
وأظيؿ أشٌٚب إفٍ ٜصالح افًَٔدة ودمد أن أهؾ افًْ ٜواجلامظ ٜذم ـؾ
ٍ
ٍ
حٚل واحد ذم ؾتٚواهؿ
زمـ وحغ وظذ تٌٚظد افٌِدان وإوضٚن ظذ
وظَٚئدهؿ وأظامهلؿ ذم حزهنؿ وؾرحٓؿ وترحٓؿ واحلٚل ـام ؿٚل افٌْل صذ
ِ
ِِ
َراَحِ ِٜم ْؿ ،وسمَٔم٣م ُؿم ِٖم ِٜم ْؿ ََم َث ُؾ َ
اجل ًَ ِد
اهلل ظِٔف وشِؿََ « :م َث ُؾ اظمُ ْ٠مَمٛم َ
كم دم سمَقا ِّده ْؿ ،وسم ُ
إذا ْاؾم َت٘مَك َمٛمف فم ّْمق سمَدافمك يمف ؽم٣مئِر َ ِ
زم٣ميمً َٜم ِر ُْ
واْل َّٚمك» متٍؼ ظِٔف ظـ
َ
ُ ٌ
اجل ًَد َّ
ُ
افًْامن بـ بنر

.
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ويُقن صالح ذات افٌغ بٖمقر مْٓ :ٚافًقدة إػ افُتٚب وافًْ ٜظَٔد ًة
وشِقـ ً ٚوظٌٚد ًة
افًقدة إػ مْٓ ٟافًِػ افهٚحلغ افذيـ آثروا إخقة ظذ ٍ
ـثر مـ
حىٚم افدٕٔ ,ٚوحٚهلؿ ـام ؿٔؾ :ادٗمـ ٕخٔف ـٚفٔد فألخرى أي ٓ
تًتٌْل إحدامه ٚظـ إخرى.
ومْٓ ٚأن يٗدي إػ افْٚس افذي حي ٛأن يٗدى افٔف ـام ؿٚل افٌْل صذ اهلل
٤م َأ ْن ُيز َْضمز ََح َفم ِـ ايمٛم ِ
َّ٣مرَ ،و ُيدْ َطم َؾ َ
اجلٛمَّ َ٥مَ ،هم ْٙمت َْٟمسمِ ِف ََمٛم ِ َّٝمتُ ُف
ظِٔف وشِؿََ « :مـ َأ َضم َّ
ِ
أطم ِر ،و ْيمٝم ْٟم ِ
وهق ي ْ٠م َِمـ زم٣مهلل وا ْيمٝمق ِم ِ
ت إلم ايمٛم ِ
٤م َأ ْن ُي ْ٠مسمَك إ َيم ْٝم ِف »
َّ٣مس ايمذي ُُي ه
َ ُ ُ
َ َ
َ َ
أخرجف مًِؿ ظـ ظٌد اهلل بـ ظّرو

.
ؿٚل ؿٚل افٌْل طُ َٓ « :ي ْ٠م َِم ُـ

ومْٓ ٚحمٌ ٜادًِّغ ؾًـ إٔس
ِ
ِ ِ
ِ
٤م يمِٛمَ ْٖم ًِ ِف » متٍؼ ظِٔف .
٤م ٕطمٝمف َم٣م ُُي ه
أضمدُ ىم ُْؿ ،ضمتَّك ُُي َّ
َ
ومْٓ ٚافٌذل وافًىٚء ؾًـ أيب هريرة

ؿٚل افٌْل طِ« :ت٣م َد ْوا

َت٣م هزمقا» أخرجف اإلمٚم مٚفؽ (. )1146
ومْٓ ٚؾًؾ ادًروف واإلحًٚن حٔ ٞأن اإلحًٚن يقفد اإلحًٚن ,ؿٚل
اإل ْضم ًَ ِ
٣من إِ َّٓ ْ ِ
َاء ْ ِ
٣من ﴾ [افرمحـ]42:
اإل ْضم ًَ ُ
اهلل ظز وجؾَ ﴿ :ه ْؾ َصمز ُ
ومْٓ ٚشالم ٜافَِقب ؾال يرى اإلًٕٚن فًٍْف أن يٌَك مع ٍ
ؿِ ٛحيّؾ
افٌؾ واحلَد واحلًد ,ؾًـ ظٌد اهلل بـ ظّرو
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دوق ايم ِّٙم ِ
ِ
وشِؿ د ٚشئؾ مـ أؾوؾ افْٚس ؿٚل :ه
ايمٗمٙم٤م َص ُ
ً٣من .
ىمؾ َخمٚمق ِم

دوق ايم ِّٙم ِ
ً٣من ِ
ِ
وم٣ميمقا َ :ص ُ
َّٗمل ٓ
ٞمٔمر ُهمف  ،همم َخمٚمق ُم
َّٗمل ايمٛم ه
ايمٗمٙم٤م ؟ وم٣مل  :هق ايمت ه
ِ
ضمًدَ أخرجف ابـ مٚجف .
ٕمل  ،وٓ نم َّؾ  ،وٓ َ
إشمؿ همٝمف وٓ َزم َ
َ
أشٖل اهلل ظز وجؾ أن يٗفػ بغ ؿِقبْ ٚوان جيًّْ ٚظذ اهلدى وأن جيٌْْٚ
شٌؾ افردى .
ومـ أظيؿ م ٚؾرق بغ ادًِّغ احلزبٔٚت  8ؾٓل افداء افًوٚل افذي
ؾرق بغ ادًِّغ وجًِٓؿ مجٚظٚت متْٚحرة متٓٚجره متَٚضً ٜمتدابرة
وافقاج ٛأن ُٕقن ذم مجٚظ ٜواحدة ٓ مجٚظٚت وضريؼ واحد ٓ ظؼات .
ِ
ؿٚل اهلل ظز وجؾ﴿ :و َأ َّن ه َذا ِ ِ
ايمً ٌُ َؾ
َ ََٰ
ْصاؿمل َُم ًْتَٗم ًٝمم َهم٣م َّسمٌِ ُٔمق ُه َو َٓ َسم َّتٌِ ُٔمقا ه
َ
قن ﴾ [إًٕٚم:
َهم َت َٖم َّر َق زمِ٘م ُْؿ َفمـ َؽمٌِٝمٙمِ ِف ۚ ََٰذيمِ٘م ُْؿ َو َّص٣مىمُؿ زمِ ِف َيم َٔم َّٙم٘م ُْؿ َسم َّت ُٗم َ
.]131
واحلّد هلل رب افًٚدغ .
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1

احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وحده ٓ ذيؽ فف وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف .
أم ٚبًد:

1

كان هذا المجلس في الثامن والعشرين من رمضان لعام 1٤٤1هـ
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ـالمْ ٚذم هذا ادجِس ظـ خَِغ أحدمه ٚذم اددح وافًِق بُّٚن وافثٚين
ذم افًٍؾ بُّٚن أٓ ومه (:ٚافًِؿ واجلٓؾ)
ايمُمٜم٣مد ِة ا ْيمٔم ِزي ُز َْ ِ
ؾٚفًِؿ صٍ ٜاهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ﴿ َفم ِ٣مَل ُ ا ْيم َٕم ْٝم ِ
ٝمؿ ﴾
٤م َو َّ َ َ َ
اْل٘م ُ
[افتٌٚبـ ,]16:وهق شٌحٕٚف ٓ ختٍك ظِٔف خٚؾٔٓ ,ٚؿٚل تًٚػَ ﴿ :ي ْٔم َٙم ُؿ
ِ
َطم٣مئِٛمَ َ٥م ْإَ ْفم ُ ِ
ور ﴾[ؽٚؾر ,]17:وؿٚل تًٚػ﴿ :واهلل زم٘مؾ
كم َو ََم٣م ُختْٖمل ه
ايمِمدُ ُ
ٍ
يشء فمٙمٝمؿ﴾ وؿٚل اهلل ظز وجؾَ { :و ِفمٛمْدَ ُه ََم َٖم٣مسمِ ُح ا ْيم َٕم ْٝم ِ
٤م َٓ َي ْٔم َٙم ُٚم َٜم٣م إِ َّٓ ُه َق
وئم َٙمؿ َم٣م ِدم ا ْيمػم وا ْيمٌح ِر وَم٣م سمًَ ُٗم ُط َِمـ ور َوم ٍ٥م إِ َّٓ ئم َٙمٚمٜم٣م و َٓ ضمٌ ٍ٥م ِدم ُـم ُٙمم ِ
ت
َ ْ ُ َ َ َ َّ
ْ ََ
َ ِّ َ َ ْ َ َ ْ
ََْ ُ َ
َ
َ٣مب َُمٌِ ٍ
س إِ َّٓ ِدم ىمِت ٍ
ض َو َٓ َر ْؿم ٍ
٤م َو َٓ َي٣مزمِ ٍ
ْإَ ْر ِ
كم} [إًٕٚم ,]37 :وؿد بًٞ

اهلل ظز وجؾ ظٌٚده بٚفًِؿ ﴿ َيم٘مِ ِـ اهلل َي ُْم َٜمدُ زمِ َم َأ ْٞمز ََل إِ َيم ْٝم َ
ؽ َأ ْٞم َز َيم ُف زمِ ِٔم ْٙم ِٚم ِف
ون َو َىم َٖمك زمِ٣مهلل َؾم ِٜمٝمدً ا ﴾ [افًْٚء]144:
َواظمَْ َالئِ َ٘م ُ٥م َي ُْم َٜمدُ َ
وأرشؾ رشِف إػ ادٍُِغ بٚفًِؿ إلخراجٓؿ مـ طِامت اجلٓؾ إػ ٕقر
افًِؿ ؾٚفًِؿ إذا وجد رؾع اجلٓؾ ٓشٔام اذا ظّؾ بف وحرص ظِٔف ؾَد ؿٚل
اهلل ظز وجؾ خمز ًا وخزه احلؼُ ﴿ :وم ْؾ ه ْؾ يًت َِقي ا َّيم ِذيـ ئم َٙمٚم َ ِ
يـ َٓ
قن َوا َّيمذ َ
َ َْ ُ
َ َْ
قن إِٞم ََّم َيت ََذىم َُّر ُأو ُيمق ْإَ ْيم ٌَ ِ
٣مب ﴿[ ﴾1افزمر]7:
َي ْٔم َٙم ُٚم َ
ٍ
أي فق أن رج ً
جٚهؾ
ال ؿد ظِؿ ديـ اهلل وظّؾ بف ودظ ٚافٔف ٓ يًتقي مع
بديـ اهلل مًرو ً ٚظْف  8زاهد ًا ؾٔف .
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وؿد أخز اهلل ظز وجؾ أن اخلنٔ ٜذم أهؾ افًِؿ ؿٚل اهلل ظز وجؾ ﴿ :إِٞم ََّم
ِ ِ ِِ
َْ
قر ﴾ [ؾٚضر]06:
ُي َُمك اهلل َم ْـ فم ٌَ٣مده ا ْيم ُٔم َٙم َم ُء إِ َّن اهلل َفم ِزي ٌز نمَ ُٖم ٌ
وشٌ ٛخنٔتٓؿ أهنؿ ظرؾقا اهلل  8بٖشامئف وصٍٚتف ؾتًٌدوا فف بام دفٝ
ظِٔف إذ أن اخلنٔ ٜهل اخلقف مع افتًئؿ .
ِ
يـ َآَمٛمُقا َِمٛم٘م ُْؿ
وافًِؿ شٌٔؾ افرؾً ٜؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :ي ْر َهم ِع اهلل ا َّيمذ َ
وا َّيم ِذيـ ُأوسمُقا ا ْيم ِٔم ْٙمؿ درصم ٍ
قن َطمٌِ ٌغم ﴾ [ادجٚدف]11:ٜ
٣مت َواهلل زمِ َم َسم ْٔم َٚم ُٙم َ
َ ََ َ
َ
َ
وؿد ؿرن اهلل ظز وجؾ صٓٚدة افًِامء بنٓٚدتف ظذ أؾوؾ منٓد ؾَٚل :
﴿ َؾم ِٜمدَ اهلل َأ َّٞمف َٓ إِ َيمـَٰف إِ َّٓ هق واظمَْ َالئِ َ٘م ُ٥م و ُأو ُيمق ا ْيم ِٔم ْٙم ِؿ َوم٣مئِم زمِ٣م ْيم ِٗمً ِ
ط َٓ إِ َيمـَٰ َف إِ َّٓ
َ
ُ َ َ
َ
ُ
ْ
ً
هق ا ْيمٔم ِزي ُز َْ ِ
ٝمؿ ﴾ [آل ظّران]16:
ُ َ َ
اْل٘م ُ
ؾٓذا يدل ظذ ذف افًِؿ إذ ل ينٓد اهلل ظز وجؾ ظذ وحدإٔتف ادِقك
وإمراء وافتجٚر وافنجًٚن وأصحٚب اجلامل وإٕام اصٓد افًِامء افذيـ
ظرؾقا افتقحٔد ودظقا افٔف وظيّقه ؾٚفًِؿ شٌٔؾ ـؾ صالح ذم افداريـ,
وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
ِ
وافؼف
افًِؿ يٌْل بٔقت ً ٓ ٚأشٚس هل ..ٚواجلٓؾ هيدم بٔقت افًز
وؿٚل أخر:
بهػ افْ ًّٚل  ...وٓ تُـ صدرا بٌر افُامل
ــ ظٚد ٚوارض
ّ
صػ افًّْٚل
افهدر ّ
صرت ذاك ّ
ؾ٘ن تهدّ رت بال آفّ ... ٜ
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وؿٔؾ ذفؽ ظـ مًٚويٜ



ؿٚل افٌْل ظِٔف وشِؿَ «:مـ ي ِ
رد اهلل ِزمف َطم ًغما
َ ُ

ُيٖم ِّٗم هف دم ايمدِّ ِ
يـ » متٍؼ ظِٔف.
ؾٍل احلدي ٞأن مـ ظالم ٜإرادة اهلل ظز وجؾ بًٌده اخلر أن ئنه
فًِِؿ وأن يٍَٓف ذم ديـ اهلل ظز وجؾ حتك يًٌد اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ظذ
بهرة ويتٖشك بٚفٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ بهرة وظِؿ ,ؿٚل اهلل ظز
ِِ
َ
ِمغم ٍة َأٞم٣م َو ََم ِـ ا َّسم ٌَ َٔمٛمل
وجؾُ ﴾922﴿ :ومؾ هـذه َؽمٌٝمقم أدفمق إِ َلم اهلل َفمعم َزم َ
ٌح٣من اهلل َوَم٣م َأٞم٣م َِم َـ ا ُظم ِ
ىمكم ﴾ [يقشػ. ]126:
َو ُؽم َ
مم َ
وظـ ظثامن رِض اهلل ظْف ظْد افٌخٚري أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
رآن
ؿٚلَ « :
طمغمىمؿ ََمـ سمٔم َّٙم َؿ ايم ُٗم َ
أهمّم ُٙم٘مؿ ََمـ سمَٔم َّٙم َؿ ايم ُٗم َ
رآن وفم َّٙم َٚم ُف » وذم فٍظ « ُ
وفم َّٙم َٚمف» .
وهذا يدل ظذ ؾؤِ ٜمحِ ٜافَرآن وأهِف ومًِّٔف .
ؾٚفًِؿ مع افًّؾ ـنجرة مثّرة بخالف افًِؿ بال ظّؾ ؾٓق ـنجرة
ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿََ « :م َث َؾ َم٣م
بال ثّر وظـ أيب مقشك
وصمؾ َِمـ ُاَلدَ ى وا ْيم ِٔم ْٙمؿِ ،ىمَٚم َث ِؾ َنمٝم ٍ
ِ
َ٦م
٧م
أص٣مب ْأر ًو٣مَ ،هم٘م٣مٞم ْ
َ
َزم َٔم َثٛم َل اهلل زمف فم َّز َّ َ
ْ
َ
٦م اظم٣مء همٟم ْٞمٌت ِ
َِمٛمْٜم٣م ؿم٣مئِ َٖم ٌ٥م َؿمٝمٌ ٌ٥مَ ،ومٌِ َٙم ِ
َ٦م ايم َ٘م َ
وىم٣من َِمٛمْٜم٣م
٤م ايم٘مَثِ َغم،
َ
أل وا ْيم ُٔم ُْم َ
َ َ
ِّ َ
ِ
ِ
ِ
َّ٣مسَ ،هم َ ِ
ور َفم ْقا،
اظم٣مءَ ،هم َٛم َٖم َع اهلل هب٣م ايمٛم َ
وؽم َٗم ْقا َ
مم ُزمقا َمٛمْٜم٣م َ
أصم٣مد ُب ْأَم ًَ٘مَ٦م َ
َ
٦م ىم َ ً
ٝمٔم٣من ٓ َتُ ْ ًِ ُ
َأل،
َم٣مء ،وٓ ُسمٛمٌِْ ُ
ص٣مب ؿم٣مئِ َٖم ً٥م َِمٛمْٜم٣م ُأ ْطم َرى ،إٞمَّم هل ِوم ٌ
وأ َ
ؽ ً
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ِ
ِ
ذيمؽ ََم َث ُؾ ََمـ َهم ُٗم َف دم ِد ِ
َهم َ
وَم َث ُؾ ََمـ
يـ اهللِ ،و َٞم َٖم َٔم ُف زمم َزم َٔم َثٛم َل اهلل زمفَ ،هم َٔمٙم َؿ و َفم َّٙم َؿَ ،
زمذيمؽ َر ْأ ًؽم٣مَ ،
َ
٦م ِزمف» متٍؼ ظِٔف .
ََل ْ َي ْر َهم ْع
وَل ْ َي ْٗم ٌَ ْؾ ُهدَ ى اهللِ ايمذي ُأ ْر ِؽم ْٙم ُ
ؾٚفًٚل ـٚفٌٔ ٞحٔ ٞحؾ ٍٕع وحٔ ٞوؿع ـٚن بف افزرع ب٘ذن اهلل ظز
وجؾ .
ؾال يزهد ذم افًِؿ إٓ مـ جٓؾ ؿدره ومْزفتف ويَقفقن ذم صٖن افًِؿ:
ـٍك بف ذؾ ً ٚأن يدظٔف مـ ٓ حيًْف ,وـٍك بٚجلٓؾ ذم ً ٚأن يتزأ مْف مـ

هق ؾٔف .
وافًِؿ مراث افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾ٘ذا تًٚبؼ افْٚس ذم مراث
آبٚئٓؿ وأمٓٚهتؿ ومـ افٔٓؿ ؾًٚبؼ ظذ مراث افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ,
٤م همٝمف فمٙم ًم َؽم َٙم َ
ؾًـ أيب افدرداء أن افٌْل ط ؿٚلََ « :م ْـ ؽم َٙم َ
ؽ
ؽ ؿمريٗم ً٣م َيْم ُٙم ُ
ّ
وإن اظمالئ٘م َ٥م يمت ََّم ُع أصمٛمحتَٜم٣م رو ً٣م
اهلل فم ّز
وصمؾ زمف ؿمريٗم ً٣م َمـ ُؿم ُر ِق اجلٛم٥مَّ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
إرض
وَمـ دم
يمْم٣ميم٤م ايمٔمٙمؿَّ ،
ايمًموات َ
وإن ايمٔم٣مَل يمٝمًتٕمٖم ُر يم ُف ََمـ دم َّ
ِ
واْلٝمت٣من دم صمقف اظم٣مء ،وإن َ
ايمٌدر
همّمؾ ايمٔم٣مَلِ فمعم ايمٔم٣مزمِ ِد ىمٖمّمؾ ايم َٗم َٚم ِر يمٝمٙم َ٥م
ُ

فمعم ؽم٣مئر ايم٘مقاىمِ ِ
قر ُشمقا ديٛم٣مر ًا
ايمٔمٙممء ورشم ُ٥م إٞمٌٝم٣مء ،وإن
وإن
٤مَّ ،
إٞمٌٝم٣مء َل ُي ِّ
َ
َ
وٓ ِدرُه ً٣م ،ور ُشمقا ِ
ٍّ
زمحظ واهمِ ٍر » أخرجف أبق داود
أطم َذ
أطم َذه َ
ايمٔم ْٙم َؿ ،همٚمـ َ
َّ
ْ
(. )1421
وؿٚل افزهري رمحف اهلل" :وبٕٚتًٚش افًِؿ إٔتًٚش افدٕٔ ٚوافديـ "
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ؾ٘ذا أردت افدٕٔ ٚمـ حِٓ ٚوأردت افديـ مـ مجٔع جقإٌف ؾٚشِؽ شٌٔؾ
افًِؿ افؼظل افذي يٗدي إػ حمٌ ٜاهلل فًٌِد واػ ؿرب افًٌد مـ اهلل ظز
وجؾ .
وـؿ أفػ افًِامء ذم ؾؤِ ٜافًِؿ مـ ـت ,ٛوـتٌقا مـ ـتٚبٚت مْٓٚ
"جٚمع بٔٚن افًِؿ وؾوِف" وذـر ؾٔف ذفؽ احلدي ٞادنٓقر
ظـ إٔس

ؿمٙم٤م ايمٔمٙم ِؿ همريّم ٌ٥م فمعم ِّ
ىمؾ َمًٙم ٍؿ».
ؿٚل افٌْل طُ « :

ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿََ « :مـ َؽم َٙم َ
ؽ َؿم ِري ًٗم٣م
وظـ أيب هريرة
َي ْٙمت َِٚم ُس همٝمف ِفم ْٙم ًمَ ،ؽم َّٜم َؾ اهلل يمف زمف َؿم ِري ًٗم٣م إلم َ
اجلٛم َِّ٥م » أخرجف مًِؿ .
ؾىريؼ اجلْ ٜذم افًِؿ وهل افىريؼ افالح ٛافقاشع افذي مـ دخِف
ٚض ْب َـ
وشُِف وصؾ إػ مروٚت اهلل واػ جْ ٜاهلل ظز وجؾ ,ؾًـ ا ْف ًِ ْر َب َ
َش ِ
ٚر َي َ ٜؿٚلَ :و َظ َيََْ ٚر ُش ُ
قل اهلل َ -ص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َ -م ْق ِظ َي ًَ ٜذ َر َؾ ِْ ٝمْ َْٓٚ
ِ
قبَ ,ؾ َُ ََِْْ :ٚيَ ٚر ُش َ
ا ْف ًُ ُٔ ُ
قل اهلل ,إِ َّن َه ِذ ِه دَ ْق ِظ َي ُُ ٜم َق ِّدعٍ,
قنَ ,و َو ِج َِ ْ ٝمْ َْٓ ٚا ْف َُ ُِ ُ
َؾام َتًٓدُ إِ َفَْٔٚ؟ َؿ َٚلَ " :ومدْ سمَر ْىم ُت٘مُؿ فم َعم ا ْيمٌٝم َّم ِ
٣مء ،يمَ ْٝم ُٙم َٜم٣م َىمٛم ََٜم ِ
٣مر َه٣مَ َٓ ،ي ِزيغُ
ْ َ
َ َْ ْ
َْ
َ
َفمٛم َْٜم٣م َزم ْٔم ِدي إِ َّٓ َه٣ميمِ ٌ
اطمتِ َال ًهم٣م ىمَثِ ًغماَ ،هم َٔم َٙم ْٝم٘م ُْؿ زمِ َم
همٚم ْـ َي ِٔمش َِمٛمْ٘م ُْؿ َهم ًَ َ َغمى ْ
ؽَ ،
ِ
ِ ِ
فمر ْهمتُؿ َِمـ ؽمٛمَّتِل وؽمٛم َِّ٥م ُْ ِ
كمَ ،فم هّمقا َفم َٙم ْٝم َٜم٣م زمِ٣ميمٛم ََّق ِ
اصم ِذ،
يـ اظمَْ ْٜمد ِّي َ
ايمراؾمد َ
اخل َٙم َٖم٣مء َّ
َ ُ
ََ ْ ْ ُ
َ٣مجلٚم ِؾ ْإَٞمِ ِ
ِ
ِ
ِ
ػَ ،ضم ْٝم ُث َم ِومٝمدَ
َو َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ زمِ٣ميم َّْم٣م َفم٥م َوإِ ْن َفم ٌْدً ا َضم ٌَُم ًّٝم٣م َ ،هم١مِٞم ََّم اظمُْ ْ٠مَم ُـ ىم َْ َ
ا ْٞم َٗم٣م َد" أخرجف ابـ مٚجف (. )21
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وادراد بٚفًِؿ افذي ٕدل ظِٔف ,وٕرصد إفٔف ظِؿ افُتٚب وافًْ 8 ٜظِؿ
افَرآن ظذ ؾٓؿ افًِػ افُرام روقان اهلل ظِٔٓؿ وهْٚك ظِقم دٕٔقي ٜمـ
تًِّٓ ٚؾٔام أبٚح اهلل ؾال حميقر إٓ إٔف جي ٛظِٔف ؿٌؾ ذفؽ أن يتًِؿ افتقحٔد
وافهالة وافهٔٚم واحل ٟوافزـٚة وم ٚوج ٛظِٔف ؾ٘ن افًِؿ هب ٚهق ادتًغ
حتك يتًٌد اهلل ظز وجؾ هب ٚظذ ضريَ ٜرشقل اهلل ط ؿٚل اهلل ظز وجؾ:
َ٣من َيم٘مُؿ ِدم رؽم ِ
َ٣من َي ْر ُصمق اهلل َوا ْيم َٝم ْق َم ْأ ِطم َر
قل اهلل ُأ ْؽم َق ٌة َضم ًَٛمَ ٌ٥م ظمَِّـ ىم َ
﴿ َّيم َٗمدْ ىم َ ْ َ ُ
َو َذىم ََر اهلل ىمَثِ ًغما ﴾ [إحزاب]01:
وظـ مٚفؽ بـ احلقيرث

ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ « :ص هٙمقا

ىمم رأيتُٚمقن ِّ
أصقم » أخرجف افٌخٚري 8وظـ جٚبر
ط « :طمذوا فمٛمِّل ِ
َمٛم٣مؽم٘مَ٘مؿ » أخرجف مًِؿ .

ؿٚل ؿٚل افٌْل

وأشقأ افًِؿ ظِؿ افًحر وافنًقذة وافُٓ ٜٕٚوافًراؾ ٜوم ٚيتًِؼ بًِؿ
افْجقم  8أي ظِؿ تٖثر ؾٓذا افًِؿ ـٍر ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وا َّسم ٌَ ُٔمقا ََم٣م َسم ْت ُٙمق
ايمُمٝم٣مؿمِكم فم َعم َم ْٙم ِؽ ؽم َٙمٝمم َن وَم٣م َىم َٖمر ؽم َٙمٝمم ُن و َيمـَٰ٘مِـ َّ ِ
قن
كم َىم َٖم ُروا ُي َٔم ِّٙم ُٚم َ
ايمُم َٝم٣مؿم َ
َّ
َ ُ َْ َ
ُ َْ َ َ
َّ َ ُ َ َٰ ُ
ايمً ْح َر َو ََم٣م ُأ ِٞمز َل َفم َعم اظمَْ َٙم٘م ْ ِ
وت َو ََم٣م ُي َٔم ِّٙم َم ِن َِم ْـ
وت َو ََم ُ٣مر َ
َكم زمِ ٌَ٣مزمِ َؾ َه ُ٣مر َ
ايمٛم َ
َّ٣مس ِّ
َأ َضم ٍد َضمت ََّٰك َي ُٗم َ
قٓ إِٞم ََّم ٞم َْح ُـ همِ ْتٛمَ ٌ٥م َهم َال َسم ْ٘م ُٖم ْر ﴾[افٌَرة]120:
وهذا ٌ
دفٔؾ سي ٌ واو ٌ ظذ أن تًِؿ افًحر وتًِّٔف يًتز مـ افٍُر
إـز ادخرج مـ ادِ ٜؾًـ ابـ ظٌٚس
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ِ
ِ
ايمً ْح ِر زا َد َم٣م زا َد »
وشِؿََ «:م ِـ اومت ٌَ َس ُؾمٔمٌ ً٥م َم َـ ايمٛم ُهجق ِم اوم َت ٌَ َس ُؾمٔم ٌَ ً٥م َم َـ ِّ
أخرجف ابـ مٚجف (. )1504
تٖثر ظذ إحقال إرؤٜ
ٕن ادْجؿ يزظؿ أن افتٌرات افٍُِٔ ٜهلٌ ٚ
وربام اشتخدمقا حروف أب ٚجٚد ذم مًرؾ ٜافُٓ ٜٕٚوافًراؾ ٜوظـ جٚبر

همِمدَّ َومف
فمرا ًهم٣م َ
ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿََ « :مـ أسمك ىم٣مهٛمً٣م أو َّ
صعم اهلل ِ
ىمٖمر زمم ِ
زمم ُ
حمٚم ٍد َّ
فمٙمٝمف وؽم َّٙم َؿ » أخرجف افٌزار ـام
أٞمز َل فمعم َّ
يٗمقل همٗمد َ
ذم ـنػ إشتٚر ظـ جٚبر وهق ظْد أمحد ظـ أيب هريرة
أيب ُتٔؿ اهلجّل ول يًّع مـ أيب هريرة

مـ ضريؼ

.

ؿٚل ابـ رج ٛذم بٔٚن ؾوؾ ظِؿ افًِػ ظذ ظِؿ اخلِػ (ص:)0 :
ؾ٘ن ظِؿ افتٖثر بٚضؾ حمرم وؾٔف ورد احلدي ٞادرؾقع "وَمـ اومتٌس ؾمٔمٌ٥م
َمـ ايمٛمجقم همٗمد اومتٌس ؾمٔمٌ٥م َمـ ايمًحر"  .خرجف أبق داود مـ حدي ٞابـ
ظٌٚس مرؾقظ ٚوخرج أيو ً ٚمـ حدي ٞؿٌٔه ٜمرؾقظ ً" ٚايمٔمٝم٣مهم٥م وايمْمِ َغمة
وايمْمرق َمـ اجلٌ٦م" وافًٔٚؾ ٜزجر افىر :وافىرق اخلط ذم إرض.
ؾًِؿ تٖثر افْجقم بٚضؾ حمرم .وافًّؾ بَّتوٚه ـٚفتَرب إػ افْجقم
وتَري ٛافَرابغ هل ٚـٍر وأم ٚظِؿ افتًٔر ؾ٘ذا تًِؿ مْف م ٚحيتٚج إفٔف
فإلهتداء ومًرؾ ٜافٌَِ ٜوافىرق ـٚن جٚئز ًا ظْد اجلّٓقر وم ٚزاد ظِٔف ؾال
حٚج ٜإفٔف وهق ينٌؾ ظام هق أهؿ مْف .وربام أدى افتدؿٔؼ ؾٔف إػ إشٚءة
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افيـ بّحٚري ٛادًِّغ ذم أمهٚرهؿ ـام وؿع ذفؽ ـثر ًا مـ أهؾ هذا
افًِؿ ؿدي ًام وحديث ً ٚوذفؽ يٍيض إػ اظتَٚد خىٖ افهحٚب ٜوافتٚبًغ ذم
صالهتؿ ذم ـثر مـ إمهٚر وهق بٚضؾ.
وؿد إُٔر إمٚم أمحد آشتدٓل بٚجلدي وؿٚل إٕام ورد م ٚبغ ادؼق
وادٌرب ؿٌِ :ٜيًْل ل يرد اظتٌٚر اجلدي وٕحقه مـ افْجقم .وؿد إُٔر ابـ
مًًقد ظذ ـً ٛؿقفف أن افٍِؽ تدور وإُٔر ذفؽ مٚفؽ وؽره وإُٔر
اإلمٚم أمحد ظذ ادْجّغ ؿقهلؿ أن افزوال َيتِػ ذم افٌِدان .وؿد يُقن
إُٕٚرهؿ أو إُٕٚر بًوٓؿ فذفؽ ٕن افرشؾ ل تتُِؿ ذم هذا وإن ـٚن أهِف
يَىًقن بف وإن ـٚن آصتٌٚل بف ربام أدى إػ ؾًٚد ظريض .اهـ
ؾًِؿ افُتٚب وافًْ ٜهق افًِؿ ادّدوح ,وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
افـًــِـؿ ؿٚل اهلل ؿــٚل رشــقفـف *** ؿٚل افهحٚب ٜفٔس خِػ ؾٔف.
وذم إصقل افثالث ٜفإلمٚم ادجدد اظِؿ رمحؽ اهلل إف جي ٛظِْٔ ٚتًِؿ
اربع مًٚئؾ:
إوػ :افًِؿ :وهق مًرؾ ٜاهلل ومًرؾٌٕٔ ٜف ومًرف افديـ اإلشالمل
بٕٚدف.ٜ
ؾ٘ذا وجد افًِؿ ذم ٍ
أم ٜصِح ٝواذا رؾع افًِؿ مـ إم ٜؾًدت
وفذفؽ ـٚن خر هذه إم ٜافهحٚبٕ ٜهنؿ أظِؿ افْٚس بّراد اهلل ومراد
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رشقفف ط تَِقا افًِؿ مـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وبٚدروا إػ
ٍ
بقء إٓ وبٚدروا إػ تٍْٔذه وم ٚظِّقا صٔئ ً ٚإٓ
افًّؾ بف تٌٌِٔف ؾام أمروا
وـٕٚقا مـ افً ٌَّٚؿغ إػ افًّؾ بف ثؿ تالهؿ افتٚبًقن افذيـ أخذوا افًِؿ مـ
افهحٚب ٜافُرام واخذوا ادًتَد افهحٔ ثؿ تالهؿ تٚبًقهؿ وهُذا ؿٚل
 :سمًٚمٔمقن ويًٚمع َمٛم٘مؿ ويًٚمع ِمـ

رشقل اهلل ط ظـ ابـ ظٌٚس

ؽمٚمع َمٛم٘مؿ أخرجف أبق داود (.)1427
ِ
اَمر ًأ َؽم ِٚم َع
َي اهللُ َ
وؿد دظ ٚافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دـ َظِ َؿ و َظ َِؿ« ٞم َّ َ
ََمٗم٣ميمتل همقفم٣مه٣م  ،همٟم َّداه٣م ىمم َؽم ِٚم َٔمٜم٣م َ ،هم ُر َّب َُم ٌَ َّٙم ٍغ َأ ْو َفمك َمـ ؽم٣مَم ٍعش أخرجف
أبق داود ظـ زيد بـ ثٚبٝ

.

دظ ٚفف بْوٚرة افقجف وهذه افدظقة صٚمِ ٜفْوٚرة افقجف ذم افدٕٔٚ
ٍِ ِ
َ٣مْض ٌة * إِ َلم َر ِّ َهب٣م ٞمَ٣مـمِ َر ٌة ﴾
وإخرة ,ؿٚل اهلل ظز وجؾُ ﴿ :و ُصمق ٌه َي ْق ََمئذ ٞم َ
[افَٔٚم]01-00 :ٜ
ٕيت ومجِ ٝبًٌٕ ٛيره ٚإػ وجف اهلل افذي مهدره افًِؿ وافًّؾ
وأم ٚاجلٓؾ ؾٓق شٌٔؾ افنٗم شٌٔؾ افؼ شٌٔؾ افٌالء وهلذا شّل افزمـ
افذي ؿٌؾ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٚجلٚهِٔ ٜحٔ ٞـثر ؾٔٓؿ اجلٓؾ
ؾًٌدوا ؽر اهلل وؿتِقا وزٕقا واؽتهٌقا وهؿقا وطِّقا ووؿع ؾٔٓؿ ـؾ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؿَ ٚف ْ - ... :ٝوذـرت
بالء ,ؾ ًَ ْـ ُأ ِّم َش َِ َّ ََ ٜز ْو ِج افٌَِّْ ِّل َص َّذ ا ُ
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ؽُ ،ىمٛمَّ٣م َومقَم٣م َأه َؾ صم ِ
أن َج ًْ ٍَ ُر ْب ُـ َأ ِيب َضٚف ِ ٍ
 ٛؿٚل فِْجٚر َ :-أ ه ََي٣م اظمَْٙمِ ُ
٣مهٙمِ َّٝم ٍ٥م
ًْ ْ َ
َٞمٔمٌدُ ْإَصٛمَ٣مم ،وٞم َْٟمىم ُُؾ اظمَْٝم َت َ٥م ،وٞم َْٟم ِيت ا ْيم َٖمق ِ
اضم َشَ ،و َٞم ْٗم َْم ُع ْإَ ْر َضم٣م َمَ ،وٞم ُِِس ُء
َ
َ
ْ َ َ
ُْ
ْ
ِْ
٧م اهللُ إِ َيم ْٝمٛمَ٣م َر ُؽم ً
ؽَ .ضمتَّك َزم َٔم َ
ٝمػ َهم ُ٘مٛمَّ٣م َفم َعم َذيمِ َ
ايمّم ِٔم َ
قٓ
ي َِمٛمَّ٣م َّ
اجل َق َار َي ْٟمىم ُُؾ ا ْيم َٗم ِق ه
هلل َسم َٔم َ٣ملم يمِٛم َُق ِّضمدَ ُه
ف ٞم ًََ ٌَ ُف َو ِصدْ َوم ُف َو َأ ََم٣م َٞم َت ُف َو َفم َٖم٣م َهم ُفَ " ،همدَ َفم٣مٞمَ٣م :إِ َلم ا ِ
َِمٛمَّ٣م َٞم ْٔم ِر ُ
و َٞمٔمٌدَ ه و َٞمخْ َٙمع َم٣م ُىمٛمَّ٣م َٞمٔمٌدُ ٞمَحـ وآزم٣مؤُ ٞمَ٣م َِمـ دوٞمِ ِف َِمـ ِْ
اْل َج َ٣مر ِة َو ْإَ ْو َشم ِ
٣من،
َ
ْ ُ
ُْ ْ ُ َ َ
َ ُْ ُ َ
َ َ
ِ ِ ِ
ِ
و َأَمر زمِ ِِمدْ ِق َْ ِ ِ
ايمر ِضمؿَِ ،و ُضم ًْ ِـ ِْ
اجل َق ِارَ ،وا ْيم٘م ِّ
َػ
اْلدي٧مَ ،و َأ َداء ْإَ ََم٣مٞمَ٥مَ ،وص َٙم٥م َّ
َ ََ
٣مء .وْن٣مٞمَ٣م فمـ :ا ْيم َٖمق ِ
ِ
ورَ ،و َأىم ِْؾ َم ِ
شَ ،و َوم ْق ِل ايمزه ِ
َفم ِـ اظمَْ َح ِ
اضم ِ
٣مل ا ْيم َٝمتِٝمؿِ،
َ
٣مر ِم َوايمدِّ ََم َ َ َ َ ْ
َ
ف ا ُْظمحِمٛم َِ٥م .و َأَمرٞمَ٣م َأ ْن َٞمٔمٌدَ اهللَ وضمدَ ه َٓ ٞم ْ ِ ِ
و َوم ْذ ِ
٣ميمِم َال ِة
ُمم ُك زمِف َؾم ْٝمئً٣م َو َأ ََم َرٞمَ٣م زمِ َّ
َ ْ ُ
ُْ
ْ َ
َ
َ ََ
ِ
ِ
قر ْ ِ
اإل ْؽم َال ِم َهم َِمدَّ ْومٛمَ٣م ُه َو َآَمٛمَّ٣م زمِ ِف،
َوايم َّزىمَ٣مة َو ِّ
ايمِم َٝم٣م ِم "َ .وم َ٣ملَ :هم َٔمدَّ َد َفم َٙم ْٝمف ُأ َُم َ
هلل َو ْضمدَ ُه َهم َٙم ْؿ ٞم ْ ِ
ُمم ْك زمِ ِف َؾم ْٝمئً٣مَ ،و َضم َّر َْمٛمَ٣م ََم٣م َضم َّر َم
٣مء زمِ ِف َهم َٔم ٌَدْ ٞمَ٣م ا َ
َوا َّسم ٌَ ْٔمٛمَ٣م ُه َفم َعم ََم٣م َصم َ
َفم َٙم ْٝمٛمَ٣مَ ،و َأ ْضم َٙم ْٙمٛمَ٣م ََم٣م َأ َضم َّؾ َيمٛمَ٣م »...أخرجف أمحد (. )00276
وٓ تزال إم ٜبخر م ٚوجد ؾٔٓ ٚافًِؿ وافًِامء ؾ٘ذا ارتٍع افًِؿ طٓر
اجلٓؾ ؾًـ ظٌداهلل بـ ظّرو رِض اهلل ظْٓام ذم افهحٔحغ ؿٚل افٌْل صذ
ايمٔمٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٣مد ،و َيم٘مِ ْـ
اهلل ظِٔف وشِؿَّ « :
إن اهلل ٓ َي ْٗمٌِ ُض ايمٔم ْٙم َؿ اٞمْتزَا ًفم٣م َيٛمْت َِز ُفم ُف َم َـ َ
ِ
ِ
ي ْٗمٌِ ُض ِ
ايمٔم ْٙم َؿ زم َٗم ٌْ ِ
وؽم٣م ُصم َّٜم ً٣مٓ،
ض ايم ُٔم َٙم َمء ،ضمتَّك إ َذا ََل ْ ُي ٌْ ِؼ َفم٣مظمً٣م َّاخت ََذ ايمٛم ُ
َّ٣مس ُرؤُ ً
َ
َهم ًُئِ ُٙمقا همٟم ْهمت َْقا ِ
زمٕمغم ِفم ْٙمؿٍَ ،هم َّم هٙمقا َ
وأ َو هٙمقا » .متٍؼ ظِٔف .
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وِقا ذم إًٍٔٓؿ وأوِقا ؽرهؿ ٕن افْٚس ٓبد أن يًٖفقا ؾٖٕيروا إػ
افقاتًٚب وم ٚإفٔف دمد مـ يًٖل مـ ه ٛودب وربام أحِقا احلرام وحرمقا
احلالل بًٌ ٛجِٓٓؿ ؾالبد مـ شٗال ؾ٘ذا وجف افًٗال إػ افًٚل وجد
افًِؿ وإذا وجف إػ اجلٚهؾ اؾًد.
وظـ ظّرو بـ افًٚص

ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:

صمٜمؾ همٜمق دم ايمٛم ِ
ٍ
ِ
ٌ
َّ٣مر"
يمٙمٛم٣مس فمعم
ورصمؾ وم٢م
افَوُ ٚة ثالث ٌ ٜوذـر مْٓؿ "
أخرجف مًِؿ .
اشتحؼ افْٚر حٔ ٞؿ ٙبٚجلٓؾ  8وأؾتك بف ؾٓق مـ أهؾ افْٚر وافًٔٚذ
بٚهلل وظـ أيب مقشك

ؿٚل :أطمػم ايمٛمٌل صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ أن ومٌؾ

٦م همٝمٜم٣م َْ
ايمً٣مفم٥م أي٣مم ُي ْر َهم َع همٝمٜم٣م ا ْيم ِٔم ْٙم ُؿَ ،و َي ْٓم َٜم َر همٝمٜم٣م َ
اجل ْٜم ُؾ
اجل ْٜم ُؾ ودم رواي٥م َو َي ْث ٌُ َ
ودم رواي٥م و َيٛم ِْز ُل همِ َٝمٜم٣م َْ
اجل ْٜم ُؾ متٍؼ ظِٔف .
وٕحـ ًٕٚين هذه إيٚم مـ طٓقر اجلٓؾ ذم أوشٚط افْٚس مع ـثرة
اددارس واجلٚمًٚت وـثرة افُت ٛإٓ أن اجلٓؾ ؿد ضب بٖضْٚبف ذم ؿِقب
ٍ
ـثر مـ افْٚس ٕهنؿ أخذوا افدراش ٜمـ ؽر وجٓٓ ٚؾربام تَِقا ظِؿ
افُالم ظِؿ م ٚيًّك بٚدًَقٓت وترـقا ادَْقٓت ؾًْد ذفؽ زهدوا ذم
ظِؿ افُتٚب وافًْ ٜوأؿٌِقا ظذ افًِؿ افذي يًٌد مـ افُتٚب وافًْ ٜوؿد
ـٚن افًِػ روقان اهلل ظِٔٓؿ يٌٌوقن ظِؿ افُالم حتك ؿٚل افنٚؾًل:
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حُّل ذم أهؾ افُالم أن ُييبقا بٚجلريد وحيِّقا ظذ اإلبؾ ويىٚف
هبؿ ذم افًنٚئر وافٌَٚئؾ و ُيْٚدى ظِٔٓؿ :هذا جزاء مـ ترك افُتٚب وافًْٜ
وأؿٌؾ ظذ افُالم .
وافْهٔح ٜادَْقف ٜشٍِ ً ٚظـ خِػ ىمـ فم٣مظم ً٣م أو َمتٔمٙم ًم وٓ سم٘مـ ايمث٣ميم٧م
همتٜمٙمؽ وهق اجلٚهؾ
ويذـر أن أب ٚافدرداء ,ؿٚل« :ىمـ فم٣مظم٣م أو َمتٔمٙمم ،أو حمٌ٣م أو َمتٌٔم٣م ،وٓ سم٘مـ
اخل٣مَمس همتٜمٙمؽش ؿٚل :ؿِ ٝفِحًـ :وم ٚاخلٚمس؟ ؿٚل :ادٌتدع "
ثؿ إن اجلٓؾ جٓالن:
جٓؾ بٚفًِؿ وجٓؾ افىٔش وهق خمٚفٍ ٜافًّؾ بٚفًِؿ وـالمه ٚمذمقم
إٓ أن اجلٚهؾ بٚفًِؿ ؿد ُيًِؿ ٓشٔام افذي جِٓف بًٔط وأم ٚصٚح ٛاجلٓؾ
ادرـ ٛـٖهؾ افٌدع واخلراؾٚت واحلزبٔٚت وإؾُٚر ادْحرؾ ٜؾٓذا ؿؾ أن
يتًِؿ ويًّك بهٚح ٛاجلٓؾ ادرـ.ٛ
وؿد ؿٔؾ ؾٔٓؿ:
ؿٚل محٚر احلُٔؿ يقم **ٚفق إٔهػ افدهر ـْ ٝأرـٛ
ْٕٕل جٚهؾ بًٔط **وصٚحٌل جٚهؾ مرـٛ
ؾهٚح ٛاجلٓؾ افًٌٔط يقصؽ أن تَقل فف هذا حالل ؾًٔتجٔ ٛأو هذا
حرام ؾًٔتجٔ ٛوأم ٚافذي ييـ إٔف مـ أهؾ افًِؿ وهق مـ أصحٚب
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اجلٓؾ ؾٓذا هق افٌالء ٕ 8هنؿ جيرون افْٚس إػ افؼ وافؼك وافنًقذة
وإٔيروا مـ يتًٚضك افًحر وافنًقذة إهنؿ مـ يقصٍقن ظْد افْٚس
بٚفٍَٓٚء وافًِامء ـًِامء افنًٔ ٜوظِامء افتهقف ومـ افٔٓؿ دمد ظْدهؿ
ـت ٛافًحر ــ "صّس ادًٚرف" و " مْدل افًِٔامين" وٕحق ذفؽ مـ
افُت.ٛ
بؾ يدظقن افْٚس إػ افؼك مـ تًئؿ افٌَقر ودظٚئٓ ٚأم ٚزيٚرة افٌَقر
فًِالم ظِٔٓؿ ؾٓل مؼوظ ٜفُْٓؿ يدظقهنؿ إػ افزيٚرات افؼـٜٔ
وَيزوهنؿ أن هذا هق افتقحٔد مع إٔف وافًٔٚذ بٚهلل هق افؼك وافتْديد .
ؾال بد فإلًٕٚن أن حيرص ظذ افًِؿ وأن يتَِٚه مـ مهٚدره مـ افُتٚب
وافًْ ٜظذ ؾٓؿ افًِػ افهٚف حتك وإن اؽِظ ظِٔؽ افًٚل ؾٓق ذم
مهِحتؽ افؼظٔ ٜوذم مهِحتؽ افدئْ ٜوافدٕٔقي.ٜ
ؿٚل ابـ افقزير رمحف اهلل ـام ذم افًقاصؿ :
وذم ٕقابغ احلُّ :ٜظِٔؽ بّـ يْذر اإلبًٚل واإلبالس ,وايٚك ومـ
ُ
ٚس َوٓ تَٚس .اهـ
يَقلَ ٓ :ب َ
يًْل إٔؽ ـِام أتٔتف ذم مًٖف ٜيَقل فؽًٕ :ؿ حالل ,اؾًؾ ٓ ,حرج ,اهلل
ؽٍقر رحٔؿ ..وٕحق ذفؽ.
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ؾٚهلل اهلل ذم تًِؿ افًِؿ ,وشِقك افًٌؾ ادٗدي ٜافٔف وفق بًامع ذيط أو
خىٌ ٜأو حمٚضة أو ؿراءة ـت ٛافًِؿ افتل يْؼه ٚأهؾ افًْ ٜواجلامظٜ
افًِؿ ادٖخقذ مـ افَرآن وافًْ ٓ ٜمـ ؽرمه ٚؾٓذا افذي َِٕك اهلل بف
وافذي ْٕتٍع بف ذم افدٕٔ ٚوأخرة
ؿٚل ؿٚل افٌْل ط « :ي َٗم ُ٣مل يمِ
ِ
ِم٣مضم٤م
ؾًـ ظٌد اهلل بـ ظّرو
ُ
آطم ِر ٍ
َؽ ِفمٛمْد ِ
ا ْيم ُٗم َر ِ
آن :ا ْوم ْ
١من َمٛم ِْز َيمت َ
آي٥م
رأ َو ْارسم َِؼ َو َرسم ِّْؾ ىمَم ُىمٛم َ
ْ٦م سم َُرسم ُِّؾ دم ايمده ْٞم َٝم٣مَ ،هم َّ
َسم ْٗم َرؤُ َه٣م » أخرجف أبق داود .
وذـر ذم ؾؤِ ٜمًٚذ رِض اهلل ظْف أن مًٚذ يًٌؼ افًِامء يقم افَٔٚمٜ
برتقة أي برمٔ ٜحجر وافًٌ ٛإٔف ـٚن مـ افًِامء افراشخغ افًٚمِغ
افداظغ إػ افًِؿ ؾَّٔتؽ ذم افدٕٔ ٚوأخرة بَدر م ٚظْدك مـ افًِؿ ,وؿد
أحًـ مـ ؿٚل:
ؿّٔ ٜاإلًٕٚن م ٚحيًْف** أـثر اإلًٕٚن مْف أو أؿؾ
وـٚن مـ دظٚء صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :ايمٙمٜم َّؿ ِّإن َأ ُفمق ُذ َ
زمؽ َِمـ ِفم ْٙم ٍؿ ٓ
َيٛمْ َٖم ُع» أخرجف مًِؿ ( )0500ظـ زيد بـ إرؿؿ

.

وؿد أمره اهلل ظز وجؾ أن يَقلَ { :و ُوم ْؾ َر ِّب ِز ْد ِن ِفم ْٙم ًم} [ضف]112 :
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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1

احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وحده ٓ ذيؽ فف وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف .
أم ٚبًد:
ممدوح وإخر مذمقم أمٚ
وٕتُِؿ ذم هذا ادجِس ظـ خَِغ أحدمهٚ
ٌ
ادّدوح ؾٓق افٌٌى ٜوأم ٚادذمقم ؾٓق احلًد .

1

كان هذا المجلس في الثالثين من رمضان لعام 1٤٤1هـ
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ووٚبط افٌٌى ٜأن يتّْك ادًِؿ أن يُقن فف ـٚخٔف ادًِؿ مم ٚيْتٍع بف
ظذ أمر ديْف أو دٕٔٚه مم ٓ ٚحميقر ؾٔف .
بْٔام احلًد هق ُتْل زوال افًّْ ٜظـ افٌر أو ظدم زيٚدة اخلر فٌِر مـ
ادًِّغ .
وافٌٌى ٜذظٔ ٜواحلًد مًهٔ ,ٜوهق مذمقم ؾٚفقاج ٛظذ ادًِؿ أن
يُقن مع أخٔف ادًِؿ ظذ خر حٚل ؾٍل حدي ٞإٔس رِض اهلل ظْف ؿٚل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
٤م يمِٛمَ ْٖم ًِ ِف » زاد دم
٤م ٕطمٝمف َم٣م ُُي ه
أضمدُ ىم ُْؿ ،ضمتَّك ُُي َّ
ؿٚل افٌْل طُ َٓ «:ي ْ٠مَم ُـ َ
رواي٥م «َمـ اخلغم» متٍؼ ظِٔف .
٤م َأ ْن
وذم حدي ٞظٌداهلل بـ ظّرو بـ افًٚص رِض اهلل ظْٓامََ «:مـ َأ َضم َّ
اجلٛمَّ َ٥مَ ،هم ْٙمت َْٟمسمِ ِف َمٛمِٝم ُتف وهق ي ْ٠م َِمـ زم٣مهلل وا ْيمٝمق ِم ِ
ُيز َْضمز ََح َفم ِـ ايمٛم ِ
َّ٣مرَ ،و ُيدْ َطم َؾ َ
أطم ِر،
َ َّ ُ َ ُ ُ
َ َ
ِ
و ْيمٝم ْٟم ِ
ت إلم ايمٛم ِ
٤م َأ ْن ُي ْ٠مسمَك إ َيم ْٝم ِف » أخرجف مًِؿ .
َّ٣مس ايمذي ُُي ه
َ َ
وؿد ـٚن افًِػ روقان اهلل ظِٔٓؿ يتٌٚرون مٔدان افٌٌى ٜؾٔتْٚؾًقن
ظذ ضٚظ ٜاهلل ويالزمقن ذظف ويتّْك احدهؿ فق اشتىٚع أن يَقم بام ؾًِف
مرؽ ٛؾٔف ,ؿٚل تًٚػ﴿ :
ؾالن مـ ادًتَّٔغ ؾٓذا ٓ حميقر ؾٔف بؾ هق
ٌ
اخلغم ِ
ؽ َهم ْٙم َٝم َتٛمَ٣م َهم ِ
ات ﴾ [افٌَرة 8 ]126:وؿٚل تًٚػَ ﴿ :و ِدم َذيمِ َ
س
َهم ْ
٣مؽم َتٌِ ُٗمقا َْ ْ َ
قن ﴾[ادىٍٍغ]04:
اظمُْ َتٛمَ٣مهمِ ًُ َ
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َ ٓ «:ضم ًَدَ َّإٓ دم ا ْشمٛمَت ْ ِ
َكمَ :ر ُصم ٌؾ آسم٣م ُه اهلل
وظـ ظٌد اهلل بـ مًًقد
َّٜم٣مر ،ورصم ٌؾ آسم٣مه اهلل ِ
اْل٘م َْٚم َ٥م َهمٜمق
آٞم٣مء ايم َّٙم ْٝم ِؾ،
ايم ُٗم ْر َ
ُ
وآٞم٣مء ايمٛم ِ َ ُ
َ
آن َهمٜمق َي ُٗمق ُم زمف َ
َي ْٗم ِِض َهب٣م و ُي َٔم ِّٙم ُٚم َٜم٣م » متٍؼ ظِٔف .
َ ٓ " :ضم ًَدَ َّإٓ دم ا ْشمٛمَت ْ ِ
َكمَ :ر ُصم ٌؾ آسم٣م ُه اهلل ً
َم٣مٓ،
وظـ ابـ ظّر
فمعم َه َٙم٘مَتِ ِف دم َ
َهم ًَ َّٙم َْم ُف َ
وآطم ُر آسم٣م ُه اهلل ِضم٘م َْٚم ً٥م َهمٜمق َي ْٗم ِِض هب٣م و ُي َٔم ِّٙم ُٚمٜم٣م"
اْل ِّؼَ ،

متٍؼ ظِٔف .
وظـ أيب هريرة
َظ ِـ افٌَِّْ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َأ َّٕ ُف َؿ َٚلَ َٓ " :ضم ًَدَ
إِ َّٓ ِدم ا ْشمٛمَت ْ ِ
َ٣مء ايم َّٙم ْٝم ِؾ َوايمٛم ََّٜم ِ
٣مر َ ،هم ًَ ِٚم َٔم ُف
َكمَ :ر ُصم ٌؾ َأ ْفم َْم٣م ُه اهللُ ا ْيم ُٗم ْر َ
آنَ ،هم ُٜم َق َي ْت ُٙمق ُه آٞم َ
ٝمف َِم ْث َؾ َم٣م ئمٚم ُؾ همِ ِ
٦م همِ ِ
رصم ٌؾَ ،هم َٗم َ٣مل :ي٣م َيمٝمتَٛمِل ُأوسمِ ُ ِ
ُ ِ
ٝمف
ويت َه َذاَ ،هم َٔم ِٚم ْٙم ُ
َ ُ
َ ََْ
َ ْ
ٝم٦م َم ْث َؾ ََم٣م أ َ
هلل ََم ً٣مٓ َهم ُٜم َق ُ َْيٙمِ ُ٘م ُف ِدم َْ
ٝم٦م
َه َذاَ ،و َر ُصم ٌؾ آسمَ٣م ُه ا ُ
اْل ِّؼَ ،هم َٗم َ٣مل َر ُصم ٌؾَ :ي٣م َيم ْٝمتَٛمِل ُأوسمِ ُ

ٝمف َِم ْث َؾ َم٣م ئمٚم ُؾ همِ ِ
٦م همِ ِ
ِ
ُ ِ
ٝمف َه َذا " أخرجف أمحد
ويت َه َذاَ ،هم َٔم ِٚم ْٙم ُ
َ ََْ
َم ْث َؾ ََم٣م أ َ
(. )12012
ؾٚدراد بٚحلًد ذم هذه إحٚدي ٞوم ٚذم بٚهب ٚافٌٌى ٜافتل يٌٌْل أن تُقن
بغ ادًِّغ ذم افتْٚؾس ذم افَرآن وافًْ 8 ٜافَرآن أن حتٍيف أو تَرأه وتَقم
بف ظذ خر ؿٔٚم ذم صٌحؽ ومًٚءك وفِٔؽ و هنٚرك.
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وذم ؿقففَ ٓ « :ضم ًَدَ َّإٓ دم ا ْشمٛمَت ْ ِ
ٍ
َكمَ :ر ُصم ٌؾ آسم٣م ُه اهلل ً
ذه٤م أو همّم٥م
َم٣مٓ » َمـ
فمعم َه َٙم٘مَتِ ِف دم َ
أو نمٛمؿ أو ارض أو رومٝمؼ أو نمغم ذيمؽ « َهم ًَ َّٙم َْم ُف َ
اْل ِّؼ » يٍْؼ
مْف هُذا وهُذا وهُذا ذم ضٚظ ٜاهلل مـ أوجف اخلر ,ؾْٓٔئ ً ٚدـ هذا حٚفف .
ؾٓذا يٌٌط ٕن هذه افٍَْٚت ترؾًف إػ اهلل وذم حدي ٞأيب هريرة رِض
اهلل ظْف افذي تَدم بٔٚن دُ ٚأمجؾ ذم هذيـ احلديثغ مـ ؿقفف :يمق أن رم َمثؾ
همالن يمٔمٚمٙم٦م ىمم فمٚمؾ همالن .
ؾٓذا مًْك حًـ وهق أن اإلًٕٚن يتّْك ؾًؾ اخلر وأن يُقن مثؾ أخٔف
ؾٔف ؾٓذا يدظق إػ ظٌٚدة اهلل ومُٚرم إخالق وافتًٚون ظذ افز وافتَقى
ويدظق إػ افٍوٚئؾ وحيذر مـ افرذائؾ ؾٖي ٍ
خِؼ يَربؽ مـ اهلل ظز وجؾ

خِؼ ممدوح ؾِؽ أن تٌٌط
ٍٕع فًٌٚد اهلل شٌحٕٚف وتًٚػ ؾٓذا ٌ
ويُقن ؾٔف ٌ
أخٚك ؾٔف .
وذم حدي ٞأيب ـٌن ٜإٕامري:
( إِٞمَّم ايمده ْٞمٝم٣م َِٕرزمٔم ِ٥م َٞم َٖم ٍر :فمٌ ٍد ر َز َومف اهلل َم ً٣مٓ و ِفم ْٙمم َهمٜمق يت َِّٗمل همِ ِ
ٝمف َر َّزم ُف،
َْ َ ُ
َ ََْ
َ َ ً ُ َ َ
َ
ٝمف ر َِحف ،وئم َٙمؿ اهلل همِ ِ
ِ ِ ِ
ٝمف َضم ًّٗم٣مَ ،هم َٜم َذا زمِ َٟم ْهم َّم ِؾ اظمَٛم ِ
َ٣مز ِلَ ،و َفم ٌْ ٍد َر َز َوم ُف اهلل
َو َيِم ُؾ هم َ َ ُ َ َ ْ ُ
ِفم ْٙمم و ََل ير ُز ْومف َم ً٣مٓ َهمٜمق ص ِ
٣مد ُق ايمٛمِّ َّٝم ِ٥م َي ُٗم ُ
٦م زمِ َٔم َٚم ِؾ ُهم َال ٍن
قلَ :يم ْق َأ َّن ِرم ََم ً٣مٓ َيم َٔم ِٚم ْٙم ُ
ُ َ َ
ً َ َْْ ُ َ
ِ ِِ
ُه٣م َؽم َق ٌاءَ ،و َفم ٌْ ٍد َر َز َوم ُف اهلل ََم ً٣مٓ َو ََل ْ َي ْر ُز ْوم ُف ِفم ْٙم ًمَ ،هم ُٜم َق َ ْ
ُيٌِ ُط ِدم
َهم ُٜم َق زمِٛم َّٝمتف َهم َٟم ْصم ُر ُ َ
ٝمف ر َِحف ،و َٓ ئم َٙمؿ اهلل همِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َم٣ميمِ ِف زمِٕم ِ ِ
ٝمف َضم ًّٗم٣م،
َغم فم ْٙم ٍؿ َٓ َيتَّٗمل همٝمف َر َّزم ُفَ ،و َٓ َيِم ُؾ هم َ َ ُ َ َ ْ ُ
ْ
َ
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َهمٜم َذا زمِ َٟم ْطمٌ ِ
٧م اظمَٛم ِ
َ٣مز ِلَ ،و َفم ٌْ ٍد ََل ْ َي ْر ُز ْوم ُف اهلل ََم ً٣مٓ َو َٓ ِفم ْٙم ًم َهم ُٜم َق َي ُٗم ُ
قلَ :يم ْق َأ َّن ِرم ََم ً٣مٓ
َ
َ
ِ ِِ
َيمٔم ِٚم ْٙم ُ ِ ِ
ُه٣م َؽم َق ٌاء ) أخرجف افسمذي .
َ
٦م همٝمف زمِ َٔم َٚم ِؾ ُهم َال ٍن َهم ُٜم َق زمِٛم َّٝمتف َهم ِقز ُْر ُ َ
بّالزم ٜإخالق افُريّ ٜافًئّ ٜادقصِ ٜإػ مروٚة اهلل ظز وجؾ
وإيٚك وإخالق افذمّٔ ٜومـ أصٓره ٚاحلًد ؾٍٔٓ ٚمـ آظساض ظذ

ؿدر اهلل وؾٔٓ ٚمـ بٌض فًِِّّغ وؾٔٓ ٚمـ منٚهب ٜافُٚؾريـ وؾٔٓ ٚمـ
ؤؼ افهدور م ٚاهلل بف ظِٔؿ ٕن احلٚشد ؿٌِف ذم حٚف ٜيرثك هل 8 ٚيهٌٔف اهل َ ّؿ
إن رأى صٚحٌف ؿد وشع ظِٔف ذم ادٌِس وادىًؿ وذم اددخؾ أو ادخرج ذم
ادرـ ٛوٕحقه ؾؤؼ صدره ؾًٔٔش ـئٌٔ ً ٚحزيْ ً ٚوربام تقفد مْف احلَد افذي
ؿد ٓ يزول مـ افَِقب:
وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
هلل َد ُّر احلًد م ٚأظدَ َفف** بدأ بهٚحٌف ؾ ََ َت َِف!
وٓ احًـ مـ افهز ظذ أذي ٜاحلٚشد ؾ٘ن ذفؽ هيد ؿقاه ,وؿد أحًـ
مـ ؿٚل:
اصز ظذ ـٔد احلًقد** ؾ٘ن صزك ؿٚتِف
ؾٚفْٚر تٖـؾ ًٍٕٓ** ٚإن ل دمد م ٚتٖـِف.
وؿد أحًـ مـ ؿٚل:
دم ٕٛٚاحلرص ودع ظْؽ احلًد**ؾٍٔٓام افذل واتًٚب اجلًد
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وإٔير إػ حَد افٔٓقد وافْهٚرى وافٍُٚر ظذ افٌْل صذ اهلل ظِٔف
ِ
يـ
وشِؿ وظذ ادتًٌغ فف ,ؿٚل اهلل ظز وجؾ خمز ًا ظـ حٚهلؿََّ ﴿ :م٣م َي َق هد ا َّيمذ َ
َ٣مب و َٓ اظمُْ ْ ِ ِ
ِ
ِ
كم َأن ُيٛمَز ََّل َفم َٙم ْٝم٘مُؿ َِّم ْـ َطم ْ ٍغم َِّمـ َّر ِّزم٘م ُْؿ َواهلل
ممىم َ
َىم َٖم ُروا َم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْيم٘مت ِ َ

ُيتَص زمِر ِ ِ
٣مء َواهلل ُذو ا ْيم َٖم ّْم ِؾ ا ْيم َٔمٓمِٝم ِؿ﴾ [افٌَرة]123:
َْ ه َ َْ
َحتف ََمـ َي َُم ُ
وؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و َّد ىمَثِ ٌغم َِّم ْـ َأ ْه ِؾ ا ْيم٘مِت ِ
َ٣مب َيم ْق َي ُر هدو َٞم٘مُؿ َِّمـ َزم ْٔم ِد
إِيمٞمِ٘مُؿ ُىم َّٖم٣مرا ضمًدً ا َمـ ِفم ِ
ٛمد َأٞم ُٖم ًِ ِٜمؿ ﴾ [افٌَرة]127:
ً َ َ ِّ ْ
َ ْ
َ٣مه ُؿ
ُي ًُدُ َ
َّ٣مس َفم َ َٰعم ََم٣م آسم ُ
ون ايمٛم َ
وؿد ؿٚل اهلل ظز وجؾ مُْر ًا ظِٔٓؿَ ﴿ :أ ْم َ ْ
اهٝمؿ ا ْيم٘مِتَ٣مب و ِْ
ِ
ِِ
ِ
َ٣مهؿ هَم ْٙم٘مً٣م َفمٓمِ ًٝمم ﴾
اْل٘م َْٚم َ٥م َوآ َسم ْٝمٛم ُ
َ َ
اهلل َمـ َهم ّْمٙمف َهم َٗمدْ آ َسم ْٝمٛمَ٣م َآل إِ ْزم َر َ
[افًْٚء]32:
وؿد امر اهلل ظز وجؾ بٚإلشتًٚذة مـ حًد واحلٚشد ٕن افًغ حؼ ربام
أوردت اجلّؾ افَدر وافرجؾ افَز ؿٚل اهلل ظز وجؾُ :وم ْؾ َأ ُفمق ُذ زمِ َر ِّب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِش
ِش نمَ٣مؽم ٍؼ إِ َذا َو َوم َ
٤م ﴿َ ﴾2وَمـ َ ِّ
ِش ََم٣م َطم َٙم َؼ ﴿َ ﴾7وَمـ َ ِّ
ا ْيم َٖم َٙمؼ ﴿َ ﴾9مـ َ ِّ
٣مت ِدم ا ْيمٔم َٗم ِد ﴿﴾2و َِمـ َِش ضم ِ
ايمٛمَّ َّٖم٣م َشم ِ
٣مؽم ٍد إِ َذا َضم ًَدَ ﴿﴾٦
ِّ َ
َ
ُ
جًؿ مـ حًد وفُـ افِئٔؿ يٌديف
وؿد ؿٚل بًض أهؾ افًِؿ " :م ٚخال
ٌ
وافُريؿ َئٍف".
ؾٓق ضًٌٔ ٜذم افٍْس فُـ افُريؿ جيٚهد ًٍٕف ذم حمٌ ٜاخلر فٌره مـ
ادًِّغ وؿد حذر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مـ احلًد مرار ًا وتُرار ًا,
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ؾًـ أيب هريرة



ؿٚل رشقل اهلل ط َ ٓ :ت٣مؽمدوا أي ي ٚمًٚذ

ادًِّغ ٓ ئِؼ بُؿ افتحٚشد ؾ٘ن ؾت اهلل ظذ أخٔؽ ؾٓق ؾت ٌ ظِٔؽ وإن
ؤؼ اهلل ظذ أخٔؽ ؾٓل ؤَ ٌ ٜظِٔؽ ٕن ادٗمـ مع أخٔف ـٚجلًد افقاحد
ِ
وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿ
اظم٠مَمٛمكم دم سمقا ِّدهؿ
ؾٍل حدي ٞافًْامن رِض اهلل ظْفَ « :م َث ُؾ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلًد
ؽم٣مئر
ايمقاضمد إذا اؾمتَ٘مك َمٛمْ ُف
اجلًد
ىمٚمثؾ
وسمراَحِٜمؿ
ُ
ٌ
فمّمق سمدافمك َيم ُف ُ
وايمً َٜم ِر » متٍؼ ظِٔف .
زم٣مْلٚمك َّ
َّ
ؾ٘ذا ـٚن هذا هق احلٚل ؾال ظِٔؽ أظىك اهلل ادًِؿ م ًٓٚمرـٌ ً ٚبٔت ً ٚوطٍٔ ًٜ
ظِ ًام أو أي ظىٔ ٜمـ افًىٚي ٚاحلًٔ ٜأو ادًْقي ٜؾٖٕ ٝهتْئف هب ٚوتدظق فف
بثٌٚهت ٚوتتّْك فف بَٚءهٕ ٚن احلٚل واحد.
ؾُثر مـ افْٚس ؿد أصٔ ٛبٚدس وافًحر وافًغ وادُر وشٌٌف احلًد
ؾٚحلًد دا ٌء ؿد ضب بٖضْٚبف ذم إم ٜوشٌ ٛذفؽ افتْٚؾس ذم افدٕٔ ٚظذ
ؽر افقجف افؼظل وظـ أيب هريرة

ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :

٣مؽمدُ وا » أي افتحٚشد
وٓ سمٛم٣م َهم ًُقا » أي افتْٚؾس ادٍيض إػ افتحٚشد « ٓ ََت َ
ادٍيض إػ ُتْل زوال افًّْ ٜظـ افٌر « ٓ َسم َٗم٣م َؿم ُٔمقا » إذ هق مـ ٕتٚئ ٟاحلًد
٣مصمروا َوٓ َيٌِ ْع َزم ْٔم ُّم ُ٘م ِؿ فمعم زمٝمع َزم ْٔم ٍ
٤م
« َوٓ َسم ٌَ٣منم ُ
ض » ؛ «ٓ َُي ُْم ُ
َّمقا و ٓ َ َِت َ
أضمدُ ىمؿ فمعم ِطمْمٌ ِ٥م ِ
أطمٝمف».
َ
ؾُِٓ ٚمـ ٕتٚئ ٟاحلًد  8أشٖل اهلل افًالم ٜوافًٚؾٔ.ٜ
[]240

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق
المجلس الخامس والعشرون :الغبطة والحسد





وفق تٖمِْ ٚحٚل افهحٚب ٜروقان اهلل ظِٔٓؿ حغ حتررت ؿِقهبؿ مـ
ؿٚل ؿٚل
هذا افقصػ افذمٔؿ تَٚشّقا أؿؾ افَِٔؾ ,ؾًـ أيب مقشك
إؾمٔم ِريكم إذا أرَم ُٙمقا دم ايم َٕم ْز ِو  ،أو َوم َّؾ َؿمٔم٣مم ِفم ِ
ٝم٣مَل ْؿ
رشقل اهلل طَّ « :
إن ْ َ ِّ َ
ْ
ُ
َْ
قه زمٝمٛمٜمؿ دم ٍ
واضم ٍد ُ ،شمؿ ا ْومتًَٚم ِ
ب ِ
ِ ِ
ىم٣من ِفمٛمْدَ ُه ْؿ دم َشم ْق ٍ
إٞم٣مء
مج ُٔمقا َم٣م َ
زم٣مظمَديٛمَ٥م َ َ ،
َّ َ ُ
ٍ
زم٣ميمًق َّي ِ٥م » متٍؼ ظِٔف .
واضمد َّ
وافًٌ ٛؾٔام ـٕٚقا ظِٔف ,ادحٌ ٜافتل ذم ؿِقهبؿ فًٌوٓؿ وافتٍٚين ذم ضٚظٜ
اهلل ظز وجؾ وإثرة افتل أظىٚهؿ اهلل إيٚه ,ٚؿٚل اهلل ظز وجؾ خمز ًا ظـ
٣مص ٌ٥م ﴾ [احلؼ]7:
ون َفم َعم َأٞم ُٖم ًِ ِٜم ْؿ َو َيم ْق ىم َ
إٕهٚرَ ﴿ :و ُي ْ٠مشمِ ُر َ
َ٣من ِهبِ ْؿ َطم َِم َ
ؾَد ؿدمقا فِّٓٚجريـ إمقال وافؤًٚت بؾ ظرض بًوٓؿ ضالق
مح ِـ بـ َظق ٍ
ِ
امرأتف ,ؾًـ َإٔ ٍ ِ
ف ادَ ِديَْ َٜ
افر ْ َ ْ ُ ْ
َ ْ
ِض اهلل َظْْ ُفَ ,ؿ َٚلَ :ؿد َم َظ ٌْدُ َّ
َس َر َ
ِ
افربِٔ ِع إَٕ َْه ِ
َؾ َ
ٚر ِّي,
آخك افٌَِّْ ُّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ,ب َْْٔ ُف َو َب ْ َ
غ َش ًْد ْب ِـ َّ

مح ِـُ :أ َؿ ِ
ِ ِ
ِ
ٚش ُّ َؽ َم ِٚيل ِٕ ْه ٍَ ْ ِ
َوـ َ
غ َو ُأ َز ِّو ُج َؽ,
افر ْ َ
َٚن َش ًْدٌ َذا ؽًْكَ ,ؾ ََ َٚل ف ًَ ٌْد َّ
قين َظ َذ افً ِ
َؿ َٚلَ :بٚر َك اهلل َف َؽ ِذم َأ ْه ِِ َؽ َومٚف ِ َؽُ ,د ُّف ِ
ققَ ,ؾ َام َر َج َع َحتَّك
ُّ
َ
َ
اش َت ٍْ َو َؾ َأ ِؿ ًىَ ٚو َش ًَّْْ ,ٚؾ َٖتَك بِ ِف َأ ْه َؾ َمْ ِْزف ِ ِفَ ,ؾ َّ َُ ْثََْ ٚي ًِ ًرا َأ ْو َمَ ٚصَ ٚء اهلل,
ْ
ِ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿََ « :م ْٜم َٝم ْؿ»،
ض ِم ْـ ُص ٍْ َر ٍةَ ,ؾ ََ َٚل َف ُف افٌَِّْ ُّل َص َّذ ا ُ
َؾ َجَ ٚء َو َظ َِ ْٔف َو َ ٌ
قل اهلل ت ََز َّو ْج ُ ٝا ْم َر َأ ًة ِم َـ إَٕ َْه ِ
َؿ َٚلَ :يَ ٚر ُش َ
٦م إِ َيم ْٝم َٜم٣م؟» َؿ َٚل:
ٚرَ ,ؿ َٚلََ « :م٣م ُؽم ْٗم َ
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َ - ,ٛأ ْو َو ْز َن ٕ ََق ٍاة ِم ْـ َذ َه ٍ
ٕ ََقا ًة ِم ْـ َذ َه ٍ
َ - ٛؿ َٚلَ « :أ ْو َِل ْ َو َيم ْق زمِ َُم ٍ٣مة» أخرجف

افٌخٚري .
ؾِؿ يًتٌؾ ادٓٚجرون هذا افتٍٚين وافٌذل بؾ ـؾ يٍرح ٕخٔف بٚخلر .
أٓ ؾِْتٖشك هبؿ وفْٖخذ بىريَتٓؿ ذم ادًٚمالت وآظتَٚدات
وافًٌٚدات
ؾُؾ ٍ
خر ذم اتٌٚع مـ شِػ** وـؾ ٍ
ذ ذم ابتداع مـ خِػ .
إذ أن افتٖد بٚفًِػ افُرام ذم مجٔع إبقاب:
ؾتنٌٓقا إن ل تُقٕقا مثِٓؿ**إن افتنٌف بٚفُرام ؾالح
تنٌف هبؿ ذم حًـ افًَٔدة وصالحٓ ٚوبًده ٚظـ ظَٚئد أهؾ افٌدع مـ
احلزبٔٚت وؽرهؿ .
تنٌف هبؿ ذم افًٌٚدات بٖن تًٌد اهلل ظز وجؾ ـام ظٌدوه ظذ وؾؼ شْٜ
افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  8تنٌف هبؿ ذم ادًٚمالت وإخالق.
ِ
داه ُؿ
ذيـ َهدَ ى اهلل َهمٌِ ُٜم ُ
واحلٚل مًٓؿ ـام ؿٚل اهلل ظز وجؾُ ﴿ :أويمـئ َؽ ا َّيم َ
اومت َِده ﴾[إًٕٚم]72:
يمقن َِم َـ اظمُ ِ
ريـ
ٗمقن إَ َّو َ
ايمً٣مزمِ َ
ٜم٣مصم َ
ؿٚل تًٚػ :ذم ذـر صٖهنؿَ ﴿ :و ّ
ٍ ِ
َوإَ ِ
ِض اهلل َفم ُٛمٜمؿ َو َروقا َفمٛم ُف ﴾
ذيـ ا َّسم ٌَ ُ
ٞمِم٣مر َوا َّيم َ
ٔمقهؿ زمِ١مِضمً٣من َر َ
[افتقب 8 ]122:ٜوؿٚلَ َٓ ﴿ :ي ًْت َِقي َِمٛم٘مُؿ ََّم ْـ َأٞم َٖم َؼ َِمـ َوم ٌْ ِؾ ا ْيم َٖمت ِْح َو َوم٣مسم ََؾ
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ِ
يـ َأٞم َٖم ُٗمقا َِمـ َزم ْٔمدُ َو َوم٣م َسم ُٙمقا َوىم ًُّال َو َفمدَ اهلل ُْ
ُأو َيمـئِ َ
اْل ًْٛمَك
ؽ َأ ْفم َٓم ُؿ َد َر َصم ً٥م َِّم َـ ا َّيمذ َ
قن َطمٌِ ٌغم ﴾[احلديد]12:
َواهلل زمِ َم َسم ْٔم َٚم ُٙم َ
ؾٚهلل اهلل ذم إخذ بّحٚشـ إخالق ومُٚرمٓ ٚوشٗال اهلل ظز وجؾ

امر
إيٚه ٚوافًٌد ظـ شٍٚشٍٓ ٚؾ٘هن ٚمذمقم ٜبٚفؼع وافٍىرة وافًَؾ وهذا ٌ
متٍؼ ظِٔف بغ افًَالء إٓ مـ خرج مـ زمرهتؿ وآ ؾٓؿ متٍَقن ظذ أن
ٌ
إخالق افُريّ ٜممدوح ٜبٚفًَؾ وافٍىرة وافؼع وفذفؽ ـٚن خٔٚر
اجلٚهِٔ ٜظذ ظئؿ مُٚرم إخالق وحًْٓ ٚربام ٓ يُذبقن وٓ يْتُٓقن
احلرم وٓ َيقٕقن ويقؾقن بٚفقظقد وافًٓقد ؾجٚء اإلشالم مَر ًا فألخالق
احلّٔدة افٍٚوِ ٜداظٔ ً ٚافٔٓ ٚحمذر ًا مم ٚهق شقاه.ٚ
ؿٚل اهلل ظز وجؾ دحّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ ﴿ :وإِٞم َ
َّؽ َيم َٔم َعم ُطم ُٙم ٍؼ
َفمٓمِٝم ٍؿ﴾ [افَِؿ]2:
ايمٗمرآن » أخرجف مًِؿ .
وؿٚف ٝظٚئن ٜرِض اهلل ظْٓ «:ٚىم٣من ُطمٙم ُٗمف
َ
اذ ًا ؾٚفًّؾ بٚفَرآن وافًْ ٜمه ٚافٌٚب افقاشع وافىريؼ ادًتَٔؿ فِقصقل
إػ مُٚرم إخالق ؾٔام بْٔؽ وبغ اهلل وؾٔام بْٔؽ وبغ ظٌٚد اهلل م ٚظِٔؽ
إٓ أن تُقن متًٌ ً ٚمتٖشٔ ً ٚمَتدي ً ٚبرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وابؼ مـ
اهلل بٚخلر.
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ًٕٖل اهلل ظز وجؾ أن هيديْٕ ٚحًـ إخالق ٓ هيدي ٕحًْٓ ٚإٓ هق
وًٕقذ بٚهلل مـ شٍٚشٍٓ ٓ ٚيكف شٍٚشٍٓ ٚإٓ هق.
شٌحٕٚؽ افِٓؿ وبحّدك ٓ إفف إٓ إٔ ٝاشتٌٍرك ريب وأتقب افٔؽ
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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المجلس السادس والعشرين :الشفاعة الحسنة
1
والسيئة
احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف أم ٚبًد:
وتتّ ٜد ٚـْ ٚؿد ذظْ ٚؾٔف ذم رموٚن بذـر بًض إخالق احلًْ ٜومٚ
يوٚده ٚمـ إخالق افًٔئ ٜؾتذـر احلًْ ٜفٌٔٚدر افٔٓ ٚويًّؾ هب ٚويدظك
افٔٓ ٚوتذـر افًٔئ ٜفتحذر ويٍْر ظْٓ ٚومْٓ " ٚؾٌوده ٚتتٌغ إصٔٚء "
يٓر حًَْف ِ
ِ
افودُّ ".
" َوافودُّ ُي ِ ُ ُ ُ
قن َر ُش َ
َّٚس َي ًْ َٖ ُف َ
وظـ حذيٍ ٜرِض اهلل ظْف يَقل :ـ َ
قل اهللِ َص َّذ
َٚن افْ ُ
اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َظ ِـ ْ ِ
افؼ َخمََ ٚؾ ََ ٜأ ْن ُيدْ ِرـَِْل متٍؼ
اخلَ ْرَ ,و ُـْ َُْ ٝأ ْش َٖ ُف ُف َظ ِـ َّ ِّ
ظِٔف .
ومـ هذه إخالق اجلِّٔ ٜاجلِِٔ ٜافًئّ ٜافنٍٚظ ٜذم ؿوٚء حقائٟ
ادحتٚجغ ووده ٚادْع وذفؽ أو افنٍٚظ ٜافًٔئ.ٜ
ِ
ٝم٤م َِّمٛم َْٜم٣م َو ََمـ
ؿٚل اهلل ظز وجؾََّ ﴿ :مـ َي ُْم َٖم ْع َؾم َٖم٣م َفم ً٥م َضم ًَٛمَ ً٥م َي٘مُـ َّيم ُف ٞمَِم ٌ
يش ٍء هَم ِٗمٝمتً٣م ﴾
َي ُْم َٖم ْع َؾم َٖم٣م َفم ً٥م َؽم ِّٝم َئ ً٥م َي٘مُـ يمَّ ُف ىمِ ْٖم ٌؾ َِّمٛم َْٜم٣م َوىم َ
َ٣من اهلل َفم َ َٰعم ىم ُِّؾ َ ْ
[افًْٚء]63:
1

كان هذا المجلس في الثاني من شوال لعام 1٤٤1هـ
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ؾٚفنٍٚظ ٜاحلًْ ٜبَوٚء احلقائ ٟوتًٔر إمقر تًتز مـ إمقر
ٍ
زواج وهذا ذم ٍ
ٍ
ديـ وذاك
إًٕٚن حيتٚج إػ صٍٚظ ٜهذا ذم
ادّدوح ٜؾُؿ مـ
ذم ٍ
بْٚء وذم ؽر ذفؽ مـ ادًٚئؾ.
ِ
قل اهللِ ص َّذ ا ُ ِ
َٚن َر ُش ُ
وفذفؽ :ـ َ
ٚج ٍَ ,ٜأ ْؿ ٌَ َؾ
َ ٛح َ
هلل َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿ ,إِ َذا َأتَُ ٚه َضٚف ُ
َ
هلل فم َعم يمًِ ِ ِ
َظ َذ ُج َِ ًَ ِٚئ ِف َؾ ََ َٚلْ « :اؾم َٖم ُٔمقا َهم ْٙمت ُْ٠م َصم ُرواَ ،و ْيم َٝم ْٗم ِ
٤م»
٣من َٞمٌِ ِّٝمف ََم٣م َأ َضم َّ
ضا ُ َ َ
قشك
أخرجف مًِؿ (َ )0405ظ ْـ َأ ِيب ُم َ
ِ
ِض اهلل َظْ ُْٓ َامَ ,أ َّن َر ُش َ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ
قل اهلل َص َّذ ا ُ
وظـ َظ ٌْدَ اهلل ْب َـ ُظ َّ َر َر َ
َ٣من ِدم ضم٣مصم ِ٥م َأ ِطم ِ
ٝمف
َؿ َٚل« :اظمُ ًْٙمِ ُؿ َأ ُطمق اظمُ ًْٙمِؿَِ َٓ ،ي ْٓمٙمِ ُٚم ُف َوَٓ ُي ًْٙمِ ُٚم ُفَ ،و ََم ْـ ىم َ
َ َ
٣مصمتِ ِف» أخرجف افٌخٚري .
ىم َ
َ٣من اهلل ِدم َضم َ
.

قن ايمٔم ِ
ٌد َم٣م ىم٣من
ؿٚل ؿٚل افٌْل ط « :واهللُ دم َفم ِ َ

وظـ أيب هريرة
قن ِ
ايم َٔمٌدُ دم َفم ِ
أطمٝمف » أخرجف مًِؿ .
وظـ شٓؾ بـ شًد

َؿ َٚل :مر ر ُج ٌؾ َظ َذ رش ِ
قل اهلل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف
َ ُ
َ َّ َ

َ ٛأ ْن ُيْْ َُ َ َ ,وإِ ْن
َو َش َِّ َؿَ ,ؾ ََ َٚلََ « :م٣م َسم ُٗمق ُيم َ
قن ِدم َه َذا؟» َؿُ ٚفقاَ :ح ِر ٌّي إِ ْن َخ َى َ
ََ ,ٝؾ َّ َّر َر ُج ٌؾ ِم ْـ ُؾ ََ َر ِاء
َص ٍَ َع َأ ْن ُي َن ٍَّ َعَ ,وإِ ْن َؿ َٚل َأ ْن ُي ًْت ََّ َعَ ,ؿ َٚلُ :ث َّؿ َشُ َ
َ ٛأ ْن َٓ ُيْْ َُ َ ,
ادُ ًِِْ ِّ َ
غَ ,ؾ ََ َٚلََ « :م٣م َسم ُٗمق ُيم َ
قن ِدم َه َذا؟» َؿُ ٚفقاَ :ح ِر ٌّي إِ ْن َخ َى َ
َوإِ ْن َص ٍَ َع َأ ْن َٓ ُي َن ٍَّ َعَ ,وإِ ْن َؿ َٚل َأ ْن َٓ ُي ًْت ََّ َعَ ,ؾ ََ َٚل َر ُش ُ
قل اهلل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف
َو َش َِّ َؿَ « :ه َذا َطم ْ ٌغم َِم ْـ َِم ْؾ ِء إَ ْر ِ
ض َِم ْث َؾ َه َذا» أخرجف افٌخٚري
[]247

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق
المجلس السادس والعشرين :الشفاعة الحسنة والسيئة





ؾٚفْٚس َيتٍِقن مـ حٔ ٞافقجٚهٚت وشامع إؿقال ؾ٘ذا ـٚن اهلل ؿد
جًؾ فؽ ؿٌقًٓ ؾٌذل هذا افٌَقل ذم تٍري ٟحقائ ٟادًِّغ ؾٔام دق وجؾ
وؾٔام صٌر وظيؿ  8ؾ ًَ ِـ ا ْب ِـ َظ ٌَّ ٍ
ٚس أن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حغ
ؾٚرؿ ٝبريرة مٌٔث ٚجًؾ ينٍع ظْده ٚذم افًقدة إفٔف حتك ؿٚل فًّف
ٝم٧م زم ِريرةَِ ،
ِ ٍ
افًٌٚس« ي٣م فمٌ٣مسَ ،أٓ َسمٔمج ِ
وَم ْـ ُزمٕم ِ
ْض َزم ِر َير َة
٤م َمـ ُضم ِّ
ْ َ ُ
َ َّ ُ
َّ
٤م َُمٕم َ َ
٦م :ي٣م َر َ
َُم ِٕمٝم ًث٣م َهم َ
ؽمقل اهلل
ايمٛمٌل َص َّعم ا ُ
ٗم٣مل
اصم ْٔمتِ ِف وم٣م َيم ْ
هلل فمٙمٝمف وؽم َّٙم َؿ :يمق َر َ
ه
٦م ٓ :ضم٣مصم َ٥م رم همِ ِ
سم َْٟم َُم ُر ِن؟ َ
وم٣مل :إٞمَّم أٞمَ٣م ْ
ٝمف» أخرجف افٌخٚري .
أؾم َٖم ُع وم٣م َيم ْ
َ َ
ؾٚفنٍٚظ ٜؽر مِزم ٜوفُْٓ ٚدٓف ٜوتقجٔف وإرصٚد إذا ـ ٕٝٚذم اخلر إػ
اخلر ود ٚاختِػ ابـ أيب حدرد رِض اهلل ظْف مع ـً ٛبـ مٚفؽ رِض اهلل
ظْف ذم افديـ افذي ظِٔف وارتًٍ ٝأصقاهتام ذم ادًجد ؿٚل افٌْل صذ اهلل
َٚلَ :ف ٌَّ ْٔ َؽ يَ ٚر َ
٤مَ ،ؾ َ
ؾٖص َٚر ب َٔ ِد ِه ْ
شقل اهللَ ,
أن َو ِع
ظِٔف وشِؿ « :ي٣م َىم ْٔم ُ
َٚل َر ُ
شقل اهللَ ,ؾ َ
 :ٛؿدْ َؾ ًَ ِْ ُ ٝيَ ٚر َ
افن ْى َرَ ,ؾ َ
َّ
شقل اهلل َص َّذ اهللُ ظِٔف
َٚل َـ ًْ ٌ
وش َِّ َؿُ :وم ْؿ َهم٣م ْوم ِّم ِف » متٍؼ ظِٔف .
مٚل أو ٌ
وـؿ هل ادقاؿػ افٌْقي ٜذم هذا افٌٚب ؾّـ ـٚن فف جٌ ٚه أو ٌ
ؿقل
ؾٌِٔذفف ذم مهٚف ادًِّغ ؾ٘ن ذفؽ مـ أشٌٚب رؾًتف وظِق مْزفتف وؿوٚء
حٚجتف وتًٔر أمره ؾٚجلزاء مـ جْس افًّؾ.
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وؿد ـٚن مًٚوي ٜرِض اهلل ظْف أمر ًا فِّٗمْغ ؾُٚن يٖتٔف ضٚف ٛاحلٚجٜ
ؾٔٗخره ٚويَقل دـ حقفف ْاص ٍَ ًُقا َؾ ِْت ُْٗ َج ُروا ؾ٘ين شًّ ٝافٌْل صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ يَقلْ « :اؾم َٖم ُٔمقا َهم ْٙمت ُْ٠م َصم ُروا » أخرجف مًِؿ .
ؾٚفنٚهد أن اإلًٕٚن يٌذل م ٚاشتىٚع بف إدخٚل افنور ظذ ادًِّغ
وافْٚس تتٍٚوت ذم ؿٌقل وجٚهتٓ. ٚ
وإيٚك أن تنٍع ذم افؼ  8مثؾ ذاء اخلّر وادخدرات وافَٚت وٓ
تنٍع ذم افؼور افتل تِحؼ افْٚس ,ؿٚل اهلل تًٚػََ ﴿ :م ْـ َي ُْم َٖم ْع َؾم َٖم٣م َفم ً٥م
ِ
ٝم٤م َِمٛم َْٜم٣م َو ََمـ َي ُْم َٖم ْع َؾم َٖم٣م َفم ً٥م َؽم ِّٝم َئ ً٥م َي٘مُـ َّيم ُف ىمِ ْٖم ٌؾ َِّمٛم َْٜم٣م ﴾
َضم ًَٛمَ ً٥م َي٘م ُْـ َيم ُف ٞمَِم ٌ
أي جيًؾ اهلل فف ٕهٌٔ ً ٚوحي ً ٚووزر ًا وإث ًام ؾًخر ؿقفؽ وؾًِؽ ومٚ
يتًِؼ بؽ ذم تٍري ٟـربٚت ادًِّغ وإصالح صٖن ادًِّغ وابتًد ظام
يٗدي إػ احلٚق افير بٚدًِّغ ؾ٘ن ذفؽ ييه وافْٚس ـام ؿِ ٝفُؿ
حيسمقن افُثر ويتُْرون فُِثر ؾِق جٚءك ٌ
رجؾ ذم ضِ ٛحٚج ٜؾال تٌخؾ
بقجٚهتؽ وٓ تٌخؾ بُِّتؽ.
ؾٚفنٍٚظ ٜصٖهن ٚظئؿ حتك ذم أخرة ؿٚل اهلل ظز وجؾََ ﴿ :مـ َذا ا َّيم ِذي
قن إِ َّٓ ظمَ ِ ِـ
َي ُْم َٖم ُع ِفمٛمدَ ُه إِ َّٓ زمِ١مِ ْذٞمِ ِف ﴾ [افٌَرة 8 ]033:وؿٚل تًٚػَ ﴿ :و َٓ َي ُْم َٖم ُٔم َ
َ٢م ﴾ [إٌٕٔٚء.]06:
ْارسم َ َٰ
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و ُأـرم اهلل بٚفنٍٚظ ٜظْده خرة اخلِؼ وأزـك اخلِؼ ؾًـ إٔس
قل اهلل َظ َّز وج َّؾ َ :ص ًٍَ ِ
َي َُ ُ
قن َ ,و َص ٍَ َع ادُْ ْٗ ِمْ َ
 ٝادَْ َال ِئ َُ َُ , ٜو َص ٍَ َع افٌَِّْ ُّٔ َ
َ
َ َ
ُقن َ ,و َل ْ
يٌ َؼ إِ َّٓ َأرحؿ افر ِ
غ ش متٍؼ ظِٔف .
امحِ َ
َْ
ْ َ ُ َّ
«

ؾُٔرم اهلل ظز وجؾ افْٚس يقم افَٔٚمٓ ٜشٔام ادٗمْغ بنٍٚظ ٜافنٚؾًغ
مـ ادٗمْغ ؾُؿ ترؾع مـ درجٚت وـؿ تٍُر مـ شٔئٚت وـؿ َيرج مـ
افدرـٚت بًٌ ٛافنٍٚظ ٜوأصٓره ٚوأطٓره ٚافنٍٚظ ٜافًيّك ذم افٍهؾ
ٍ
حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
بغ افًٌٚد ؿٚل اهلل ظز وجؾ ذم بٔٚن ؾوؾ
ؽ َر هزم َ
َ ﴿:فم ًَ َٰك َأن َي ٌْ َٔم َث َ
حم ُٚمق ًدا ﴾[اإلهاء]57:
ؽ ََم َٗم ً٣مَم٣م َّ ْ
وـٚن ادَٚم ادحّقد هق افنٍٚظ ٜفَِوٚء بغ افًٌٚد ثؿ تتِقه ٚافنٍٚظ ٜذم
إخراج أصحٚب افٌُٚئر.
َ٣من
َؿ َٚلَ :حدَّ َثَُْ ٚحم َ َّّدٌ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚل " :إِ َذا ىم َ

ؾًـ إٔس
ِ ِ
َّ٣مس َزم ْٔم ُّم ُٜم ْؿ إِ َلم َزم ْٔم ٍ
قن َيم ُفْ :اؾم َٖم ْع
ُقن آ َد َم َهم َٝم ُٗمق ُيم َ
ضَ ،هم َٝم ْٟمسم َ
٣مج ايمٛم ُ
َي ْق ُم ا ْيمٗم َٝم َ٣مَم٥م ََم َ
ِ
ِ
ِ
ؽَ ،هم َٝم ُٗم ُ
ايمً َال ُمَ ،هم١مِ َّٞم ُف َطمٙمِ ُ
يمِ ُذ ِّر َّيتِ َ
ٝمؾ
قلَ :يم ًْ ُ
ٝمؿ َفم َٙم ْٝمف َّ
٦م ََل٣مَ ،و َيم٘م ْـ َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ زمِ١مِ ْزم َراه َ
ِ
ِ
ِ
ٝمؿ َهم َٝم ُٗم ُ
ايمً َال ُم،
قلَ :يم ًْ ُ
اهللَِ ،هم َٝم ْٟمسم َ
قؽمك َفم َٙم ْٝمف َّ
٦م ََل٣م َو َيم٘م ْـ َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ زمِ ُٚم َ
ُقن إِ ْزم َراه َ
ِ
ِ
ِ
قؽمكَ ،هم َٝم ُٗم ُ
ٝمًك َفم َٙم ْٝم ِف
قلَ :يم ًْ ُ
٦م ََل٣مَ ،و َيم٘م ْـ َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ زمِٔم َ
ٝمؿ اهللَِ ،هم ُٝم ْ٠مسمَك َُم َ
َهم١مِ َّٞم ُف ىمَٙم ُ
ِ
ِ
ٝمًكَ ،هم َٝم ُٗم ُ
٦م ََل٣مَ ،و َيم٘مِ ْـ
قلَ :يم ًْ ُ
ايمً َال ُم َ ،هم١مِ َّٞم ُف ُر ُ
وح اهللِ َوىمَٙم َٚم ُت ُفَ ،هم ُٝم٠مسمَك فم َ
َّ
هلل َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿَ ،هم ُٟموسمَكَ ،هم َٟم ُوم ُ
قلَ :أٞمَ٣م ََل٣مَ ،هم َٟم ْٞم َْمٙمِ ُؼ َهم َٟم ْؽمت َْٟم ِذ ُن
َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ زمِ ُٚم َح َّٚم ٍد َص َّعم ا ُ
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ِ
َحدُ ُه زمِ َٚم َح ِ٣مَمدَ َٓ َأ ْوم ِد ُر َفم َٙم ْٝم ِف ْأ َن،
َفم َعم َر ِِّبَ ،هم ُٝم ْ٠م َذ ُن ِرمَ ،هم َٟم ُومق ُم َزم ْ َ
كم َيدَ ْيف َهم َٟم ْ َ
ي ْٙم ِٜمٚمٛم ِ ِ
ٝمف اهللُُ ،شم َّؿ َأ ِطم هر َيم ُف َؽم ِ
حم َّٚمدُ ْ ،ار َهم ْع َر ْأ َؽم َ
ؽَ ،و ُوم ْؾ:
٣مصمدً اَ ،هم ُٝم َٗم ُ٣مل ِرمَ :ي٣م ُ َ
ُ ُ
ؽَ ،و َؽم ْؾ ُسم ْٔم َْم ْفَ ،و ْاؾم َٖم ْع سم َُُم َّٖم ْعَ ،هم َٟم ُوم ُ
ُي ًْ َٚم ْع َيم َ
قلَ :ر ِّبُ ،أ ََّمتِل ُأ ََّمتِلَ ،هم ُٝم َٗم ُ٣مل:
َ٣من ِدم َوم ْٙمٌِ ِف َِم ْث َٗم ُ٣مل َضم ٌَّ ٍ٥م َِم ْـ ُزم َّر ٍةَ ،أ ْو َؾم ِٔم َغم ٍة َِم ْـ إِ َيم ٍنَ ،هم َٟم ْطم ِر ْصم ُف
ا ْٞم َْمٙمِ ْؼَ ،هم َٚم ْـ ىم َ
ِ
ِ
َحدُ ُه زمِتِ ْٙم َؽ ا َْظم َح ِ٣مَم ِدُ ،شم َّؿ َأ ِطم هر َيم ُف
َمٛم َْٜم٣مَ ،هم َٟم ْٞم َْمٙم ُؼ َهم َٟم ْهم َٔم ُؾُ ،شم َّؿ َأ ْر ِصم ُع إِ َلم َر ِِّب َهم َٟم ْ َ

َؽم ِ
ؽَ ،و ُوم ْؾ ُي ًْ َٚم ْع َيم َ
حم َّٚمدُ ْ ،ار َهم ْع َر ْأ َؽم َ
ؽَ ،و َؽم ْؾ ُسم ْٔم َْم ْف،
٣مصمدً اَ ،هم ُٝم َٗم ُ٣مل ِرمَ :ي٣م ُ َ
َو ْاؾم َٖم ْع سم َُُم َّٖم ْعَ ،هم َٟم ُوم ُ
َ٣من ِدم َوم ْٙمٌِ ِف َِم ْث َٗم ُ٣مل
قلُ :أ ََّمتِل ُأ ََّمتِلَ ،هم ُٝم َٗم ُ٣مل ِرم :ا ْٞم َْمٙمِ ْؼ َهم َٚم ْـ ىم َ
َضم ٌَّ ٍ٥م َِم ْـ َطم ْر َد ٍل َِم ْـ إِ َيم ٍن َهم َٟم ْطم ِر ْصم ُف َِمٛم َْٜم٣مَ ،هم َٟم ْٞم َْمٙمِ ُؼ َهم َٟم ْهم َٔم ُؾُ ،شم َّؿ َأ ُفمق ُد إِ َلم َر ِِّب
ؽ اظمَْ َح ِ٣مَم ِدُ ،شم َّؿ َأ ِطم هر َيم ُف َؽم ِ
حم َّٚمدُ ْ ،ار َهم ْع َر ْأ َؽم َ
َحدُ ُه زمِتِ ْٙم َ
ؽ،
٣مصمدً اَ ،هم ُٝم َٗم ُ٣مل ِرمَ :ي٣م ُ َ
َهم َٟم ْ َ
ؽَ ،و َؽم ْؾ ُسم ْٔم َْم ْفَ ،و ْاؾم َٖم ْع سم َُُم َّٖم ْعَ ،هم َٟم ُوم ُ
َو ُوم ْؾ ُي ًْ َٚم ْع َيم َ
قلَ :ي٣م َر ِّبُ ،أ ََّمتِل ُأ ََّمتِل،
َ٣من ِدم َوم ْٙمٌِ ِف َأ ْدٞمَك َأ ْدٞمَك َأ ْدٞمَك َِم ْـ َِم ْث َٗم ِ
٣مل َضم ٌَّ ٍ٥م َِم ْـ َطم ْر َد ٍل
َهم ُٝم َٗم ُ٣مل ِرم :ا ْٞم َْمٙمِ ْؼ َهم َٚم ْـ ىم َ
َِم ْـ إِيم ٍن َهم َٟم ْطم ِر ْصم ُف َِم َـ ايمٛم ِ
ي٧م َأٞم ٍ
َّ٣مر َهم َٟم ْٞم َْمٙمِ ُؼ َهم َٟم ْهم َٔم ُؾ "َ ،ه َذا َضم ِد ُ
َس ا َّيم ِذي َأ ْٞم ٌَ َٟمٞمَ٣م
َ
اجل ٌَّ ِ
٣منُ ،وم ْٙمٛمَ٣مَ :يم ْق َِم ْٙمٛمَ٣م إِ َلم َْ
زمِ ِفَ ،همخَ َر ْصمٛمَ٣م َِم ْـ ِفمٛم ِْد ِهَ ،هم َٙم َّم ُىمٛمَّ٣م زمِ َٓم ْٜم ِر َْ
اْل ًَ ِـ َهم ًَ َّٙم ْٚمٛمَ٣م
فم َٙمٝم ِف وهق َمًتَخْ ٍ
ػ ِدم َد ِار َأ ِِب َطمٙمِٝم َٖم َ٥مَ ،وم َ٣ملَ :همدَ َطم ْٙمٛمَ٣م َفم َٙم ْٝم ِفَ ،هم ًَ َّٙم ْٚمٛمَ٣م َفم َٙم ْٝم ِف،
َ ْ َ ُ َ ُ ْ
ٝمؽ َأ ِِب َح َزةََ ،هم َٙمؿ ٞمًَٚمع َِم ْث َؾ ضم ِد ٍ
َهم ُٗم ْٙمٛمَ٣م :ي٣م َأزم٣م ؽم ِٔم ٍ
ٝمدِ ،صم ْئٛمَ٣م َِم ْـ ِفمٛم ِْد َأ ِطم َ
ي٧م
َ
ْ ْ َ ْ
َْ
َ َ َ
ايمُم َٖم٣م َفم ِ٥مَ ،وم َ٣ملِ :ه َٝم ِفَ ،هم َحدَّ ْشمٛمَ٣م ُه َْ
اْل ِد َ
َضمدَّ َشمٛمَ٣م ُه ِدم َّ
ي٧مَ ،هم َٗم َ٣ملِ :ه َٝم ِف ُوم ْٙمٛمَ٣مََ :م٣م زَا َدٞمَ٣م،
ٍِ ِ
َوم َ٣ملَ :ومدْ َضمدَّ َشمٛمَ٣م زمِ ِف َُمٛم ُْذ ِفم ْ ِ
ٝمعَ ،و َيم َٗمدْ سم ََر َك َؾم ْٝمئً٣م ََم٣م َأ ْد ِري
يـ َؽمٛمَ ً٥م َو ُه َق َي ْق ََمئذ َمج ٌ
مم َ
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ايمُمٝم ُخَ ،أو ىم َِره َأ ْن ُُيدِّ َشم٘مُؿَ ،هم َتتَّ٘مِ ُٙمقاُ ،وم ْٙمٛمَ٣م َيمف :ضمدِّ ْشمٛمَ٣مَ ،هم َّم ِ
َ ِ
ح َ
ؽ َو َوم َ٣مل:
ُ َ
ْ َ
َ
ْ
َِس َّ ْ
أٞم َ
{ ُطمٙمِ َؼ ْ ِ
٣من َِم ْـ َفم َج ٍؾ} [إٞمٌٝم٣مءََ ،]22 :م٣م َذىم َْر ُت َيم٘م ُْؿ َه َذا إِ َّٓ َو َأٞمَ٣م ُأ ِريدُ
اإلٞم ًَْ ُ
ِ
َحدُ ُه زمِتِ ْٙم َ
ؽ اظمَْ َح ِ٣مَم ِدُ ،شم َّؿ َأ ِطم هر
ايمرازمِ َٔم٥مَ ،هم َٟم ْ َ
َأ ْن ُأ َضمدِّ َشم٘م ُُٚمق ُهُ " ،شم َّؿ َأ ْر ِصم ُع إِ َلم َر ِِّب ِدم َّ
َيم ُف َؽم ِ
ؽَ ،و ُوم ْؾ ُي ًْ َٚم ْع َيم َ
حم َّٚمدُ ْ ،ار َهم ْع َر ْأ َؽم َ
ؽَ ،و َؽم ْؾ ُسم ْٔم َط،
٣مصمدً اَ ،هم ُٝم َٗم ُ٣مل ِرمَ :ي٣م ُ َ
ِ
َو ْاؾم َٖم ْع سم َُُم َّٖم ْعَ ،هم َٟم ُوم ُ
ٝمٚم ْـ َوم َ٣مل َٓ :إِ َيم َف إِ َّٓ اهللَُ ،وم َ٣ملَ :يم ْٝم َس
قلَ :ي٣م َر ِّب ،ائ َْذ ْن ِرم هم َ
ؽ َ -أ ْو َوم َ٣ملَ :يم ْٝم َس َذ َ
َذ َ
اك إِ َيم ْٝم َ
اك َيم َ
ؽ َ -و َيم٘مِ ْـ َو ِفمزَّ ِيت َوىمِ ْ ِػم َي٣مئِل َو َفم َٓم َٚمتِل
هلل " متٍؼ ظِٔف .
َو ِصم ْ ِػم َي٣مئِلْ َُٕ ،طم ِر َصم َّـ ََم ْـ َوم َ٣مل َٓ :إِ َيم َف إِ َّٓ ا ُ
ؾٖمقر ظئّ ٜتِحؼ ادٗمْغ ذم افدٕٔ ٚوأخرة بًٌ ٛافنٍٚظ ٜوهلذا ـٚن
ٌ
مـ دظٚء ادٗمْغ :افِٓؿ ارزؿْل صٍٚظ ٜحمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
ؾٚفنٍٚظ ٜصٖهن ٚظئؿ  8ومْزفتٓ ٚرؾًٔ ٜؾٚبذل ًٍٕؽ ذم ٍٕع ؽرك ممٚ
هق مـ أمقر اخلر وافهالح وامْع ًٍٕؽ مـ افنٍٚظ ٜذم افٌٚضؾ وأهؾ
افٌٚضؾ واهلل ادًتًٚن.
وإين ٕذـر مًٖف ً ٜمـ بٚب افًي ٜو افًزة ٓ مـ بٚب افًج ٛوافريٚء
ب٘ذٕف شٌحٕٚف وتًٚػ وذفؽ أين د ٚوصِ ٝإػ دمٚج ذم أخر مجٚد افثٜٕٔٚ
1216هـ أردت مـ ينٍع يل ظْد افنٔخ مٌَؾ ؾُٚن أـثر إخقة يًتذرون
ويتٌٓٔقن مـ افنٍٚظ ٜظْد افنٔخ رمحف اهلل وذفؽ ٕٕف ـٚن ؿد أظىك ذض ًٚ
بّْع أصحٚب افًقائؾ مـ احلوقر بًٚئالهتؿ حتك يَع مْٓؿ آشتئذان
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وـْ ٝؿد أتٔ ٝدمٚج بٌر هذا إمر ؾتٓٔ ٛإخقة مـ ذفؽ وجًِ ٝامر
وأهؾ
ظِٔٓؿ ويًتذرون ثؿ إين أتٔتف رمحف اهلل وشِّ ٝو اشتٖذٕ ٝؾرحَّ ٛ
وبًده ٚبحّد اهلل م ٚترـ ٝبٚب ً ٚاصٍع ظْده أو ظْد خٍِٔتف بًد مقتف
ٕخقاين إٓ وشُِ ٝهذا ادًِؽ حتك أن بًوٓؿ مرة مـ ادرات ؽوٛ
مـ صٍٚظتل ؾَٚل :إٔ ٝتنٍع ذم ـؾ رء  8ؿِ ٝفف  :صٍٚظتل فًٔ ٝمِزمٜ
وافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل :اؾمٖمٔمقا سم٠مصمروا ويٗمِض اهلل فمعم يمً٣من
ٞمٌٝمف َم٣م أضم٤م .
واهلل ادًتًٚن وظِٔف افتُالن .
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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1

احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف
أم ٚبًد:
ذم هذا ادجِس ٕتُِؿ ظـ أمريـ إول افْقر وافيِّ.ٜ
ػ اهلل ظز وجؾ بف وشّل
وصػ
ؾٚفْقر
حمٌقب إػ افٍْقس وهلذا ُو ِص َ
ٌ
ٌ
بف ظذ افَقل افهحٔ بٖوجف بْٔٓ ٚابـ افَٔؿ رمحف اهلل ـام ذم " خمتك
ُقر
افهقاظؼ ادرشِ ")630 /1( ٜذم بٔٚن ؿقل اهلل ظز وجؾ﴿:اهلل ٞم ُ
ايمًمو ِ
ات َو ْإَ ْر ِ
ض ﴾[افْقر ]13:ؾٖخز شٌحٕٚف ظـ مثؾ ٕقر اإليامن بف
َّ َ َ
وبٖشامئف وصٍٚتف وأؾًٚفف وصدق رشِف ذم ؿِقب ظٌٚده ومقاؾَ ٜذفؽ فْقر
ظَقهلؿ وؾىرهؿ افتل أبكوا هبٕ ٚقر اإليامن هبذا ادثؾ ادتوّـ ٕظذ إٔقاع
افْقر ادنٓقد وإٔف ٕقر ظذ ٕقرٕ .قر افقحل وٕقر افًَؾ ٕقر افؼظ ٜوٕقر
افٍىرة ٕقر إدف ٜافًًّٔ ٜوٕقر إدف ٜافًَِٔ .ٜاهـ
ٜمؿ َيم َؽ
وـٚن مـ دظٚء افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم ؿٔٚم افِٔؾ « :ايم َّٙم َّ
ِ
ِ
همٝمٜمـ » متٍؼ ظِٔف مـ حدي ٞابـ
موات
ايمً
اْلٚمدُ َ
وإرض وَمـ َّ
ٞمقر َّ
أٞم٦م ُ
ظٌٚس رِض اهلل ظْٓام.
1

كان هذا المجلس في الثالث من شوال لعام 1٤٤1هـ
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وجًؾ ـتٚبف ٕقر ًا هيدي بف مـ ينٚء مـ طِامت اجلٓؾ وافؼك وافٍُر
ؽ َأ ْو َضم ْٝمٛمَ٣م إِ َيم ْٝم َ
إػ ٕقر افتقحٔد واإلشالم ؿٚل اهلل ظز وجؾَ { :وىم ََذيمِ َ
وضم٣م
ؽ ُر ً
ِ
ِ
َ٣مب َو َٓ ْ ِ
ُقرا َْنْ ِدي زمِ ِف
َِم ْـ َأ َْم ِرٞمَ٣م ََم٣م ُىمٛم َ
ْ٦م سمَدْ ِري ََم٣م ا ْيم٘مت ُ
اإل َيم ُن َو َيم٘م ْـ َصم َٔم ْٙمٛمَ٣م ُه ٞم ً
َّؽ َيمتَٜم ِدي إِ َلم ِْص ٍ
َمـ ٞم ََُم ِ ِ ِ
اط َُم ًْت َِٗمٝم ٍؿ} [افنقرى ]30 :وؿٚل
٣مء َم ْـ فم ٌَ٣مدٞمَ٣م َوإِٞم َ ْ
َ ْ
ُ
َ
ُي ِرصمٜمؿ َمـ ايم هٓم ُٙمم ِ
ِ
ت إِ َلم ايمٛم ِ
هقر
يـ َآَمٛمُقا ُ ْ ُ ُ ِّ َ
ربْ ٚظز وجؾ اهلل ﴿ :اهلل َو ِ هرم ا َّيمذ َ
َ
هقر إِ َلم ايم هٓم ُٙمم ِ
ِ
قْنُؿ َِّم َـ ايمٛم ِ
ُقت ُ ْ
ت ُأو ََٰيمئِ َ
ؽ
يـ َىم َٖم ُروا َأ ْويمِ َٝم٣مؤُ ُه ُؿ ايم َّْم٣منم ُ
ُي ِر ُصم َ
َوا َّيمذ َ
َ
٣مب ايمٛم ِ
ون ﴾[افٌَرة.]035 :
َّ٣مر ُه ْؿ همِ َٝمٜم٣م َطم٣ميمِدُ َ
َأ ْص َح ُ
ؾُقن ادًِؿ ظذ ضٚظ ٜاهلل ظز وجؾ وظٌٚدتف وتقحٔده وإخالص
افًّؾ فف وظذ متٚبً ٜشْ ٜرشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾٓق ذم ٕقر وإن ـٚن
ٍ
ؽرؾ ٜميِّ ٜوإن ـٚن ذم ٍ
فٔؾ دامس ٕن افْقر مْف احلز ومْف ادًْقي.
ذم
أم ٚاحلز ؾقجقده مـ افًْؿ ؿٚل اهلل ظز وجؾُ ﴿ :وم ْؾ َأ َر َأ ْيت ُْؿ إِن َصم َٔم َؾ اهلل
فم َٙمٝم٘مُؿ ايم َّٙمٝم َؾ هَمدً ا إِ َلم يق ِم ا ْيم ِٗمٝم٣مَم ِ٥م َمـ إِ ََٰيمف نمَغم اهلل ي ْٟمسمِٝم٘مُؿ زمِ ِّمٝم ٍ
٣مء ۚ َأ َهم َال
َٰ َ ْ
َ
َ
َ ْ ُ ْ َْ َ
َ َ َ ْ ٌ ُْ
َ َ
ه ََمدً ا إِ َ َٰلم َي ْق ِم ا ْيم ِٗم َٝم َ٣مَم ِ٥م ََم ْـ
سم ًَْ َٚم ُٔم َ
قن * ُوم ْؾ أ َرأ ْيت ُْؿ إِن َصم َٔم َؾ اهلل َفم َٙم ْٝم٘م ُُؿ ايمٛم ََّٜم َ٣مر َ ْ
ِ
ِ
إِ ََٰيم ٌف َنم ْغم اهلل َي ْٟمسمِٝم٘مُؿ زمِ َٙم ْٝم ٍؾ سم ًَْ ُ٘مٛم َ ِ ِ َ
َحتِ ِف َصم َٔم َؾ
ٌم َ
ون * َوَمـ َّر ْ َ
ُقن همٝمف ۚ أ َهم َال ُسم ٌْ ُ
ُ
َيم٘مُؿ ايم َّٙمٝم َؾ وايمٛمَّٜم٣مر يمِتًَ ُ٘مٛمُقا همِ ِ
ون ﴾
ٝمف َويمِ َت ٌْ َتٕمُقا َِمـ َهم ّْمٙمِ ِف َو َيم َٔم َّٙم٘م ُْؿ سم َُْم٘م ُُر َ
ُ ْ َ َ َ ْ
[افَهص] 51-51:
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ٍ
ٍ
وإجٚب ٜفِدظقات
تٍري ٟفُِربٚت
ومع ذفؽ ـؿ تَع ذم طِّ ٜافِٔؾ مـ



وؿوٚء فِحٚجٚت ٓشٔام ممـ إزهل ٚبرب إراوغ و افًّقات وهٚـؿ مٚ
حلؼ يقٕس ظِٔف افًالم حغ افَل ذم طِامت افٌحر ثؿ ـٚن ذم طِامت
ٞم٦م
احلقت ثؿ ـٚن ذم طِّ ٜافِٔؾ ومع ذفؽ جلٖ إػ اهلل بَقفف َّٓ ﴿ :إِ ََٰيم َف إِ َّٓ َأ َ
ِ
َؽ إِن ىم ُ ِ
كم ﴾ [إٌٕٔٚء.]65 :
ُٛم٦م َم َـ ايم َّٓم٣مظم َ
ُؽم ٌْ َح٣مٞم َ ِّ
ؽ ٞم ِ
٣مؽمت ََج ٌْٛمَ٣م َيم ُف َوٞم ََّج ْٝمٛمَ٣م ُه َِم َـ ا ْيمٕم َِّؿ َوىم َََٰذيمِ َ
ُٛمجل
ؾَٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :هم ْ
ِِ
كم ﴾ [إٌٕٔٚء.]66 :
اظمُْ ْ٠مَمٛم َ

ومـ ظَٔدة أهؾ افًْ ٜواجلامظ ٜأن اخلر وافؼ مـ اهلل ٓ تًِؼ فف ٍ
بْقر
وطِّ ٜوٓ تًِؼ فف ٍ
بِٔؾ وهنٚر ـام يزظؿ افثْقي ٜمـ ادجقس ظٌٚد افْقر
وافيِؿ حتك ؿٚل افَٚئؾ:
َوـَؿ ف ِ َيال ِم اف َِ ِ
ٔؾ ِظْدَ َك ِمـ َي ٍد

ُختَز َأ َّن ادَِ ٕٚقي َ ٜت ِ
َُذ ُب
َّ
ِّ ُ

ؾٚفنٚهد أن افيِامت احلًٔ ٜؿد ٓ يتًِؼ هب ٚـثر ٍ
أمر بٚإلًٕٚن وفُـ
افذي ييه هق افيِامت ادًْقي ٜـام أن افذي يًٍْف اهلل بف هق افْقر ادًْقي:
ٕقر افَرآن  8وافًْ 8 ٜواإليامن  8وافًِؿ  8وافىٚظ.ٜ
وهلذا ـٚن مـ دظٚء افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم أخر افِٔؾ وؿٔؾ ظْد
خروجف فهالة افٍجر م ٚجٚء ظـ ابـ ظٌٚس رِض اهلل ظْف:
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ودم َؽم ْٚم ِٔمل ٞمُقر ًاِ ،
اصم َٔم ْؾ ِدم َوم ْٙمٌِل ٞمُقر ًاِ ،
ودم َزم َ ِ
ٌمي ٞمُقر ًاَ ،و ِدم
« ايمٙمٜم َّؿ ْ
يمِ ًَ ِ٣من ٞمُقر ًا ،ودم ؾمٔمري ٞمقر ًا ،ودم َزم َممي – ـم٣مهر صمٙمدي ٞ -مقر ًا ،ودم

فمٓمٚمل ٞمقر ًاِ ،
اصم َٔم ْؾ َِم ْـ
ودم َفم َِمٌِل ٞمُقر ًا ،ودم ْلٚمل ٞمقر ًا ،ودم دَمل ٞمقر ًاَ ،و ْ
ِ
ِ
ِ
اصم َٔم ْؾ َِم ْـ َهم ْق ِومل ٞمُقر ًاَ ،و َِم ْـ َ َْتتِل ٞمُقر ًا،
َطم ْٙمٖمل ٞمُقر ًاَ ،وَم ْـ َأ ََم٣مَمل ٞمُقر ًاَ ،و ْ
ايمٙمٜم َّؿ َأ ْفمْمِٛمِل ٞمُقر ًا » (رواه افٌخٚري ومًِؿ).
وذـر ثامٕٔ ٜظؼ أمر ًا ـام أصٚر إفٔف ؽر واحد مـ افرواة  8ؾدظٚء افٌْل
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فًٍْف وتًِٔؿ افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ٕمتف بٚفدظٚء
بٚفْقر يدل ظذ أمهٔ ٜشِقك هذا افًٌٔؾ  8افالح ٛافذي فق ؾٔٓام اصتدت
افيِامت م ٚزال ٕر ًا يراه إظّك و ُيرى ذم طِّ ٜافِٔؾ ًٕؿ ,ؾًـ افًربٚض
ِ
وْن٣مره٣م
ايمٌٝمّم٣مء ،يمٝم ُٙمٜم٣م
ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ « :سم ََر ْىم ُت٘مُؿ فمعم َِم ْث ِؾ
ُ
ؽمقاء ٓ َيزيغُ فمٛمٜم٣م َّإٓ ه٣ميمِ ٌ
ؽ».
ٌ
ؾْقر اهلل افذي هق ٕقر افًِؿ وٕقر اإليامن وٕقر افًْ ٜوٕقر افَرآن اذا
أظىٚه اهلل ظز وجؾ أحد ًا ظِؿ احلؼ مـ افٌٚضؾ واهلدى مـ افوالل
وافتقحٔد مـ افؼك وافًْ ٜمـ افٌدظ ٜوافىٚظ ٜمـ ادًهٔ ٜوـٚن هذا
افْقر مالزم ً ٚفف ذم حٔٚتف افدٕٔقي ٜوذم حٔٚتف افززخٔ ٜوذم حٔٚتف أخروي.ٜ
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وأم ٚافُٚؾر ؾٓق ذم طِامت وإن ـٚن مٌك افًْٔغ ذم طِامت افؼك
واجلٓؾ وافٌدظ ٜوادًهٔ ٜوفذفؽ ؿٚل اهلل ظز وجؾ بًد أن ذـر ادثؾ
فُِٚؾريـَ ﴿ :أو َىم ُٓم ُٙمم ٍ
ت ِدم َزم ْح ٍر هِّجل ٍّل َيٕم َُْم٣م ُه ََم ْق ٌج َِّمـ َهم ْق ِوم ِف ََم ْق ٌج َِّمـ َهم ْق ِوم ِف
ْ
َ
َ
٣مب ُـم ُٙم َم ٌت َزم ْٔم ُّم َٜم٣م َهم ْق َق َزم ْٔم ٍ
َؽم َح ٌ
ض إِ َذا أ ْطم َر َج َيدَ ُه ََل ْ َي َ٘مدْ َي َر َاه٣م ۚ َو ََمـ ََّل ْ
ُقرا َهمم َيم ُف َِمـ ٞم ٍ
هقر ﴾ [افْقر.]22 :
َْ
َي َٔم ِؾ اهلل َيم ُف ٞم ً َ
ؾٚفُٚؾر ل جيًؾ اهلل ظز وجؾ فف ٕقر ًا ذم ؿٌِف ٕ 8قر ًا ذم بهرتف ؾٓق يتَِٛ
ذم طِامت افؼ افًئؿ ويُقن يقم افَٔٚم ٜذم درـٚت افْٚر اديِّ ٜادًقدة
ادحرؿ ٜوٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بٚهلل.
ٕقر فمٓمٝمؿ ﴿ َٓ َي َر ْو َن همِ َٝمٜم٣م َؾم ْٚم ًً٣م َو َٓ زَ َْم َٜم ِر ًيرا *
بْٔام أهؾ اإليامن ذم ٌ
٦م ُوم ُْمق ُهم َٜم٣م سم َْذيمِ ًٝمال ﴾ [اإلًٕٚن]12-11:
َو َداٞمِ َٝم ً٥م َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ ـمِ َال ََُل٣م َو ُذ ِّيم َٙم ْ
ٕقر ظذ افكاط ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ يًىٔٓؿ ٕقر ًا يّنقن بف ظذ افكاط
ٌ
ِ ِ
ِِ
كم َأ ْي ِدَيِ ْؿ
ُقر ُهؿ َزم ْ َ
ويدظقن اهلل بتاممفَ ﴿ :ي ْق َم سم ََرى اظمُْ ْ٠مَمٛم َ
كم َواظمُْ ْ٠مَمٛمَ٣مت َي ًْ َٔم َٰك ٞم ُ
ِِ
ِ
ِ
َ ِ
يـ همِ َٝمٜم٣م ََٰذيمِ َ
ؽ ُه َق
مماىم ُُؿ ا ْيم َٝم ْق َم َصمٛم ٌ
َّ٣مت َ َْت ِري َمـ َ َْتت َٜم٣م ْإَ ْْن َ ُ٣مر َطم٣ميمد َ
َوزمِٟم ْي َم ِْنؿ ُزم ْ َ
ِ
ٝمؿ ﴾ [احلديد]10:
ا ْيم َٖم ْق ُز ا ْيم َٔمٓم ُ
ٍ
مقضـ ويدظقن اهلل ظز وجؾ بتامم افْقر ذم ٍٕس ادقضـ
يٌؼون ذم
وهذا مـ ًّٕ ٜاهلل ظِٔٓؿ ؾال يزيٌقن ظْف مع صدة إهقال وصدة احلٓٚت
وافِحيٚت بْٔام ادْٚؾَقن يًىٔٓؿ اهلل ظز وجؾ ٕقر ًا ظذ ؿدر م ٚـٕٚقا
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ُي َرا ُءون وييٓرون مـ اخلر ؾُٔقن ٕقرهؿ مًٓؿ إػ أن يًتَروا ظذ
افكاط ؾٔذه ٛاهلل ظز وجؾ ذفؽ افْقر ٕهنؿ ل يالزمقه ذم فِٔٓؿ
وهنٚرهؿ وههؿ وجٓٚرهؿ ؾُ ٕٝٚأثَؾ صالة ظذ ادْٚؾَغ صالة افًنٚء
وصالة افٍجر ٕهنام صالتٚن ذم طِّ ٜؾُٕٚقا يتخٍقن و ُي َرا ُء َ
ون افْٚس وٓ
يذـرون اهلل إٓ ؿِٔال وفذفؽ حرمقا افْقر ظذ افكاط أحقج م ٚيُقن
قن واظمُْٛمَ٣مهمِ َٗم ُ ِ ِ
ِ
إفٔف ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :ي ْق َم َي ُٗم ُ
يـ َآَمٛمُقا
٣مت يم َّٙمذ َ
قل اظمُْٛمَ٣مهم ُٗم َ َ
ِ
اٞم ُٓم ُروٞمَ٣م َٞم ْٗم َتٌِ ْس َِمـ ٞم ِ
ُقرا َهم ُ ِ
هقرىم ُْؿ ِوم َ
ي َب
ٝمؾ ْار ِصم ُٔمقا َو َر َاءىم ُْؿ َهم٣م ْيمتَٚم ًُقا ٞم ً
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ
َزم ْٝمٛم َُٜمؿ زمِ ًُ ٍ
وْن ُ ْؿ َأ ََل
اب * ُيٛمَ٣م ُد َ
َح ُ٥م َو َـم٣مه ُر ُه َمـ وم ٌَٙمف ا ْيم َٔم َذ ُ
ايمر ْ َ
قر َّيم ُف َزم ٌ
٣مب َزم٣مؿمٛمُ ُف همٝمف َّ

َٞم٘مُـ ََّم َٔم٘م ُْؿ َوم٣م ُيمقا َزم َ َٰعم َو ََٰيم٘مِ َّٛم٘م ُْؿ َهمتَٛمت ُْؿ َأٞم ُٖم ًَ٘م ُْؿ َوسم ََر َّزم ِْمت ُْؿ َو ْار َسم ٌْت ُْؿ َونم ََّر ْسم٘م ُُؿ
ور﴾ [احلديد.]12-11:
٣مء َأ َْم ُر اهلل َونم ََّرىمُؿ زمِ٣مهلل ا ْيمٕم َُر ُ
ْإَ ََم ِ ه
٣من َضمت ََّٰك َصم َ
ؾهٚرت حٔٚهتؿ ذم طِّ ٜحغ هتٚووا وتَٚدظقا ذم افْٚر وبئس افَرار.
ؾٔ ٚمًِؿ ٕ َِّقر ًٍٕؽ بٚإليامن َِّ ٕ 8قر ًٍٕؽ بٚإلحًٚن َِّ ٕ 8قر ؿزك بىٚظٜ
افرمحـ َِّ ٕ 8قر دٕٔٚك وأخراك بًِقك شٌٔؾ أهؾ اخلر ؿٚل افٌْل صذ اهلل
ِ
ِ
اظمً٣مصمد زم٣ميمٛم ِ
ظِٔف وشِؿِ ِّ « :
زممم َّ
ايمٗمٝم٣مَم٥م»
هقر ايمتَّ٣م ِّم يق َم
٣مئكم دم ايم هٓم َٙم ِؿ إلم
اظمُم َ
أخرجف أمحد .
ِ
ادًٚجد بٚفْ ِ
ؾٚجلزاء مـ جْس افًّؾ ًٕؿ « ِّ ِ
بؼ َّ
ُّقر
ٚئغ ذم اف ُّي َِ ِؿ إػ
ادن َ
ٍ
ٍ
ِ
وبًد وهذا َيرج ربام ؿد وًػ
شٌٚت وٕقم
افَٔٚمٜش افْٚس ذم
افتَِّّ ٚم يق َم
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بكه َينك مـ اهلقام ٓشٔام ذم افٌقادي وافَرى وَينك ادسبهغ مـ
اإلٕس واجلآن ومع ذفؽ خرج فىٚظ ٜادِؽ افًالم شٌحٕٚف وتًٚػ ؾٖـرمف
بٚفْقر افتٚم يقم افَٔٚم ٜبؾ يُقن وجٓف ٕقر وأبٔض ؿٚل اهلل ظز وجؾ:
ِ
قه ُٜم ْؿ َأ َىم َٖم ْرسمُؿ َزم ْٔمدَ
يـ ْاؽم َق َّد ْت ُو ُصم ُ
﴿ َي ْق َم َسم ٌْ َٝم هض ُو ُصمق ٌه َوسم ًَْ َق هد ُو ُصمق ٌه َهم َٟم ََّم٣م ا َّيمذ َ
ِ
ِ
قه ُٜم ْؿ
يـ ا ْزم َٝم َّّم ْ
اب زمِ َم ىمُٛمت ُْؿ َسم ْ٘م ُٖم ُر َ
٦م ُو ُصم ُ
ون * َو َأ ََّم٣م ا َّيمذ َ
إِ َيمٞم٘م ُْؿ َهم ُذو ُومقا ا ْيم َٔم َذ َ
ِ
ون ﴾ [آل ظّران]125-124:
َح ِ٥م اهلل ُه ْؿ همِ َٝمٜم٣م َطم٣ميمِدُ َ
َهمٖمل َر ْ َ
قل اهلل ص َّذ اهللُ َظ َِٔ ِف وش َِّؿ« :إِ َّن َِمـ ِفمٌ ِ
و َظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ؿ َٚلَ :ؿ َٚل َر ُش ُ
٣مد
ْ َ
َ
ْ َ َ َ
ٝمؾَ :مـ هؿ؟ َيمٔم َّٙمٛمَ٣م ٞم ِ
ِ
ِ
٣مء َو ه
ُح هٌ ُٜم ْؿَ .وم َ٣ملُ « :ه ْؿ
ايمُم َٜمدَ ُاء» وم َ َ ْ ُ ْ َ
اهلل فم ٌَ٣م ًدا َي ْٕمٌِ ُْم ُٜم ُؿ ْإَ ْٞمٌِ َٝم ُ
َوم ْق ٌم َ ََت٣م هزمقا زمِٛم ِ
ُقر اهلل َِم ْـ نمَ ْ ِغم َأ ْر َضم٣م ٍم َو َٓ َأٞم ًَْ ٍ
ُقر َفم َعم ََمٛمَ٣مزمِ َر َِم ْـ
٣مبُ ،و ُصم ُ
قه ُٜم ْؿ ٞم ٌ
ٞم ٍ
ُقرَ َ َٓ ،
َّ٣مس» ُشم َّؿ َوم َر َأ { َأ َٓ إِ َّن
قن إِ ْن َطم َ
ُي َزٞم َ
ُي٣م ُهم َ
ُقن إِ ْن َضم ِز َن ايمٛم ُ
٣مف ايمٛم ُ
َّ٣مس َو َٓ َ ْ
ِ
ُقن} [يقٞمس " ]٥7 :أخرجف أبق
٣مء اهلل َٓ َطم ْق ٌ
ُيزَ ٞم َ
ف َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ َو َٓ ُه ْؿ َ ْ
َأ ْويم َٝم َ
يًذ .
وافْقر هق ظىٚء اهلل فِّٗمْغ ,أم ٚافُٚؾريـ ؾال حظ هلؿ ؿٚل اهلل ظز
ُقرا َهمم َيم ُف َِمـ ٞم ٍ
هقر ﴾ [افْقر]22:
وجؾ َ ﴿ :و ََمـ ََّل ْ َ ْ
َي َٔم ِؾ اهلل َيم ُف ٞم ً َ
ؾّٓام ـٚن ؿٌقر ادًِّغ ميِّ ٜمقحن ٜذم طٚهره ٚوفُْٓ ٚرمح ٜوٕقر
ذم بٚضْٓ ٚؾًٍٔ فف مد افٌك ويٖتٔف ٌ
رجؾ حًـ افقجف  8حًـ افِقن 8
حًـ افثٔٚب ؾَٔقل وجٓؽ افذي يٖت بٚخلر.
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وؿٌقر ادؼـغ ٓشٔام ذم بًض افدول ؿد تٍْْقا ذم دمٓٔزه ٚؾربام دمد
ظامرات إػ ضقابؼ ظديدات تيْٓ ٚشُـ فألحٔٚء وهل شُـ فألمقات ؿد
ؿٌقر ميِّ ٌ ٜظذ
ٕقروه ٚبٚفُٓربٚء وزيْقه ٚبٌر ذفؽ مـ افزيْ ٜوفٌُْٓ ٚ
أصحٚهب ٚحٔ ٞتؤؼ ظِٔٓؿ وتتخٚفػ أوالظٓؿ وينتد حٚهلؿ ويُقٕقن
ذم افَٔٚم ٜظذ أشقأ حٚل ـام ـٕٚقا ذم افدٕٔ ٚظذ أشقء حٚل مـ طِامت
افؼك وافٌدع واخلراؾٚت وادًٚص وافًٔئٚت ًٕٖل اهلل ظز وجؾ افًالمٜ
وافًٚؾٔ ,ٜواهلل ادًتًٚن .
ًٕٖل اهلل افًالم ٜوافًٚؾٔ. ٜ
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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1

احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف ط.
أم ٚبًد :
ٕتُِؿ ذم هذا ادجِس ظـ ٍ
أمر دل ظِٔف افُتٚب وافًْ ٜوهذا إمر
وصؼ مذمقم وهق م ٚتوّْف حدي ٞأيب هريرة
صؼ ممدوح ٌ
يًَْؿ إػ صَغ ٌ
رِض اهلل ظْف افذي أخرجف مًِؿ:
٠مَمـ ا ْيم َٗم ِقي طمغم و َأضم٤م إِلم اهلل َِمـ اظمُ ْ٠م َِم ِـ َّ ِ ِ
«اظمُ ِ
طمغم.
َ
ه ٌ َ ه
ايمّمٔمٝمػ ودم ىم ٍُّؾ ْ ٌ
ال ْ
اضم ِر ْص َفم َعم ََم٣م يٛمْ َٖم ُٔم َ
يشء هم َ
سمٗمؾ:
واؽمت َِٔم ْـ زمِ٣مهلل َوَٓ َسم ْٔم َج ْزْ .
ْ
ؽْ ،
وإن أص٣م َزمؽ ٌ
ِ
ىم٣من ىم ََذا َو َ
٣مء َهم َٔم َؾَ ،هم١مِ َّن َيم ْق
َيم ْق َأ ِّن َهمٔم ْٙم ُ
٦م ىم ََذا َ
ىمذاَ ،و َيم٘م ْـ ُوم ْؾ :ومدَّ َر اهللَ ،
وَم٣م َؾم َ
َسم ْٖمت َُح َفم َٚم َؾ َّ
ايمُم ْٝم َْم٣من»
ؾٚدٗمـ افَقي مـ زاد إيامٕف وادٗمـ افؤًػ مـ َٕص إيامٕف وافْٚس
ذم هذا افٌٚب يتٍٚوتقن مْٓؿ مـ ـّؾ إيامٕف ـٚدالئُ ٜوخِص ظٌٚد اهلل ظز
وجؾ مـ افٌؼي ٜومْٓؿ مـ ذه ٛإيامٕف ـٚفُٚؾريـ وادْٚؾَغ وافنٔٚضغ
ٍ
وفُؾ
ومْٓؿ بغ ذفؽ ممـ وًػ إيامٕف ـًهٚة ادًِّغ وادقحديـ
أحُٚمف.
1

كان هذا المجلس في الرابع من شهر شوال لعام 1٤٤1هـ
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ٍ
حًٚب وٓ ظذاب ويُرمقن بُرامٚت
أم ٚاخلِص ؾٔدخِقن اجلْ ٜبٌر
افداريـ .
وأم ٚاخلِص ذم افٍُر ؾٔدخِقن افْٚر وَيِدون ؾٔٓ ٚأبد أبٚد ,ؿٚل اهلل
ِ
ِ ِ
ظز وجؾ{ :إِ َّن صمٜمٛمَّؿ ىمَ٣مٞم ْ ِ
كم همِ َٝمٜم٣م
كم ََمآ ًزم٣م (َٓ )77زمِث َ
َ٦م َم ْر َص٣م ًدا ( )79يمٙم َّْم٣منم َ
َ َ َ
َأضم َٗم٣مزم٣م ( َٓ )72ي ُذو ُوم َ ِ
ِشا ًزم٣م ( )72إِ َّٓ ََحِ ًٝمم َونم ًََّ٣م ًوم٣م ()7٦
ْ ً
َ
قن هم َٝمٜم٣م َزم ْر ًدا َو َٓ َ َ
َاء ِو َهم٣م ًوم٣م } [افٌْٖ]04 - 01 :
َصمز ً
٣مْل ِ
وؿٚل اهلل ظز وجؾ{ :إِ َّن ا َّيم ِذيـ آَمٛمُقا وفم ِٚم ُٙمقا ايمِم َِ
َّ٣مت
َ٦م ََُل ْؿ َصمٛم ُ
٣مت ىمَ٣مٞم ْ
َّ
َ َ َ َ
ِِ
ا ْيم ِٖم ْر َد ْو ِ
يـ همِ َٝمٜم٣م َٓ َي ٌْٕمُق َن َفمٛم َْٜم٣م ِضم َق ًٓ } [افُٓػ:
س ُٞمزُ ًٓ (َ )922طم٣ميمد َ
 ,]126 ,125و ظـ ا ْب ُـ َظ ٌَّ ٍ
ٚسَ ,ظ ِـ افٌَِّْ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚل" :
ِ
ايمر َه ْٝم ُطَ ،وايمٛمٌَِّ َّل
٦م َفم َ َّقم ْإُ ََم ُؿَ ،هم َر َأ ْي ُ
ُفم ِر َو ْ
٦م ايمٛمٌَِّ َّل َص َّعم اهللُ َفم َٙم ْٝمف َو َؽم َّٙم َؿ َو ََم َٔم ُف ه
ِ
ِ
ٝمؿ،
ايمر ُصم َال ِنَ ،وايمٛمٌَِّ َّل َيم ْٝم َس ََم َٔم ُف َأ َضمدٌ  ،إِ ْذ ُرهم َع ِرم َؽم َقا ٌد َفمٓم ٌ
ايمر ُصم ُؾ َو َّ
َو ََم َٔم ُف َّ

ْ٦م َأ َّْن ُ ْؿ ُأ ََّمتِلَ ،هم ِٗم َ
قؽمك َص َّعم اهللُ َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ َو َوم ْق َُم ُفَ ،و َيم٘مِ ْـ
َهم َٓمٛمَٛم ُ
ٝمؾ ِرمَ :ه َذا َُم َ
ِ
ٝمؿَ ،هم ِٗم َ
ٝمؾ ِرم :ا ْٞم ُٓم ْر إِ َلم ْإُ ُهم ِؼ ْأ َطم ِر،
ا ْٞم ُٓم ْر إِ َلم ْإُ ُهم ِؼَ ،همٛمَ َٓم ْر ُت َهم١مِ َذا َؽم َقا ٌد َفمٓم ٌ
ِ
قن َْ
ٝمؿَ ،هم ِٗم َ
ٝمؾ ِرمَ :ه ِذ ِه ُأ ََّمت َ
اجلٛمَّ َ٥م
قن َأ ْيم ًٖم٣م َيدْ ُطم ُٙم َ
ُؽ َو ََم َٔم ُٜم ْؿ َؽم ٌْ ُٔم َ
َهم١مِ َذا َؽم َقا ٌد َفمٓم ٌ
زمِٕم ْ ِ
٣مب َو َٓ َفم َذ ٍ
َغم ِضم ًَ ٍ
َّ٣مس ِدم ُأو َيمئِ َ
اب "ُ ،شم َّؿ َْن َ َض َهمدَ َطم َؾ ََمٛم ِْز َيم ُف َهمخَ َ
ؽ
٣مض ايمٛم ُ
ِ
ِ
اجل َّٛم َ٥م زمِٕم ْ ِ
٣مب َو َٓ َفم َذ ٍ
َغم ِضم ًَ ٍ
قن َْ
يـ
يـ َيدْ ُطم ُٙم َ
ابَ ،هم َٗم َ٣مل َزم ْٔم ُّم ُٜم ْؿَ :هم َٙم َٔم َّٙم ُٜم ُؿ ا َّيمذ َ
ا َّيمذ َ
ِ
قل اهللِ ص َّعم ا ُ ِ
ص ِ
ح ٌُقا َر ُؽم َ
يـ ُويمِدُ وا
هلل َفم َٙم ْٝمف َو َؽم َّٙم َؿَ ،و َوم َ٣مل َزم ْٔم ُّم ُٜم ْؿَ :هم َٙم َٔم َّٙم ُٜم ُؿ ا َّيمذ َ
َ
َ
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اإل ْؽم َال ِم َو ََل ْ ُي ْ ِ
ِدم ْ ِ
٣مء َهمخَ َر َج َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ َر ُؽم ُ
هلل
هلل َص َّعم ا ُ
قل ا ِ
ممىمُقا زمِ٣مهللَِ ،و َذىم َُروا َأ ْؾم َٝم َ
ِ
ُقو َ ِ ِ
َ
َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿَ ،هم َٗم َ٣ملََ « :م٣م ا َّيم ِذي َخت ُ
يـ َٓ
ػمو ُهَ ،هم َٗم َ٣ملُ « :ه ُؿ ا َّيمذ َ
قن همٝمف؟» َهمٟم ْطم َ ُ
قن»َ ،هم َٗم٣م َم ُفم٘م َ
َّ٣مؾم ُ٥م ْزم ُـ
ونَ ،و َفم َعم َر ِّهبِ ْؿ َيت ََق َّىم ُٙم َ
قنَ ،و َٓ َي َت َْم َّ ُغم َ
ؼم ُوم َ
َي ْر ُوم َ
قنَ ،و َٓ َي ًْ َ ْ

ْ٦م َِمٛم ُْٜم ْؿ؟» ُشم َّؿ َوم٣م َم َر ُصم ٌؾ
حم َِم ٍـَ ،هم َٗم َ٣مل " :ا ْد ُع ا َ
َي َٔم َٙمٛمِل َِمٛم ُْٜم ْؿَ ،هم َٗم َ٣ملَ « :أٞم َ
ِْ
هلل َأ ْن َ ْ
ؽ ِ َهب٣م ُفم٘م َ
َي َٔم َٙمٛمِل َِمٛم ُْٜم ْؿَ ،هم َٗم َ٣ملَ « :ؽم ٌَ َٗم َ
َّ٣مؾم ُ٥م» متٍؼ ظِٔف
َ
آطم ُرَ ،هم َٗم َ٣مل :ا ْد ُع اهللَ َأ ْن َ ْ
.
ِ
يـ َؾم ُٗمقا َهم ِٖمل ايمٛم ِ
َّ٣مر ََُل ْؿ همِ َٝمٜم٣م زَهمِ ٌغم َو َؾم ِٜم ٌٝمؼ ()92٥
وؿٚل تًٚػَ { :هم َٟم ََّم٣م ا َّيمذ َ
ِ
َطم٣ميمِ ِد ِ
ؽ إِ َّن َر َّزم َ
٣مء َر هزم َ
ؽ َهم َّٔم ٌ٣مل ظمَ ِ٣م
ايمً َم َو ُ
َ
يـ هم َٝمٜم٣م ََم٣م َد َاَم٦م َّ
ات َو ْإَ ْر ُض إِ َّٓ ََم٣م َؾم َ
ُي ِريدُ } [هقد]125 ,124 :
وأم ٚمـ وًػ إيامٕف بسك بًض افقاجٌٚت أو ارتُٚب بًض ادحرمٚت
ومٚت ول يت ٛمْٓ ٚؾٓق حت ٝادنٔئ ٜإن صٚء اهلل ظز وجؾ ؽٍر فف وإن صٚء
ون ََٰذيمِ َ ِ
ِ َ
٣مء﴾
مم َك زمِ ِف َو َيٕم ِْٖم ُر ََم٣م ُد َ
ؽ َظمـ َي َُم ُ
ظذبف ,ؿٚل اهلل ﴿ :إِ َّن اهلل َٓ َيٕمْٖم ُر أن ُي ْ َ
وؿد أحًـ افًٍٚريْل إذ يَقل:
ومـ يّ ٝول يت ٛمـ اخلىٖ ** ؾٖمره مٍقض فذي افًىٚ
ؾ٘ن ينٖ يًٍق وإن صٚء إتَؿ ** وإن ينٖ أظىك وأجزل افًْؿ
ؾٚدتًغ ظِْٔ ٚأن ًًٕك ذم زيٚدة اإليامن افذي دل ظِٔف افَرآن وافًْ ٜؿٚل
ٗمقل َأي٘مُؿ زادسمف ِ
ِ
هـذ ِه إيمٞمً٣م
َ ُ
ؽمقر ٌة َهمٚم ُٛمٜمؿ ََمـ َي ُ ه
اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وإِذا َم٣م ُأ ِٞمز َيم٦م َ
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َهم َٟمَم٣م ا َّيمذيـ آَمٛمقا َهمزادِتؿ إيمٞمً٣م وهؿ يًت ِ
ذيـ دم ُوم ِ
ٙمقهبِؿ
ٌَمم َ
ون * َو َأ ََّم٣م ا َّيم َ
َ ُ َ
َ َ
َّ
َ ُ
َمر ٌض َهمزادِتؿ ِرصمً٣م إِلم ِر ِ
رون ﴾ [افتقب-102:ٜ
صمً ِٜمؿ َوَم٣مسمقا َو ُهؿ ىم٣مهمِ َ
ً
ََ
َ ُ
]103
ِ
وؿٚل اهلل ظز وجؾ ﴿ :إِٞمَّم اظمُ ِ
ٙمقهبؿ َوإِذا
٠مَم َ
ٛمقن ا َّيم َ
ذيـ إِذا ُذىم َر اهلل َو ِصم َٙم٦م ُوم ُ ُ
َ
سمُٙمِ َٝم٦م َفم َٙم ِ
ايمِمال َة
ذيـ ُي
َ
ٝمٜمؿ آي٣م ُسم ُف زا َد ُِتؿ إيمٞمً٣م َو َفمعم َر ِّهبِؿ َيت ََقىم َ
ٗمٝمٚمقن َّ
َّٙمقن * ا َّيم َ
ِ
ٗمقن ﴾ [إٍٕٚل]1-0:
ومٛم٣مهؿ ُي ِٛمٖم َ
َوِمّ٣م َر َز ُ
ِ
يـ َآَمٛمُقا إِ َيمٞمً٣م ﴾[اددثر11:
وؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و َيزْ َدا َد ا َّيمذ َ
اب َوم٣م ُيمقا َه َ
ـذا ََم٣م َو َفمدَ ٞمَ٣م
وؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وظمََّ٣م َر َأى اظمُْ ْ٠م َِمٛم َ
ُقن ْإَ ْضم َز َ
اهلل َو َر ُؽمق ُيم ُف َو َصدَ َق اهلل َو َر ُؽمق ُيم ُف َو ََم٣م زَا َد ُه ْؿ إِ َّٓ إِ َيمٞمً٣م َوسم ًَْٙمِ ًٝمم ﴾
[إحزاب]00:
ذيـ اهتَدَ وا ُهدً ى ﴾ [مريؿ]:
وؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و َيزيدُ اهلل ا َّيم َ
إػ ؽر ذفؽ مـ إدف ٜافداف ٜدٓف ٜسحي ٜظذ زيٚدة اإليامن وهل

متوّْ ٜفِدٓف ٜظذ َٕهٚن اإليامن واشتدل افٌخٚري رمحف اهلل ظذ زيٚدة
٦م
٦م َيم٘م ُْؿ ِديٛمَ٘م ُْؿ َو َأَتْ َ ْٚم ُ
اإليامن وَٕهٕٚف بَقل اهلل ظز وجؾ ﴿ :ا ْيم َٝم ْق َم َأىم َْٚم ْٙم ُ
َفم َٙم ْٝم٘م ُْؿ ٞمِ ْٔم َٚمتِل ﴾[ادٚئدة ]1:حٔ ٞؿٚل :ؾ٘ذا ترك صٔئ ً ٚمـ افُامل ؾٓق
ٕٚؿص.
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ومـ ظَٔدة أهؾ افًْ ٜأن اإليامن يزيد بٚفىٚظ ٜويَْص بٚدًهٔ ٜؾٌٌْٔل
فًٌِد أن يالزم افىٚظٚت وافَربٚت حتك يَِك اهلل ظز وجؾ هب ٚؾُِام زاد
ظِّف افهٚف زاد إيامٕف بحًٌف وـِام َٕص افًّؾ افهٚف َٕص إيامٕف
وبحًٌف وذم حدي ٞأيب هريرة رِض اهلل ظْف ذم افٌخٚريََ « :مـ فم٣م َدى رم
ٍ
ِ
ِ
٦م
ؼم ْو ُ
أضم َّ
إرم َفم ٌْدي زمًمء َ
ويم ًّٝم٣م هم َٗمدْ آ َذ ْٞم ُت ُف َ
٤م َ َّ
زم٣مظمح٣مرزم٥م ،وَم٣م َسم َٗم َّر َب َ َّ
إرم ِمَّ٣م ا ْهم َ َ
ِ
ِ
ِ
فمٙمٝمف ،وَم٣م َي ُ
ْ٦م
أضم ٌَ ٌْ ُت ُفُ :ىمٛم ُ
إرم زم٣ميمٛمَّقاهم ِؾ ضمتَّك ُأضم ٌَّ ُف ،هم١مذا ْ
زال َفم ٌْدي َي َت َٗم َّر ُب َ َّ

َؽم ْٚم َٔم ُف ايمذي َي ًْ َٚم ُع زمف ،و َزم ٌَم ُه ايمذي ُي ٌْ ٌِم زمف ،و َيدَ ُه ا َّيمتل َي ٌْْمِ ُش هب٣مِ ،
ور ْصم َٙم ُف
ُ
َ
وإن َؽم َٟم َيمٛمِل َُٕ ْفمْمِ َٝمٛمَّ ُف ،و َيمئِ ِـ ْاؽمتَٔم٣م َذ ِن َُٕ ِفم َٝمذ َّٞم ُف »
ا َّيمتل َي ْٚم ًِم هب٣مْ ،
حمٌقب ظْد اهلل وأح ٛم ٚيتَرب بف إػ
وافنٚهد مـ احلدي ٞأن ادٗمـ
ٌ
اهلل ظز وجؾ افٍرائض وتْٚفف بذفؽ افقٓي ٜواذا ازداد مـ افْقاؾؾ زداد
ؿرب ً ٜورؾً ً ٜومْزف ٜوإذا َٕص حلَف افَْص.
وذم حدي ٞأيب شًٔد ظْد مًِؿ ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿََ « :مـ
َ ِ
هم١من ََل ْ َي ًْتَْمِ ْع َهمٌِ َٗم ْٙمٌِ ِف،
هم١من ََل ْ َي ًْتَْمِ ْع َهمٌِٙمًِ٣مٞمِ ِفْ ،
َغم ُه زم َٝم ِد ِهْ ،
َرأى َمٛم٘مُؿ َُمٛمْ٘م ًَرا َهم ْٙم ُٝمٕم ِّ ْ
ِ
َ
أو َٔم ُ
وذيمؽ ْ
اإليمن».
ػ
ؾدل ظذ أن اإليامن يزيد اذا ـٚن ادٗمـ مٌر ًا فُِّْرات  8مٌٌي ً ٚهل8 ٚ
حمذر ًا مْٓ ٚويَْص اذا ل يَع مْف ذفؽ إٓ أن افْٚس يتٍٚوتقن ؾّـ أحٛ
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ادُْر ٕٚفف مـ إثّف وإن ل يًِّف ومـ أبٌض ادُْر شِؿ مـ إثّف ؾٍل
ِ
حدي ٞأيب ـٌنَ " :ٜشم َال ٌ ِ
٣مضم َٖم ُٓمق ُه "،
ث ُأ ْومً ُؿ َفم َٙم ْٝم ِٜم َّـَ ،و ُأ َضمدِّ ُشم٘م ُْؿ َضمدي ًث٣م َهم ْ
َوم َ٣ملَ " :هم َٟم ََّم٣م ايم َّث َال ُ
ث ا َّيمتِل ُأ ْوم ًِ ُؿ َفم َٙم ْٝم ِٜم َّـَ :هم١مِ َّٞم ُف ََم٣م َٞم َّٗم َص ََم َ٣مل َفم ٌْ ٍد َصدَ َوم ٌ٥م ،وٓ

ِ
ٍ
ِ
ِ
٣مب
ػم َفم َٙم ْٝم َٜم٣م إِ َّٓ َزا َد ُه اهللُ ِ َهب٣م فمزًّاَ ،و َٓ َي ْٖمت َُح َفم ٌْدٌ َزم َ
َو َٓ ُـمٙم َؿ َفم ٌْدٌ زم َٚم ْٓم َٙم َٚم٥م َهم َٝم ِْم ِ ُ
ِ
ِ
ٍ
٣مضم َٖم ُٓمق ُه "َ ،هم١مِ َّٞم ُف
٣مب َهم ْٗم ٍرَ ،و َأ ََّم٣م ا َّيمذي ُأ َضمدِّ ُشم٘م ُْؿ َضمدي ًث٣م َهم ْ
ََم ًْ َٟم َيم٥م إِ َّٓ َهمت ََح اهللُ َيم ُف َزم َ
هلل َم ً٣مٓ و ِفم ْٙممَ ،همٜمق يت َِّٗمل همِ ِ
ِ
ِ
ٝمف َر َّزم ُف،
َوم َ٣مل " :إِٞم ََّم ايمده ْٞم َٝم٣م َٕ ْر َزم َٔم٥م َٞم َٖم ٍر َ :فم ٌْدٌ َر َز َوم ُف ا ُ َ َ ً ُ َ َ
ٝمف ر َِحف ،وئم َٙمؿ اهلل همِ ِ
ِ ِ ِ
ٝمف َضم َّٗم ُف "َ ،وم َ٣ملَ " :هم َٜم َذا زمِ َٟم ْهم َّم ِؾ ا َْظمٛم ِ
َ٣مز ِل " َوم َ٣مل:
َو َيِم ُؾ هم َ َ ُ َ َ ْ ُ
" َو َفم ٌْدٌ َر َز َوم ُف اهللُ ِفم ْٙم ًم َو ََل ْ َي ْر ُز ْوم ُف ََم ً٣مٓ؟ " َوم َ٣ملَ " :هم ُٜم َق َي ُٗم ُ
َ٣من ِرم ََم ٌ٣مل
قلَ :يم ْق ىم َ
ُه٣م َؽم َق ٌاء "َ ،وم َ٣ملَ " :و َفم ٌْدٌ َر َز َوم ُف اهللُ ََم ً٣مٓ
َفم ِٚم ْٙم ُ
٦م زمِ َٔم َٚم ِؾ ُهم َال ٍن " َوم َ٣ملَ " :هم َٟم ْصم ُر ُ َ
ٝمف رزمف ،و َٓ ي ِِم ُؾ همِ ِ
ِ ِ ِ
ُيٌِ ُط ِدم َم٣ميمِ ِف زمِٕم ِ ِ
َو ََل ْ َي ْر ُز ْوم ُف ِفم ْٙم ًمَ ،هم ُٜم َق َ ْ
ٝمف
َغم فم ْٙمؿٍَ َٓ ،يتَّٗمل هم َ َّ ُ َ َ
ْ
َ
ٝمف ضم َّٗمفَ ،همٜم َذا زمِ َٟم ْطمٌ ِ
ِ ِ
ِ
٧م اظمَْٛم ِ
َ٣مز ِل " َوم َ٣ملَ " :و َفم ٌْدٌ ََل ْ َي ْر ُز ْوم ُف
َح ُفَ ،و َٓ َي ْٔم َٙم ُؿ اهلل هم َ ُ َ
َ
َر َ
اهللُ ََم ً٣مَٓ ،و َٓ ِفم ْٙم ًم َهم ُٜم َق َي ُٗم ُ
٦م زمِ َٔم َٚم ِؾ ُهم َال ٍنَ ،وم َ٣ملِ :ه َل
َ٣من ِرم ََم ٌ٣مل َيم َٔم ِٚم ْٙم ُ
قلَ :يم ْق ىم َ

ٞمِٝم ُتفَ ،هم ِقزْر ُُه٣م همِ ِ
ٝمف َؽم َق ٌاء " أخرجف أمحد .
َّ ُ
ُ َ

وؿد ؿًؿ ظز وجؾ ادٗمْغ إػ شٚبَغ وأصحٚب افّٔغ وافهػ
افثٚف ٞمـ ظْده ٕقع ؿهقر فُـ يرجك هلؿ اخلر مجًٔ ً ٚإٓ أن ادٌٚدرة
مىِقب ٜؿٚل اهلل ظز وجؾُ ﴿ :شمؿ َأور ْشمٛمَ٣م ا ْيم٘مِتَ٣مب ا َّيم ِذيـ اص َْم َٖمٝمٛمَ٣م َِمـ ِفمٌ ِ
٣مدٞمَ٣م
َ ْ ْ ْ َ
َ
َّ ْ َ
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٣مخلغم ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ات زمِ١مِ ْذ ِن اهلل َذيمِ َ
ؽ ُه َق
َهمٚمٛم ُْٜم ْؿ َـم٣مَل ٌ ِّيمٛمَ ْٖمًف َوَمٛم ُْٜمؿ هَم ْٗمتَِمدٌ َوَمٛم ُْٜم ْؿ َؽم٣مزمِ ٌؼ زمِ َْ ْ َ

ا ْيم َٖم ّْم ُؾ ا ْيم َ٘مٌِ ُغم﴾ [ؾٚضر.]10:
ؾٚفيٚل فًٍْف هق مرتُ ٛافٌُٚئر مع وجقد أصؾ اإليامن وادَتهد هق
ادحٚؾظ ظذ افقاجٌٚت ادالزم هل ٚوافًٚبؼ بٚخلرات هق ادحٚؾظ ظذ
افقاجٌٚت وادًتُثر مـ ادًتحٌٚت.
ؾ٘ذ ًا ٓبد فإلًٕٚن أن يًًك ذم زيٚدة إيامٕف بٚفىرق افؼظٔ ٜادرؤٜ
متٚبً ً ٚذم ذفؽ حمّد صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خر افزي ٜؾ٘ن متٚبًتف هل شٌٛ
اخلر افًئؿ.
وذم مًِؿ َظـ حْْ َي َِ َْ ٜإُشٔ ِديَ ,ؿ َٚل - :وـ َ ِ
َّٚب رش ِ
هلل
قل ا ِ
َ
َ ِّ ِّ
ْ َ
َٚن م ْـ ُـت ِ َ ُ
ْٝ؟ َيَ ٚحْْ َي َِ ُٜ
َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َ -ؿ َٚلَ :ف َِ َِْٔل َأ ُبق َبُ ٍْرَ ,ؾ ََ َٚلَ :ـ ْٔ َ
ػ َإٔ َ

ٚن اهللِ َمَ ٚت َُ ُ
قل؟ َؿ َٚلُ :ؿ ِْ ُُ َُٕ :ٝ
َؿ َٚلُ :ؿ ِْ َُ َٕٚ :ٝؾ َؼ َحْْ َي َِ َُ ,ٜؿ َٚلُ :ش ٌْ َح َ
ُقن ِظْْدَ
ِ
ِ
اجلْ ََِّ ,ٜحتَّك َـ َََّٖٕ ٚر ْأ ُي َظ ْ ٍ
غ,
َر ُشقل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿُ ,ي َذـ ُِّرَٕ ٚبِٚفْ َِّٚر َو ْ َ
ِ
َؾِ٘ َذا َخر ْجَِْ ٚم ْـ ِظْ ِْد رش ِ
اج
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔف َو َش َِّ َؿَ ,ظَ ٚؾ ًَْْْ ٚإَ ْز َو َ
َ ُ
َ
افؤً ِ
ٚتَ ,ؾْ ًََِْٔ ٚـَثِ ًراَ ,ؿ َٚل َأ ُبق َبُ ٍْرَ :ؾ َقاهللِ إََِّٕ ٚفَْ ِْ ََك ِم ْث َؾ َه َذا,
َو ْإَ ْو َٓ َد َو َّ ْ َ
َؾَ ْٕ ٚى َِ َْ َُ ٝإََٔ ٚو َأ ُبق َبُ ٍْرَ ,حتَّك َد َخ ََِْْ ٚظ َذ رش ِ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ,
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
َ ُ
قل اهللِ َؾ ََ َٚل َر ُش ُ
ُؿ ِْ َُ َٕٚ :ٝؾ َؼ َحْْ َي َِ َُ ,ٜيَ ٚر ُش َ
قل اهللِ َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ « َو ََم٣م
قل اهللِ َُٕ ُ ِ
َذ َ
اك؟» ُؿ ِْ َُ :ٝيَ ٚر ُش َ
اجلْ ََِّ ,ٜحتَّك َـ ََّٖٕٚ
ُقن ظْْدَ َك ,ت َُذـ ُِّرَٕ ٚبِٚفْ َِّٚر َو ْ َ
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افؤً ِ
ِ ِ ِ
َر ْأ ُي َظ ْ ٍ
ٚت,
اج َو ْإَ ْو َٓ َد َو َّ ْ َ
غَ ,ؾِ٘ َذا َخ َر ْجَْ ٚم ْـ ظْْد َكَ ,ظَ ٚؾ ًَْْْ ٚإَ ْز َو َ
ٕ ًََِْٔ ٚـَثِ ًرا َؾ ََ َٚل َر ُش ُ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ « :وا َّيم ِذي َٞم ْٖم ِِس زمِ َٝم ِد ِه إِ ْن َيم ْق
قل اهللِ َص َّذ ا ُ
ُقن ِفمٛم ِْديَ ،و ِدم ِّ
ايمذىم ِْرَ ،يم َِم٣م َهم َح ْت٘م ُُؿ ا َْظم َالئِ َ٘م ُ٥م َفم َعم
قن َفم َعم ََم٣م َسم٘مُقٞم َ
وَم َ
سمَدُ ُ

ث َمر ٍ
ِ
ِ
ِ
ات أخرجف
ُهم ُرؾم٘م ُْؿ َو ِدم ُؿم ُروم٘م ُْؿَ ،و َيم٘م ْـ َي٣م َضمٛمْ َٓم َٙم ُ٥م َؽم٣م َفم ً٥م َو َؽم٣م َفم ً٥م» َشم َال َ َ َّ

مًِؿ .
وادًْك أهنؿ إذا ذـروا اجلْ ٜوافْٚر زهدوا ذم افدٕٔ ٚوبٚدروا إػ إظامل
افهٚحل ٜواذا صٌِقا بٚفزوجٚت وافؤًٚت وإبْٚء ربام وؿع ٕقع تَهر
وافْٚس يتٍٚوتقن ذم افتَهر.
هلل ظْف َ :ؾقاهلل إَِّٕ ٚفَْ ِْ ََك ِم ْث َؾ َه َذا ؾْٕٚىِ َْ َُ ٝإََٔ ٚو َأ ُبق
ؿٚل َأ ُبق بُْر رِض ا َّ
هلل ص ّذ ا ُ ِ
َبُْر حتك َ
وش َِّؿ  .ؾ َُ ِْ َُ ٕٚ ٝؾ َؼ حْْ َيِ ُ ٜيٚ
دخ ََِْْ ٚظذ رشقل ا َّ َ
هلل َظ َِ ْٔف َ
ِ
وَم٣م َذ َ
ُ
رشقل اهللَّ َ ,
اك؟» ُؿ ِْ ُ :ٝيٚ
ؾَٚل
وش َِّؿَ « :
رشقل اهللَّ َص ّذ اهللُ َظ َِ ْٔف َ
واجلْ ََِ ٜـ ََّٖٕ ٚر ْأ َي اف ًَ ْ ِ
ْدك ت َُذـ ُِّرَٕ ٚبٚفْ ِ
ُُقن ِظْ َ
َّٚر ْ
َ
هلل ٕ ُ
غ َؾِ٘ َذا َخ َر ْجَِْ ٚم ْـ
رشقل ا َّ
وافؤ ِ
ِ ِ
ُ
هلل
رشقل ا َّ
ًٚت ٕ ًََِْٔ ٚـَثِر ًا  .ؾَٚل
زواج
وإوَٓ َد َّ ْ
ْ
ظْْد َك َظَ ٚؾًَْ ٚإَ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ُقن
قن َفم َعم ََم٣م َسم٘مُقٞم َ
وَم َ
وش َِّؿَ « :وا َّيمذي َٞم ْٖمِس زمِٝمده أن َيم ْق سمَدُ ُ
َص ّذ اهللُ َظ َِ ْٔف َ
ِفمٛم ِْدي َو ِدم ِّ
يمِم٣م َهمح ْت٘م ُُؿ اظمالئِ َ٘م ُ٥م َفم َعم ُهم ُر ِؾم٘مُؿ ودم ُؿم ُر ِوم٘مُؿ َ ،و َيم٘مِ ْـ ي٣م
ايمذىمْر َ
ضم ْٛم َٓم َٙم ُ٥م ؽم٣مفم ً٥م وؽم٣مفم ً٥م » .
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ومًْك ذفؽ أن اإلًٕٚن فق ـٚن مٌٚدر ًا إػ افىٚظٚت حمٚؾي ً ٚظِٔٓ ٚجمتٌْ ًٚ
فًِّٚص وافًٔئٚت فُٚن صٖٕف بٚإليامن ظئؿ ومرتٌتف ظٚفٔ ٜوفُـ اذا
وًػ إيامٕف حلَف مـ افير ذم ضّْٖٕٔ ٜافَِ ٛوإؼاح افهدر وهدوء
افٌٚل واحلٔٚة افىٌٔ ٜبَدر م ٚحلَف مـ افَْص وربام حلَف يقم افَٔٚم ٜمـ ذفؽ
م ٚيِحَف.
ٍ
ٍ
ٍ
وزـٚة وٕحق
وح ٟوصٍٔ ٚم
صالة
ؾالزم ادحٚؾي ٜظذ افٍرائض مـ
ذفؽ.
وٓزم افذـر ؾٕ٘ف مـ أظيؿ أشٌٚب زيٚدة اإليامن  8وٓزم ؿراءة افَرآن
ؾٌف يزداد اإليامن ٓ 8زم ادجٚفس افًِّٔ ٜؾٍٔٓ ٚيزداد اإليامن ـام تَدم ذم
حدي ٞحْيِ ٜافُٚت ٛوٓزم ـؾ م ٚامر اهلل ظز وجؾ بف م ٚاشتىً ٝواترك
ـؾ م ٚهنك اهلل ظز وجؾ ظْف دمد إثر افًئؿ ذم زيٚدة اإليامن وحهقل
ص٣مْل٣م َِمـ َذىم ٍَر َأو ُأٞمثك وهق َم ِ
ًِ
٠مَم ٌـ
آضّئْٚن ؿٚل اهلل ظز وجؾََ ﴿ :مـ َفم ِٚم َؾ
َ ُ َ ُ
َهم َٙمٛمُحٝمِ َٝمٛمَّ ُف َضمٝم٣م ًة َؿم ِّٝم ٌَ ً٥م َو َيمٛم ِ
ٙمقن ﴾.
ٔمٚم َ
ضمً ِـ َم٣م ىم٣مٞمقا َي َ
صمر ُهؿ زمِ َٟم َ
َجز َيٛم َُّٜمؿ َأ َ
ٍ
خىر
وأم ٚمـ وًػ إيامٕف فتًٚضٔف افٌُٚئر أو فسـف افقاجٌٚت ؾٓق ظذ
ظئؿ حيتٚج إػ تقبٕ ٜهقح ورجقع إػ اهلل ظز وجؾ.
قن ﴾
ُقن َيم َٔم َّٙم٘م ُْؿ ُسم ْٖمٙمِ ُح َ
ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وسمُق ُزمقا إِ َلم اهلل َمجِٝم ًٔم٣م َأ هي َف اظمُْ ْ٠م َِمٛم َ
[افْقر]11:
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وٓبد فإلًٕٚن مـ حمٚشًٌٍٕ ٜف بغ احلغ وأخر حتك يًِؿ م ٚؾٚتف مـ
اخلر أو م ٚوؿع ؾٔف مـ افؼ وافور ؾرجحٕٚؽ ذم ادٔزان بَدر رجحٕٚؽ
ذم إظامل.
ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذم ظٌداهلل بـ مًًقد رِض اهلل ظْف دٚ
وحؽ افهحٚب ٜمـ دؿ ٜشٚؿٔف ؿٚلَ « :وا َّيم ِذي َٞم ْٖم ِِس زمِ َٝم ِد ِه ََُلم َأ ْشم َٗم ُؾ ِدم اظمِْٝمز ِ
َان
َ
َِم ْـ ُأ ُضم ٍد» أخرجف أمحد .
ؾٚهلل اهلل ذم ضٚظ ٜاهلل واإلؿٌٚل ظِٔف بٚفىٚظٚت وافَربٚت وافٍرائض
وافقاجٌٚت ؾ٘ن ظجزٕ ٚأو ؿكٕ ٚؾًِْٔ ٚبّالزم ٜآشتٌٍٚر وافتقب ٜإػ
افقاحد افَٓٚر وظدم اإلسار أو آشتّرار ؾٔام يًٌ ٛفْ ٚافَْص ذم ديْْٚ
شٌ ٛفِخًٚرة.
ؾ٘ن ذفؽ ٌ

٣من َيم ِٖمل ُطم ْ ٍ
ٌم ﴿ ﴾9إِ َّن ْ ِ
ؿٚل اهلل ظز وجؾَ :وا ْيم َٔم ْ ِ
ن ﴿ ﴾7إِ َّٓ
ٞمً َ
اإل َ
ا َّيم ِذيـ آَمٛمُقا وفم ِٚم ُٙمقا ايمِم َِ ِ
اص ْقا زمِ َْ
٣ميمِم ْ ِػم ﴿. ﴾2
اص ْقا زمِ َّ
٣مْل ِّؼ َوسم ََق َ
٣مْل٣مت َوسم ََق َ
َّ
َ َ َ َ
ؿٚئؿ ظذ ؾًؾ ادٖمقر وترك ادحيقر وافهز ظذ ادَدور
ؾٓذا هق ديٌْْ 8 ٚ
ؾّـ ؾًؾ ذفؽ ؾٓق ادٗمـ حَ ً ٚومـ ؿك ؾٔف ٕٚفف مـ افَْص بَدر تَهره.
ود ٚذـر اهلل ظز وجؾ م ٚيتًِؼ بٚدٗمْغ ذم أول شقرة إٍٕٚلُ { :أو َيمئِ َ
ؽ

ِ
ُقن ضم ًّٗم٣م ََُلؿ درصم ٌ ِ
ِ
يؿ} [إٍٕٚل]2 :
ْ ََ َ
ُه ُؿ اظمُْ ْ٠مَمٛم َ َ
٣مت فمٛمْدَ َر ِّ ِهب ْؿ َو ََمٕمْٖم َر ٌة َو ِرزْ ٌق ىم َِر ٌ
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يًْل هؿ ادٗمْقن حَ ٚطٚهر ًا وبٚضْ ً ٚبّالزمتٓؿ د ٚيرؾع إيامهنؿ ويزيده
وفًٌدهؿ ظام يَْص إيامهنؿ ويوًٍف .
اشٖل اهلل ظز وجؾ أن يرزؿْ ٚإيامٕ ً ٚدائام .
واحلّد هلل رب افًٚدغ.

[]272

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق





المجلس التاسع والعشرون :االجتماع و الفرقة

المجلس التاسع والعشرون :االجتماع و الفرقة

1

احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف ط.
أم ٚبًد:
ٕذـر ذم هذا ادجِس أمريـ ظئّغ أحدمه ٚح ٞظِٔف اإلشالم ورؽٛ
وافثٚين حذر مْف وذمف أٓ ومه ٚآجتامع وافٍرؿ.ٜ
ؾ٘ن مـ مٓامت افديـ ومًٚئِف افًئّ ٜاجلامظ ٜوٓ تُقن اجلامظ ٜإٓ
ظذ ـتٚب اهلل وشْ ٜرشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
وذم حدي ٞظّر رِض اهلل ظْف ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿََ « :م ْـ
٣من َمع ا ْيمق ِ
َأضم ِ
اجلٛم َِّ٥م َهم ْٙم َٝم ْٙم َز ْم َْ
قضم َ٥م َْ
اجل َم َفم َ٥م َهم١مِ َّن َّ
اضم ِد
ايمُم ْٝم َْم َ َ َ َ
٤م َمٛمْ٘م ُْؿ َأ ْن َيٛم ََ٣مل ُزم ْح ٌُ َ
َ َّ
َو ُه َق َِم ْـ ِآ ْشمٛم ْ ِ
َكم َأ ْزم َٔمدُ ش أخرجف أمحد .
وذم حدي ٞاحلٚرث إصًري ذم ؿص افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فقصٜٔ
ظًٔك أو فقصٔ ٜحئك بـ زـريٕ ٚصحٚبف ثؿ ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
ٚمع وايم َّْم٣مفم ُ٥م ِ
ذم أخرهَ « ٚو َأٞمَ٣م ُآَم ُرىم ُْؿ زمِخَ ْٚم ٍ
واجلٜم٣م ُد
ايمً ُ
س اهلل َأ ََم َر ِن ِهبِ َّـَّ :
واَلجر ُة واجلمفم ُ٥م » أخرجف افسمذي .

1

كان هذا المجلس في الخامس من شوال لعام 1٤٤1هـ
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واجلامظ ٜابتدا ًء هؿ افهحٚب ٜومـ شٚر ظذ شرهؿ واؿتٍك أثرهؿ وهلذا
شّل أهؾ افًْ ٜبٚجلامظ ٜوربام ؿٔؾ ؾٔٓؿ أهؾ افًْ ٜواجلامظ ٜأي أهنؿ
ؿٚل افٌْل صذ

اجتًّقا ظذ احلؼ افذي جٚء مـ اهلل ؾًـ ابـ ظٌٚس
َٚمع ُأ ََّمتِل َفم َعم َو َال َيم ٍ٥م » أخرجف احلٚـؿ .
اهلل ظِٔف وشِؿَْ َ ٓ« :تت ُ
ِ
ايمر ُؽم َ
قل َِمـ
وـٚن اإلمجٚع حج ٜذظٔ ٜؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿:و ََمـ ُي َُم٣موم ِؼ َّ
ِِ
ِ
َغم َؽمٌِ ِ
كم ٞم َُق ِّيم ِف ََم٣م سم ََق َّلم َوٞم ُِْمٙمِ ِف َصم َٜمٛم ََّؿ
ٝمؾ اظمُْ ْ٠مَمٛم َ
َزم ْٔمد ََم٣م َسم ٌَ َّ َ
كم َيم ُف ُْاَلدَ ى َو َي َّتٌِ ْع نم ْ َ
٣مء ْت ََم ِِم ًغما ﴾ [افًْٚء.]113 :
َو َؽم َ
وافنٚهد ذم ؿقفف  ﴿ :نمَ غم ؽمٌِ ِ ِ ِ
ؿٚئؿ ظذ
ٝمؾ اظمُْ ْ٠مَمٛم َ
كم ﴾ ؾ٘ن شٌٔؾ ادٗمْغ ٌ
َْ َ
آجتامع ظذ افُتٚب وافًْ ٜوآجتامع ظذ افًَٔدة افهحٔح ٜوادذهٛ
افَقيؿ وافكاط ادًتَٔؿ وؿد ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وا ْفمت َِِم ُٚمقا زمِ َح ٌْ ِؾ اهلل
َمجِٝم ًٔم٣م َوَٓ َسم َٖم َر ُومقا ﴾ [آل ظّران.]121:
ؾٖمر اجلّٔع أن يُقٕقا مًتهّغ بحٌؾ اهلل مٓتديـ هبداه متًُّغ
بًْ ٜرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
مـ أجؾ آجتامع حرم اهلل ظز وجؾ اخلروج ظذ وٓة أمر ادًِّغ ؾ ًَ ْـ
َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ,ظ ِـ افٌَِّْ ِّل َص َّذ اهللُ َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َأ َّٕ ُف َؿ َٚلََ « :م ْـ َطم َر َج َِم َـ ايم َّْم٣م َفم ِ٥م،
ٍ ِ ٍ
٣مت َِمٝم َت ً٥م صم ِ
َو َهم َ٣مر َق َْ
٤م
٣مهٙمِ َّٝم ً٥مَ ،و ََم ْـ َوم٣مسم ََؾ َ َْت َ
اجل َم َفم َ٥م َهم َم َتََ ،م َ
٦م َرا َي٥م فم ِّٚم َّٝم٥م َيٕم َّْم ُ
َ
يمِٔمِمٌ ٍ٥مَ ،أو يدْ فمق إِ َلم فمِمٌ ٍ٥مَ ،أو يٛمٌْم فمِمٌ ً٥مَ ،هم ُٗمتِ َؾَ ،هم ِٗم ْت َٙم ٌ٥م صم ِ
٣مهٙمِ َّٝم ٌ٥مَ ،و ََم ْـ
َ
َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ
َ َ َ ْ َ ُ
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ي ُب َزم َّر َه٣م َو َهم ِ
َطم َر َج َفم َعم ُأ ََّمتِلَ ،ي ْ ِ
٣مصم َر َه٣مَ ،و َٓ َيت ََح َ
٣مؾمك َِم ْـ َُم ْ٠م َِمٛم ِ َٜم٣مَ ،و َٓ َي ِٖمل
٦م َِمٛمْفُش أخرجف مًِؿ (. )1626
يمِ ِذي َفم ْٜم ٍد َفم ْٜمدَ ُهَ ،هم َٙم ْٝم َس َِمٛمِّل َو َيم ًْ ُ
ؾّـ إصقل افًئّ ٜافتل بْك ظِٔٓ ٚأهؾ افًْ ٜدظقهتؿ مالزمٜ
اجلامظ ٜوهل مـ إصقل افًت ٜافتل ذـره ٚاإلمٚم ادجدد حمّد بـ ظٌد

افقهٚب فُـ جي ٛأن يًرف اجلّٔع أن آجتامع ٓ يتؿ إٓ ظذ افُتٚب
َ٣من َِمـ ِفم ِ
ٛمد نمَ ْ ِغم
وافًْٓ ٜهنام افقحل افؼيػ ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و َيم ْق ىم َ ْ
اهلل َيمقصمدُ وا همِ ِ
اطمتِ َال ًهم٣م ىمَثِ ًغما ﴾ [افًْٚء.]60 :
ٝمف ْ
َ َ
ود ٚذـر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ صٖن افٍرؿ ٜؿٚلَ « :هم َٔم َٙم ْٝم٘م ُْؿ زمِ ًُٛمَّتِل
اصم ِذ وإِي٣مىمُؿ و ُحمْدَ َشم ِ
ِ
ِ ِ
وؽمٛم َِّ٥م ُْ ِ
٣مت
يـ ا َْظم ْٜمد ِّي َ
كم َو َفم هّمقا َفم َٙم ْٝم َٜم٣م زمِ٣ميمٛم ََّق ِ َ َّ ْ َ
ايمراؾمد َ
اخل َٙم َٖم٣مء َّ
َ ُ
ْإُ َُم ِ
قر » أخرجف أبق داود وافسمذي ظـ افًربٚض

.

ؾٚفًْ ٜهل شٌٔؾ افَقة وشٌٔؾ ادُْ ٜوشٌٔؾ ـؾ خر ذم افدٕٔ ٚوأخرة,
وؿد أحًـ أبق ظّرو افداين إذ يَقل:
ُ
افًَّْــ ْف
ضريؼ اجلّْ ْف ** ضــريـَـٓٚ
تدري أخل أيـ
ُ
ثؿ ُّ
افَــرآن ّ
وم ٚجٚء ظـ جٚبر

زمكم ايمٛم ِ
َّ٣مس» ؾِٔس
ذم افٌخٚري أن « ُ َ
حم َّٚمدٌ َهم ْر ٌق ْ َ

ادراد بف افدظقة إػ افٍرؿ ٜوإٕام ادراد أن افْٚس ُتٔزوا بًد طٓقر دظقتف إػ
مٗمْغ وـٍٚر وإػ ٍ
أبرار وؾجٚر.
ؾتّٔز أهؾ احلؼ واصٌحقا مجٚظ ٜواحدة .
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وفًيؿ صٖن آجتامع ح ٞاهلل وأوج ٛصالة اجلامظ ٜوجًؾ ـثر ًا مـ
ِِ
كم ﴾
قَمقا اهلل َوم٣مٞمت َ
أمقر افديـ ؿٚئّ ٜظذ اجلامظ ٜؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿:و ُوم ُ
ُٛم٦م همِ ِ
ايمِم َال َة
ٝمٜم ْؿ َهم َٟم َوم ْٚم َ
[افٌَرة ]016 :وؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وإِ َذا ىم َ
٦م ََُل ُؿ َّ
َهم ْٙم َت ُٗم ْؿ َؿم٣مئِ َٖم ٌ٥م َِّمٛم ُْٜمؿ ََّم َٔم َ
ؽ ﴾ [افًْٚء]120:
ؾ٘ذا ـٚن ؿد أمرهؿ بٚجلامظ ٜذم احلرب ؾام بٚفؽ ذم ؽره وظـ أيب هريرة
أن آَمر زم٣ميمِم ِ
الة َهمتُٗم٣م َمُ ،شم َّؿ
ُه ْٚم ُ
٦م ْ ُ َ َّ
ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :يم َٗمدْ َ َ
ػ إلم ََم ِ
ُأطم٣ميمِ َ
ايمِمالةََ ،هم ُٟم َضم ِّر َق فمٙمٝمٜمؿ » متٍؼ ظِٔف .
ٛم٣مز ِل َوم ْق ٍم ٓ َي ُْم َٜمدُ َ
ون َّ
قَمقا يمرؤيتِ ِف ،وأهمْمِروا يمرؤيتِ ِف»
وذم صٖن افهٔٚم ؿٚل رشقل اهلل طُ « :ص ُ
أخرجف أمحد ظـ ظٚئن ٜرِض اهلل ظْٓ. ٚ
وافهحٔ مـ أؿقال أهؾ افًِؿ إٔف فق رأى رجؾ اهلالل بًٍْف ول يٌَؾ
مْف احلٚـؿ هذه افنٓٚدة ٓ جيقز فف أن يهقم إٓ مع مجٚظ ٜادًِّغ فَقل
ْ
وإوحك يق َم سم َُّم هحقن».
ايمٖمْمر يق َم سمُٖمْمِرون،
افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿُ « :
ؾٌٌْٔل فًِِّّغ أن يِزمقا شٌٔؾ اجلامظ ٜبًٔد ًا ظـ افٍرؿ ٜواحلزبٜٔ
وافٌدظ ٜافتل مزؿ ٝادًِّغ وأوًٍ ٝؿقاهؿ وؿد ؿٚل اهلل ظز وجؾ:
ِ
ِ
﴿و َٓ َسم٘مُقٞمُقا َِمـ اظمُْ ْ ِ ِ
يـ َهم َّر ُومقا ِديٛم َُٜم ْؿ َوىمَ٣مٞمُقا ِؾم َٝم ًٔم٣م ۚ ىم هُؾ
ممىم َ
كم * َم َـ ا َّيمذ َ
َ
َ
ِضمز ٍ
قن ﴾ [افروم.]10-11 :
ْب زمِ َم َيمدَ َْيِ ْؿ َهم ِر ُضم َ
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وؿٚل تًٚػَ ﴿ :وا ْفمت َِِم ُٚمقا زمِ َح ٌْ ِؾ اهلل َمجِٝم ًٔم٣م َو َٓ َسم َٖم َّر ُومقا﴾ [آل



ظّران.]121:
ؿٚل افٌْل
ؾال تٍسق أهي ٚادًِؿ ظـ أخٔؽ ؾًـ افًْامن بـ بنر
ط « :اظمُ ْ٠م َِم ُـ يمِ ْٙم ُٚم ْ٠م َِم ِـ ىمَ٣م ْيم ٌُٛمْ َٝم ِ
٣من َي ُُمده َزم ْٔم ُّم ُف َزم ْٔم ًّم٣م َو َؾم ٌَّ َ
زمكم َأ َص٣مزمِ ِٔم ِف » متٍؼ
ؽ َْ
ظِٔف .
وؿد ذم افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ افٍرؿ ٜوأخز أهن ٚشٌٔؾ أهؾ افُتٚبغ
َكم وؽمٌ ِٔمكم همِر َوم ً٥م و َسم َٖمر َوم ِ
ِ
«ا ْهم َ ِ
٦م ايمٛم ََِّم َ٣مرى
ؼم َوم٦م ا ْيم َٝم ُٜمق ُد َفم َعم إِ ْضمدَ ى َأ ْو شمٛمْت ْ ِ َ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
ِ
ٍ
ِ
َكم وؽمٌ ِٔم ِ
ِ
كم همِ ْر َوم ً٥م»
كم هم ْر َوم ً٥م َو َسم ْٖم َ ِؼم ُق ُأ ََّمتل َفم َعم َشمالَث َو َؽم ٌْٔم َ
َفم َعم إِ ْضمدَ ى َأ ْو شمٛمْت ْ ِ َ َ ْ َ
أخرجف أبق داود ظـ أيب هريرة رِض اهلل ظْف وؿد جٚء ظـ ظقف بـ مٚفؽ
ومًٚوي ٜوؽر واحد تًٔغ افٍرؿ ٜافْٚجٔ ٜوافىٚئٍ ٜادْهقرة بَقفف صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ« :ىم هٙمٜم٣م دم ِ
َ
رشقل اهللِ؟ ؾَٚل
ايمٛم٣مر إٓ واضمد ًة ,ؿٔؾ  :مـ هل يٚ
هلل ِ
ِ
ظِٔف وش َِّ َؿ ََ :مـ ىم٣من فمعم َِم ِ
َّ
وأصح٣مِب»
ثؾ َم٣م أٞم٣م فمٙمٝمف
صذ ا ُ
شٌ ٛفِؼ وحهقل افير ذم ادًِّغ وهلذا ـ ٕٝٚافٍرؿٜ
ؾٚفٍرؿٜ
ٌ
أض ظذ أهؾ اإلشالم مـ افٔٓقد وافْهٚرى وؽرهؿ مـ افُٚؾريـ ٓشٔام
ذم هذه إزمْ ٜادتٖخرة حٔ ٞتُٚثرت إحزاب وتْقظ ٝوـثر افداظقن
ٍ
ٍ
ٍ
وؿتؾ
ومرج
هرج
افٔٓ ٚوادتًهٌقن هل ٚحتك أصٌح ٝافٌالد وافًٌٚد ذم
ٍ
وؿتٚل وتٌٚؽض وتْٚؾر وهتٚجر وتَٚضع وتدابر إػ ؽر ذفؽ مـ إمقر افتل
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يْدى هل ٚاجلٌغ وتٌو ٛرب افًٚدغ وختٚفػ شْ ٜشٔد ادرشِغ صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ وختٚفػ مْٓ ٟافًِػ افهٚحلغ روقان اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ.
واجلامظ ٜم ٚواؾؼ احلؼ وان ـْ ٝوحدك ٕن مـ صذ ظـ احلؼ ؾٓق افنٚذ
وإن ـٚن أـثر افْٚس ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وَم٣م َأىم َث ُر ايمٛم ِ
ص٦م
ّ٣مس َو َيمق َضم َر َ
٠مَمٛمكم ﴾ [يقشػ ﴿ 8 ]121 :وَم٣م ي ِ
زمِٚم ِ
٠مَم ُـ َأىم َث ُر ُهؿ زمِ٣مهلل إِ ّٓ َو ُهؿ َُم ِ
ىمقن
مم َ
َ
َ ُ
ُ
ِ ِ
﴾ [يقشػَ ﴿ 8 ]124 :و َومٙمِ ٌ
ي َّ
ُقر ﴾ [شٌٖ ]11 :إػ ؽر
ٝمؾ َِّم ْـ فم ٌَ٣مد َ
ايمُم٘م ُ
ذفؽ.
ؾٚفزم احلؼ وإٔ ٝاجلامظٕٕ ٜؽ ذم مجٚظ ٜافهحٚب ٜومجٚظ ٜافتٚبًغ هلؿ
ب٘حًٚن إػ يقم افديـ وٕٕؽ مالزم فُتٚب رب افًٚدغ وفًْ ٜشٔد
ادرشِغ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
تٖبك افرمٚح إذا اجتًّـ تُنا  ..وإذا اؾسؿـ تُنت أحٚدا
ؿٚل ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ « :م٣م َْن َ ْٝم ُت٘م ُْؿ
وظـ أيب هريرة
فمٛمْف َهم٣مصمتَٛمٌِقه ،وَم٣م َأَمر ُسم٘مُؿ زمف َهم٣م ْهمٔم ُٙمقا َمٛمف َم٣م اؽم َت َْمٔمتُؿ ،هم١مٞمَّم َأه َٙم َ ِ
يـ َِمـ
ؽ ا َّيمذ َ
ْ
َ
ْ ْ ْ
ْ ُ ُ َ َْ ْ
اطمتِ َال ُهم ُٜم ْؿ َ
فمعم َأ ْٞمٌِ َٝم٣مئِ ِٜم ْؿ » أخرجٚه .
َوم ٌْٙمِ٘م ُْؿَ ،ىم ْث َر ُة ََم ًَ٣مئِٙمِ ِٜم ْؿَ ،و ْ
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َظ ْـ ُجْْدَ ٍ
ب بـ َظ ٌْ ِد اهللَِ ,أ َّن َر ُش َ
هلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿَ ,ؿ َٚل:
هلل َص َّذ ا ُ
قل ا ِ
قَمقا» أخرجف مًِؿ
٦م َفم َٙم ْٝم ِف ُوم ُٙمق ُزم٘م ُْؿَ ،هم١مِ َذا ْ
آن ََم٣م ا ْئ َت َٙم َٖم ْ
«ا ْوم َر ُءوا ا ْيم ُٗم ْر َ
اطم َت َٙم ْٖمت ُْؿ َهم ُٗم ُ
(. )0445
وظـ َظ ٌْدَ اهلل ْب َـ َظّ ٍرو َ ,ؿ َٚل َ :ه َّجر ُت إِ َػ رش ِ
قل اهلل َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف
َ ُ
ْ
ْ
ات َر ُج َِ ْ ِ
غ ْ
اخ َت َِ ٍَِ ٚذم آ َي ٍَ , ٜؾ َخ َر َج َظ َِ َْْٔٚ
َو َش َِّ َؿ َي ْق ًمَ , ٚؿ َٚل َ :ؾ ًَ ِّ َع َأ ْص َق َ
ِ
َر ُش ُ
َ , ٛؾ ََ َٚل  :إِٞم ََّم َه َٙم َؽ
قل اهلل َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ ُ ,ي ًْ َر ُ
ف ِذم َو ْج ِٓف ا ْف ٌَ َو ُ
٣مطمتِ َالهمِ ِٜم ْؿ ِدم ا ْيم٘مِت ِ
َ٣مب » أخرجف مًِؿ ظـ ظٌداهلل بـ
َ٣من َوم ٌْ َٙم٘م ُْؿ  ،زمِ ْ
ََم ْـ ىم َ
ظّرو.
ؾٓٚجتامع ًّٕ ٜوؿقة ورؾً ٜومُْ ٜوظز وشٗدد وصٍٚء بٚل وحًـ
حٚل ومجٔؾ ؾًٚل وخهٚل وجير إػ احًـ ادآل بْٔام افٍرؿ ٜظذاب وؤَٜ
ووًػ وخقر ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :وٓ
هؿ وؽؿ وتَٚضع وهتٚجر وتدابر
ٌ
و ٌ
ُي٘مُؿ َو ِ
سمَٛم٣مزَفمقا َهمت َ
ريـ ﴾ [إٍٕٚل:
ايمِم٣مزمِ َ
اصػموا إِ َّن اهلل ََم َع ّ
َذه َ
َٖمُمٙمقا َوسم َ
٤م ر ُ
.]24
أهي ٚافْٚس إن افَقة ـؾ افَقة وإن افْك ـؾ افْك ذم آجتامع ظذ

ـتٚب اهلل وشْ ٜرشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهلذا ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف
ِ ِ ُ ِ
ِ َ
ي ُه ْؿ ََم ْـ َطم َذ ََُل ْؿ َأ ْو
وشِؿَ َٓ « :سمز َُال َؿم٣مئ َٖم ٌ٥م َم ْـ أ ََّمتل َوم٣مئ َٚم ً٥م زمِٟم َْم ِر اهللَ َٓ ،ي ُ ه
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َطم٣م َيم َٖمٜمؿ ضمتَّك ي ْٟم ِيت َأَمر اهلل وهؿ َـم ِ
ون »؛ أخرجٚه ظـ مًٚوي ٜوجٚء ظـ
٣مه ُر َ
َ ُ ْ
ُ ْ َ َ َ ُْ

ثقبٚن وادٌرة وجٚبر وظٌداهلل ابـ ظّرو وظٌَ ٜبـ ظٚمر وظـ ؽرهؿ.
ِ
وجٚء بٍِظَ َٓ « :سمز َُال َؿم ِ٣مئ َٖم ٌ٥م َِم ْـ ُأ ََّمتِل َفم َعم َْ
ي ُه ْؿ ََم ْـ
اْل ِّؼ َـم٣مه ِر َ
يـ َٓ َي ُ ه
َطم َذ ََُل ْؿ َضمتَّك َي ْٟم ِ َيت َأ َْم ُر اهلل َفمزَّ َو َصم َّؾ » متٍؼ ظِٔف .

م ٚشٌ ٛطٓقرهؿ آجتامع ظذ احلؼ  8وإخذ بف وافْكة فف وشٌٛ
ظدم افتُّـ مـ خذٓهنؿ ؿقة افتالحؿ افتل بْٔٓؿ بحٔ ٞحي ٛبًوٓؿ
ٕخٔف م ٚحي ٛفًٍْف ممتث ً
ال أمر افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ « َٓ ُي ْ٠م َِم ُـ َأ َضمدُ ىم ُْؿ
ِ
ِ ِ
ِ
٤م يمِٛمَ ْٖم ًِ ِف » متٍؼ ظِٔف ظـ إٔس رِض اهلل ظْف.
٤م َٕطمٝمف ََم٣م ُُي ه
َضمتَّك ُُي َّ
بْٔام ذم ج ٕٛٚافٍرؿ ٜدمد افوًػ بًٌ ٛافتحزب واؾسق ؾٚفتحزب
فٌر ـتٚب اهلل وشْ ٜرشقفف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حتزب فِنٔىٚن ؿٚل اهلل
٣من هؿ َْ ِ
ايمُم ْٝم َْم ِ
ظز وجؾُ ﴿ :أو َيمـئِ َ
٣من َأ َٓ إِ َّن ِضمزْ َب َّ
ؽ ِضمزْ ُب َّ
ون
٣مه َ
ايمُم ْٝم َْم ِ ُ ُ
اخل ُ
﴾ [ادجٚدف.]17 :ٜ
حزب خٚه وضريؼ بٚئر وذفؽ أن افٍرؿ ٜتٍرح افنٔىٚن وتٌوٛ
هق
ٌ
إن َّ
أن َي ْٔم ٌُدَ ُه
ْم٣من ومدْ أيِ َس ْ
ايمُم ْٝم َ
افرمحـ ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿَّ « :
قن دم َصم ِز َير ِة ايم َٔم َر ِ
ب ،و َيم٘مِ ْـ دم ايمت َّْح ِر ِ
يش زم ْٝمٛم َُٜم ْؿ » أخرجف مًِؿ ظـ
اظمُ َِم هٙم َ
جٚبر

.

[]281

فتح اخلالق ببيان مجل من حماسن ومساوئ األخالق



المجلس التاسع والعشرون :االجتماع و الفرقة



أٓ أن مـ أظيؿ ؾتْ ٜافديّقؿراضٔ ٜمع م ٚؾٔٓ ٚمـ افؼ افًريض وافٌالء
افًئؿ هلق دظقهت ٚإػ م ٚيًّك بٚفتًددي ٜاحلزبٔ ٜافتل اهنُ ٝإمٜ
اإلشالمٔ ٜوأوًٍ ٝإواس افدئْ ٜوتًِط افًٍٓٚء ظذ أهؾ احلؾ
ؿٚئؿ
وافًَؾ ٕهنٌ ٚ
ؿٚئؿ ظذ افٍرؿٌ 8 ٜ
ؿٚئؿ ظذ افرأي وافرأي أخر ٌ 8
ديـ ٌ
ظذ تًئؿ صٖن افًٍٓٚء واحتَٚر أصحٚب افَِقب افًِّٔ ٜوافٍىر
ادًتَّٔ.ٜ
ؾِْحذر ـؾ احلذر مـ مداخؾ افنٔىٚن وإيٚـؿ ومـ يَقل بٖن اجلامظٚت
اإلشالمٔ ٜـٚدهح ٜأو أن اجلامظٚت اإلشالمٔ ٜشٌِٔٓ ٚشٌٔؾ ادذاهٛ
ؾٚدذهٌٔ ٜفًٔ ٝمـ ديْْ ٚول يٖمر هب ٌْٕٚٔ ٚصذ اهلل ظِٔف وشِؿ ول يٖمر هبٚ
ربْ ٚشٌحٕٚف وتًٚػ بؾ إن إمر أن ُٕقن أم ٜواحدة ,ؿٚل اهلل ظز وجؾ﴿ :
ـذ ِه ُأَم ُت٘مُؿ ُأَم ً٥م و ِ
إِ َّن ه ِ
اضمدَ ًة َو َأٞمَ٣م َر هزم٘م ُْؿ َهم٣م ْفم ٌُدُ ِ
ون ﴾ [إٌٕٔٚء]70 :
َّ ْ َّ َ
َ
إػ ؽر ذفؽ مـ إدف ٜؾْحـ مٖمقرون أن ُٕقن أم ٜواحدة ذم مجٔع
صْٖٕ ٌْٕٚٔ ٚواحد وربْ ٚواحد وديْْ ٚواحد وـتٚبْ ٚواحد وؿٌِتْ ٚواحدة
ؾٔج ٛأن تُقن ظَٔدتْ ٚواحدة ظذ وؾؼ م ٚجٚء مـ اهلل وم ٚص ظـ
رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ أم ٚأن َٕقل ربْ ٚواحد وديْْ ٚواحد ؤٌْٕٚ
واحد وـتٚبْ ٚواحد وؿٌِتْ ٚواحدة ثؿ ُٕقن هُذا ؾًِٔؽ افْٚس افهًٛ
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وافذفقل مْٓؿ مـ يًٌد افٌَقر ومْٓؿ مـ يً ٛإصحٚب ومْٓؿ ؽر
ذفؽ ؾٓذا ٓ يُقن .
ؾال تُقن أم ٜواحدة إٓ ظذ م ٚجٚء بف رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ
واجتّع ظِٔف أصحٚب رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ودظ ٚإفٔف افًِػ
افهٚف روقان اهلل ظِٔٓؿ.
كم ُوم ِ
ثؿ إن أفٍ ٜافَِقب مـ اهلل ,ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و َأ َّيم َ
ٙمقهبِؿ َيمق
ػ َزم َ
كم ُوم ِ
ٗم٦م َم٣م ِدم إَ ِ
ٙمقهبِؿ َويمـ٘مِ َّـ اهلل َأ َّيم َ
ػ َزمٝمٛم َُٜمؿ إِ َّٞم ُف
رض َمجٝم ًٔم٣م َم٣م َأ َّيم َ
َأٞم َٖم َ
ٖم٦م َزم َ
٘مٝمؿ ﴾ [إٍٕٚل]41 :
َفمزي ٌز َضم ٌ
ؾتآفػ افَِقب وإبدان وتًٚطؿ إخقة وحهقل افسابط ـؾ ذفؽ
مرده إػ افُتٚب وافًْ ٜوإػ افًِؿ وافًّؾ وإػ إخالص افًّؾ هلل
وادتٚبً ٜفرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
جٌْْ ٚاهلل وإيٚـؿ موالت إهقاء وافٍرؿ ٜواحلزبٔ ٜومجٔع هذه افٌاليٚ
افتل تٗدي إػ افؼ افًريض ذم افدٕٔ ٚوافديـ واهلل ادًتًٚن .
واحلّد هلل رب افًٚدغ.
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1

احلّد هلل وافهالة وافًالم ظذ رشقل اهلل وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل
وأصٓد أن حمّد ًا ظٌده ورشقفف ط.
أم ٚبًد:
وهذا هق ادجِس إخر مـ جمٚفس رموٚن هلذا افًٚم ٕتُِؿ ؾٔف ظـ
أمريـ مّٓغ أحدمه ٚيرؾع بف افًٌد اجلْٚن ويُرم بف ويثَؾ ادٔزان وأخر
يذل بف افًٌد وهيٚن وربام ـٚن ذم افدرـٚت وافْران إول مْٓام :وصػ
أهؾ اإليامن وافثٚين وصػ أهؾ افٍْٚق وافٍُران أٓ ومه :ٚافذـر
واإلظراض.
ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و ََم ْـ َأ ْفم َر َض َفمـ ِذىم ِْري َهم١مِ َّن َيم ُف ََم ِٔم َ
ٝمُم ً٥م َوٛم٘مً٣م
ِ
ِ ِ َ
ُٛم٦م َزم ِِم ًغما *
ممسمَٛمِل َأ ْفم َٚم َٰك َو َومدْ ىم ُ
مم ُه َي ْق َم ا ْيمٗم َٝم َ٣مَم٥م أ ْفم َٚم َٰك * َوم َ٣مل َر ِّب َل َ َضم َ ْ
َوٞم َْح ُ ُ
ْؽ آ َي٣م ُسمٛمَ٣م َهمٛم ًَِٝمت ََٜم٣م َوىم َََٰذيمِ َ
َوم َ٣مل ىم َََٰذيمِ َؽ َأ َسمت َ
ُٛمً َٰك ﴾ [ضف.]104-102 :
ؽ ا ْيم َٝم ْق َم سم َ
ِ
يـ َآَمٛمُقا َو َسم ْْم َٚمئِ هـ
مٍٓقم هذه أي ٜم ٚدل ظِٔف ؿقل اهلل ظز وجؾ ﴿ :ا َّيمذ َ
ِ
ِ
ِ
قب ﴾ [افرظد.[06 :
قهبؿ زمِذىم ِْر اهلل َأ َٓ زمِذىم ِْر اهلل َسم ْْم َٚمئ هـ ا ْيم ُٗم ُٙم ُ
ُوم ُٙم ُ ُ
ٌ
ومقصؾ فُؾ مىِقب ؾٓق أـز
ؾ٘ن ذـر اهلل ظز وجؾ دوا ٌء فُؾ مىِٛ
ِ
َ
ْػم ﴾ [افًٌُْقت.]23:
ـام ؿٚل اهلل ظز وجؾَ ﴿ :و َيمذىم ُْر اهلل أىم َ ُ
1

كان هذا المجلس في السابع من شهر شوال لعام 1٤٤1هـ
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وهق أـثر ـام ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حغ ؿٚل فف افهحٚبُٕ ٜثر
ؿٚل «:اهللُ َأىم َث ُر » أخرجف افسمذي ( )1351ظـ ظٌٚدة

.

شٌ ٛفهِ ٜاهلل فًٌِد إذ أن افًٌد بذـره فربف يذـره ربف ـام ؿٚل
وهق
ٌ
افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾٔام يرويف ظـ ربف « :أٞم٣م ِفمٛمْدَ َـم ِّـ َفم ٌْ ِدي ِب ،وأٞم٣م
وإن َذىم ََر ِن دم ََم َ ٍ
ْل َذىم َْر ُسم ُف
هم١من َذىم ََر ِن دم َٞم ْٖم ًِ ِف َذىم َْر ُسم ُف دم َٞم ْٖم ِِسْ ،
َمٔم ُف إذا َذىم ََر ِنْ ،
دم ََم َ ٍ
َمٛمٜمؿ » متٍؼ ظِٔف ظـ أيب هريرة
ْل َطم ْ ٍغم ْ

.

ومـ ـٚن اهلل ظز وجؾ مًف أظٕٚف وحٍيف وٕكه ومُْف وشدده ؾٌٌْٔل
فإلًٕٚن أن يٖخذ حيف مـ هذه افنًرة افًئّ ٜواجلِقس مع أهِٓ.ٚ
ؾَد جٚء ذم صحٔ مًِؿ ظـ أيب هريرة رِض اهلل ظْف «:إِ َّن اهلل ََمالئِ َ٘م ً٥م
ىمر َ ،هم١مِذا وصمدُ وا َجمٙمًِ ً٣م همِ ِ
ايمذ ِ
قن جم٣ميمِس ِّ
ٝمف ِذىم ٌْر َ ،ومٔمدُ وا
الء ي َت َت ٌَّ ُٔم َ
َؽم َّٝم٣مر ًة ُهم ًّم َ
ألوا َم٣م زمٝمٛمَٜمؿ وزمكم ايمً ِ
وضمػ زم ْٔم ُّم ُٜمؿ زم ْٔمّم ً٣م زمِ َٟم ْصمٛم ِ َحتِ ِٜمؿ ضمتَّك َي ْٚم ُ
َّ
مء
َمٔمٜمؿ ،
ُ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ َّ
ِ
ِ
َّ
وصمؾ ¬
ٝمً َٟم َُل ُؿ اهلل َفم َّز
ايمده ْٞم َٝم٣م َ ،هم١مِذا َسم َٖم َّر ُومقا َفم ُ
ايمًمء َ ،هم ْ
رصمقا وصٔمدوا إِلم َّ
ٛمد ِفم ٍ
وهق َأفم َٙمؿ ¬ َِ :مـ َأيـ ِصم ْئتُؿ ؟ َهمٝم ُٗمق ُيمقنِ :صم ْئٛمَ٣م َِمـ ِفم ِ
ؽ دم إَ ْر ِ
ٌ٣مد َيم َ
ض:
ْ
ْ ْ َ
ْ َ
ُ َ ْ ُ
َؽ َ ،و َي ًْ َٟم ُيمقٞم َ
ُي َٚمدُ وٞم َ
َؽ َ ،و ُ ََي ِّٙم ُٙمقٞم َ
َػموٞم َ
ًٌحقٞم َ
َؽ  .وم٣مل :
ُي ُ
َؽ َ ،و ْ
َؽ ،و ُي٘م ِّ ُ
َؽ صمٛمَّت َ
يً َٟم ُيمقن ؟ َوم٣م ُيمقا َ :ي ًْ َٟم ُيمقٞم َ
وه ْؾ َر َأ ْوا صمٛمَّتل ؟ وم٣م ُيمقا :
َؽ  .وم٣مل َ :
وَم٣مذا ْ

َؽ وم٣مل ِ :
ويًت ِ
ػ يمق َ
َج ُغموٞم َ
رب  :وم٣مل  :هم َ٘م ْٝم َ
وَم َّؿ
ي ِّ
ٓ َ ،أ ْ
رأ ْوا صمٛمَّتل ؟ وم٣م ُيمقا ْ :
يًت ِ
ي٣مرب  .وم٣مل َ :و َه ْؾ َر َأ ْوا ٞم ِ
َمـ ٞم ِ
َ٣مري ؟ وم٣ميمقا ، ٓ :
َ٣مر َك
ِّ
َج ُغمون ؟ وم٣ميمقا ْ :
ْ
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ػ َيم ْق َر َأ ْوا ٞم ِ
ويً َتٕم ِْٖمروٞم َ
وم٣مل َ :هم َ٘م ْٝم َ
َؽ  ،همٝمٗمقل َ :ومدْ نم َٖم ْر ُت َُل ْؿ
َ٣مري ؟ ،وم٣م ُيمقا ْ :
ِ
وأفم َْم ْٝمت ُُٜم ْؿ َم٣م َؽم َٟم ُيمقا َ ،
َ ،
همٝمٜمؿ
َج٣مروا  .وم٣مل َ :همٝم ُٗم َ
قيمقن ِّ :
رب ْ
صمر ُِتؿ ِمَّ٣م ْاؽمت ُ
وأ ْ
َمٔمٜم ْؿ  ،همٝمٗمقل  :ويم ُف نم َٖم ْر ُت ُ ،ه ْؿ ايم َٗم ْق ُم ٓ
ُهم ٌ
٣مء إِٞم ََّم ََم َّر َ ،همج َٙمس ُ
الن فم ٌْدٌ َطم َّْم ٌ
ِ
ٝمً ُٜم ْؿ ».
َي ُْم َٗمك ِهبِ ْؿ َصمٙم ُ
شٌٕٓ ٛؼاح افهدور وضّْٖٕٔ ٜافَِقب وشً ٜافرزق
وذـر اهلل
ٌ

شٌ ٛفُؾ مُرم ٜذم افدٕٔ ٚوأخرة ,وؿد
وحٍظ اهلل ظز وجؾ فًٌِد بؾ
ٌ
أحًـ مـ ؿٚل:
بذـر اهلل ترتٚح افَِقب *** ودٕٔ ٕٚٚبذـراه تىٔ.ٛ
وـِام ـٚن اإلًٕٚن هلل ذاـر ًا وفف حٚمد ًا وصٚـر ًا ـٚن مقظقد ًا بٚفدرجٚت
افًال وافًْٔؿ ادَٔؿ ؾًـ أيب هريرة

ؿٚل :جٚء ؾَراء ادٓٚجريـ إػ

َ ٛأ ْه ُؾ افدُّ ُث ِ
قر
رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؾَٚفقا ي ٚرشقل اهلل َذ َه َ
ِ
ِ
ِ
وَم٣م َذ َ
اك ؟ ش َؾ ََُ ٚفقا ُ :ي َه ُِّ َ
ـام
قن َ
بِٚفدَّ َرجٚت اف ًُ َذ وافًَّْٔ ِؿ ادَُٔ ِؿ َؾ ََٚل َ :
قن وٓ َٕت ََهدَّ ُق  ,و َيًتِ َُ َ
ـام ٕ َُهق ُم َ ,و َيت ََهدَّ ُؿ َ
ٕ َُه ِّع  ,و َي ُهق ُم َ
ًَتؼ
قن وٓ ٕ ُ
قن َ
ِ
وش َِّؿ َ :أ َو َيم ْٝمس ومد َئمؾ اهللُ يم٘مؿ َم٣م
ؾَٚل رشقل اهللَّ َص ّذ ا ُ
هلل َظ َِ ْٔف َ
سم ََِمدَّ ُومقن؟ وذم افرواي ٜإخرى « َأ َهمال ُأ َفم ِّٙم ُٚم٘م ُْؿ َؾمٝمئ ً٣م سم ِ
ُقن زمِ ِف ََم ْـ ؽم ٌَ َٗم٘م ُْؿ
ُدرىم َ
ُقن َأ َضمدٌ َأ ْهم َّم َؾ َِمٛمْ٘مُؿ إَِّٓ ََم ْـ َصٛم ََع َِم َ
ثؾ َم٣م
قن زمِ ِف ََم ْـ َزم ْٔمدَ ىم ُْؿ َوَٓ َي٘م ُ
 ،وسم ًٌَِْ ُٗم َ
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َ
ون
َصٛمَ ْٔمتُؿ ؟ » ؿٚفقا َ :ب َذ يٚ
َػم َ
وَتٚمدُ َ
ًٌُح َ
رشقل اهللَّ َ ,ؿ َٚل  « :سم ُ
قن َ ،
ون و ُسم٘م ِّ ُ
ِ
كم ََم َّر ًة » أخرجف مًِؿ .
ُ ،د ُزمر ىم ُِّؾ َصالة َشمالشم ً٣م و َشمالشم َ
ؾٕٚيروا ي ٚوؾَُؿ اهلل ـٔػ جًؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذـر اهلل
ٍ
وفُثر مـ إظامل واهلٌٚت وافىٚظٚت وؿد ؿٚل افٌْل
مقازي ً ٚفِهدؿٚت
صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـام ذم حدي ٞأيب افدرداء ظْد أيب داود وؽره حٚو ًٚ
وأ ِ
وأزْ ىم٣مه٣م ِفمٛمدَ ََمٙمِٝم٘مِ٘مُؿ َ ،
ظذ افذـرَ « :أ َٓ ُأ َٞم ٌِّئُ٘مؿ زمِخَ ْ ِغم أفمميمِ٘مُؿ َ ،
رهمٔمٜم٣م دم
َد َرصم٣مسمِ٘مُؿ  ،وطمغم يم٘مؿ َمـ إِٞم ِ
ْٖم٣مق َّ
وطمغم يم٘مؿ َمـ أن َسم ْٙم َٗمقا
وايمق ِر ِق ،
ايمذ َه٤م َ
ٌ
ٌ
َيزمقا أفمٛم٣م َوم ُٜمؿ  ،و َي ْ ِ
َفمدُ َّوىمؿ  ،همت ْ ِ
يزمقا أ ْفمٛم٣موم٘مُؿ ؟ !  ،وم٣ميمقا َ :زم َعم  ،وم٣مل ِ :ذىم ُْر
اهللِ».
وظـ أيب هريرة

ؿٚل :زمٝمٛمم صعم اهلل فمٙمٝمف وؽمٙمؿ يًغم دم ايمْمريؼ

ِ
ون ي٣م
ون وم٣ميمقاَ :وَم٣م اظمُ َٖم ِّر ُد َ
ان َؽم ٌَ َؼ اظمُ َٖم ِّر ُد َ
مجدَ ُ
وم٣مل ٕصح٣مزمف « :ؽم ُغموا هذا ُ ْ
ؽمقل اهللِ ؟ َ ،
َر َ
ون اهلل ىمَثِ ًغماَ ،و َّ
وم٣ملَّ :
ات » أخرجف مًِؿ .
ايمذاىمِ َر ُ
ايمذاىمِ ُر َ
ايمذاىمِر ِ
ِ
وؿد ؿٚل اهلل ظز وجؾ ﴿ :و َّ ِ
ات َأ َفمدَّ اهلل ََُلؿ
ايمذاىم ِر َ
َ
يـ اهلل ىمَث ًغما َو َّ َ
ََّمٕم ِْٖم َر ًة َو َأ ْصم ًرا َفمٓمِ ًٝمم ﴾ [إحزاب.]13 :
وـؿ هل أيٚت افَرإٓٔ ٜوإحٚدي ٞافٌْقي ٜافداف ٜظذ ؾوؾ هذه
افًٌٚدة ,ؿٚل اهلل ظز وجؾ ﴿ :إِٞمَّم اظمُْ ْ٠م َِمٛم َ ِ
قهب ْؿ
يـ إِ َذا ُذىمِ َر اهلل َو ِصم َٙم ْ
ُقن ا َّيمذ َ
٦م ُوم ُٙم ُ ُ
َ
ِ
ِ
قن
َوإِ َذا سمُٙمِ َٝم ْ
ٝمٚم َ
٦م َفم َٙم ْٝم ِٜم ْؿ آ َي٣م ُسم ُف زَا َد ْ ُِت ْؿ إِ َيمٞمً٣م َو َفم َ َٰعم َر ِّهبِ ْؿ َيت ََق َّىم ُٙم َ
قن * ا َّيمذ َ
يـ ُيٗم ُ
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ِ
قن * ُأو ََٰيمئِ َ
٣مت ِفمٛمدَ
ُقن َضم ًّٗم٣م ََُّل ْؿ َد َر َصم ٌ
ؽ ُه ُؿ اظمُْ ْ٠م َِمٛم َ
َ٣مه ْؿ ُي ِٛمٖم ُٗم َ
ايمِم َال َة َوِمَّ٣م َر َز ْومٛم ُ
َّ
ِ
يؿ ﴾ [إٍٕٚل.]2-0 :
َر ِّهبِ ْؿ َو ََمٕمْٖم َر ٌة َو ِر ْز ٌق ىم َِر ٌ



وـٚن صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ذاـر ًا فربف صٚـر ًا فف ظذ ًّٕف وفذفؽ ؿٚفٝ
َ٣من َر ُؽم ُ
قل اهلل َص َّعم اهلل َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ َي ْذىم ُُر اهلل َفم َعم
ظٚئن ٜرِض اهلل ظْٓ «: ٚىم َ
ىم ُِّؾ َأ ْضم َٝم٣مٞمِ ِف » أخرجف أبق داود (. )16
وربام دظ ٚربف أن ئًْف ظذ ذـره وصُره وحًـ ظٌٚدتف ـام ذم حديٞ
ظٌداهلل بـ مًًقد ظْد امحد وح ٞظِٔف مًٚذ ـام ذم حدي ٞمًٚذ ظْد أيب
داود وؽره ورؽ ٛذم افدظٚء بفَ «:مـ َأضم٤م َأ ْن ََيت َِٜمدَ ِدم ايمده فم ِ
٣مء َهم ْٙم َٝم ُٗم ْؾ :
َ
َ ْ َ َّ
ْ
ايمٙمٜم َّؿ َأ ِفمٛمِّل َفم َعم ِذىم ِْر َك َو ُؾم٘م ِْر َك َو ُضم ًْ ِـ ِفم ٌَ٣م َدسمِ َ
ؽ ».
وؿد ؿٔؾ أحًـ مـ ؿٚل:
وخر م ٚيدخر اإلًٕٚن ذم  ...دٕٔٚه ـٔام يًتَٔؿ افديـ
ؿٌِ ً ٚصُقر ًا وفً ًٚ ٕٚذاـر ًا  ...وزوج ً ٜصٚحل ً ٜتًْٔف
ٜمؿ اصم َٔمٙمٛمل َيم َ
ذاىمرا »
ؽ ً
وـٚن مـ دظٚء افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  « :ايم َّٙم َّ
َّ٣مرا » وهل صٌٔ ٜمٌٚفٌ ٜفُثرة مالزم ٜافٌْل صذ اهلل ظِٔف
وذم روايَ « ٜذىم ً
وشِؿ هلذه افنًرة افًئّ.ٜ
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يىقل افقؿ ٝذم افُالم ظذ أدف ٜذـر اهلل وؾؤِتف وؿد جٚء افذـر مىَِ ًٚ
ومَٔدا.
ٍ
ٍ
هٔئٚت مًِقم ٜـٖدبٚر افهِقات
بٖوؿٚت مًِقم ٜأو
أم ٚادَٔد ؾٓق ادَٔد
وافهٌٚح و ادًٚء وظْد افْقم وؽر ذفؽ مـ احلٓٚت.
وأم ٚادىِؼ ؾٓق اإلـثٚر مـ افتًٌٔ و افتحّٔد و افتٌُر و افتِٓٔؾ ومٚ
ذم ذفؽ مـ إذـٚر افثٚبت ٜظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ومـ أصٓرهٚ
أضم٤م
افُِامت إربع ـام ذم حدي ٞشّرة بـ جْدب رِض اهلل ظْف« :
ه
ؽمٌح٣من اهلل واْلٚمدُ اهلل وٓ إ َيم َف
زمدأت :
زمٟمَي َّـ
َ
َ
ايم٘مال ِم إلم اهلل ٌ
يي َك ِّ
أرزمع  ٓ ،ه
أىمػم  » .أخرجف مًِؿ.
َّإٓ اهلل واهلل ُ
وظـ أيب شِّك ظْد أمحد ؿٚل افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿَ « :زمخٍ َزم ٍخ
س ََ ،م٣م َأ ْشم َٗم َٙم ُٜم َّـ ِدم اظمِْٝمز ِ
َِخل ْٚم ٍ
٣من اهلل َ ،و َْ
اْل ْٚمدُ اهلل َ ،وٓ إِ َيم َف إِٓ اهلل ،
َان ُ :ؽم ٌْ َح َ
َ
ايمِم٣ميمِ ُح ُيت ََق َّذم يمِ ْٙم َٚم ْر ِء اظمُْ ًْٙمِ ِؿ َهم َٝم ْحت ًَِ ٌُ ُف ».
ْػم َ ،وا ْيم َق َيمدُ َّ
َواهلل أىم َ ُ
ِ
ًٌَّٝمح ،
ُرونَ ،مـ
إن ِِمَّ٣م سمَذىم َ
وذم حدي ٞافًْامن بـ بنر َّ « :
صمالل اهلل ايمت َ
ِ
وي ايمٛم ِ
ِ
ٖمـ َ
وايمت َ
َّحؾ ،
ضمقل
وي ىمدَ ِّ
ايمٔمرش ََُ ،ل َّـ َد ٌّ
َّٜمٙمٝمؾ  ،وايمتَّحٚمٝمدَ يٛم َٔمْم َ
سم َُذىم ُِّر زمِم٣مضمٌِٜم٣م » أخرجف أمحد (. )16140
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وذم حدي ٞأيب هريرة رِض اهلل ظْف ذم افهحٔحغَ « :وم َ٣مل ايمٛمٌَِّ هل َص َّعم اهلل
َان َ ،ضمٌِٝم ٌَت ِ
َ٣من ِدم اظمِْٝمز ِ
٣من َ ،شم ِٗمٝم َٙمت ِ
َ٣من َفم َعم ايم ِّٙم ًَ ِ
َ٣من َطم ِٖمٝم َٖمت ِ
َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ  :ىمَٙمِ َٚمت ِ
َ٣من إِ َلم
٣من اهلل ا ْيم َٔمٓمِٝم ِؿ ».
٣من اهلل َوزمِ َح ْٚم ِد ِه ُ ،ؽم ٌْ َح َ
َح ِـ ُ :ؽم ٌْ َح َ
ايمر ْ َ
َّ
وذم حدي ٞجقيري ٜرِض اهلل ظْٓ ٚأن افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خرج
مـ ظْده ٚوهل تذـر اهلل ثؿ رجع وحك وهل ظذ حٚهلَ 8 ٚؾ ََ َٚل َ :م٣م ِز ْيم ِ
٦م
َ
٣مل ا َّيمتِل َهم٣مر ْومت ِ
اْل ِ
َفم َعم َْ
ُؽ َفم َٙم ْٝم َٜم٣م ؟ " َؿَ ٚف ْْ ًَ َٕ : ٝؿ َ ,ؿ َٚل افٌَِّْ ُّل َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف
َ
َ٦م زمِم ُوم ْٙم ِ
ٍ
٦م زمٔمدَ ِك َأرزمع ىمَٙمِم ٍ
ِ
ت َشم َال َ
٦م َُمٛم ُْذ
َو َش َِّ َؿ َ " :يم َٗمدْ ُوم ْٙم ُ َ ْ
ث ََم َّرات َ ،يم ْق ُوزٞم ْ َ
ََْ َ
٣من اهلل َوزمِ َح ْٚم ِد ِه َفمدَ َد َطم ْٙم ِٗم ِف َو ِر َو٣م َٞم ْٖم ًِ ِف َو ِز َٞم َ٥م َفم ْر ِؾم ِف
ا ْيم َٝم ْق ِم َيم َق َز َٞمت ُْٜم َّـ ُؽم ٌْ َح َ
َو َِمدَ ا َد ىمَٙمِ َمسمِ ِف"» أخرجف مًِؿ .
وذم حدي ٞشًد بـ أيب وؿٚص رِض اهلل ظْفَ « :أ َي ْٔم ِ
ج ُز َأ َضمدُ ىم ُْؿ َأ ْن

ِ
ِ
٤م ،ىم َُّؾ َي ْق ٍم َأ ْيم َ
ٛ
ػ َضم ًَٛم ٍَ٥م؟» َؾ ًَ َٖ َف ُف َش ِٚئ ٌؾ ِم ْـ ُج َِ ًَ ِٚئ ِفَ :ـ ْٔ َ
ػ َيًُْ ُ
َي٘مًْ َ
ػ حًْ ٍَٜ؟ َؿ َٚل« :يًٌح َِم٣م َئ َ٥م سمًٌَِ ٍ
َ٤م َيم ُف َأ ْيم ُ
ػ َضم ًَٛم ٍَ٥مَ ،أ ْو
ٝمح٥مَ ،هم ُٝم ْ٘مت ُ
ْ َ
ُ َ ِّ ُ
َأ َحدُ ََٕ ٚأ ْف َ َ َ
ُي هط َفمٛمْ ُف َأ ْيم ُ
ػ َطمْمِٝمئ ٍَ٥م» أخرجف مًِؿ(.)0467
َُ
٣من اهلل َوزمِ َح ْٚم ِد ِه ِدم
وذم حدي ٞأيب هريرة رِض اهلل ظْفََ «:م ْـ َوم َ٣مل ُؽم ٌْ َح َ
َ٦م َِم ْث َؾ َز َزم ِد ا ْيم ٌَ ْح ِرش أخرجف
٦م َفمٛمْ ُف َطم َْم٣م َي٣م ُه َ ،وإِ ْن ىمَ٣مٞم ْ
َي ْق ٍم َِم٣م َئ َ٥م ََم َّر ٍة ُ :ضم َّْم ْ
مًِؿ.
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وذم حدي ٞأيب أيقب رِض اهلل ظْف :ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف
وضمد ُه َٓ َ ِ
وشِؿََ :م ْـ َ
يؽ يم ُفَ ،يم ُف اظمُ ْٙم ُ
ِش َ
اْلٚمدُ َ ،و ُهق
وم٣مل ٓ إيم َف إَّٓ اهللَّ ْ
ؽ ،و َيم ُف ْ
فممم َمر ٍ
ٍ ِ
َ٣من ىم ََٚم ْـ َأ ْفمت ََؼ ْأرزمٔم َ٥م َأٞم ُٖم ٍ
س َِمـ َويمِد
ات :ىم َ
َفم َعم ىم ُِّؾ َيشء َومد ٌيرَّ ْ ،
إؽم ِ
مفم َ
ٝمؾ ش متٍؼ ظِٔف .
ْ
وذم حدي ٞأيب هريرة رِض اهلل ظْف ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:
« ََم ْـ َوم َ٣مل  َٓ :إِ َيم َف إِ َّٓ اهلل َو ْضمدَ ُه َٓ َ ِ
ؽ َو َيم ُف َْ
يؽ َيم ُف َ ،يم ُف اظمُْ ْٙم ُ
ِش َ
اْل ْٚمدُ َ ،و ُه َق َفم َعم
مم ِة ِر َوم ٍ
٦م َيم ُف
٣مب َ ،وىمُتِ ٌَ ْ
يش ٍء َوم ِد ٌير  ،دم يق ٍم َِم٣م َئ َ٥م ََم َّر ٍة  ،ىمَ٣مٞم ْ
َ٦م َيم ُف َفمدْ َل َفم َ َ
ىم ُِّؾ َ ْ
ايمُم ْٝم َْم ِ
َ٦م َيم ُف ِضم ْرزًا َِم َـ َّ
٣من َي ْق ََم ُف َذيمِ َؽ
٦م َفمٛمْ ُف َِم٣م َئ ُ٥م َؽم ِّٝمئ ٍَ٥م َ ،وىمَ٣مٞم ْ
َِم٣م َئ ُ٥م َضم ًَٛم ٍَ٥م َ ،و ُ ِحم َٝم ْ
ت َأضمدٌ زمِ َٟم ْهم َّم َؾ ِِمَّ٣م صم ِ
ضمتَّك يٚم ِِس  ،و ََل ي ْٟم ِ
رصم ٌؾ َفم ِٚم َؾ َأ ْىم َث َر َِم ْـ َذيمِ َ
ؽش
٣مء زمِف إِ َّٓ ُ
َ
َ ُْ َ َ َْ
َ َ
أخرجف مًِؿ .
وـؿ هل اهلٌٚت افًئامت وادُرمٚت اجلزيالت مـ رب إراوغ و
افًّقات فِذاـريـ فف و افذاـرات وهلذا جٚء ذم حدي ٞظٌداهلل بـ ظّرو
رِض اهلل ظْف ظْد اإلمٚم أمحدَ :أ َّن افٌَِّْ ِّل َص َّذ اهلل َظ َِ ْٔ ِف َو َش َِّ َؿ َؿ َٚلَ :طم ِْم َٙمت ِ
َ٣من
َأ ْو َطم َّٙمت ِ
ُي٣مهمِ ُظ َفم َٙم ْٝم ِٜم َم َر ُصم ٌؾ َُم ًْٙمِ ٌؿ إِ َّٓ َد َطم َؾ َْ
ُه٣م َي ًِ ٌغم َو ََم ْـ َي ْٔم َٚم ُؾ
َ٣من َٓ ُ َ
اجلٛمَّ َ٥م ُ َ
ِهبِ َم َومٙمِ ٌ
مما ِدم ُد ُزم ِر ىم ُِّؾ َص َال ٍة
َػم اهلل َفم ْ ً
مما َو َ َْت َٚمدُ اهلل َفم ْ ً
ٝمؾ سم ًَُ ٌِّ ُح اهلل َفم ْ ً
مما َو ُسم٘م ِّ ُ
ػ َو َمخ ُْس َِم٣مئ ٍَ٥م ِدم اظمِْٝمز ِ
قن زمِ٣ميم ِّٙم ًَ ِ
َهم َذيمِ َ
٣من َو َأ ْيم ٌ
َان َوسم ًَُ ٌِّ ُح َشم َال ًشم٣م
ؽ َِم٣م َئ ٌ٥م َو َمخ ًُْ َ
ِ
ِ
ِ
٣مء َٓ َيدْ ِري َأ َّيت ُُٜم َّـ َأ ْر َزم ٌع
َػم َأ ْر َزم ًٔم٣م َو َشم َالشم َ
كم َو َ َْت َٚمدُ َشم َال ًشم٣م َو َشم َالشم َ
َو َشم َالشم َ
كم َفم َْم ٌ
كم َو ُسم٘م ِّ ُ
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ػ ِدم اظمِْٝمز ِ
ؽ َِم٣م َئ ٌ٥م زمِ٣ميم ِّٙم ًَ ِ
قن إِ َذا َأ َطم َذ ََم ّْم َج َٔم ُف َهم َذيمِ َ
٣من َو َأ ْيم ٌ
َان َهم َٟم هي٘م ُْؿ َي ْٔم َٚم ُؾ
َو َشم َال ُشم َ
ِدم ا ْيم َٝم ْق ِم َأ ْيم َٖم ْ ِ
كم َو َمخ َْس َِم٣مئ َِ٥م َؽم ِّٝمئ ٍَ٥م َوم٣م ُيمقا َي٣م َر ُؽم َ
قل اهلل َىم ْٝم َ
ُه٣م َي ًِ ٌغم َو ََم ْـ َي ْٔم َٚم ُؾ
ػ َُ
ِِ
ِ
ِهبِ َم َومٙمِ ٌ
ٝمؾ َوم َ٣مل َي ْٟم ِيت َأ َضمدَ ىم ُْؿ َّ
٣مصم َ٥م ىم ََذا
ايمُم ْٝم َْم ُ
٣من إِ َذا َهم َر َغ َم ْـ َص َالسمف َهم ُٝم َذىم ُِّر ُه َضم َ
او َْمجع ي ْٟمسمِ ِ
٣من َهم ُٝمٛم َِّق َُم ُف َوم ٌْ َؾ َأ ْن َي ُٗم َ
َوىم ََذا َهم َٝم ُٗمق ُم َو َٓ َي ُٗم َُ
ٝمف َّ
قَل٣مش.
ايمُمٝمْ َْم ُ
قَل٣م َهم١مِ َذا ْ َ َ َ

ومـ ـْقز اجلْ ٓ ٜضمقل وٓ ومقة إٓ زم٣مهلل ـام ذم حدي ٞأيب مقشك
وؽره روقان اهلل ظِٔٓؿ متٍؼ ظِٔف .
وذـر اهلل هق احلهـ احلهغ ـام ذم وصٔ ٜحئك بـ زـري ٚفٌْل إهائٔؾ
حل ِ
ٚر َ
ث إَ ْص ًَ ِر َّيَ « :أ َّن ايمٛمٌَِّ َّل َص َّعم اهلل َفم َٙم ْٝم ِف
ؾًْد افسمذي ( )0641ظـ ا َ
س ىمَٙمِم ٍ
ت َأ ْن َي ْٔم َٚم َؾ ِ َهب٣م َو َي ْٟم َُم َر زمٛمل
َو َؽم َّٙم َؿ َوم َ٣مل :إِ َّن اهلل َأ ََم َر َ ْ
ُي َٝمك ْزم َـ َزىم َِر َّي٣م زمِ َخ ْٚم ِ َ
ِ
ِ
ٝمًك :إِ َّن اهلل َأ ََم َر َك
إهائٝمؾ َأ ْن َي ْٔم َٚم ُٙمقا ِ َهب٣مَ ،وإِ َّٞم ُف ىمَ٣م َد َأ ْن ُي ٌْْم َئ ِ َهب٣مَ ،هم َٗم َ٣مل فم َ

س ىمَٙمِم ٍ
ت يمِ َت ْٔم َٚم َؾ ِ َهب٣م َوسم َْٟم َُم َر زمٛمل إهائٝمؾ َأ ْن َي ْٔم َٚم ُٙمقا ِ َهب٣مَ ،هم١مِ ََّم٣م َأ ْن سم َْٟم َُم َر ُه ْؿ،
زمِخَ ْٚم ِ َ
ُي َٝمكَ :أ ْطم َُمك إِ ْن َؽم ٌَ ْٗمتَٛمِل ِ َهب٣م َأ ْن ُ ْ
ُي ًَ َ
ػ ِِب َأ ْو ُأ َفم َّذ َب،
َوإِ ََّم٣م َأٞمَ٣م ُآَم ُر ُه ْؿَ ،هم َٗم َ٣مل َ ْ
ايممم ِ
َهمجٚمع ايمٛمَّ٣مس ِدم زمٝم ِ
ِ
سَ ،هم ْ٣مَم َت َ
٦م ا َْظم ْٗم ِد ِ
فَ ،هم َٗم َ٣مل :إِ َّن
َ
َ َ َ
َْ
أل اظمَْ ًْجدُ َو َوم َٔمدُ وا َفم َعم ه َ
س ىمَٙمِم ٍ
َ ِ
ت َأ ْن َأ ْفم َٚم َؾ ِ ِهب َّـَ ،و ُآَم َرىم ُْؿ َأ ْن َسم ْٔم َٚم ُٙمقا ِهبِ َّـَ :أ َّو َُل َّـ َأ ْن
اهلل أ ََم َرن زمِ َخ ْٚم ِ َ
ُممىمُقا زمِ ِف َؾم ْٝمئً٣مَ ،وإِ َّن ََم َث َؾ ََم ْـ َأ ْ َ ِ
َسم ْٔم ٌُدُ وا اهلل َوَٓ سم ْ ِ
ؼمى
ِش َك زم٣مهلل ىم ََٚم َث ِؾ َر ُصم ٍؾ ْاؾم َ َ
ِِ
ِ
ص ََم٣ميمِ ِف زمِ َذ َه ٍ
َفم ٌْدً ا َِم ْـ َطم٣ميمِ ِ
٣مفم َٚم ْؾ
٤م َأ ْو َو ِر ٍقَ ،هم َٗم َ٣ملَ :هذه َد ِاري َو َه َذا َفم َٚمقم َهم ْ
ُقن َفم ٌْدُ ُه
َ٣من َي ْٔم َٚم ُؾ َو ُي َ٠م ِّدي إِ َلم َنم ْ ِغم َؽم ِّٝم ِد ِهَ ،هم َٟم هي٘م ُْؿ َي ْر َى َأ ْن َي٘م َ
َو َأ ِّد إِ َ َّرمَ ،هم٘م َ
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ِ
ؽ؟ وإِ َّن اهلل َأَمرىمُؿ زمِ٣ميمِمال َِةَ ،هم١مِ َذا ص َّٙمٝمتُؿ َهم َ ِ
ِ
٤م
ال َسم ْٙمتَٖمتُقا َهم١مِ َّن اهلل َيٛمِْم ُ
َّ
ىم ََذيم َ َ
َ ْ ْ
ََ ْ
٣ميمِم َٝم٣ممَِ ،هم١مِ َّن ََم َث َؾ َذيمِ َؽ
َو ْصم َٜم ُف يمِ َق ْصم ِف َفم ٌْ ِد ِه ِدم َصالَسمِ ِف ََم٣م ََل ْ َي ْٙمت َِٖم ْ
٦مَ ،و ُآَم ُرىم ُْؿ زمِ ِّ
ِ ِ ٍ
٤م َأ ْو ُي ْٔم ِ
ْص ٌة همِ َٝمٜم٣م َِم ًْ ٌ
ج ٌُ ُف
ؽَ ،هم ُ٘م هٙم ُٜم ْؿ َي ْٔم َج ُ
ىم ََٚم َث ِؾ َر ُصم ٍؾ دم فم َِم٣م َزم٥م ََم َٔم ُف ُ َّ

ِ ِ
ِ
ِرُيٜم٣م ،وإِ َّن ِريح ايمِم٣مئِ ِؿ َأ ْؿمٝم ِ
٣ميمِمدَ َوم ِ٥م َهم١مِ َّن
٤م فمٛمْدَ اهللِ َم ْـ ِريحِ اظمْ ًْ٘م َق ُآَم ُرىم ُْؿ زمِ َّ
َ ُ
َ َّ
َُ َ
َ
ه ُه ايم َٔمدُ هوَ ،هم َٟم ْو َشم ُٗمقا َيدَ ُه إِ َلم ُفمٛم ُِٗم ِف َو َومدَّ َُمق ُه يمِ َٝم ْ ِ
ََم َث َؾ َذيمِ َ
ي ُزمقا
ؽ ىم ََٚم َث ِؾ َر ُصم ٍؾ أ َ َ
فمٛمُ َٗمفَ ،هم َٗم َ٣ملَ :أٞمَ٣م َأ ْهم ِد ِ
يف َِمٛمْ٘م ُْؿ زمِ٣ميم َٗمٙمِ ِ
ٝمؾ َوايم٘مَثِ ِغمَ ،هم َٖمدَ ى َٞم ْٖم ًَ ُف َِمٛم ُْٜم ْؿَ ،و ُآَم ُرىم ُْؿ َأ ْن
ُ ُ

ِ َ ِ ِ
سم َْذىم ُُروا اهلل َهم١مِ َّن ََم َث َؾ َذيمِ َ
ها ًفم٣م َضمتَّك إِ َذا
ؽ ىم ََٚم َث ِؾ َر ُصم ٍؾ َطم َر َج ايم َٔمدُ هو دم أ َشم ِره َ
َأسمَك َفم َعم ِضم ِْم ٍـ َضم ِِم ٍ
كم َهم َٟم ْضم َر َز َٞم ْٖم ًَ ُف َِمٛم ُْٜم ْؿ ،ىم ََذيمِ َ
ُي ِر ُز َٞم ْٖم ًَ ُف َِم َـ
ؽ ايم َٔم ٌْدُ َٓ ُ ْ
ايمُم ْٝم َْم ِ
٣من إَِّٓ زمِ ِذىم ِْر اهللَِ ،وم َ٣مل ايم َّٛمٌِ هل َص َّعم اهلل َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿَ :و َأٞمَ٣م ُآَم ُرىم ُْؿ زمِخَ ْٚم ٍ
َّ
س
اجلٜم٣مد و ِ
اَل ْج َر ُة َو َ
اجل َم َفم ُ٥مَ ،هم١مِ َّٞم ُف ََم ْـ َهم َ٣مر َق
ايمً ْٚم ُع َوايم َّْم٣م َفم ُ٥م َو ِ َ ُ َ
اهلل َأ ََم َر ِن ِهبِ َّـَّ ،
َ
اجل َم َفم َ٥م ِومٝمدَ ِؾم ْ ٍػم َهم َٗمدْ َطم َٙم َع ِر ْزم َٗم َ٥م ا ِإل ْؽم َ
ال ِم َِم ْـ ُفمٛم ُِٗم ِف إَِّٓ َأ ْن َي ْر ِصم َعَ ،و ََم ْـ ا َّد َفمك
اجل ِ
َد ْفم َقى َ
٣مهٙمِ َّٝم ِ٥م َهم١مِ َّٞم ُف َِم ْـ ُصم َث٣م َصم َٜمٛم ََّؿَ ،هم َٗم َ٣مل َر ُصم ٌؾَ :ي٣م َر ُؽم َ
قل اهللِ َوإِ ْن َص َّعم
ِِ
ِ
كم
َو َص٣م َم؟ َوم َ٣ملَ :وإِ ْن َص َّعم َو َص٣م َمَ ،هم٣م ْد ُفمقا زمِدَ ْفم َقى اهللِ ا َّيمذي َؽم َّمىم ُُؿ اظمُْ ًْٙمٚم َ
ِِ
كمِ ،فم ٌَ٣م َد اهللش.
اظمُْ ْ٠مَمٛم َ
ؾُِْـ ظٌٚد اهلل صٚـريـ فربْ ٚذاـريـ فف مثْٔغ ظِٔف حٚمديـ فف تٚئٌغ
ورجٚظغ إفٔف ؾ٘ن مـ اظيؿ ذـر اهلل آشتٌٍٚر وفذفؽ
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َؿ َٚل افٌَِّْل ص َّذ اهلل َظ َِٔ ِف وش َِّؿُ « :ؿمقزمك ظمَ ِـ وصمدَ ِدم ص ِ
حٝم َٖمتِ ِف ْاؽمتِ ْٕم َٖم ً٣مرا
َ
ْ َ َ
َ
ُّ َ
ْ َ َ َ



ىمَثِ ًغماش أخرجف افسمذي .

وح ٞافٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ آشتٌٍٚر ورؽ ٛؾٔف وـٚن يٖت
بف ذم أدبٚر افًٌٚدات وذم ٍ
ـثر مـ ادجٚفس ؾًـ أيب ْبر َز َة إشِّل ,ؿٚل:
ُ
رشقل اهلل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -يَقل َ
بٖخ َر ٍة إذا أرا َد أن يَقم ِمـ
ـٚن
ِ
َؽ ايمٙمٜمؿ وزمِ ِ
أؽمتٕمٖم ُرك
أٞم٦م،
حٚمد َك ،أؾمٜمدُ أن ٓ إيمف إٓ َ
ادجِس" :ؽمٌح٣مٞم َ ُ َّ
َ
وأسمقب إيمٝمؽ" ,ؾَٚل ٌ
رشقل اهلل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َ ,-
إٕؽ
رجؾ :يٚ
ُ
ِ
َفت َُ ُ
اظمجٙمس"
ي٘مقن دم
م ,ٙؾَٚل" :ىمٖم٣مر ٌة ظم٣م
قل ؿقًٓ مَ ٚ
ـْ ٝتَق ُفف ؾٔام َ
ُ
أخرجف أبق داود (. )2637
وص ظـ ابـ ظّر رِض اهلل ظْف « :إِ ْن ُىمٛمَّ٣م َيمٛمَ ُٔمده يمِرؽم ِ
قل اهلل َص َّعم اهلل
َ ُ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
َفم َٙم ْٝم ِف َو َؽم َّٙم َؿ ِدم اظمَْ ْجٙمِ ِ
ُ٤م َفم َ َّقم إِٞم َ
ْ٦م
َّؽ َأٞم َ
س ا ْيم َقاضمد َم٣م َئ َ٥م ََم َّرةَ « :ر ِّب انمْٖم ْر ِرم َوسم ْ
ايمتَّقاب ِ
ٝمؿ » أخرجف أبق داود .
ايمرضم ُ
َّ ُ َّ
ؾًِْٔ ٚبّالزم ٜافتقب ٜواإلٕٚب ٜإػ اهلل ظز وجؾ وظِْٔ ٚبٚإلـثٚر مـ ذـره
وصُره فًؾ ذفؽ أن يُقن شٌٌ ً ٚذم رؾع درجٚتْ ٚوتٍُر شٔئٚتْ ٚواإلـثٚر ممٚ
يّـ اهلل ظز وجؾ بف ظذ ظٌٚده ادٗمْغ.
شٌٛ
شٌ ٛاهلقان ذم افداريـ 8
وإيٚـؿ واإلظراض ؾ٘ن اإلظراض
ٌ
ٌ
شٌ ٛفًِذاب إفٔؿ
شٌ ٛفًَقة افَِ8 ٛ
فٌٍِِ ٜظـ ذـر اهلل ظز وجؾ 8
ٌ
ٌ
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فمر َض َفمـ ِذىمري َهم١مِ َّن َيم ُف ََم َ
َحمم ُه َيق َم
ـام تَدم ﴿ َو ََمـ َأ َ
ٔمٝمُم ً٥م َوٛم٘مً٣م َوٞم ُ ُ
ِ
ٝم٣مَم ِ٥م َأفمٚمك﴾[ضف ]102 :ظٔن ٜوُْ ٜذم دٕٔٚه وذم ؿزه وآخرتف.
ايمٗم َ
وذـر اهلل ضٚظتف ـام ؿٚل شًٔد ابـ جٌر وؽره وؿد اخرج افٌخٚري مـ
أن َر َ
حدي ٞأبق واؿد افِٔثل َّ
هلل ظِٔف وش َِّ َؿ ب َْْٔام هق َجٚف ِ ٌس ذم
شقل اهلل َص َّذ ا ُ
ادًَ ِج ِد وافَّْٚس مًف إ ْذ أ ْؿٌ َؾ َث َال َث ٍُ ٍَ َٕ ٜر ,ؾٖ ْؿٌ َؾ ا ْثْ ِ
َٚن إػ ر ِ
هلل
شقل اهلل َص َّذ ا ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ظِٔف وش َِّؿ و َذهِ ٛ
ظذ ر ِ
واحدٌ َ ,
شقل اهلل َص َّذ اهللُ ظِٔف وش َِّ َؿ,
َ َ َ
ؿٚلَ :ؾ َق َؿ ٍََ َ ٚ
حل ِْ ََ َِ ٜؾ َج َِ َس ؾِ َٔٓ ,ٚو َأ َّمَ ٚ
أخ ُرَ :ؾ َج َِ َس
ؾٖ َّمَ ٚ
مهَ :ٚؾ َر َأى ُؾ ْر َج ً ٜذم ا َ
أحدُ ُ َ
َخ ِْ ٍَٓؿ ,و َأم ٚاف َّثٚف ِ ُ :ٞؾٖدبر َذ ِ
اه ًٌَ ,ٚؾ َِ َّام َؾ َر َغ َر ُ
هلل ظِٔف وش َِّ َؿ
شقل اهلل َص َّذ ا ُ
ََْ
َّ
ُ ْ
ِ
آوا ُه اهللَ ،
ُ
َ
وأ ََّم٣م
همٟموى إلم اهلل َهم َ
أضمدُ ُه ْؿ َ
ػمىم ُْؿ َفم ِـ ايم َّٛم َٖم ِر ايم َّث َال َشم٥م؟ َّأَم٣م َ
ؿٚلَ :أٓ أ ْطم ِ ُ
٣مؽمت َْح َٝم٣م اهلل َمٛمفَ ،
أطم ُر همٟم ْفم َر َض همٟم ْفم َر َض اهلل فمٛمْف.
وأ ََّم٣م َ
َ
٣مؽمت َْح َٝم٣م َهم ْ
أطم ُر َهم ْ
واجلزاء مـ جْس افًّؾ ؾ٘ذا أظرض اهلل ظز وجؾ ظْؽ ؿىع ظْؽ ـؾ
خر وـٚن شٌ ٛفًذابؽ وظَٚبؽ ذم دٕٔٚك وأخراك ًٕٖل اهلل افًالمٜ
وافًٚؾٔ.ٜ
واذا ؽٍؾ اإلًٕٚن ظـ ضٚظ ٜاهلل ظز وجؾ ومروٚتف ـٚن ذفؽ مـ أظيؿ
أشٌٚب ظذابف
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﴿ َو َيم َٗمدْ َذ َر ْأٞمَ٣م َِجل َٜمٛم ََّؿ ىمَثِغما َِّم َـ ِْ
اجل ِّـ َو ْ ِ
اإل ِ
قن ِ َهب٣م
قب َّٓ َي ْٖم َٗم ُٜم َ
ٞمس ََُل ْؿ ُوم ُٙم ٌ
ً
ِ
قن ِ َهب٣م ُأو ََٰيمئِ َ
ؽ ىم َْ٣مَٕ ْٞم َٔم٣م ِم َزم ْؾ ُه ْؿ
ان َّٓ َي ًْ َٚم ُٔم َ
ون ِ َهب٣م َو ََُل ْؿ آ َذ ٌ
ٌم َ
َو ََُل ْؿ َأ ْفم ُ ٌ
كم َّٓ ُي ٌْ ُ
َأ َو هؾ ُأو ََٰيمئِ َ
قن ﴾ [إظراف.]157 :
ؽ ُه ُؿ ا ْيمٕمَ٣مهمِ ُٙم َ
ؾًْقذ بٚهلل مـ افٌٍِ ٜواإلظراض واهلل اهلل ذم اإلؿٌٚل ظذ ضٚظ ٜاهلل
وشٌحٕٚؽ افِٓؿ ربْ ٚبحّدك ٓ إفف إٓ إٔ ٝأشتٌٍرك وأتقب إفٔؽ.
وبحّد اهلل ظز وجؾ ؿد ذـرٕ ٚذم هذه ادجٚفس أـثر مـ شتغ ُخَِ ًٚ
ٕهٍٓ ٚمم ٚأمر اهلل بف ورؽ ٛؾٔف و دظ ٚإفٔف ورؽ ٛؾٔف رشقل اهلل صذ اهلل
ظِٔف وشِؿ وٓزمف و دظ ٚإفٔف وٕهٍٓ ٚمم ٚحذر مْف ربْ ٚظز وجؾ وحذر مْف

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وؿٌؾ ذفؽ وـٚن ادَهد مـ هذه ادجٚفس
أن ٕتخِؼ بٖخالق وآداب افَرآن وأن ٕتٖشك بٚفٌْل ظِٔف افهالة وافًالم
ومٌْٚه ٚظذ م ٚذـره مًِؿ ذم صحٔحف ظـ ظع ابـ أيب ضٚف ٛرِض اهلل ظْف
أن مـ دظٚء افٌْل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ« :ايمٙمٜمؿ ْاه ِد ِن َِٕ ْضم ًَ ِـ ْإَ ْطم َال ِق َٓ
ف َفمٛمِّل َؽم ِّٝمئ ََٜم٣م َٓ َي ْ ِ
ْ٦م ِ ْ ،
ْ٦م»
ف َفمٛمِّل َؽم ِّٝمئ ََٜم٣م إِ َّٓ َأٞم َ
ٌم ُ
اْص ْ
َ َْي ِدي َِٕ ْضم ًَٛم ِ َٜم٣م إِ َّٓ َأٞم َ
ِ ِ
ِ
كم ﴾
٤م ا ُْظم ْحًٛم َ
ؾٌٌْٔل فْ ٚأن ٕالزم حمٚشـ إخالق مع ربْ ﴿ ٚإِ َّن اهللََّ ُُي ه
ومع إًٍْٔ ٚوؽرٕ. ٚ
وظِْٔ ٚأن ُٕقن ذم ٍ
بًد ظـ شٍٚشػ إخالق مع ربْ ٚوإًٍْٔ ٚثؿ مع
وشٌ ٛفٌٌض افًٌد
شٌ ٛفًٌد افًٌد ظـ ربف
ٌ
ؽرٕ ٚؾ٘ن شٍٚشػ إخالق ٌ
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مـ افْٚس ؾُِام ـٚن اإلًٕٚن واص ً
ال فِْٚس حمًْ ً ٚإفٔٓؿ ـٚن ذفؽ مـ
أشٌٚب حمٌتٓؿ فف ودظٚئٓؿ وثْٚئٓؿ ظِٔف وـِام ـٚن مٍرض ً ٚذم حَٓؿ مؤً ًٚ
مٗذي ً ٚهلؿ ـٚن مـ أشٌٚب فًْف و افدظٚء ظِٔف إػ ؽر ذفؽ.
وؾَْ ٚاهلل و إيٚـؿ فىٚظتف ومروٚتف وبٌِْ ٚشٌٔؾ روقإف إٕف ويل ذفؽ و
افَٚدر ظِٔف وشٌحٕٚؽ افِٓؿ ربْ ٚبحّدك ٓ إفف إٓ إٔ ٝاشتٌٍرك وأتقب
إفٔؽ.
وـ ٕٝٚإٓتٓٚء مـ مراجًتف :
 /06مـ افًَدة احلرام  1221 /هـ
واحلّد هلل رب افًٚدغ .
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