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 لعفو ربه العزيزالفقري 
 حممد بن هاشم عبد العزيز

ـْه َو َغَف ـَا اهلُل َعن  َر َلُه ِبَمنِِّه َو َكَرِمهَعف
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 اإلٖدا٤

 

 

إلك مـ قاسمنل يف صفقلتل أحالمل, وشاصرين يف شبابل أفراحل 

بف أزري كما كان هاارون لمقساك  وأحزاين, إلك وزيري الذي شدَّ اللُ 

ب دربل, إلك شقوقل الغاالل فياولة , إلك رفوؼ طمري, وصاح

 الشوخ/ 

 محؿقد هاشؿ طبد العزيز

الااذي أسااي  الل أن يجملااف مااـ المباااد الرباااىووـ, وأن يكااقن مااـ 

الملماء الماملوـ, وأن يمتماف الل بالحاحة والمافواة, وأن يباار  لاف يف 

 .أوٓده اللهؿ آموـ
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 َكد١َ املؤيف

 

هِ   اْلُمنَاازَّ
ِ
ـِ إَْشااَباِه فِاال إَْسااَماِء َوإَْوَصاااِ   اْلَحْمااُد لل ـِ  ,َطاا ِس َطاا اْلُمَقاادَّ

ـِ اْطتِاَراٍ   ,اْلَجَقاِرِح َوأِٓت َوإَْصَراِ   ْت َطا تِِف إَْكَقاُن َوَأَقارَّ  ,َخَيَمْت لِِمزَّ

 فِل اْىِقَواِدَهاا َتَخااُ  
َ
اَر َفِمنْا ,َواْىَقاَدْت َلُف اْلُقُلقُب َوِهل ْْ رر َتْحِقياِف َأْىاَزَ  اْلَق ُف الادر

َماَ . ,إَْصَداُ    َومِنُْف ُققُت اْلُبُذوِر ُيَربِّل اليِّ

ـَ َفَشااِهُدوا ـَ اْلَوِقااو ْوااِؾ َفَوااِهُروا َوَشااِهُدوا ,َكَشااَػ لِْلُمتَِّقااو  ,َوَأَقاااَمُهْؿ فِاال اللَّ

ْىَوا َفَرَفُيقا َوَزِهُدوا ـُ َأْضَواٌ   ,َوَأَراُهْؿ َطْوَب الدر  .َوَقاُلقا َىْح

َْاَيا َوآْقتَِراِ   َوُأَصالِّل َطَلاك رساقلف محماد الاذي  ,َأْحَمُدُه َطَلك َسْتِر اْلَخ

 أما بعد:, أىز  طلوف قا 

قاق   إنَّ يف فْارة ىباؾ ىواتْوع أن  ,فٌن المبقدية مركقزة يف فْرة اإلىوان

ؾ وٓ ثقافة وٓ فلوفة إىما يملًه اإليمان باالل جا ,ٓ يملًه طلؿ ااإلىوان فراغً 

حتاك تجاد  ,والجاقع والظماي ,وستظؾ الفْرة اإلىواىوة ُتِحاسر باالتقتر ,وطال

 وتتقجف إلوف. ,وتًمـ بف ,الل

فماا أشاقك  ,فٌذا لؿ يجاد اإلىواان ربَّاف وهاق أقارب إلواف ماـ حباؾ القرياد

 وما أخوب سموف! ,حواتف وما أتمس حظف

باؾ  ,قوقةولـ يجد الح ,ولـ يجد الوكونة ,إن اإلىوان لـ يجد الومادة -
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 .{91}احلرش: [  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]لـ يجد ىفوف ذاهتا قا  تمالك  

 ,اأن اإلىوااان لااـ يجااد ربَّااف إٓ إذا كااان ربَّاىو اا ومننـ هـننا ونننع أن كعؾننؿ:

بِّ سبحاىف وتمالك. اوممنك ذلؽ  أن يكقن منوقبً   إلك الرَّ

َـّ الرباىووـ  وأن يكقن المارء ,طملة ىادرة ودرة يتومة وجقهرة كريمة ,ولك

باؾ إن الرباىواة والبحاث طنهاا  ,تلؽ أمنوة غالوة وحلؿ رائع وغاية سااموة اىو  ربا

وكاؾ  ,وكاؾ داطواة ححاوػ مخلاص ,منهج وهاد  لكاؾ موالؿ صاادع واعٍ 

 وكؾ تقل يممؾ لمز دينف. ,مقحد يبغل القرب مـ ربف

  :ومـ هـا أققل 

لفاات ىظااري أن  ,طناادما كناات أبحااث إلطااداد كتااابل سرباىوااة اإلسااال  

وجاب طلواف  ,والمولؿ الذي يًمـ هباذا المانهج ,سال  منهج رباين خالصاإل

 ٓ سااوما وأن الل أمرىااا فقااا  تمااالك   ,اأن يبحااث كوااػ يكااقن كمنهجااف رباىًواا

وبدأت أبحث طـ صافات هباا يكاقن المباد  ,{91}آل عمران: [ ڍ ڍ]

 ووقفت طلك صفات طديدة للمبد الرباين منها  ,مـ الرباىووـ

 ٺ ٺ] مـ الل كما قا  يقسػ  االشهقة الحرا  خقفً  الرباين يدع -1

 .{32}يوسف: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

والرباين ٓ ييكؾ الما  الحرا  لممرفتف أن الما  الحارا  ثماـ لجهانؿ  -2

 ييكاؾ الرشاقة وٓ الرباا وإىماا الربااين يكفواف قاق  الل  والمواذ بالل فالربااين ٓ

 .{85ىس:}يو [ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک]
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والرباين ٓ يركـ إلك ضالؿ وٓ يماوىف وٓ يمشل يف ركاباف ٕىاف يتاذكر  -3

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] قاااق  الل 

 .{992}هود: [ ہ ہ ہ ۀ ۀ

ااـ مناف كمااا فماؾ يقسااػ وقااا   -4 والربااين يمفااق طاـ مااـ ضلماف إذا تمكَّ

 [﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے] إلخقتف 

 .{13}يوسف:

نننَلْكُ ُؿ » ماااع أهاااؾ مكاااة لماااا َقااااَ   ساااق  وهكاااذا فماااؾ الر ََ اْذَهُبنننقا 

 , وغور ذلؽ مـ الحفات الكثور. 1س.«الطَُّؾَؼاءُ 

ولق أردت الكتابة طـ كؾ ماا يمكاـ أن يقصاػ باف المباد الربااين لْاا   -

ماع زياادة  ,لكنال اكتفوات بالحافات الاقاردة يف كتااب الل تماالك ,االكال  جدً 

آتباع . وجملات الحافات  ,ىوة  هما  سالتقحودصفتوـ مـ لقاز  الحواة الربا

 فجاء الكتاب كأيت  ,القاردة يف القرآن بونهما

د. الؿبحث إول:  الرباين مقحِّ

 الرباين صالب للملؿ.  الؿبحث الثاين

   الرباين ثابت.الؿبحث الثالث

   الرباين صابر.الؿبحث الرابع

   الرباين يحكؿ بما أىز  الل.الؿبحث الخامس

                                      
 . 293/ 13  سممرفة الونـ وأثار  1س
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   الرباىوقن حفظة.لؿبحث السادسا

   الرباىوقن شهداء.الؿبحث السابع

   الرباين غوقٌر لل.الؿبحث الثامـ

   الرباين متبع ٓ مبتدع.الؿبحث ال اسع
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 عًُٞ يف ٖرا ايهتاب

 

   منف المقن والمدد والتقفوؼ وقمت بأيت  اصالبً  ا باللاىْلقت موتمونً 

أتكلااؿ طنااف  ,ات المبااد الرباااين مقضااقطً جملاات كااؾَّ صاافٍة مااـ صاافا -1

 وأوضحف.

طلك أن يكقن حديثل مـ كال  الل ومـ كال  رساق  الل  اكنُت حريًح  -2

 وبمد ذلؽ أذكر بمض إققا  مـ كال  الولػ الحالح., 

اساؿ الوااقرة  اطازوت أياات إلاك مقاضامها يف القارآن الكاريؿ ذاكارً  -3

 ورقؿ أية.

فاايذكر مااـ روى الحااديث مااـ أئمااة هااذا  ,قماات بتخااريج إحاديااث -3

وإن كااان يف  ,وإن كااان يف البخاااري ومواالؿ أو يف أحاادهما اكتفواات ,الشااين

ذكار درجاة الحاديث ماـ صاحة أو  اغورهما أذكر مـ رواه وخرجاف موتحاحبً 

 ضمػ أو...... وهذا يف إطؿ الغالب.

طلك ذكار  اولهذا كنت حريًح  ,القحص والمقاقػ لها أثر يف النفقس -4

 ,ومقاقااػ مااـ حواااة إىبواااء الكاارا   ,لمقاقااػ مااـ حواااة الرسااق  ا

مع مراطايت أن آيت باالمقاقػ ماـ كتاب  ,ومقاقػ مـ حواة الححابة والتابموـ

يتقافااؼ مااع المقااؾ الحااحوح  اىتقاااء مااا مااع حرصاال طلااك ,التاااريخ الممتاا ة

 مغآة. زيغ أو والمنهج الققيؿ دون شْط أو
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ن ماـ كاال  الشامراء وإدبااء ماا يوااطد كما ذكرت يف بماض إحواا -5

مع حرصل طلك اىتقاء ما كتبات ماـ ِشاْمٍر يوااطد ويخاد   ,ويخد  المقضقع

 المقضقع.

 أىنل جئت بماا لاؿ يايت باف أحاد وإىماا هاذا 
َ
وبمد هذا ٓ أستْوع أن أّدطل

وأن  ,وأسي  الل تمالك أن ينفع هبذا الكتاب كاتَبف وقارَئاف وىاشاَره ,جهد المقؾ

يف يااق  لقواااه إىااف  اوزادً  اوأن يجملااف لاال ذخاارً  ,لقجهااف الكااريؿ اخالًحاا يجملااف

 سموع قريب مجوب.

 فهؿ أهؾ فيؾ ومنّة. ,وأسي  الل أن يجازي طنل أساتذيت خور الجزاء

وأسااي  رباال ساابحاىف وتمااالك أن ياارحؿ أّماال الغالوااة الحبوبااة كمااا ربتناال 

 يف ممهاا ماع النبال وأن يج ,وأن يمتمها بالنظر إلك وجهاف الكاريؿ ,اصغورً 

 الجنة.

زوجتاال الكريمااة سأ  ىااقر  وأن  يفكمااا أساايلف ساابحاىف أن يبااار  لاال  -

 يجزيها طنل خور الجزاء.

أساي  الل  التالوأسي  الل أن يحفظ لل هبتف الغالوة ابنتل الحبوبة سىاقر   -

 كماا أساي  الل ,الادىوا وأخارة يفوأن تكقن قرة طوـ لال  ,احونً  اأن ينبتها ىباتً 

رت   الدىوا وأخرة هل وجموع بنات المولموـ. يفلها الوِّ

 وأسي  الل برحمتف أن يحفظ بالد المولموـ وأهؾ اإلسال . 

يمرتيااف مااا يماارتي اإلىوااان مااـ  ثااؿ أقااق  إن هااذا الممااَؾ طمااٌؾ بشااري   - 

 ىقص.
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كتاباايت يخاالػ  يفكالمال أو  يفأّن كؾ خٌٍْ وقمات فواف  وُأشهد الل  -

 حوايت وبمد ممايت.  يفلمنهج الححوح فيىا راجع طنف الحقاب وا

 :لقالف الشاصب وٓ أجد ما أقق  لمـ وجد خًْي طندي إٓ ما -

َهاااا اْلُمْجَتااااُز َىْظِمااال بَِبابِااافِ   َأخااال َأير

 

اااْقِع َأْجِماااال ...  ُينَااااَدى َطَلْواااِف َكاِساااَد الور

َـّ بِاااِف َخْواااًرا َوَساااامِْح َىِواااوَجفُ    َوُضااا

 

 َياااِء َواْلُحْواانَك َوإِْن كاااَن َهْلَهااالغْ بِاإل ...

ـِ إَِصاااَبةٌ   ْحااَدى اْلُحْواانََوْو  َوَساالِّْؿ إِلِ

 

ْخاااَرى اْجتِهااااٌد َراَ  َصاااْقًبا َفاااَيْمَحال ... ُٓ  َوا

ِرْكاااُف بَِفْياااَلةٍ    َوإِْن كااااَن َخاااْرٌع َفيدَّ

 

ـْ َجاَد مِْقاَقٓ ... ـَ الِحْلِؿ وْلُوْحلِْحُف َم
  1سمِ

وياايبك الل إٓ أن تكااقن المحاامة لكتابااف  ,ان يثباات بشااريتفاإلىواا افاادائمً  

 .ولرسقلف 

   وأخ ؿ قائًل : 

ولوس ييرين وقق  أهؾ الممرفة طلك ما لل مـ التقحاور, وممارفتهؿ أن 

اا فماـ  ,باطل يف هذا المودان قحور َّْ فلئـ أخْئ فمـ الذي ُطِحؿ؟! ولئـ ُأَخ

 الذي ُوِصَؿ؟!

فاٌن  ,الغالبان طلك ماـ خلاؼ الل ماـ طجاؾ هما ,وأطلُؿ أن الخْي والزلؾ

والل ورساقلف  ,وإن أخْيت فمـ ىفول ومـ الشاوْان ,أصبُت فمـ الل وحده

 وأتؿثؾ ققل الشاطر: ,منف براء

 لقاااد مياااوت وراء الركاااب ذا َطاااَرِج 

 

اًل جاا  ماااااا ٓقوااااُت مااـ َطااااَرج ...  مااًمِّ

 فااٌن لحقااُت هبااؿ مااـ بمااد مااا ساابققا 

 

 ى يف النااس ماـ فاِرِج فكؿ لرب القر ...

 
                                      

   78-75  س  الشاصبوة إبوات1س
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 وإن ضاااللُت بقفااار إرض منقًْماااا

 

 فماا طلااك أطاارج يف النااس مااـ َحااَرِج  ...

وأن  ,وأسي  الل تمالك أن ينفمنل وإخاقاين ماـ صاالب الملاؿ هباذا المماؾ 

فٌن القلقب بواده وأن ٓ يجماؾ ٕحاد ماـ خلقاف فواف  ,يخلص ىوتل فوف لقجهف

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] ىحااوًبا وأن ينفمناال بااف يااق  ألقاااه

. وصاالك الل وساالؿ وبااار  طلااك ىبونااا محمااد [89, 88]الشاامراء   [ ڃ ڃ

 وطلك آلف وصحبف أجمموـ.

 دطقاىا أن الحمد لل رب المالموـ. وآخر

 

 نتب٘ ببٓاْ٘ ٚزضٝ٘ ظٓاْ٘

 ايفكري إىل عفٛ زٓب٘ ايعصٜص

 ذلُد ٖاغِ عبد ايعصٜص

22026220200200 

 ٖــ 1439ٚ احلج١ ذ 28ّٜٛ ايطبت 

 2018ّضبتُرب  8 -املٛافل  
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 املبخح األٍٚ

 داْٞ َٛحِّايسبَّ

 

ماهتا التقحود -  ,فقلب الرباين متملؼ بالل وحده ,الحواة الرباىوة مـ مققِّ

وهذا هق أساس التقحود, فلوس لمخلقٍع أير حٍظ أو ىحوب يف قلبف سقى 

  يقق  ربنا  : 1س بالنبل  فهق طبد لل وحده قد تمّلؼ قلبف بالل ٓ ,الل

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .{91}آل عمران: [ ژ ژ

   :وقبؾ الشروع يف الؽلم أققل 

ولكاـ  ,وٓ يخفاك ذلاؽ طلاك موالؿ ,إن التقحود ممرو  فيلف ومكاىتف

حت فلقاد سابؼ وشار ,وغور ذلؽ ,لـ أتكلؿ هنا طـ التقحود مـ حوث أىقاطف

 يف كتابات أخرى.  ذلؽ تفحواًل 

أصااق  »ولكنِّاال ساايكتفل هنااا هبااذه القاطاادة التاال ذكرهااا صاااحب كتاااب 

                                      
وأصمب مـ ذلؽ مـ تملقت قلقهبؿ  ,طالؿ ىجد مـ يتملؼ بشوخ أووشلٌء ُيحزن أن   1س

إن التملؼ يجب أن ٓ  .قق ؟!ى, فماذا وبالغناء والرقص وما شابف ذلؽ  بالكرة

 يكقن إٓ بالل سبحاىف وتمالك.
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    1س.«القصق  إلك الل تمالك

 ا لقاحد طؾك صريؼ واحدكـ واحًد 

 َعٓاٖا؟ . َا.انٔ ٚاحّد 

. أىا ٓ أطر !!. فايكثر النااس الواق  . بقجهوـ؟هؾ تمر  يف زماىنا رجاًل 

 جهوـ فقط.بمشرة وجقه لوس بق

 .  .. حتك ذي القجهوـ قلما تجده!!.بؾ خمووـ. بؾ مئة ,بؾ طشريـ 

اللهاؿ اجملناا ماـ  ,فاييـ المخلاص الاذي ٓ يمار  لاف إٓ وجاف واحاد؟!

 طباد  المخلحوـ.

وكتفاف يف  ,قدماف يف قادمؽ ,مماؽ يف المواجد اماا تجاد إىوااىً  اىمؿ  كثوارً 

ويتمااتؿ  , وياادطقهيبتهااؾ إلااك الل ,كتفااؽ ورأسااف بجااقار رأسااؽ يف الوااجقد

فاٌذا دخاؾ بوتاف ماع  ,ثؿ إذا خرج ماـ المواجد فبقجاف آخار ,بيصوب الكلمات

فاٌذا تماماؾ ماع النوااء  ,ويف المماؾ بقجاف راباع ,زوجتف وأوٓده فبقجف ثالاث

وإذا تماماؾ ماع الرجاا  فبقجاف  ,إجنبوات فرقوؼ صواب ولاوـ بقجاف خاامس

ا كمااديره أو نااف اجتماطو ااسااادس, فااٌذا تمامااؾ مااع إكااابر أو مااـ هااؿ أطلااك م

وإذا تمامااؾ مااع مااـ هااؿ أدىااك منااف كااالفقراء  ,رؤسااائف يف الممااؾ فبقجااف سااابع

 . مـ أىت؟؟!!.وتاسع وطاشر ,واليمفاء فبقجف ثامـ

 مـ أىت ؟! أي وجف وجهؽ الحقوقل؟!

                                      
 ابمدها. ولكـ بتحر  بالزيادة أحواىً وما  , 76  صس القصق  اىظر  أصق   1س

  أخرى. اوبآختحار أحواىً 
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 إلك متك يا طبد القجف تخلع وجها وتلبس آخر؟!

 ا؟!إلك متك ستظؾ غشاًش  

 كؾ هذه القجقه؟!أٓ تملؿ أن الل يرى  

 ا.يرا  أن ويرا  غدً  ... يرا  هنا ويرا  هنا .

وإذا  ,وإذا افتقار بقجاف ,وإذا صاح بقجاف ,ترى ذا القجقه إذا مرض بقجاف

تجااده إذا تااقلك ساامك يف إرض لوفوااد فوهااا  ,اغتنااك وامتلااؽ فبقجااف آخاار

. تجاد ذا القجاقه ٓ .وإذا رئاس فاذلوؾ مهاان مناافؼ ,ويهلؽ الحرث والنواؾ

 تحل مـ الل وهق يراه.يو

. ماـ أىات وأي القجاقه وجهاؽ وأي .مـ أىت؟ أجاب طاـ هاذا الواًا 

 إشخاص شخحؽ وأي الْرع صريقتؽ؟ 

 وطشريـ صريقة؟!! ,اوطشريـ لقىً  ,الماذا تموش بمشريـ وجهً 

 أٓ توتحل مـ الل وهق يرا ؟!

 كـ واحدا كـ صاحب وجف واحد
ّ
 يمشل بْريقة واحدة. ,أخل

. المباد الاذي يركاع ويواجد .ا. أن تظاؾ طبادً .وجاف المبادأخل أرياد لاؽ 

 ويتلق القرآن ويبتهؾ ويتفرغ. 

وكناف يف الشاارع ماع النااس  ,هذا المبد كنف يف البوت مع الزوجاة وإوٓد

 يف كؾ أحقالؽ. ا. كـ طبدً .وأيـ كنت ,ومتك كنت ,كنف كوػ كنت

 ,لل يف الشاارع اطبادً و ,لل يف الموجد اوطبدً  ,لل يف البوت اأريد  طبدً  لإىن



  

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 08 ُٗ ٞٓٔفٞ امَلِف ْٔ ِّ ايُكِسآ ٛ 

لل حوث تخلاق  اوطبدً  ,لل وحده حوث يمرفؽ الناس اطبدً  ,لل يف الممؾ اوطبدً 

فاساتح أن يارا   ,فاالل الاذي يارا  هاق الاذي يمرفاؽ ,فال يمرفؽ أحاد إٓ الل

 طلك غور ما يمرفؽ. 

ولواات  ,لل وحااده اكااـ طباادً  ,ٓ تكااـ اثنااوـ ,وٓ تكااـ طشاارة اكااـ واحاادً 

بؾ المبد طلك مقتيك المبقدية  يف البوت رجاؾ لاف  ,ذلواًل  ادومً  أقحد أن تكقن

 اويف الشاارع مراقًبا ,وإن لؿ ياره أحاد اويف الممؾ تراه مخلًح  ,الققامة والرتبوة

 لمقٓه.

والحااغار  ,وإغنواااء والفقااراء ,ا لل وحااده مااع الرجااا  والنواااءكااـ طباادً 

لل لتتحاارر مااـ ا وضااع يااديؽ ورجلااؽ يف قوااقد ماانهج ا. كااـ طباادً .والكبااار

. طش طلاك ماراد الل .وكـ كما يريد الل ,ل. الز  إمر والنه.المبقدية لغور الل

 .امنؽ لتكقن طبدً 

 ..اا  أي طبدً فكـ واحدً 

 :يٛاحد 

ـْ َأبِاال ُهَرْيااَرَة  ,أي لل وحااده  َطاا
ِّ
ـِ النَّبِاال َتِعننَس َطْبننُد », َقاااَ   , َطاا

ْرَهِؿ، َوالَؼطِقَػن يـَاِر، َوالدِّ ِة، َوالَخِؿقَصنِة، إِْن ُأْططِنَل َرِينَل، َوإِْن َلنْؿ ُيْعنَط َلنْؿ الدِّ

   1س «.َيْرَض 

 واصدع يا طبد الل  أىت طبد لمـ؟  ,أسيلؽ بالل

 ا؟ للظرو  أيًي  لل وحده أ  طبدٌ 

                                      
  . 2886   سالبخاري صحوح  1س
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 للبوئة والمجتمع؟!  أ  طبدٌ 

 للمادات والتقالود؟!  طبدٌ 

 أ  طبادٌ  ,حااحب المماؾل طبدٌ  ,للمهنة والقضوفة والراتب الشهري أ  طبدٌ 

 . طبد مـ أىت؟..لزوجتؽ وأوٓد  واحتواجاهتؿ ومْالبهؿ؟!

ومانهؿ ماـ طباد  ,كثور مـ الناس طبود ٕشواء كثورة فمانهؿ ماـ طباد بْناف

 ,ومانهؿ ماـ طباد رصاوده ومالاف ,ومنهؿ مـ طبد بوتاف وفراشاف ,شهقتف وفرجف

 . ومنهؿ مـ طبد ىفوف!.. ومنهؿ.ومنهؿ

  :وهـا يلتل سمال 

ُيمباد ماـ  اوتكاقن ىفواف صانمً  ,لنفواف اهؾ يمكـ أن يكقن اإلىواان طبادً 

 دون الل؟ 

تمااالك   إن الجااقاب طلااك هااذا الوااًا  ذكااره الشااوخ الغزالاال فقااا  

الذي أغاراه ثاراؤه بالتْااو   ,تيملت يف قحة الرجؾ المغرور صاحب الجنتوـ

ر جنتوف, وأموك بمد الغنك هالكً   ,ٓ يجاد أيَّ شالء ,اوالكفر! فخذلف الل, ودمَّ

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ] وأخذ يحوح

 .{22، 23}الكهف: [ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 سيلت ىفول  بمـ أشر  هذا الرجؾ مع الل؟

لؿ يوبؼ يف سرد القحة اسؿ صنؿ ممبقد, أو جبار يمتاز إغارار بآىتمااء 

 !إلوف..! وكان الجقاب الماجؾ  لقد كاىت ىفُوف صنَمف, وإلُهف هقاه!
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لااوس مااـ اليااروري, أن يمتمااد الشاار  طلااك صااقرة تنحاات, أو رئااوس 

يتفرطـ.. يكفل أن يكقن المرء فارَغ القلب مـ الل, فارغ الرأس مـ الل, ملوئا 

ينْلؼ يف الدىوا اىْالع الاقحش  ,بشهقاتف وحدها, يذكر دىواه, ويجحد آخرتف

فمااا  افاارً يف الغاااب, مااا يواامع إٓ ىااداء غرائاازه وحوااب. إذا لااؿ يكااـ هااذا ك

  1س الكفر؟.

 بكاؾ ماا يمققاف ,ويف سبوؾ ىفوف
َ
ويقاػ يف سابولف ماـ  ,ٓ يبالل أن ييحل

ويقاػ يف صرياؼ شاهقاتف ماـ  ,وبكاؾ ماـ يمققاف ,القاوؿ والمثاؾ والممتقادات

 البشر.

وقااد  ,وكااان ذا جاااه وساالْان ,يفمااؾ ذلااؽ جهاارة إن ملااؽ القاادرة طلوااف

 والقاىقن.مـ صائلة المقاب  افرارً  ,وخفوة ايرتكبف سر  

 ,فقد مات ضموره وأهوؾ طلوف الارتاب ,هذا المابد لنفوف ٓ يحجزه ضمور

وٓ  ,وشاهقتف ممباقده ,ٕىف ٓ إيماان لماـ كاان إلهاف هاقاه ,وٓ يحجزه إيمان

ّْلت طقلاف قاا   ,وأهاقاؤه أغلقات منافاذ تفكواره ,يحجزه طقؾ ٕن شهقاتف ط

 [ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ] ا حااا  هاآًء تمااالك مبّونًاا

 .{85}القصص:

 :ٌْٜٛظس٠ يف تازٜذ ايعكٝد٠ اإلضال١َٝ ايط 

لواادر  ماادى المناااد  ,إن المتيمااؾ يف تاااريخ المقواادة اإلسااالموة الْقيااؾ 

 ,والتكذيب الذي واجهف أىبواء الل ورسلف يف تمبود القلقب إللاف واحاد هاق الل

                                      
 . 43  ص  سالكريؿ للقرآن الخموة المحاور  1س
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ؾ وكذب بنق إسارائو ,وكذبت ثمقد وطاد بالقارطة ,فقق  ىقح كذبقا المرسلوـ

. وماع كاؾ هاذا .وطاىد المشركقن رساق  الل  ,مقسك وجحدوا ما جاء بف

. وهاق .لملمهؿ بمظمة وأهموة ما يدطقن إلوف ,ص  هًٓء إىبواء والمرسلقن

 التقحود.

 :ٕٛايتٛحٝد ْظاّ ايه 

تقحواد  ,وٓ يحلح يف الْريؼ إلاك الل إٓ التقحواد ,فالتقحود ىظا  الكقن

فاالز   احوانً  الؽ اذا أردت أن توور إلك ربؽ سورً القحد وتقحود الممبقد ولذ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ] سبحاىف وتماالك  -قا   ,التقحود

 -162إىماااااااااااااااا   ] [   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ

163]. 

 :خطس تسى ايتٛحٝد 

هاادد أىبواااءه ورساالف بحبااقط  -ساابحاىف وتمااالك  -وٓبااد أن تملااؿ أن الل 

فقا  بمد أن ذكر جملة كثوارة مانهؿ  ,لتقحودإن فاهتا ا -وإن كثرت  -إطما  

 .{55}األىعام: [ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ] يف سقرة آىما  

 ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے]   اىبوف محمدً  ابؾ قا  مخاصبً 

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾   ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 .[66 -65الزمر  ] [    

 ,ومـ خْقرة أمر التقحود أنَّ الشر  يف هذه إمة أخفك مـ دبواب النماؾ

ُفنؿَّ إِكِّنل َأُطنقُذ بِنَؽ َأْن ُأْشنرَِ  »  اأن تقق  كؾ يق  مرارً  ا طلمؽ النبل لذ الؾَّ
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َٓ َأْطَؾؿُ      1س.«بَِؽ َوَأَكا َأْطَؾُؿ، َوَأْسَ ْغِػُرَ  لَِؿا 

ساابحاىف  -قااا  الل  ,ومااـ خْااقرة أماار التقحوااد الخااق  طلااك التقحوااد

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ] دطقتااف طااـ إبااراهوؿ  احاكًواا -وتمااالك 

  .{28}إبراهوم: [ ڦ

وهااق خلوااؾ الاارحمـ وإمااا   ,يخااا  الشاار  طلااك ىفوااف فااٌبراهوؿ 

 فما بالؽ بنا ىحـ إذن؟!  ;الحنفاء

وٓ  ,إذ ٓ ياايمـ النفاااع إٓ منااافؼ ;فااال تاايمـ الشاار , وٓ تاايمـ النفاااع

أدركاات ثالثااوـ مااـ »يخااا  النفاااع إٓ مااًمـ, ولهااذا قااا  ابااـ أباال ملوكااة  

 .«  النفاع طلك ىفوفكلهؿ يخا أصحاب النبل 

فقاا  لحذيفاة  ;خا  طلك ىفوف النفاع وها هق طمر بـ الخْاب * 

فقا  لاف  ;بيسماء أىاس مـ المنافقوـ الذي أسر إلوف النبل  بـ الومان 

مااع مااـ ساامك مااـ  هااؾ سااماين لااؽ رسااق  الل  ;أىشااد  الل»  طماار

طماار بااذلؽ أراد  «آ, وٓ أزكاال بمااد  أحاادً  المنااافقوـ؟ فقااا  حذيفااة 

  2س بالجنة. فقد شهد لف النبل  :وإٓ ,زيادة الْميىونة

  قاا  اباـ القاوؿ يف  ,ومـ خْاقرة التقحواد أىاف قاد يلتابس طلاك المباد

ء وأىزهف وأىظفف وأصفاه» الفقائد 
ْ
ء يخدشاف  ,التَّْقِحود أصلػ َشل

ْ
فايدىك َشال

وكااالمرآة  ,ىااك أثاارَفُهااَق كاايبوض ثااقب يكااقن يااًّثر فِوااِف أد ,ويدّىوااف ويااًّثر فِواافِ 

                                      
 . 252  ص  سالمفرد إدب  1س

 . 115/ 1  سالتقحود كتاب طلك المفود القق   2س
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ء ُيًثر فِوَهاا
ْ
َولَِهاَذا تشقشاف اللحظاة واللفظاة والشاهقة  ,الحافوة جدا أدىك َشل

َّٓ اساتحكؿ َوَصااَر صبماا  ,اْلخفوة َثار بياده َوإِ ْٕ َفٌِن َبادر َصاحبف َوقلاع َذلِاؽ ا

تِل تححؾ فِوفِ  ,يتمّور َطَلْوِف قلمف َثار والْبقع الَّ ْٔ قن ساريع مِنَْها َماا يكا ,َوَهِذه ا

َوا  َوا  ,اْلُحُحق  سريع الزَّ َومِنَْهاا  ,َومِنَْها َما يكقن سريع اْلُحُحق  بْالء الازَّ

َوا  َومِنَْها َما يكقن بْلء اْلُحُحاق  بْالء  ,َما يكقن بْلء اْلُحُحق  سريع الزَّ

َوا  َوَلكِـ مـ النَّاس مـ يكقن تقحواده َكبِوارا َطظِوماا ينغمار فِواِف كثوار ماـ  ,الزَّ

َثارتِ  ْٔ اِذي يخالْاف أدىاك َىَجاَساة َأو  ,ْلَؽ ا ويوتحوؾ فِوِف بَِمنِْزَلة الَمااء اْلكثوار الَّ

اِموػ بَِماا  وسخ فوغرت بِِف َصاحب التَّْقِحود الَِّذي ُهَق دوىاف فاوخلط تقحواده اليَّ

هار َفوْظهر َتْيثِوره فِوِف َماا لاؿ يظْ  ,خلط بِِف َصاحب التَّْقِحود اْلَمظِوؿ اْلكثور تقحوده

 فِل التَّْقِحود اْلكثور.

اا يدىواف َماآ يْظهار فِال  َوَأْيًضا فان اْلمحؾ الحايف جدا يْظهر لَحااحبف مِمَّ

َٓ  ,اْلمحؾ الَِّذي لاؿ يبلاغ فِال الحافاء مبلغاف فوتداركاف باإلزالاة دون َهاَذا َفٌِىَّاُف 

 يْشمر بِِف.

يَمااان والتقحوااد إِذا َكاَىاات َققِ  َوَأْيًضننا ة اإْلِ ااة جاادا أحالاات اْلمااَقاد َفااٌِن ُقااقَّ يَّ

ديَئة وقهرهتا ة اليموفة. ,الرَّ  بِِخاَل  اْلُققَّ

َٓ  َوَأْيًضا َفٌِن َصاحب المحاسـ اْلَكثِواَرة والغاامرة للواوئات لوواامح بَِماا 

وَِّئات َوَلْوَوت َلُف مثؾ تِْلَؽ المحاسـ َكَما قوؾ   يوامح بِِف مـ َأَتك مثؾ تِْلَؽ الوَّ

 ك بااااذىب َواِحاااادَوإِذا الحبوااااب َأَتاااا

 

 َجااااااَءت محاسااااانف بِاااااَيلػ َشاااااِفوع ...

َراَدة َوَكَمااا  آىقواااد يِحوااؾ تِْلااَؽ  َوَأْيًضننا  ة اإْلِ ّْلااب َوُقااقَّ َفااٌِن صاادع ال

َكَمااا َأن اْلَكااِذب َوَفَواااد  ,اْلَمااَقاِرض والغقاشاال الغريبااة إَِلااك ُمْقَتَياااُه ومقجبااف
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َْقااَقا  َوا ْٕ َْفَمااا  الممدوحااة إَِلااك ُمْقَتَياااُه اْلَقْحااد َوضاامػ آىقواااد يِحوااؾ ا ْٕ

ومقجبف َكَما ُيَشاهد َذلِؽ فِل إخالط اْلَغالَِباة وإحالتهاا لحاالح إغذياة إَِلاك 

  1س صبمها.

  هؾ ما زا  طلك صفائف وصهارتاف وىقائاف أ  أىاف تلاقث َاكظر إلك تقحقد 

 وىوااوان الااذكر ,وغواااب الملااؿ طااـ القلااب ,مااـ مخالْااة البشاار وممااامالهتؿ

وتملاؼ القلاب بمادح  ,وكثرة الكال  والجادا  الَمِقوات وحاب الملاق والغلباة

.. هااذه كلهااا والل إن .والشااهقات المركبااة يف إىفااس ,الناااس ودفااع ذمهااؿ

فاال تقاق  لقلباؽ قائماة.  ,وقمت يف القلب سقْت سماء تقحود  طلك أرضاف

 فكـ لقاحد تورتح.

ا لولاذلؽ ينبغا ,إن اإلىوان لف قلب واحد فاٌن  ,ف إلاك ربِّ واحادأن يتقجَّ

ف إلك ممبقديـ سبَّب ذلؽ لإلىوان شقاًء وأ  شقاء. ّي تقجَّ

شااقاء القلااب  ,إن التقجااف إلااك غواار الل يف جملتااف شااقاء وخلصننة الؼننقل:

 وبمد طـ جادة الحقاب. ,وهق كذلؽ ضال  طـ الحؼ ,والنفس

قاا   ,هذا يف الادىوا ,والومادة تكمـ يف التقجف الحادع إلك الل دون سقاه

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ] تماااالك  -الل 

ييااارب الل المثاااؾ  «{31}الزمرررر: [ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

للمبد المقحد والمبد المشر   بمبد يملكف شركاء يخاصؿ بمياهؿ بمياا فواف 

وهاق  ,ولكاؾ مانهؿ طلواف تكلواػ ,ولكؾ مانهؿ فواف تقجواف ,وهق بونهؿ مقزع»

                                      
 . 195  194ص    سالفقائد ٓبـ القوؿ  1س
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وٓ يملاؽ أن يرضال  ,قوؿ طلاك صرياؼبونهؿ حائر ٓ يوتقر طلك هناج وٓ يوات

 أهقاءهؿ المتنازطة المتشاكوة المتمارضة التل تمزع اتجاهاتف وققاه!

فهق موارتيح  ,ويكلفف بف ,وهق يملؿ ما يْلبف منف ,وطبد يملكف سود واحد 

 .  .موتقر طلك منهج واحد صريح

 . إهنما ٓ يوتقيان..{31}الزمر: [ ېئ ېئ ېئ ۈئ] 

مؿ براحااة آسااتقامة والممرفااة والوقااوـ يخيااع لوااود واحااد ياان يفالااذ

 وتجمع الْاقة ووحدة آتجاه ووضقح الْريؼ. 

والذى يخيع لوادة متشاكواوـ مماذب مقلقاؾ ٓ يواتقر طلاك حاا  وٓ 

 طلك أن يرضل الجموع! منهؿ فياًل  ايرضك واحدً 

 ,وهذا المثاؾ يحاقر حقوقاة التقحواد وحقوقاة الشار  يف جمواع إحاقا 

وقاة التقحوااد هااق القلاب الااذي يقْااع الرحلاة طلااك هااذه فالقلاب المااًمـ بحق

مملؼ بانجؿ واحاد طلاك إفاؼ فاال يلتاقي  إن بحره أبدً  ,إرض طلك هدى

 بف الْريؼ. 

 للحواة والققة والرزع. اواحدً  اوٕىف يمر  محدرً 

 للنفع والير. اواحدً  اومحدرً 

 للمنح والمنع. اواحدً  اومحدرً 

ويملاؼ يدياف  ,يواتمد مناف وحاده ,لقاحدفتوتقوؿ خْاه إلك هذا المحدر ا

 ,ويْمئـ اتجاهف إلك هد  واحد ٓ يزوغ طنف بحره ,بحبؾ واحد يشد طروتف

. وباذلؽ .يمر  ماذا يرضاوف فوفملاف ومااذا يغيابف فوتقواف اواحدً  اويخد  سودً 
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فوناتج بكاؾ صاقتاف وجهاده وهاق ثابات القادموـ طلاك  ,تتجمع صاقتاف وتتقحاد

طلك هذا المثاؾ  -سبحاىف  -. ويمقب .يف الوماء إرض متْلع إلك إلف واحد

بالحمااد لل الااذي اختااار لمباااده الراحااة وإمااـ والْميىونااة  ,الناااصؼ الحاال

 .«وأكثاارهؿ ٓ يملمااقن ,وآسااتقامة وآسااتقرار. وهااؿ مااع هااذا ينحرفااقن

 .{31}الزمر: [ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ]

 فهؾ أىت لقاحد؟ أ  اىؽ لشركاء متشاكووـ؟!.

 ,ويموشاقن يف شاتات ,النااس الواق  منحرفاقن طاـ التقحواد ىمؿ  إن أكثر

فوموشااقن مهمااقموـ  ,فتجااد قلااقهبؿ مملقااة بالمااا  والزوجااة والقلااد والبشاار

 .  .محزوىوـ مشتتوـ ميوموـ

وٓ يمكـ أن يتملؼ القلب بالل وحده إٓ باين يكاقن يف قلباؽ هاؿ واحاد  

ائار يف تححاوؾ فهّماؽ وهمتاؽ وتفكوار  د ,هق صلب رضا الل وآستماىة باف

ومنهاا  ,لقاحاد بحاؼ ا. تكاقن واحادً .لل وحاده اسااطتها تكاقن طبادً  ,رضا الل

 تمالك. -تنْلؼ طلك صريؼ القصق  إلك الل 

 :ع٢ً طسٜل ٚاحد 

لقاحٍد فلكل تحؾ ٓبد مـ أن يكقن لؽ صريؼ واحد إلاك  اإذا كنت واحدً 

 فهما تقحودان  تقحود القحد وتقحود الممبقد. -تمالك  -الل 

 چ چ] جؾ وطال  -كما قا  ربنا  ,هق صريؼ واحد ٓ يتمدد وٓ يتغور

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

د سبولف ٕىف يف ىفوف واحد  {982}األىعام: [ ڑ ژ ژ ڈ فقحَّ
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 وجمع الوبؾ المخالفة ٕهنا كثورة ومتمددة. ,ٓ تمدد فوف

صلف  فكـ طلك صريؼ واحد تحؾ وهق الْريؼ إلك الل سبحاىف وتمالك وأ

نْؿِع َوالطَّاَطنةِ »  الكتاب والونة قا  رساق  الل   َوالسَّ
ِ
 ،ُأوِصنقُؽْؿ بَِ ْؼنَقى ا 

نا َكثِقنًرا ،َوإِْن َطْبًدا َحَبِشقًّا ًَ َسنَقَرى اْخ َِل ََ ـْ َيِعنْش ِمنـُْؽْؿ َبْعنِدي  ُف َم نِكَّ َعَؾنْقُؽْؿ  ،ََ ََ

ـَ الرَّ  ق ننقا َطَؾْقَفننا بُِسننـَّ ِل َوُسننـَِّة اْلُخَؾَػنناِء اْلَؿْفننِديِّ ننُؽقا بَِفننا َوَطضُّ ، َتَؿسَّ ـَ اِشننِدي

ننٍة بِْدَطننةٌ  ،بِالـََّقاِنننذِ  َِ نننِنَّ ُكننؾَّ ُمْحَد ََ ُُمننقِر،  ْٕ اِت ا َِ نناُكْؿ َوُمْحننَد َوُكننؾَّ بِْدَطننٍة  ،َوإِيَّ

ننْؽُ ْؿ بِِفَؿننا:   »وقااا    1س «َيننَلَلةٌ  ـْ َتِضننؾُّقا َمننا َتَؿسَّ ـِ َلنن ننقُؽْؿ َأْمننَرْي
َتَرْكننُ  َِ

 َوُسـََّة َكبِقِّفِ كَِ ا
ِ
  2س.«َب ا 

   »وقااا  
ِ
ـْ َتِياالرقا َبْمااَدُهَما  كَِتاااَب الل ـِ َلاا إِىِّاال َقااْد َتَرْكااُت فِااوُكْؿ َشااْوَئْو

    3س«.َوُسنَّتِل

. ٓ .فاساالؽ الْريااؼ القاحااد وإذا ساالكتف فااال تغواار وٓ تبااد  لاائال تْاارد

 ىجنا مـ ميالت الفتـ.. اللهؿ .تتلقن وٓ تتبع الهقى فويلؽ طـ سبوؾ الل

 ,
َّ
ـُ َمْوُمقٍد َفَقاَ   اْطَهْد إَِلال لما جاء حذيفَة بـ الومان المقُت َدَخَؾ طلوف اْب

الَلَة َحاؼَّ  ِة َربِّل, َقاَ   َفاْطَلْؿ َأنَّ اليَّ ؟, َقاَ   َبَلك, َوِطزَّ ـُ َفَقاَ  َلُف  َأَلْؿ َيْيتَِؽ اْلَوِقو

الَلِة َأْن َتْمِرَ  َما ُكنْ  َن, اليَّ ااَ  َوالتََّلاقر َت ُتنْكِاُر, َوَأْن ُتنْكِاَر َماا ُكنْاَت َتْماِرُ , َوإِيَّ

 َواِحٌد.
ِ
ـَ الل   4س َفٌِنَّ ِدي

                                      
 . 1184  سصحوح الجامع , 2676  سسنـ الرتمذي , 4627  سداودسنـ أبل   1س

 . 18/ 3  سولولة الححوحةوال , 1323/ 5  سمالؽ مقصي  2س

  . 2937   سصحوح الجامع , 319   سالموتدر  , 4626سنـ الدارقْنل س  3س

  . 216/ 1  سللبغقي الونة شرح  4س
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قاا  الملمااء  الفتناة أن تواتحؾ ماا كنات  ,استحال  الحارا  ومـ ال ؾقن:

 .اتراه حرامً 

 [ مئ حئ جئ ی ی ی] إن المنهج واحد وهق الححوح

 چ چ چ چ] فملك منهجؽ فاثبت ,يتمددوالحؼ واحد ٓ  ,{23}يوىس:

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .{6}فصلت: [ ژ

واطلؿ أن الكتاب والونة بفهؿ سلػ إمة منهج  ,كـ طلك صريؼ واحد

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قا  تمالك  ,ممحق 

 وقا  سبحاىف وتمالك  ,{955}التوبة: [ ڀ ڀ پ پ پ

 [ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]

 .{929}البقرة:

  كواػ الْرياؼ إلاك بنـ الوقزنناين ل. الحسـ بـ طؾن.لسئؾ أبق طؾ  

   الل؟

وأوضاح الْارع وأبمادها طاـ الشابف  اتبااع  ,  الْارع إلاك الل كثوارةَؼال

 ًٓ  [ ٿ ٿ ٿ ٺ] ٕن الل يقاق   ,وىواةً  اوطقادً  اوطزمً  وفماًل  الونة قق

واتبااع ماا  ,ةفقا   مجاىباة البدطا ,فقوؾ لف  كوػ الْريؼ إلك الونة {82}النور:

والتباطاد طاـ مجاالس الكاال   ,أجمع طلوف الحدر إو  مـ طلمااء اإلساال 

 سابحاىف وتماالك  -بققلف  وبذلؽ أمر النبل  ,وأهلف ولزو  صريقة آقتداء

 .{932}النحل: [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]
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   يحاؾ المباد إلاك الل إٓ باالل وبمقافقاة وقال أبنق الحسنـ النقرا ٓ  

يياؾ  ,ومـ جمؾ الْريؼ إلك القصق  يف غوار آقتاداء ,يف شرائمف حبوبف 

 مـ حوث يحوب أىف مهتد.

  والكتاااب والواانة بااوـ  ,  الْريااؼ واضااحوقننال أبننق بؽننر الطؿسنن اين

فمااـ  ,وفيااؾ الحااحابة مملااق  لواابقهؿ إلااك الهجاارة ولحااحبتهؿ ,أضهرىااا

 ,الل صحب منا الكتاب والونة وتغرب طاـ ىفواف والخلاؼ وهااجر بقلباف إلاك

 فهق الحادع المحوب.

  :اصااحب البدطاة ٓ يازداد اجتهاادً  وطـ صريؼ البدع يؼنقل الحسنـ, 

 .اإٓ ازداد مـ الل بمدً  ,وصالة اصوامً 

  إن أرى يف الموااجد ىااارً  إدريننس الخننقٓين أكننف قننال: لوطننـ أبنن  ٓ

 مـ أن أرى فوف بدطة ٓ أستْوع تغوورها.إْصَفاَءَها أستْوع 
َّ
 أحب إلل

وابتمد طـ البدع وأهلها وكـ طلاك  ,تموؽ بما كان طلوف سلفؽ الحالحف

   .صريؼ واحد

  :لق أقبؾ طباد طلاك الل تماالك كاذا وكاذا سانة ثاؿ  قال بعض العارَقـ

  1س أطرض طنف لحظة لكان ما فاتف أطظؿ مما ححلف..

لقاحاد  ا. اىْلاؼ وكاـ واحادً .. اىْلؼ طلاك صرياؼ واحاد.َفِوْر وٓ تلتفت

 ؼ واحد تحؾ بٌذن الل.طلك صري

 
 

 

                                      
 . 39ص    سالقابؾ الحوب مـ الكلؿ الْوب  1س



  

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 20 ُٗ ٞٓٔفٞ امَلِف ْٔ ِّ ايُكِسآ ٛ 

 

 املبخح ايجاْٞ

 ايسباْٞ طايب يًعًِ

 

ولقد ُوِصػ الرباىوقن بتملاوؿ الكتااب والوانة  ,إن الملؿ هق سبوؾ الرباىوة

 ڌ ڍ ڍ ڇ] ودٓلاة الخلااؼ طلااك مااا دلَّهاؿ طلوااف إىبواااء قااا  الل 

فالربااااااين  ,{91}آل عمرررررران: [ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  1س ڎ ڌ

أديٌب وماًدب, يماوش  ,ُمَرّب  ,لؿ وداطوة, شوخ وتلموذصالب ط ,يتملؿ ويملؿ

 طمره يْلب الملؿ. ومـ هنا لنا وقفة مع الملؿ وفيلف ومكاىتف.

 :ايعًِ يػ١ 

طلؿ يملؿ طلماا وهاق مايخقذ ماـ مااّدة سع      اّلتال تادّ   مصدر ققلفؿ:

طلك أثر بالّشلء يتمّوز هبا طـ غوره, قا  الّراغب  وطّلمتاف وأطلمتاف يف إصاؾ 

ّٓ أّن اإلطال  اختّص بماا كاان بٌخباار صاحوح, والّتملاوؿ اخاتّص بماا  واحد, إ

                                      
 أي الموـ وتحريؽ التاء بيؿ ,«اْلكِتاَب  ُتَملُِّمقنَ  ُكنُْتؿْ  بِما»  طامر وابـ الكقفوقن رأ  ق1س

 الموـ وسكقن التاء بفتح الباققن وقرأ وتشديدها, الموـ بمد التل الال  فتحها وكور

 .وتخفوفها الال  وفتح

 قال الشاصبل: 

 ماااع الكتااااب تمملاااقن وحاااّر  وضاااؿّ 

 

 ذّلاااااال بالكوااااار بماااااد ماااااـ مشاااااّددة ...

, صالب طلؿ وداطوة,  الرباين يتملؿ ويملؿوطلك هذا يتيح ممنك أن  قًت: )ذلُد(: 

 .شوخ وتلموذ
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 يكقن بتكرير وتكثور حّتك يحدث مناف أثار يف ىفاس الماتمّلؿ, وقاق  الل تماالك

فملوؿ يحّح أن يكقن إشارة  {96}يوسف: [ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]

ي إلك اإلىوان المالؿ اّلذي يكقن فقع آخر, ويكقن تخحوص لفظ الملوؿ اّلاذ

هق للمبالغة تنبوها إلك أّىف باإلضافة إلك إّو  طلوؿ وإن لؿ يكـ باإلضافة إلاك 

طباارة طاـ الل تماالك, وقاق  « طؾنقؿ»  مـ فققف كذلؽ, ويجقز أن يكقن ققلاف

 جئ ی ی ی] ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ] الل تمااااااااالك 

يخّص باف أولوااءه.  افوف إشارة إلك أّن لل تمالك طلمً  {39، 36}اجلن: [... حئ

  1س والمالؿ يف وصػ الل تمالك  هق اّلذي ٓ يخفك طلوف شلء.

  :الملؿ ىقوض الجهؾ, وطلمت الّشلء أطلماف طلماا   وقال ابـ مـظقر

طرفتف. قا  ابـ بّرّي  وتقق   طلؿ وفقف  أي تمّلؿ وتفّقف, وطلؿ وفقف سبالّيّؿ  

ـ الملاؿ. قاا  اباـ أي ساد الملماء والفقهاء, والماّل  والماّلمة  النّّوابة وهق م

جنّل  رجؾ طاّلمة, وامرأة طاّلمة, ويف حديث ابـ موامقد  إّىاؽ غلاّوؿ ممّلاؿ, 

أي ملهااؿ للّحااقاب والخواار, وطلااؿ بالّشاالء  شاامر. يقااا   مااا طلماات بخاا  

قدومااف  أي مااا شاامرت. وطلااؿ إماار وتمّلمااف  أتقنااف. وطلااؿ الّرجااؾ  خاا ه, 

 . 2سوأحّب أن يملمف أي يخ ه 

                                      
 . 344  سوالمفردات ,  129/ 4  سالمقايوس  1س

 -1992/ 5  سللجقهري الححاحواىظر   ,  3284 -3283/ 5  سالمرب لوان  2س

1991 . 
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 ا: ٚاصطالّح 

  :ّ1سالملؿ هق آطتقاد الجاز  المْابؼ للقاقع  قال الورناين . 

   ّالملؿ ضربان وقال الػقروز ابادي   

 إّو   إدرا  ذات الّشلء. 

والّثاين  الحكؿ طلك الّشلء بقجقد شلء هق مقجقد لف, أو ىفل شلء هاق  

 طنف, فإّو  يتمّدى إلاك مفماق  واحاد, وآخار يتماّدى إلاك مفماق
ّ
لوـ, منفل

 
ّ
, ومااـ وجااف ثالااث  طقلاال

ّ
والملااؿ مااـ وجااف آخاار ضااربان  ىظاارّي وطملاال

.
ّ
  2سوسممل

  :للفااظ الملااؿ هااق اإلدرا , ولهااذا  وقننال الؽػننقّي 
ّ
الممنااك الحقوقاال

الممنك متمّلؼ هق المملق , ولف تاابع يف الححاق  يكاقن وساولة إلواف يف البقااء 

حقوقااة طرفّوااة, أو  وهااق الملكااة, وقااد أصلااؼ لفااظ الملااؿ طلااك كااّؾ منهااا إّمااا

  3س مشهقرة. ااصْالحّوة, أو مجازً 

 :ايفسم بني ايعًِ ٚاملعسف١ 

  تقا  لاإلدرا  الموابقع بالماد , ولثااين اإلدراكاوـ إذا تخّللهماا الؿعرَة

. واإلدرا  البووط.
ّ
 طد . واإلدرا  الجزئل

                                      
 . 191  سللجرجاين التمريفات  1س

  للراغب والمفردات بمدها, وما  88  سالتمووز ذوي بحائر يف ذلؽ ؾتفاصو اىظر  2س

 . 343س

 . 611  سللكفقي الكلوات  3س
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  يقااا  لححااق  صااقرة الّشاالء طنااد المقااؾ, ولالطتقاااد الجاااز  والعؾننؿ

, وإلدرا  المرّكب.المْابؼ الثّ 
ّ
 ابت وإلدرا  الكّلل

 قد تقا  فوما تدر  آثاره, وإن لؿ تدر  ذاتف. والؿعرَة

ّٓ فوما أدر  ذاتف. والعؾؿ  ٓ يقا  إ

ّٓ كقىف مقجقدً  والؿعرَة  ا فقط.تقا  فوما ٓ يمر  إ

 أصلف أن يقا  فوما يمر  وجقده وجنوف وكوفّوتف وطّلتف. والعؾؿ

 قّصؾ إلوف بتفّكر وتدّبر.تقا  فوما يت والؿعرَة

 . 1سقد يقا  يف ذلؽ ويف غوره والعؾؿ

ا يوااتممؾ الملااؿ يف المحااّؾ اّلااذي يحّحااؾ الملااؿ فوااف ٓ بقاسااْة وأيًياا

كماا ٓ يقاا   سطاقاؾ   ,الكوب, ولهذا يقا   سالل طاالؿ  وٓ يقاا   سطاار  

 فكذا الّدراية فٌّىها ٓ تْلؼ طلك الل لما فوها مـ ممنك الحولة.

   2س كّؾ ممرفة وطلؿ فٌّما تحّقر وإّما تحديؼ. :«الـّواة»ويف  

 أقوا  الملؿ: 

   ّيف بوان الملؿ اّلاذي هاق فريياة طلاك  -تمالك  -قال ابـ الوقزي

كّؾ مولؿ  اختلفت طباارات النّااس يف بواان الملاؿ المفاروض, والّحاحوح أن 

د وإفماا . وهاذا يقا   هق طلؿ مماملة المبد لرّبف وهق يدخؾ يف باب آطتقا

                                      
 . 868  سالكلوات  1س

  . 611  سالوابؼ المرجع  2س
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 يـؼسؿ إلك قسؿقـ:الملؿ المفروض 

 عني فسض : 

وهااق مااا يتمااّوـ وجقبااف طلااك الّشااخص مااـ تقحوااد الل وممرفااة أوامااره 

 .وحدوده يف المبادات والممامالت اّلتل يحتاج إلوها

  :ٚفسض نفا١ٜ 

ّْاّب والحوااب وأصاق   وهق كّؾ طلؿ ٓ يوتغنك طنف يف قاقا  الاّدىوا. كال

الفالحة والحواكاة والحجاماة. فلاق خاال البلاد طّماـ يقاق  هباذه الّحناطات. ك

 الملق  والّحناطات أثؿ أهؾ البلد جموما. 

وإذا قا  هبا واحد فقط وكفاهؿ سقط اإلثؿ طاـ البااقوـ, والّتمّماؼ يف مثاؾ 

 هذه الملق  يمّد فيلة, ّٕىف يوتغنك طنف.

ساخػ فوهاا, ومنهاا ا, كالملؿ بإشمار اّلتل ٓ ومـ الملق  ما يكقن مباًح 

ّْلواامات والّتلبووااات. وأّمااا الملااق   مااا يكااقن مااذمقما, كملااؿ الّوااحر وال

الّشاااارطّوة فكّلهااااا محمااااقدة, وتنقوااااؿ إلااااك أصااااق  وفااااروع ومقااااّدمات 

 . 1سومتّممات

 :ًِفطٌ ايع 

  :وأهلف طحابتهؿ  ,وهق تركة إىبواء وتراثهؿ ,الملؿ هاد قال ابـ الؼّقؿ

وىااقر البحااائر, وشاافاء الّحاادور, ورياااض  ,وهااق حواااة القلااقب ,ووّراثهااؿ

وهاااق  ,ودلواااؾ المتحّواااريـ ,ولاااّذة إرواح, وأىاااس الموتقحشاااوـ ,المقاااق 

                                      
  . 17 -15 واختحار شديد بتحر   سقدامة ٓبـ القاصديـ منهاج مختحر  1س
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 الموزان اّلذي بف تقزن إققا  وإطما  وإحقا . 

 والّرشاااد ,وهااق الحاااكؿ المفااّرع بااوـ الّشااّؽ والوقااوـ -
ّ
والهاادى  ,والغاال

, ويحماد ويمّجاد, وباف اهتادى والّيال . بف يمر  الل ويمبد, ويذكر ويقّحاد

 إلوف الّوالكقن.

 ومـ صريقف وصؾ إلوف القاصلقن. -

 ومنف دخؾ طلوف القاصدون.  -

 ويتمّوز الحال  والحرا .  ,وبف تمر  الّشرائع وإحكا   -

وبف تقصؾ إرحا , وبف تمر  مراضل الحبوب, وبممرفتهاا ومتابمتهاا  -

 يقصؾ إلوف مـ قريب. 

 ؾ ميمق .والمم ,وهق إما  -

 والممؾ تابع. ,وهق قائد  -

وهق الّحاحب يف الغربة, والمحّدث يف الخلقة, وإىاوس يف القحشاة,   -

 والكاشػ طـ الّشبهة, والغنك اّلذي ٓ فقر طلك مـ ضفر بكنزه.

 والكنػ اّلذي ٓ ضومة طلك مـ أوى إلك حرزه.  -

 مذاكرتف توبوح, والبحث طنف جهاد.  -

 وصلبف قربة.   -

 وبذلف صدقة. -

 ومدارستف تمد  بالّحوا  والقوا . -
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ّْما .  -   1سوالحاجة إلوف أطظؿ منها إلك الّشراب وال

 :ايعًِ ايٓافع 

   ّقاد ذكار الل تماالك يف كتاباف -تماالك  -قنال ابنـ رننع الحـبؾنل  

الملؿ تارة يف مقا  المدح وهق الملؿ النّافع وذكر الملؿ تارة يف مقا  الاّذّ  وهاق 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ] اّلذي ٓ ينفاع, فيّماا إّو  فمثاؾ ققلاف تماالك  الملؿ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] وققلاااااف  ,{1}الزمرررررر: [ ىئ ىئ ىئ ېئ

 [ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ] وققلااف  ,{95}آل عمررران: [ ڦ ڦ ڤ ڤ

. وغوااار {35}فررراطر: [   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽] وققلاااف  ,{992}طررره:

 يات.ذلؽ مـ أ

لاؿ ينتفاع باف كماا قاا  لكاـ صااحبف  اهذا وقاد يكاقن الملاؿ يف ىفواف ىافًما

 [ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ] تماااالك 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ] وقااا  ساابحاىف  ,{8}اجلمعرة:

 ے ھ ھ ھ ھ ہ] ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 پ پ]  أيًياااوقااا   ,{996، 998}األعرررا : [... ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

  2س.{32}اجلاثوة: [ پ پ

                                      
  . 472 -469/ 2  سالوالكوـ مدارج  1س

 . واختحار بتحر   126 -125  سالخلػ طلك الولػ ؿطل فيؾ  2س
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 :ضابط ايعًِ ايٓافع 

وفهاؿ مماىوهاا  ,والّوانّةوالملؿ النّافع هق ما كاان ضابط ىحاقص الكتااب 

والّتقّواد يف ذلاؽ بالمايثقر طاـ الّحاحابة والّتاابموـ وتاابموهؿ يف ممااين القاارآن 

والحديث وفوما ورد طنهؿ ماـ الكاال  ماـ مواائؾ الحاال  والحارا  والّزهاد 

 والّرقائؼ والممار  وغور ذلؽ.

 ًٓ  , ثّؿ آجتهااد طلاك ممرفاةوآجتهاد طلك تمووز صحوحف مـ سقومف أّو

 ا.مماىوف وتفّهمف ثاىوً 

 ٜٔع٢ً أَس ٍٓ ٓٓافع ٜد  :ٖٚرا ايعًِ اي

ممرفة الل وماا يواتحّقف ماـ إساماء الحوانك والّحافات الملاك  أحدُٖا:

وإفما  الباهرة, وذلؽ يوتلز  إجاللف وإطظامف, وخشاوتف ومهابتاف, ومحّبتاف 

 ورجاءه, والّتقّكؾ طلوف والّرضا بقيائف والّح  طلك بالئف.

ــس ــاْٞ:  ٚاألَ الممرفااة بمااا يحّبااف ويرضاااه, ومااا يكرهااف ويوااخْف مااـ ايٓج

  1سآطتقادات, وإطما  الّظاهرة والباصنة وإققا .

 فطٌ ايعًِ ٚايعًُا٤:  

 «الملاؿ لأولا»القرآن الكريؿ أطظؿ كتاب أشاد بالملؿ وأهلاف, ورفاع قادر 

كتابف وفحاؾ  , كما بوـ أىف أىز «الذيـ أوتقا الملؿ», وىقه بمكاىة «المالموـ»و

آياتااف سلقااق  يملمااقن , كمااا بااث آياتااف يف أفاااع ويف إىفااس لهاآًء الااذيـ 

 يملمقن.

                                      
 . باختحار  151 ,152  سالخلػ طلك الولػ طلؿ فيؾ  1س
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] يقااااااق  تمااااااالك * 

فاىظر كوػ بادأ الل تماالك بنفواف, وثناك بمالئكتاف,  ,{95}آل عمران: [   ڦ

وثلث بيولك الملاؿ, واستشاهد هباؿ طلاك أطظاؿ قياايا القجاقد, وهال قياوة 

 لقحداىوة.ا

وهق  ,{1}الزمر: [ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ] وقا  تمالك * 

استفها  إىكاري ممناه ىفل التوقية بوـ أهؾ الملؿ وأهؾ الجهاؾ, كماا يف ققلاف 

 ڀ ڀ   ڀ پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] تمااااالك 

  1س .[22 - 19فاصر  ] [... ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ

 َٓصي١ ايعًِ يف حٝا٠ األْبٝا٤: 

يف كاؾ منهاا, وأن  ابوااء يف القارآن وجاد أن للملاؿ مكاًىامـ قرأ قحص إى

 الملؿ كان وراء كؾ خور أو فيؾ أحرزه واحد منهؿ.

ا أبق البشر ا إىما فيلف الل طلك المالئكة, وأضهر تفققف  فآد  * 

الذي طلمف  «الملؿ»طلوهؿ, وأىف المرشح الحالح للخالفة يف إرض, بوبب 

ة, ولهذا لما سيلهؿ طـ أسماء إشواء ا والوًا  الل إياه, ولؿ يملمف للمالئك

 ڍ ڇ ڇ] طـ آسؿ يتيمـ الوًا  طـ المومك وخقاصف ا قالقا 

 [   ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .[33 -32البقرة  ]

                                      
 . بمدها   وما133  سالحواة الرباىوة والملؿ اىظر  1س
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وكذلؽ استْاع آد  أن يتْهر مـ ذىبف ا حوـ أكاؾ ماـ الشاجرة المنهال * 

 مئ حئ جئ ی ی] ا ماـ رباف طنها ا بما تملمف مـ الكلماات التال تلقاها

 .{29}البقرة: [ ىب مب خب حب جب يئ ىئ

وجدالاف  ,وىقح ا شوخ المرسلوـ ا ىجد أثر الملؿ يف حوـ دطقتف لققمف* 

 ڱ ڱ ڳ ڳ]  لهااؿ حتااك أفحمهااؿ. وقااالقا كمااا حكااك القاارآن 

 ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[34 - 32قد  ه] [      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

وإبااراهوؿ ا خلوااؾ الاارحمـ ا آتاااه الل الحجااة, فحاااج ىمااروذ فيسااكتف, * 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ] وحااج ققمااف فغلابهؿ, وقااا  ٕبوااف 

 .{22}مريم: [ ک ڑ ڑ ژ ژ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ] وقاااا  تماااالك يف شااايىف * 

 .{52}األىعام: [...  ٹ ٹ ٿ

وطلمااف مااـ تيويااؾ  ويقسااػ لمااا بلااغ أشااده آتاااه الل حكمااا وطلمااا,* 

 ,إحاديااث تمبواار الاارؤى, وكااان هااذا الملااؿ سااببا يف إخراجااف مااـ الوااجـ

 ڃ ڃ ڄ ڄ]  وكااذلؽ كااان الملااؿ مااًهال لتقلوااف خاازائـ إرض 

 ,فالحفظ يمثؾ المنحر إخالقال ,{88}يوسف: [   چ چ چ چ ڃ ڃ

وكالهمااا يكمااؾ أخاار, وكالهمااا ضااروري  ,والملااؿ يمثااؾ المنحاار الممااريف
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 ا.ا قوادي  تقلك منحبً لكؾ مـ ي

ولقد برز يقسػ يف طلؿ التخْوط الزراطل وآقتحادي يف أيا  إزماات 

وتااقلك هااق اإلشاارا  طلااك  ,اووضااع خْااة لخموااة طشاار طاًماا ,والمجاطااات

 فيىقذ الل بف محر وما حقلها مـ محنة كادت تقدي هبا. ,تنفوذها بنفوف

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وقااااا  الل يف شااااين مقسااااك * 

 .{92}القصص: [ ڀ ڀ پ

 ,طنده مـ الملؿ ما لوس طنده ولما أطلؿ الل مقسك أن هنا  رجاًل * 

بؾ أن  ,وصلب إلوف أن يححبف ,لقل فوها النحب والمناء صقياًل  اسافر إلوف سفرً 

وهق مقسك الذي اصْفاه الل برسآتف  ,يتبمف لوتملؿ منف مما طلمف الل

وٓ يبادره بالوًا  حتك  ,راه منففاشرتط طلوف أن يح  طلك ما ي ,وبكالمف

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ] وقبؾ مقسك هذا الشرط  ,يبوـ هق لف

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ

 ﮵ ﮴ ﮳   ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ

 .[72 - 66الكهػ  ] [   ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] ويف قحة داود وسلومان قا  تمالك * 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 [   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[16 -15النمؾ  ]

والملاؿ  ,والجهاؾ كالظلماة ,والملؿ بمثاباة البحار ,فالجهؾ بمثابة الممك
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والملااؿ  ,والجهااؾ مااقت ,والملااؿ ضااؾ ضلوااؾ ,كااالنقر, والجهااؾ حاارارة قاتلااة

 وٓ يمكـ أن يوتقي اليدان يف هذا كلف. ,حواة

, أي ٓ {35}فررراطر: [   ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽] تماااالك وقاااا  * 

والملااؿ  ,ويقدروىااف حااؼ قاادره ,يخشااك الل إٓ الملماااء الااذيـ يمرفااقن مقامااف

 الحقوقل هق الذي يقرث الخشوة.

وقد جاءت هذه أية ا أو هذا الجزء مـ أية ا بمد أن ذكر الل سبحاىف 

ومـ الناس  ,بمض آياتف يف خلقف  يف الوماء والماء والنبات والجبا 

مما يقحل بين الملماء المذكقريـ هؿ طلماء الْبومة  ,والدواب وإىما 

 ں ں ڱ] والكقن وإرض والنبات واإلىوان والحوقان. اقرأ ققلف تمالك 

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵   ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 .[28 -27فاصر  ] [  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں] وقاااااااااااا  تماااااااااااالك * 

 .{33}الروم: [ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

هنا  أهناؿ الملمااء باالظقاهر الكقىواة يف الفلاؽ ويف  «المالموـ»وإوفؼ با 

أي طلماااء الكااقن, وطلماااء  إرض, والملماااء باااختال  إلواانة وإلااقان,

 اإلىوان.

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ] وقاااااا  تماااااالك * 

 .{19}األىعام: [ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
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لقق  الذيـ يملمقن هنا  هؿ طلماء الفلؽ والْبومة الجقية, فإقرب أن ا 

فهؿ أقدر الناس طلك ممرفة أسرار الل تمالك واكتشا  ساننف يف جماؾ النجاق  

 لالهتداء.

ا طلاك طلاؿ ومـ هناا ىارى أن الملاؿ الاذي أشااد باف القارآن لاوس مقحاقرً 

ؿ الاذي الديـ وحده, وإن كاان طلاؿ الاديـ لاف الحادارة وإولقياة, ٕىاف الملا

يتملؼ بالمقاصد والغايات, وطلاق  الادىوا تتملاؼ بالقساائؾ وأٓت, ولكنهاا 

 لنماء الحواة وبقائها كما يريد الل تمالك. أيًيامهمة 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]  وقااااااا  تمااااااالك * 

 .{22}العنكبوت: [ ھ

وىجد طلاؿ سالومان يتجلاك يف فهاؿ كاال  النملاة ماع النماؾ, ويف كاال  * 

 [ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ]   طلوااااف بااااالملؿ, وقااااا  لااااف الهدهااااد الااااذي أد

 .{33}النمل:

ىجد أن الذي أحير طرشها مـ الاومـ  ,ويف قحة سلومان مع ملكة سبي* 

 [ گ ک ک ک ک] إلااك الشااا  قبااؾ أن يرتااد إلوااف صرفااف إىمااا هاااق 

 .{25}النمل:

 ۆ ۆ] كمااا امااتـ الل طلااك داود بتملومااف صااناطة الاادروع * 

 .{55}األىبواء: [ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

ويف قحااة صااالقت بااوـ الل تمااالك أىااف اختاااره لزطامااة القااق  وقوااادهتؿ * 



        

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 33  ٓٞ  ايَعِبُد ايسَّبَّأْ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ] بواااابب مًهالتااااف الملموااااة والماديااااة 

 .{329}البقرة: [ ۓ ۓ ے ے ھ

 ڃ ڄ ڄ ڄ] وقاااا  طاااـ المواااوح طوواااك * 

 .{25}آل عمران: [ ڃ ڃ

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ]   وقا  طـ خاتؿ رسلف محمد * 

 [ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

 .{992نساء:}ال

 :ًِايط١ٓ ٚايع 

جاااءت إحاديااث النبقيااة فيكاادت مااا جاااء يف القاارآن مااـ فيااؾ الملااؿ, 

ـْ ُينرِِد »  ومنزلة الملماء, ومـ ذلؽ ما رواه مماوية قا   قاا  رساق  الل  َمن

ـِ  ي ل الدِّ
ْفُف َِ  (1).«ا ُ بِِف َخْقًرا ُيَػؼِّ

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة, َقاَ   َقااَ  َرُساقُ  *   وَط
ِ
ـْ َسنَؾَؽ َصرِيًؼنا َيْؾنَ ِؿُس »  الل َمن

َؾ ا ُ  قِف ِطْؾًؿا َسفَّ
  (2).«َلُف َصرِيًؼا إَِلك الَوـَّةِ  َِ

 * 
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة, َأنَّ َرُسقَ  الل ْكَساُن اْكَؼَطنَع َطـْنُف », َقاَ   وَط إَِذا َماَت اْْلِ

ـْ َصَدقَ  َّٓ ِم ٍة: إِ َِ َل َِ ـْ  َّٓ ِم ٍة َناِرَيٍة، َأْو ِطْؾٍؿ ُيـَْ َػُع بِِف، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َينْدُطق َطَؿُؾُف إِ

                                      
 . 71  سالبخاري صحوح  1س

  .6298   سصحوح الجامع واىظر . 325/ 4  سالرتمذي سنـ  2س
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 (1).«َلفُ 

 ُٔخصا٥ص ايعًِ ف : 

 أن ىفمف موتمر, وأن أجره دائؿ, وأىف باع لإلىوان حتك بمد مقتف.

  :وىاسخ اْلملؿ النافع َلاُف أجاره َوأجار ماـ َقاَرَأُه » َقاَل اْلَحاَِظ الؿـذري

ِف مـ بمده َما َبِقال خْاف َواْلَمَماؾ بِاِف لَهاَذا الَحاِديث َوَأْمَثالاف َأو ىوخف َأو طمؾ بِ 

ْثاؿ َطَلْواِف وزره ووزر ماـ َقاَرَأُه َأو ىواخف َأو  اا ُيقجاب اإْلِ وىاسخ غوار الناافع مِمَّ

ـّ سانة  ََحاِديث مـ سا ْٕ طمؾ بِِف مـ بمده َما َبِقل خْف َواْلَمَمؾ بِِف لما تقد  مـ ا

  2س.«َوالل أطلؿ َحَونَة َأو َسوَِّئة

ْرَداِء, فِل َمْواِجِد ِدَمْشاَؼ *  ـِ َقْوٍس, َقاَ   ُكنُْت َجالًِوا َمَع َأبِل الدَّ ـْ َكثِوِر ْب َط

ُساقِ   ـْ َمِدينَاِة الرَّ
ْرَداِء  إِىِّل ِجْئُتَؽ مِ لَِحاِديٍث  َفَجاَءُه َرُجٌؾ, َفَقاَ   َيا َأَبا الدَّ

ـْ  ُثُف, َط   َبَلَغنِل, َأىََّؽ ُتَحدِّ
ِ
َماا ِجْئاُت لَِحاَجاٍة, َقااَ  َفاٌِىِّل َساِمْمُت  َرُساقِ  الل

 
ِ
ـْ »َيُققُ    َرُسقَ  الل قِف ِطْؾًؿا َسَؾَؽ ا ُ بِِف َصرِيًؼا ِمن

ـْ َسَؾَؽ َصرِيًؼا َيْطُؾُع َِ َم

ِعْؾننِؿ، َوإِنَّ اْلَعننالَِؿ ُصننُرِ  اْلَوـَّننِة، َوإِنَّ اْلَؿَلئَِؽننَة َلَ َضننُع َأْنـَِحَ َفننا ِرًيننا لَِطالِننِع الْ 

َْرِض، َواْلِحقَ ناُن َِنل َننْقِم اْلَؿناِء،  ْٕ نل ا
ـْ َِ نَؿَقاِت، َوَمن ل السَّ

ـْ َِ َلَقْسَ ْغِػُر َلُف َم

ْضَؾ اْلَعالِِؿ َطَؾك اْلَعابِِد، َكَػْضِؾ اْلَؼَؿرِ َلْقَؾنَة اْلَبنْدِر َطَؾنك َسنائِرِ اْلَؽَقاكِنِع،  ََ َوإِنَّ 

ننقا  َوإِنَّ اْلُعَؾَؿنناءَ  ُِ َٓ ِدْرَهًؿننا َورَّ ننقا ِديـَنناًرا، َو ُِ َْكبَِقنناَء َلننْؿ ُيَقرِّ ْٕ َْكبَِقنناِء، َوإِنَّ ا ْٕ ننُة ا َِ َوَر

ـْ َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َواَِرٍ  َؿ ََ  (3)«.اْلِعْؾَؿ، 

                                      
 . 1255/ 3  سمولؿ صحوح  1س

 . 62/ 1  سللمنذري والرتهوب الرتغوب  2س

 . 317/ 3  سداود أبل سنـ  3س
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  واطلؿ أىف كما ٓ رتبة فقع رتبة النباقة فاال شار  فاقع  :يقال الؿـاو

  1س شر  وارث تلؽ الرتبة.

  َشاَرَ  فاقع  اْلمام الغزالل: قال َٓ ِة َو َٓ ُرْتَباَة َفاْقَع النرُباقَّ َوَمْمُلاقٌ  َأىَّاُف 

  2س شر  القراثة لتلؽ الرتبة!

ويملااؼ طلااك اسااتغفار مااـ يف الواامقات ومااـ يف إرض للمااالؿ فوقااق    

وأي منحااب يزيااد طلااك منحااب مااـ تشااتغؾ مالئكااة الواامقات وإرض »

  3سبآستغفار لف ؟ 

 !«شغق  بنفوف سأي بملمف , وهؿ مشغقلقن بآستغفار لففهق م

  وإذا كان ٓ رتبة فقع النبّقة فاال شار  فاقع شار   :وقال الؼسطلين

القراثة لتلؽ الرتبة, وغاية الملؿ الممؾ ٕىف ثمرتف وفائادة الممار وزاد أخارة 

 فمـ ضفر بف سمد ومـ فاتف خور, فًٌذا الملاؿ أفياؾ ماـ المماؾ باف ٕن شارفف

باؾ هاق رّد وباصاؾ, وينقواؿ  بشر  مملقمف, والممؾ بال طلؿ ٓ يوامك طمااًل 

  4سالملؿ باىقوا  المملقمات وهل ٓ تححك. 

, َفَقااَ   َماا *  ااٍ  اْلُماَراِديَّ ـَ َطوَّ ـِ ُحَبْوٍش, َقاَ   َأَتْوُت َصاْفَقاَن ْبا ـْ ِزرِّ ْب وَط

 . َقاَ    5سَجاَء بَِؽ؟ ُقْلُت  ُأْىبُِط اْلِمْلَؿ 
ِ
َيُققُ    -  -َفٌِىِّل َسِمْمُت َرُسقَ  الل

                                      
 . 384/ 4  سالقدير فوض  1س

 . 5/ 1  سالديـ طلق  إحواء  2س

 . 5/ 1  سالدي طلق  إحواء  3س

 . 153/ 1  سالبخاري صحوح لشرح الواري إرشاد  4س

 وأستخرجف. أصلبف  5س



  

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 36 ُٗ ٞٓٔفٞ امَلِف ْٔ ِّ ايُكِسآ ٛ 

َّٓ َوَيننَعْ  َلننُف اْلَؿَلئَِؽننُة » ننل َصَؾننِع اْلِعْؾننِؿ، إِ
ـْ َبْق ِننِف َِ ـْ َخنناِرٍج َخننَرَج ِمنن َمننا ِمنن

 (1).«َأْنـَِحَ َفا، ِرًيا بَِؿا َيْصـَعُ 

  لوطـ َأبِا* 
ِ
ْكَقا  َٓ أَ »َيُقاقُ    ُهَرْياَرَة, َيُقاقُ   َساِمْمُت َرُساقَ  الل إِنَّ الندُّ

 َٓ  َوَما َوا
ِ
قَفا إَِّٓ ِذْكُر ا 

 (2).«ُه َوَطالٌِؿ َأْو ُمَ َعؾِّؿٌ َمْؾُعقَكٌة َمْؾُعقٌن َما َِ

وهاال لوواات مذمقمااة لااذاهتا, فٌهنااا مزرطااة  ,ذمهااا والؿننراد بؾعننـ النندكقا:

 وهل دار اإليمان والمبادة والجهاد يف سبوؾ الل, وإىما تذ  ماـ حواث ,أخرة

أهنا دار للكفر والشر وطبادة الْاغقت, ومـ حواث أهناا تشاغؾ طاـ الل تماالك 

وطـ الدار أخرة. ولهذا استثنك الحديث مـ الذ  كؾ ما يذكر اإلىوان برباف, 

ويحاالف بحبلااف, مااـ ذكاار الل, ومااا يحبااف ويرضاااه, مااـ الملااؿ النااافع والممااؾ 

ملؿ والمماؾ, فوخارج الحالح, والمقحقد بالمالؿ والمتملؿ  مـ يجمع بوـ ال

   3س الجهالء الذيـ ٓ يملمقن, والذيـ يملمقن وٓ يمملقن.

 * 
ِ
ـِ َمالِاٍؽ, َقااَ   َقااَ  َرُساقُ  الل ـْ َأَىِس ْب ـْ َخنَرَج َِنل َصَؾنِع »  وَط َمن

 َح َّك َيْرِنعَ 
ِ
ُفَق َِل َسبِقِؾ ا  ََ  والمراد بوبوؾ الل  هق الجهاد.  4س«الِعْؾِؿ 

ـْ َأبِال *   وَط
ِ
ـْ َنناَء »َيُقاقُ    -  -ُهَرْياَرَة, َقااَ   َساِمْمُت َرُساقَ  الل َمن

ُفنَق بَِؿـِْزَلنِة اْلُؿَواِهنِد َِنل  ََ ُؿنُف،  ُؿنُف َأْو ُيَعؾِّ َّٓ لَِخْقنرٍ َيَ َعؾَّ نِف إِ
َمْسِوِدي َهَذا، َلنْؿ َيْلتِ

                                      
 . 2572  سمعالجا صحوح . واىظر 153/ 1س ماجف ابـ سنـ  1س

 . 1629  سالجامع صحوح . واىظر 2322س الرتمذي سنـ  2س

 . 139  ص  سوالملؿ الرباىوة الحواة  3س

 . 5572  سالجامع ضموػ . واىظر 2647  سالرتمذي سنـ  4س
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ِ
ُفَق بَِؿـِْزَلِة (1)َسبِقِؾ ا  ََ ـْ َناَء لَِغْقرِ َذلَِؽ  ُنِؾ َيـُْظُر إَِلك َمَ اِع َغْقرِهِ ، َوَم  . 2س«الرَّ

كما حثت إحاديث النبقية طلك إكرا  أهؾ الملاؿ وإطْاائهؿ حقهاؿ ماـ 

 اإلجال  والتققور, وحذرت مـ إضاطتهؿ وطد  المبآة هبؿ.

 * 
ِ
ـِ َطْبِد الل ـْ َجابِِر ْب  فَم

ر
ـِ  , َقاَ   َكااَن النَّبِال ُجَلْو ـَ الارَّ  َيْجَماُع َباْو

ـْ َقْتَلك ُأُحٍد فِل َثْقٍب َواِحٍد, ُثؿَّ َيُققُ   
ُفْؿ َأْكَثُر َأْخنًذا لِْؾُؼنْر نِ »مِ , َفاٌَِذا ُأِشاوَر «َأيُّ

َمُف فِل اللَّْحِد, َوَقااَ    َٓ »َلُف إَِلك َأَحِدِهَما َقدَّ , «ِء َينْقَم الِؼَقاَمنةِ َأَكنا َشنِفقٌد َطَؾنك َهنُم

ُلقا, َوَلْؿ ُيَحؾَّ َطَلْوِهْؿ.َوَأَمَر بَِدْفنِِهْؿ فِل ِدَمائِ    3س ِهْؿ, َوَلْؿ ُيَغوَّ

 * 
ِ
امِِت, َأنَّ َرُسقَ  الل ـِ الحَّ ـْ ُطَباَدَة ْب ـْ َلنْؿ »َقاَ    وَط ـْ ُأمَّ ِل َم َلْقَس ِم

 (4) .«ُيِوؾَّ َكبِقَرَكا، َوَيْرَحْؿ َصِغقَرَكا، َوَيْعرِْم لَِعالِِؿـَا

 :َها١ْ ايعًِ يد٣ ضًف األ١َ 

اا  مااـ تمّلااؿ وطَ  قننال الؿسننقح - ا يف دطك طظوًمااؾ فااذا  ُيااِمااؿ وطَ لَّ

  5س ملكقت الّوماء.

  ٓ تمنع الملؿ مـ أهلف فتيثؿ, وٓ تنشره طند غوار أهلاف  أيًضاوقال  -

                                      
 وهذا بقلمف, هذا الملوا, هل الل كلمة لتكقن يممؾ والمجاهد المتملؿ مـ كال   ٕن  1س

 بووفف.

 . 6184  سالجامع صحوح . واىظر 227  سجفما ابـ سنـ  2س

 . 1343  سالبخاري صحوح  3س

 صحوح . واىظر 367  صس للْ اين إخالع . ومكار  22755  سأحمد موند  4س

 . 5443  سالجامع

  .7  سحرب بـ لزهور الملؿ  5س
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  1س ا ييع دواءه حوث يملؿ أّىف ينفع.ا رفوقً فتجهؾ, وكـ صبوبً 

 ٓ تمّلؿ قال لؼؿان ٓبـف: -
ّ
ل باف الملمااء أو لتمااري الملؿ لتباه  2س يا بنل

ا فوااف ورغبااة يف بااف الّواافهاء, أو ترائاال بااف يف المجااالس, وٓ تاارت  الملااؿ زهاادً 

, اخارت المجاالس طلاك طوناؽ, وإذا رأيات ققًما
ّ
ا ياذكرون الل الجهالة, ياا بنال

 يمّلماق , ا ينفمؽ طلمؽ, وإن تكـ جاهاًل فاجلس ممهؿ, فٌّىؽ إن تكـ طالمً 

ّْلااع طلااوهؿ ا ٓ برحمااة فوحااوبؽ هبااا ممهااؿ, وإذا رأياات ققًماا ولمااّؾ الل أن ي

ا ٓ ينفماؽ طلماؽ, وإن يذكرون الل فاال تجلاس ممهاؿ, فٌّىاؽ إن تكاـ طالًما

ّْلاع طلاوهؿ بماذاب فوحاوبؽ  , 3س اا أو طو ا زادو  غو اتكـ جااهاًل  ولماّؾ الل ي

  4س .ممهؿ

ف   تمّلمقا الملؿ, وطّلمقه النّاس وتمّلماقا لا قال طؿر بـ الخّطاب -

الققااار والّوااكونة وتقاضاامقا لمااـ تمّلمااتؿ منااف ولمااـ طّلمتمااقه, وٓ تكقىااقا 

  5س جبابرة الملماء فال يقق  جهلكؿ بملمكؿ.

ياا كمواؾ  الملاؿ خوار  لرنؾ مـ أصحابف: قال طؾّل بـ أبل صالع -

مـ الما , الملؿ يحرسؽ وأىت تحرس الما , والملؿ حاكؿ والما  محكق  

  6سنّفقة, والملؿ يزكق باإلىفاع.طلوف, والما  تنقحف ال
                                      

 . 379  سالدارمل  1س

 ..تخفوفا التاءيـ إحدى فحذفت تتملؿ ٓ أي  تمّلؿ ٓ  2س

 ..المجز  والمل اليال ,  الغل  3س

 . 377  سالدارمل  4س

 . 135/ 1  سوفيلف الملؿ بوان جامع  5س

 . 18 ,17/ 1  سللغزالل الديـ طلق  إحواء  6س
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ٓ يًخذ طلك الجاهؾ طهد بْلاب الملاؿ حّتاك أخاذ طلاك    وقال -

  1س الملماء طهد ببذ  الملؿ للجّها , ّٕن الملؿ كان قبؾ الجهؾ بف.

  المالؿ أفيؾ مـ الّحائؿ القائؿ المجاهاد, وإذا ماات  أيًضاوقال  -

  2س ّٓ خلػ منف.المالؿ ثلؿ مـ اإلسال  ثلمة ٓ يوّدها إ

  قال: طـ أبل هريرة  -
ّ
ا أحاد أكثار حاديثً  ما مـ أصاحاب النّبال

ّٓ ما كان مـ طبد الل بـ طمرو, فٌّىف كان يكتب وٓ أكتب.   3سطنف منّل, إ

  ٓ يزا  النّاس بخور ماا أتااهؿ الملاؿ ماـ أصاحاب رساق   وقال -

فااذلؽ حااوـ  ومااـ أكااابرهؿ, فااٌذا جاااء الملااؿ مااـ قبااؾ أصاااغرهؿ الل 

  4سهلكقا.

تمّلماقا الملاؿ فاٌّن تمّلماف لل خشاوة, وصلباف   » قال معاذ بنـ نبنؾ -

طبادة, ومدارستف توبوح. والبحث طنف جهاد, وتملوماف لماـ ٓ يملماف صادقة, 

وإىااوس يف القحشااة,  ,وبذلااف ٕهلااف قربااة. ّٕىااف ممااالؿ الحااال  والحاارا 

ء والّيّراء. والاّزيـ طناد إخاالع, والّحاحب يف الخلقة, والّدلوؾ طلك الّوّرا

والقرب طند الغرباء. يرفع الل بف أققاما فاوجملهؿ يف الخلاؼ قاادة يقتادى هباؿ, 

 وأئّمة يف الخلؼ تقتفك آثارهؿ.

إلك رأيهؿ. وترغب المالئكة يف حّبهؿ بيجنحتها تمواحهؿ. حّتاك  لوينته

                                      
  .123/ 1  سوفيلف الملؿ بوان جامع  1س

  .322/ 1  سالمرب لوان فهارس  2س

  .113  سالبخاري  3س

  .159/ 1  سوفيلف الملؿ بوان جامع  4س
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اع الاا ّ كااّؾ رصااب ويااابس لهااؿ موااتغفر. حّتااك حوتااان البحاار وهقاّمااف. وسااب

وأىمامااف. والّوااماء وىجقمهااا. ّٕن الملااؿ حواااة القلااقب مااـ الممااك, وىااقر 

إبحار مـ الّظلؿ. وقّقة إبدان مـ الّيمػ, يبلغ باف المباد منااز  إحارار, 

ومجالوااة الملااق , والااّدرجات الملااك يف الااّدىوا وأخاارة, والفكاار بااف يمااد  

وبف تقصاؾ  - -وبف يمبد الل - -بالّحوا , ومدارستف بالقوا , بف يْاع الل

إرحا  وباف يمار  الحاال  ماـ الحارا , إماا  المماؾ والمماؾ تابماف, يلهماف 

  1س الّومداء, ويحرمف إشقواء.

المالؿ والمتمّلؿ يف إجر سقاء, وسائر النّاس همج ٓ خور  :أيًضاوقال  -

  2سفوهؿ.

النّجاق  يف الّواماء مثؾ الملماء يف النّاس كمثؾ   » قال أبق الّدرداء -

  3سيهتدى هبا.

ا. ٓ يازداد فواف ماـ أويت طلًما  »-تماالك  -قال الػضنقؾ بنـ طقناض -

 ڱ ڱ ڱ] خقفاا وحزىاا وبكااء خلواؼ باين ٓ يكاقن أويت طلماا ثاّؿ قارأ 

  4س.[62, 59]النجؿ   [ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں

فقضمت ألقاحل وقمت  - -كنت بوـ يدي مالؽقال ابـ وهع:  -

يمنال قاا  لحاالة  -ما اّلاذي قمات إلواف بيفياؾ مّماا قمات طناف أصّلل. فقا  

                                      
  .35 ,34  سلمجري الملماء, أخالع  1س

 . 42  سلمجري الملماء أخالع  2س

 . 29  سالوابؼ المرجع  3س

 .جود إسناده  مخرجف وقا   427/ 8  سالشمب  4س
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  1سالنّافلة.

ّْما    -قال اْلمام أحؿد - تمالك  النّاس إلك الملؿ أحقج منهؿ إلك ال

ّْماا  والّشاراب يف الواق  ماّرة أو ماّرتوـ,  والّشراب. ّٕن الّرجؾ يحتااج إلاك ال

 . 2سوحاجتف إلك الملؿ بمدد أىفاسف 

كان الّرجؾ ماـ أهاؾ الملاؿ يازداد بملماف بغياا الؿصرّي:  قال ذو الـّقن -

للّدىوا وتركا لها, فالوق  يزداد الّرجاؾ بملماف للاّدىوا حّباا وصلباا, وكاان الّرجاؾ 

ينفؼ مالف طلاك الملاؿ, والواق  يكتواب الّرجاؾ بملماف ماآ, وكاان يارى طلاك 

هاؾ صالب الملؿ زيادة صاالح يف باصناف وضااهره فاالوق  يارى طلاك كثوار ماـ أ

  3سالملؿ فواد الباصـ والّظاهر.

بيهااؾ الملااؿ طلااك أجااّؾ  استشااهد الل   تمااالك  -قننال ابننـ الؼننّقؿ -

مشهقد باف وهاق الّتقحواد وقارن شاهادهتؿ وشاهادة مالئكتاف. ويف ضامـ ذلاؽ 

  4س تمديلهؿ فٌّىف تمالك ٓ يوتشهد بمجروح.

باف لغوار مـ صلب الملؿ لقجف الل لاؿ ياز  مماىاا, وماـ صل قال بعضفؿ: -

  5س ا.الل لؿ يز  مهاىً 

الجاهؾ صاغور وإن كاان شاوخا, والماالؿ كبوار وإن كاان  وقال بعضفؿ: -

                                      
 . 47/ 2  سالوالكوـ مدارج  1س

  .472/ 2  سالوالكوـ مدارج  2س

  .126/ 2  سالحاج ٓبـ المدخؾ  3س

  .472/ 2  سالوالكوـ مدارج  4س

  .123/ 2  سالحاج ٓبـ المدخؾ  5س
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 حدثا واستشهدوا بقق  القائؾ 

 تمّلاااؿ فلاااوس المااارء يقلاااد طالماااا

 

 ولااوس أخااق طلااؿ كمااـ هااق جاهااؾ ...

 وإّن كبواااار القااااق  ٓ طلااااؿ طنااااده 

 

  1س صغور إذا التّفت إلواف المحافاؾ. ...

 
  ًِٚاإلميإ يف زحاب اإلضالّايع:  

إن أو  آيات أىزلها الل مـ كتابف طلك رسقلف, أشاادت باالملؿ والتملاوؿ * 

, ٕهنااا أماارت بااالقراءة, والقااراءة مفتاااح الملااؿ, يقااق  «القلااؿ»وأداة الااتملؿ 

   ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ] تماااااااااالك 

 .[5 - 1الملؼ  ] [   گ گ ک ک ک ک   ڑ ڑ ژ ژ

, وقد كرره مارتوـ يف هاذه «اقرأ»ا كان أو  أمر مـ الل يف اإلسال   هكذ* 

ولكاـ قاراءة باساؿ الارب  ,ولكنها لووت مجرد قاراءة ,أيات تيكودا ٕهموتف

وممنك أهنا باسمف  أهنا بٌذىف وأمره ومباركتف, فهل قراءة إيماىوة. وهل  ,الخالؼ

ىة اإليماان باالل, وهباذا تشور إلك أن الملؿ يف اإلساال  ٓباد أن يكاقن يف حياا

 يكقن الملؿ أداة خور, ٓ ممق  هد , يكقن للتممور ٓ للتدمور.

حوـ جاءه طرش بلقوس ملكة سبي مـ الومـ  ولهذا رأينا سلومان * 

إلك الشا  يف لمح البحر أو هق أقرب, جاء بف سالذي طنده طلؿ مـ الكتاب , 

تف ىممة مـ الل يجب أن كان مققفف مققػ المًمـ الذي يمت  الملؿ وثمرا

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] تقابؾ بالشكر, يقق  تمالك 

 .{25}النمل: [ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

                                      
  .159/ 1  سال  طبد ٓبـ وفيلف الملؿ بوان جامع  1س
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وكذلؽ كان مققاػ ذي القارىوـ حاوـ بناك ساده المظاوؿ, لوحجاز شار * 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] يااايجقج ومااايجقج المفواااديـ يف إرض,

  1س .{15}الكهف: [ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ٕايعًِ ٜٗدٟ إىل اإلميا: 

فالملؿ واإليمان يف اإلسال  يواوران جنباا إلاك جناب, ولاذا جماع القارآن 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ] بونهمااا يف ققلااف تمااالك 

ومثااؾ  ,{86}الررروم: [ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 [ جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب]  ذلااااااااااااؽ ققلااااااااااااف 

 .{99}ادجادلة:

فالمرء يملؿ فوًمـ, ومقتياه أىف ٓ  بؾ يرتب القرآن اإليمان طلك الملؿ,

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] إيمان قبؾ الملؿ. يقق  تمالك 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .{82}احلج: [ ەئ

بالفااء,  «الملاؿ.. اإليماان.. اإلخباات»وهكذا طْػ القارآن هاذه الثالثاة 

مارة التل تفود الرتتوب والتمقوب كما يقق  طلماء المربوة, فٌذا كان اإلخباات ث

  2س اإليمان, فٌن اإليمان ثمرة الملؿ.
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 ًِاإلميإ مثس٠ ايع:  

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]   أيًياااويف هاذا يقااق  القاارآن 

 .{6}سبي: [ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

بيهنؿ هؿ الذيـ يمرفقن قومة القرآن  «أوتقا الملؿ»وينقه القرآن بالذيـ * 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] ويًمنقن بف, ويتيثرون بما فوف 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 127اإلسراء  ] [   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ

- 129]. 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ]  أيًيااااويقاااق  طاااـ القااارآن * 

  1س .{21}العنكبوت: [ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ٌُايعًِ إَاّ ايع:  

أىف يوابؼ الملاؿ, وياد  طلواف, ويرشاد إلواف, وهاذا ماا  ومـ َضائؾ العؾؿ:

ماـ صاحوحف, واساتد  طلواف باالقرآن  «الملاؿ»لبخاري يف كتااب ذكره اإلما  ا

 مث جث يت ىت مت خت حت جت يب] ماااـ مثاااؾ ققلاااف تماااالك 

فباادأت أيااة بااالملؿ بالتقحوااد, وثنَّاات بآسااتغفار  ,{91}حممرر : [ يث ىث

 وهق طمؾ.

ويف حديث مماذ المشهقر يف فيؾ الملؿ الذي ذكره ابـ طبد الا  وغواره  
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 خشقة، وصؾبف طبادة، ومدارس ف تسبقح، والبحنث تعؾؿقا العؾؿ، َنن تعؾؿف  »

 .«طـف نفاد، وتعؾقؿف مـ ٓ يعؾؿف صدقة، وبذلف ٕهؾف قربة

 .«وهق إمام، والعؿؾ تابعف»وفوف قا   

أن الملؿ إما  الممؾ وقائد لف, والممؾ تاابع لاف, وماًتؿ باف, »وممنك هذا  

حبف, باؾ ميارة فكؾ طمؾ ٓ يكقن خلػ الملؿ مقتديا بف, فهق غوار ىاافع لحاا

طلوف, كما قا  بمض الوالػ  ماـ طباد الل بغوار طلاؿ كاان ماا يفواد أكثار مماا 

 يحلح.

وإطماااا  إىماااا تتفااااوت يف القباااق  والااارد بحواااب مقافقتهاااا للملاااؿ, 

ومخالفتهااا لااف, فالممااؾ المقافااؼ للملااؿ هااق المقبااق , والمخااالػ لااف هااق 

 المردود, فالملؿ هق الموزان, وهق المحؽ.

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]   قااا  تمااالك* 

 .{3}ادلك: [   ٹ

  قاا   هاق أخلاص  «أحواـ المماؾ»يف تفواور  قال الػضقؾ بـ طقاض

الممؾ وأصقبف, قالقا  يا أبا طلل, ما أخلحف وأصقبف؟ قا   إن الممؾ إذا كاان 

ا لاؿ يقباؾ, ا ولاؿ يكاـ خالًحاا لؿ يقبؾ, وإذا كان صقابً ا ولؿ يكـ صقابً خالًح 

ا, فالخالص أن يكاقن لل, والحاقاب أن يكاقن طلاك ا صقابً لًح حتك يكقن خا

 حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت]  الواانة, وقااد قااا  تمااالك 

 .{995}الكهف: [   حس جس مخ

فهذا هاق المماؾ المقباق  الاذي ٓ يقباؾ الل ماـ إطماا  ساقاه. وهاق أن 
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 باف وجاف الل, وٓ ياتمكـ الماماؾ ماـ ا, مارادً يكقن مقافقا لونة رسق  الل 

اإلتوان بممؾ يجمع هاذيـ القصافوـ إٓ باالملؿ, فٌىاف إن لاؿ يملاؿ ماا جااء باف 

الرسق  لؿ يمكنف قحده, وإن لؿ يمر  ممبقده لؿ يمكنف إرادتف وحده, فلاقٓ 

الملؿ لما كان طملف مقبقٓ, فالملؿ هق الادلوؾ طلاك اإلخاالص, وهاق الادلوؾ 

 طلك المتابمة. 

 ,{39}ادائرررر ة: [ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]  وقااااد قااااا  الل تمااااالك 

وأحوااـ مااا قوااؾ يف تفوااور أيااة  أىااف إىمااا يتقبااؾ الل طمااؾ مااـ اتقاااه يف ذلااؽ 

الممؾ, وتقاقاه فواف  أن يكاقن لقجهاف طلاك مقافقاة أماره, وهاذا إىماا يححاؾ 

بااالملؿ. وإذا كااان هااذا منزلااة الملااؿ ومققمااف, طلااؿ أىااف أشاار  شاالء وأجلااف 

 وأفيلف.. والل أطلؿ.

  إن المامؾ بال طلؿ كالوائر بال دلوؾ.. ومملق   :ولفذا قال الؿحؼؼقن

فهاق غوار  اىاادرً  اأن طْب مثؾ هذا أقرب مـ ساالمتف, وإن قادر ساالمتف اتفاًقا

 محمقد, بؾ مذمق  طند المقالء.

  :مـ فارع الادلوؾ ضاؾ الوابوؾ, » وكان شقخ اْلسلم ابـ تقؿقة يؼقل

 .«وٓ دلوؾ إٓ بما جاء بف الرسق 

  المامااؾ طلااك غواار طلااؿ كالوااالؽ طلااك غواار  صننري:قننال الحسننـ الب

ا ٓ صريؼ, والمامؾ طلك غور طلؿ ما يفود أكثر مما يحلح, فاصلبقا الملاؿ صلًبا

ا صلبااقا ا ٓ تيااروا بااالملؿ, فااٌن ققًمااتيااروا بالمبااادة, واصلبااقا المبااادة صلًباا

, ولق صلبقا المبادة, وتركقا الملؿ, حتك خرجقا بيسوافهؿ طلك أمة محمد 

 .«لؿ يدلهؿ طلك ما فملقا الملؿ
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مرتبة المْااع المتباقع المقتادى باف المتباع حكماف  َؿرتبة العؾؿ مـ ونف:

المْاااع أمااره, ومرتبتااف مااـ وجااف آخاار مرتبااة الاادلوؾ المرشااد إلااك المْلااقب 

  1س المقصؾ إلك الغاية.

 فطٌ ايعًِ ع٢ً ايعباد٠:  

, وأن ومااـ فيااائؾ الملااؿ مااا ثباات يف إحاديااث  أىااف أفيااؾ مااـ المبااادة

 .المالؿ مقد  طلك المابد

ـْ َسَؾَؽ َصرِيًؼنا َيْؾنَ ِؿُس َِقنِف ِطْؾًؿنا »ففل حديث أبل الدرداء المشهقر  *  َم

َؾ ا ُ َلننُف َصرِيًؼننا إَِلننك اْلَوـَّننِة، َوإِنَّ اْلَؿَلئَِؽننَة َلَ َضننُع َأْنـَِحَ َفننا ِرًيننا لَِطالِننِع  َسننفَّ

َْرِض َح َّنك اْلِحقَ ناِن َِنل اْلِعْؾِؿ، َوإِنَّ َصالَِع اْلِعْؾِؿ  ْٕ نَؿاِء َوا ل السَّ
ـْ َِ َيْسَ ْغِػُر َلُف َم

رِ اْلَؽَقاكِنِع، إِنَّ 
ْضَؾ اْلَعنالِِؿ َطَؾنك اْلَعابِنِد َكَػْضنِؾ اْلَؼَؿنرِ َطَؾنك َسنائِ ََ اْلَؿاِء، َوإِنَّ 

نق ُِ َْكبَِقاَء َلْؿ ُيَقرِّ ْٕ َْكبَِقاِء، إِنَّ ا ْٕ ُة ا َِ نقا اْلُعَؾَؿاَء هؿ َوَر ُِ َؿنا َورَّ َٓ ِدْرَهًؿنا، إِكَّ ا ِديـَناًرا َو

ـْ  َؿ ََ فيؾ المالؿ طلك المابد كفياؾ القمار لولاة  «َأَخَذُه َأَخَذ بَِحظٍّ َواَِرٍ  اْلِعْؾَؿ، 

  2س .«البدر طلك سائر الكقاكب

ْضنُؾ »وكذلؽ جاء يف حديث مماذ باـ جباؾ. ويف حاديث أبال أماماة  *  ََ

  (3).«َػْضِؾل َطَؾك ُأمَّ ِلاْلَعالِِؿ َطَؾك اْلَعابِِد كَ 

ْضنِؾ اْلِعَبناَدِة، َوَخْقنُر »ويف حديث حذيفة وسمد  *  ََ ـْ  ْضُؾ اْلِعْؾِؿ َخْقٌر ِمن ََ
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 (1).«ِديـُِؽُؿ اْلَقَرعُ 

وذلؽ ٕن الملؿ يوبؼ الممؾ, ويد  طلوف, ويرشد إلوف, فهق دلواؾ لاف ماـ 

د يقجد طلاؿ باال ىاحوة, وشرط لقبقلف مـ ىاحوة أخرى, فال طمؾ بال طلؿ, وق

طمااؾ, والممنااك  أىااف كلمااا وجااد الممااؾ لااز  وجااقد الملااؿ, بخااال  طكوااف, 

 ولهذا قوؾ  الملؿ بدون طمؾ جنقن, والممؾ بدون طلؿ ٓ يكقن.

ومـ ىاحوة أخرى فيؾ الملاؿ طلاك المباادة, ٕن ىفاع الملاؿ متماد, وىفاع 

 المبادة قاصر, فالمبادة إىما تنفع صاحبها, والملؿ ينفع الكافة.

ثؿ إن ىفع المبادة ا غالبا ا ينتهل بالفراغ منها, ولكـ ىفع الملؿ يبقك إلك ماا 

شاء الل, ولهاذا طاد يف إماقر الباقواة لإلىواان بماد مقتاف, فاٌذا ماات اإلىواان 

 اىقْع طملف إٓ مـ أشواء ممروفة منها  طلؿ ينتفع بف مـ بمده.

ف مهتد إلاك صرياؼ وطلك قدر المنتفموـ بملمف يكقن أجره, فكلما اهتدى ب

الخواار, واسرتشااد بااف مورتشااد يف ممرفااة الحااال  مااـ الحاارا , والهاادى مااـ 

مـ دل طؾك خقنر َؾنف مثنؾ أننر »اليال , كان لف أجره, كما جاء يف الحديث  

 .«َاطؾف

وٕن الملااؿ إمااا فاارض طااوـ, وإمااا فاارض كفايااة, وكالهمااا أفيااؾ مااـ 

 آشتغا  بالنقافؾ.

ك, والممؾ ماـ صافات المخلاققوـ, فهاق وٕن الملؿ مـ صفات الل تمال

هنا يتخلؼ بخلؼ مـ أخالع الل تمالك, إن صح التمبوار, أو يتحاػ بحافة ماـ 

                                      
  . 4214  سالجامع صحوح . واىظر 197/ 4  سإوسط الممجؿ  1س
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 صفاتف, واسؿ مـ أسمائف الحونك.

وٕن الملؿ هق الذي يكشػ الغاقامض ماـ المواائؾ, ويفحاؾ يف دقاائؼ 

ا إمقر, كما رأينا يف حديث الذي قتؾ تومة وتوموـ ىفوا, فوي  رجاال طاباد

هق أطبد أهؾ إرض يف زمنف  هؾ لف مـ تقباة؟ فقاا  لاف  ٓ تقباة لاؽ, فقتلاف, 

وأكمؾ بف المائة, ثؿ سي  رجال طالما, هق أطلؿ أهؾ إرض يف زمناف  هاؾ لاف 

مـ تقبة؟ فقا  لف  ىمؿ, وأمره أن ينتقؾ مـ القرياة الظالماة الفاسادة إلاك قرياة 

 أخرى صالحة.

ـ الباصاؾ يف آطتقاادات, والحاقاب وٕن الملؿ هق الاذي يباوـ الحاؼ ما

مـ الخْي يف المققٓت, والموانقن ماـ المبتادع يف المباادات, والحاال  ماـ 

الحرا  يف التحارفات, والحاحوح ماـ الفاساد يف المماامالت, والفياولة ماـ 

الرذيلااة يف الواالقكوات, والمقبااق  مااـ المااردود يف الممااايور, والااراجح مااـ 

 المرجقح يف إققا  وإطما .

ويرتكاب  ,وبدون الملؿ يمكـ أن يمتقاد المارء الباصاؾ وهاق يحوابف حقاا

البدطة وهق يظنهاا سانة, ويتاقرط يف الحارا  وهاق يتقهماف حاالٓ, ويواقط يف 

اللهاؿ »حمية الرذيلة وهق يتحقرها فيولة, ولهذا كان ماـ إدطواة المايثقرة  

. حتاك ٓ «ا اجتناباف وارزقناا وارزقنا اتباطف, وأرىاا الباصاؾ بااصاًل أرىا الحؼ حق  

 يكقن المرء ممـ زيـ لف سقء طملف فرآه حونا.

َيْحِؼننُر َأَحننُدُكْؿ »وقااد حااذرت إحاديااث الحااحاح مااـ فئااة مااـ الناااس 

َٓ ُيَواِوُز َتنَراِقَقُفْؿ،  ِفْؿ، َوِصَقاَمُف َمَع ِصَقاِمِفْؿ، َيْؼَرُءوَن اْلُؼْر َن، 
َصَلَتُف َمَع َصَلتِ
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ـَ اْْلِ  ِمقَّننةِ َيْؿُرُقننقَن ِمنن ـَ الرَّ ننْفُؿ ِمنن ٓ »وممنااك ققلااف   , 1س«ْسننَلِم َكَؿننا َيْؿننُرُ  السَّ

  أن القرآن ٓ تفقهاف طقاقلهؿ وقلاقهبؿ, ٕىاف مجارد ألفااظ «يجاوز حناجرهؿ

وأصقات تخرج مـ حنااجرهؿ, فاآفتهؿ لووات يف ضامائرهؿ وىوااهتؿ, باؾ يف 

ويقتلاقن أهاؾ  يدطقن أهؾ إوثان,»طققلهؿ وأفهامهؿ! ولهذا وصفقا بيهنؿ  

! وهًٓء هؿ الخقارج الذيـ حارهبؿ طلل بـ أبل صالاب والحاحابة «اإلسال 

ممف. ولهذا جاء يف حاديث ممااذ المشاهقر يف فياؾ الملاؿ  أىاف إماا  والمماؾ 

 تابمف.

أن كثواارا مااـ إئمااة صاارحقا بااين أفيااؾ إطمااا  بمااد  ومننـ الؿعننروم:

 الفرائض صلب الملؿ.

  :َؼال الشناَعل  
ْ
أفياؾ ماـ صلاب الملاؿ ,  ء بماد اْلَفاَرائِض لاْوَس َشال

  2س .وهذا الَّذي ذكره أصحابف طنف أىف مذهبف

  .وكذلؽ قال سػقان الثقري، حؽاه الحـػقة طـ أبل حـقػة 

  ،فحكل طنف ثالث روايات, إحداهـ  أىف الملؿ. وأما اْلمام أحؿد 

ْوِؾ أفٌىف قوؾ لف  أي شلء أحب إلوؽ    َّْقطاا؟ أْو أىوخ أْجلِْس بِاللَّ صالل َت

قا   ىوخؽ تملؿ بف أمقر دينؽ, فهق أحب إلل.. وذكر الخال  طناف يف كتااب 

ىحقصا كثوارة يف تفياوؾ الملاؿ, وماـ كالماف فواف  النااس إلاك الملاؿ  «الملؿ»

   3س أحقج منهؿ إلك الْما  والشراب.
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أن أفيؾ إطما  بماد الفارائض صاالة التْاقع, واحاتج  والرواية الثاكقة:

, وبققلااف يف «واطؾؿننقا أن خقننر أطؿننالؽؿ الصننلة»  الروايااة بققلااف  لهااذه

وبيىف أوصاك  , 1س «َخْوٌر َمْقُضقعٌ »حديث أبل ذر وقد سيلف طـ الحالة, فقا   

مااـ ساايلف مرافقتااف يف الجنااة بكثاارة الوااجقد وهااق الحااالة, وكااذلؽ ققلااف يف 

ننُوقِد »الحااديث أخاار    َطَؾْقننَؽ بَِؽْثننَرِة السُّ
ِ
نن  نِكَّ ََ َٓ َتْسننُوُد ،   َؽ 

ِ
   َّٓ َسننْوَدًة، إِ

َعَؽ ا ُ بَِفا َدَرَننًة، َوَحنطَّ َطـْنَؽ بَِفنا َخطِقَئنةً  ََ , وبإحادياث الدالاة طلاك  2س«َر

 تفيوؾ الحالة. 

ٓ أطندل بالوفناد شنقئا، ومنـ ذا »  أىاف الجهااد, فٌىاف قاا   والرواية الثالثة

  «يطقؼف؟

 والجهاد. وٓ ريب أن أكثر إحاديث يف الحالة

   ًا اْبَتغاقا ققاًماأن إا يقاق   وأما مالؽ.. فقا  ابـ القاسؿ  سممت مالك

اد بَِيْساَوافِِهْؿ َوَلاق اْبَتغاقا اْلملاؿ أاْلِمَباَدة وأضاطقا اْلملؿ َفَخرُجقا طلاك  ماة ُمَحمَّ

  3سلحجزهؿ َطـ َذلِؽ. 

  :رأ شمري إلك طمر بـ اْلخْاب أىاف قاَوكتب أبق ُمقَسك إ قال مالؽ

 اْلُقْرآن طندَىا طدد كذا َوَكَذا َفكتب إلوف طمر أن اْفِرْض َلُهؿ مـ َبوت الَما .

ا َكاَن فِل اْلَما  الثَّااىِل كتاب إلواف اْلُقاْرآن طنادَىا طادد كثوار  أىاف قاد قارإ  َفَلمَّ

يَقان َفااىِل أخاا  ماـ أن  ْٕكثر ماـ َذلِاؽ َفكتاب إلواف طمار أن امحهاؿ ماـ الادِّ
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  1س ل اْلُقْرآن أن يتفقهقا فِل الّديـ فوتيولقه طلك غور َتْيِويلف!يْورع النَّاس فِ 

  :كنت بوـ يادي مالاؽ باـ أىاس, فقضامت ألاقاحل,  وقال ابـ وهع

وقمت إلك الحالة سيمنل النافلة كما يد  الوواع  فقاا   ماا الاذي قمات إلواف 

  2سبيفيؾ مـ الذي تركتف.

ٕئماة طلاك بمياها, وهال  وهذه إمقر الثالثة التل فيؾ كؾ واحد مـ ا

  لاقٓ الحالة, والملؿ, والجهاد, هل التل قاا  فوهاا طمار باـ الخْااب 

ثالث يف الدىوا لما أحببت البقاء فوها  لقٓ أن أحماؾ أو أجهاز جوشاا يف سابوؾ 

الل, ولقٓ مكابدة هذا اللوؾ, ولقٓ مجالوة أققا  ينتقمقن أصايب الكال  كما 

  3س حببت البقاء.ينتقك أصايب التمر, لما أ

   الجهاد. َإول -

   قوا  اللوؾ. والثاين -

   مذاكرة الملؿ.والثالث -

 وتفرقت فومـ بمدهؿ. ,فاجتممت يف الححابة بكمالها 

  ماا ذكاره أباق ىماوؿ وغواره طاـ بماض أصاحاب  وقد حؽك ابنـ الؼنقؿ

وخقننر ديننـؽؿ  ،َضننؾ اْلعؾننؿ خقننر مننـ كػننؾ اْلَعَؿننؾ»أىااف قااا    رسااق  الل 

 . ويف رفمف ىظر.. وقد روى هذا مرفقطا مـ حديث طائشة «لقرعا
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وهذا الكال  هق فحؾ الخْاب يف هاذه الموايلة, فٌىاف إذا كاان كاؾ »  قال

ا فالباد منهماا كالحاق  والحاالة, فاٌذا كاىاا فيالوـ ا مـ الملؿ والمماؾ فرًضا

لها, وهما النفالن المتْقع هبما ا ففيؾ الملؿ وىفلف خور مـ فيؾ المبادة وىف

ٕن الملؿ يمؿ ىفمف صااحبف والنااس مماف, والمباادة يخاتص ىفمهاا بحااحبها, 

  1س .«وٕن الملؿ تبقك فائدتف وطلمف بمد مقتف, والمبادة تنقْع طنف

   ومـ ونقه َضؾ العؾؿ طؾك العبادة ال ل ذكرها العلمنة ابنـ الؼنقؿ يف

كاان أقاؾ ماـ    أىف يد  صاحبف طلاك المماؾ إفياؾ طناد الل, وإن«المفتاح»

غوره مشقة, فحاحب الملؿ أقؾ تمباا ومماىااة, وهاق أكثار مثقباة وأجارا! قاا   

واطت  هذا بالشاهد, فٌن الحناع وإجراء يماىقن إطماا  الشااقة بيىفواهؿ, 

ويااريهؿ كوفوااة الممااؾ, وييخااذ  ,وإسااتاذ المملااؿ يجلااس ياايمرهؿ وينهاااهؿ

 أضما  ما ييخذوىف. 

َْطَؿناِل إِيَؿناٌن »ا الممنك حواث قاا   إلك هذ وقد أشار النبل  ْٕ َضنُؾ ا َْ َأ

 
ِ
، َوِنَفاٌد َِل َسبِقِؾ ا 

ِ
, فالجهاد بذ  النفس, وغاية المشقة, واإليماان  2س«بِا 

طلؿ القلب وطملف وتحديقف, وهق أفيؾ إطما , مع أن مشقة الجهااد فاقع 

مراتبهاا, مشقتف بيضما  مياطفة, وهذا ٕن الملاؿ يمار  مقاادير إطماا  و

وفاضلها مـ مفيقلها, وراجحها مـ مرجقحها, فحاحبف ٓ يختار لنفواف إٓ 

أفيااؾ إطمااا . والمامااؾ بااال طلااؿ يظااـ أن الفيااولة يف كثاارة المشااقة, فهااق 

يتحمؾ المشاع وإن كان ما يماىواف مفياقٓ, ورب طماؾ فاضاؾ, والمفياق  
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 أكثر مشقة منف.

ومملاق  أن  ,فياؾ إماةفٌىاف أ واطت  هذا بحا  الحديؼ أبال بكار 

فوهؿ مـ هق أكثر طمال وحجاا وصاقما وصاالة وقاراءة مناف, قاا  أباق بكار باـ 

ولكاـ بشالء وقار يف قلباف!  ,طواش  ما سبقكؿ أبق بكر بكثرة صق  وٓ صاالة

وهذا مقضقع المثؾ المشاهقر  ماـ لال بمثاؾ ساور  المادلؾ؟ تمشال رويادا 

  1س وتجل يف إو !

 ايعًِ ديٌٝ ايطًٛى: 

ا لممرفة إحكا  الظاهرة يف الفقف فقط, كماا قاد يظاـ الملؿ مْلقبً ولوس 

, بؾ ربما كان صلبف هناا أيًياالكثورون, بؾ هق مْلقب لولق  الْريؼ إلك الل 

أشااد وألااز , لاادخق  إوهااا  وإهااقاء والتلبووااات طلااك اإلىوااان يف هااذا 

 الجاىب أكثر مـ غوره.

  بماد  «اإلحوااء»ماـ  «اإلخاالص»يف مقدمة كتاب  كرى اْلمام الغزالل

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] أن بااوـ ضاارورة تحااحوح النوااة وإخااالص المبااادة لل

ولوت شامري كواػ يحاحح ىوتاف »  يقق   {8}البونة: [ ڻ ں ں ڱ

مـ ٓ يمر  حقوقة النوة, أو كوػ يخلص مـ صحح النوة إذا لؿ يمر  حقوقة 

ممنااه؟ اإلخالص؟ أو كوػ تْالاب المخلاص ىفواف بالحادع إذا لاؿ يتحقاؼ 

فالقضوفااة إولااك طلااك كااؾ طبااد أراد صاطااة الل تمااالك  أن يااتملؿ النوااة أوٓ 

لتححؾ الممرفة, ثؿ يحححها بالممؾ بمد فهؿ حقوقاة الحادع واإلخاالص, 
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    1س.«اللذيـ هما وسولتا المبد إلك النجاة والخالص

ثؿ ىرى الغزالل يمقد فوتحدث طـ أثر النوة يف أقوا  إطما  مـ صاطاات 

اطلؿ أن إطما  »ويبدأ بمالقتها بقوؿ المماصل فوقق    ,اص ومباحاتومم

وإن اىقومت أقواما كثورة مـ فمؾ وقاق , وحركاة وساكقن, وجلاب ودفاع, 

وفكار وذكاار ا وغواار ذلااؽ ممااا ٓ يتحاقر إححاااؤه واستقحاااؤه ا فهاال ثالثااة 

 أقوا   مماص وصاطات ومباحات.

قضامها بالنواة, فاال ينبغال المماصل  وهل ٓ تتغوار طاـ م «القوؿ إو »

إىماا إطماا  »أن يفهؿ الجاهؾ ذلؽ مـ طمق  ققلاف طلواف الحاالة والواال   

. فوظـ أن الممحوة تنقلب صاطة بالنوة, كالاذي يغتااب إىوااىا مراطااة «بالنوات

لقلب. أو يْمؿ فقورا مـ ما  غوره, أو يبنل مدرسة أو مواجدا أو رباصاا بماا  

كلاف جهاؾ, والنواة ٓ تاًثر يف إخراجاف طاـ كقىاف حرا , وقحاده الخوار, فهاذا 

ضلما وطدواىا وممحوة. بؾ قحده الخور والشر ا طلك خال  مقتيك الشارع ا 

شر آخر, فٌن طرفف فهق مماىد للشرع, وإن جهلف فهاق طااص بجهلاف, إذ صلاب 

الملؿ فريية طلك كؾ مولؿ, والخوارات إىماا يمار  كقهناا خوارات بالشارع, 

ا؟ هوهاات! باؾ الماروج لاذلؽ طلاك القلاب لشر خوارً فكوػ يمكـ أن يكقن ا

 إلااك صلااب الجاااه الشااهقة وباااصـ الهااقى, فااٌن القلااب إذا كااان مااائاًل  لخفاا

واستمالة قلقب الناس وسائر حظقظ النفس, تقسؾ الشوْان بف إلاك التلباوس 

تمااالك  مااا طحاال الل تمااالك بممحااوة  طلااك الجاهااؾ, ولااذلؽ قااا  سااهؾ 

ا أشاد ماـ الجهاؾ؟ قاا   با محمد, هؾ تمر  شاوئً أطظؿ مـ الجهؾ! قوؾ  يا أ
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ىمؿ, الجهؾ بالجهؾ, وهق كماا قاا , ٕن الجهاؾ بالجهاؾ يواد بالكلواة بااب 

 التملؿ, فمـ يظـ بنفوف أىف طالؿ فكوػ يتملؿ؟

 ,وكذلؽ أفيؾ ما أصوع الل تمالك بف  الملؿ! ورأس الملاؿ  الملاؿ باالملؿ

 كما أن رأس الجهؾ  الجهؾ بالجهؾ. 

ٓ يملؿ الملاؿ الناافع ماـ الملاؿ الياار, اشاتغؾ بماا أكاب النااس  فٌن مـ

طلوااف مااـ الملااق  المزخرفااة التاال هاال وسااائلهؿ إلااك الاادىوا, وذلااؽ هااق مااادة 

الجهؾ ومنبع فواد المالؿ, والمقحقد أن مـ قحد الخوار بممحاوة طاـ جهاؾ 

فهااق غواار ممااذور, إٓ إذا كااان قريااب المهااد باإلسااال , ولااؿ يجااد بمااد مهلااة 

 [ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ] وقاااد قاااا  الل سااابحاىف  ,لؿللاااتم

َٓ »  وقاا  النبال  ,{22}النحل: َٓ َيـَْبِغنل لِْؾَعناَلِؿ َأْن َيْسنُؽَ  َطَؾنك ِطْؾِؿنِف، َو

 (1)«.َيـَْبِغل لِْؾَواِهِؾ َأْن َيْسُؽَ  َطَؾك َنْفِؾفِ 

وماااـ الملمااااء الواااقء ماااـ يقاااق  بتملاااوؿ الملاااؿ للوااافهاء وإشااارار,  -

ومبااراة  ,ـ بالفوؼ والفجقر, القاصريـ هممهؿ طلك مباراة الملماءالمشغقلو

واستمالة وجقه الناس, وجمع حْا  الدىوا, وأخذ أمقا  الواالصوـ  ,الوفهاء

فااٌن هاآًء إذا تملمااقا كاااىقا قْاااع صريااؼ الل تمااالك!  ,والوتااامك والمواااكوـ

لدىوا, ويتباع واىتهض كؾ واحد منهؿ يف بلدتف ىائبا طـ الدجا ! يتكالب طلك ا

الناس بوبب مشاهدتف طلاك مماصال  يالهقى, ويتباطد طـ التققى, ويوتجر

                                      
    َرَواهُ ل. وقا  الهوثم 298/ 5س إوسط الممجؿ  1س

ر
َبَراىِل َّْ َْوَسِط, فِل ال ْٕ  َوفِوفِ  ا

دُ  ـُ  ُمَحمَّ / 1س الفقائد ومنبع الزوائد مجمع .َضْمِففِ  َطَلك َأْجَمُمقا َوَقدْ  ُحَمْوٍد, َأبِل ْب

165 . 
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آلااة  أيًياااالل تمااالك. ثااؿ قااد ينتشاار ذلااؽ الملااؿ إلااك مثلااف وأمثالااف, ويتخذوىااف 

ووساولة يف الشاار واتباااع الهاقى, ويتولوااؾ ذلااؽ, ووباا  جمومااف يرجااع إلااك 

ه ومشاااهدتف أىااقاع المملااؿ الااذي طلمااف الملااؿ مااع طلمااف بفواااد ىوتااف وقحااد

المماصاال مااـ أققالااف وأفمالااف, ومااـ مْممااف وملبوااف وموااكنف, فومااقت هااذا 

المالؿ وتبقك آثار شره منتشرة يف الماالؿ ألاػ سانة ماثال وألفال سانة, وصاقبك 

إكؿننا »لمااـ إذا مااات ماتاات ممااف ذىقبااف! ثااؿ المجااب مااـ جهلااف حوااث يقااق   

فاٌن اساتمملف هاق يف وقد قحدت باذلؽ ىشار طلاؿ الاديـ,  .«إطؿال بالـقات

الفواد فالممحوة منف ٓ منال, وماا قحادت باف إٓ أن يواتموـ باف طلاك الخوار, 

 ,وإىمااا حااب الرياسااة وآسااتتباع والتفاااخر بملااق الملااؿ يحوااـ ذلااؽ يف قلبااف

والشوْان بقاسْة حاب الرياساة يلابس طلواف  ولوات شامري ماا جقاباف طماـ 

يوتموـ هبا طلاك مقحاقده,  وهب سوفا مـ قاصع صريؼ, وأطد لف خوال وأسبابا

ويقق   إىما أردت البذ  والوخاء والتخلاؼ بايخالع الل الجمولاة, وقحادت 

بف أن يغزو هبذا الووػ والفرس يف سبوؾ الل تمالك, فٌن إطداد الخوؾ والربااط 

فااٌن هااق صاارفف إلااك قْااع الْريااؼ فهااق  ,والقااقة للغاازاة مااـ أفيااؾ القربااات

ذلاؽ حارا  مااع أن الواخاء هاق أحااب  الماصال. وقاد أجماع الفقهاااء طلاك أن

    1س.«إخالع إلك الل تمالك

 ٍايعًِ ٚاملا: 

ا أن للملاؿ أثاره يف سالق  صااحبف, وقاد قواؿ  لقد بوـ حاديث النبال 

 الناس إلك أصنا  أربمة بالنظر إلك مققمهؿ مـ الملؿ والما .

                                      
 ومابمدها. بتحر .168 ص والملؿ الرباىوة طـ الحواة ىقاًل   1س
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 * 
ِ
, َقااَ   َساِمْمُت َرُساقَ  الل َْىَمااِريِّ ْٕ ـْ َأبِل َكْبَشاَة ا نَلٌث »َيُقاقُ     َط َِ

نناْحَػُظقهُ  ََ ُؽْؿ َحننِديًثا  ُِ ، َوُأَحنندِّ َـّ ننا الننثََّلُث الَّ ِننل ُأْقِسننُؿ »َقاااَ    ،«ُأْقِسننُؿ َطَؾننْقِف َلمَّ ََ

ُف َما َكؼََّص َماَل َطْبٍد َصَدَقةٌ  نِكَّ ََ  : َـّ َّٓ  ،َطَؾْقِف َقْصنبُِر َطَؾْقَفنا إِ ََ َٓ ُضِؾَؿ َطْبنٌد بَِؿْظَؾَؿنٍة  َو

نا الَّنِذي َزادَ  ْؼنرٍ، َوَأمَّ ََ َ َح ا ُ َلُف َبناَب  ََ  َّٓ َٓ َيْػَ ُح َطْبٌد َباَب َمْسَلَلٍة إِ ا، َو ُه ا ُ بَِفا ِطزًّ

اْحَػُظقهُ  ََ ُؽْؿ َحِديًثا  ُِ ًٓ », َفٌِىَُّف َقاَ   «ُأَحدِّ َْرَبَعِة َكَػرٍ: َطْبٌد َرَزَقُف ا ُ َما
ِٕ ْكَقا  َؿا الدُّ إِكَّ

قِف َربَُّف، َوَيِصُؾ َوِطؾْ 
ُفَق َي َِّؼل َِ ََ  َِقِف َرِحَؿُف، َوَيْعَؾُؿ  ًؿا، 

ِ
نفُ    َفنَذا », َقااَ   «َِقنِف َحؼَّ ََ

َضنِؾ اْلَؿـَناِزلِ  َْ ؟»َقناَل: « بَِل ًٓ ُفننَق »َقناَل: « َوَطْبنٌد َرَزَقنُف ا ُ ِطْؾًؿننا َوَلنْؿ َيْرُزْقنُف َمنا ََ

ننَلنٍ  َيُؼننقُل: َلننْق َكنناَن لِننل َمنناٌل َطِؿْؾننُ   َُ َلْنُرُهَؿننا َسننَقاءٌ »َقنناَل:  «بَِعَؿننِؾ  َقنناَل:  ،«ََ

َٓ َي َِّؼل َِقِف » ل َمالِِف بَِغْقرِ ِطْؾٍؿ، 
ُفَق َيْخبُِط َِ ََ ًٓ َوَلْؿ َيْرُزْقُف ِطْؾًؿا،  َوَطْبٌد َرَزَقُف ا ُ َما

َٓ َيْعَؾُؿ  قِف َرِحَؿُف، َو
َٓ َيِصُؾ َِ  َربَُّف، َو

ِ
نُف،    َفنَذا بَِلْخَبنِث اْلَؿـَناِزلِ َِقنِف َحؼَّ َقناَل: « ََ

ُفَق َيُؼقُل: َلْق َكناَن لِنل َمناٌل َلَعِؿْؾنُ  بَِعَؿنِؾ » ََ َٓ ِطْؾًؿا  ، َو ًٓ َوَطْبٌد َلْؿ َيْرُزْقُف ا ُ َما

ِقْزُرُهَؿا َِقِف َسَقاءٌ  ََ َلٍن، َقاَل: ِهَل كِقَُّ ُف،  َُ».(1)  

  ؿ الحديث الـاس وحظقضفؿ يف الدك  قا إلك أربعة أصـام:قسَّ

ًٓ ا وهق أفيالهؿ ا ماـ أويت طلًما الصـػ إول , والمقحاقد باالملؿ ا وماا

هنا  ىقر البحورة, وحوـ اإلدرا , والممرفة الراسخة, التل تيالء لحااحبها 

الْريؼ, وتبوـ لف المقاقب, فنفمف الملؿ بين دلف طلك أن الما  وسولة ٓ غاياة, 

فااتقك فواف رباف, ووصاؾ فواف رحماف,  ,حقا ثابتااوأىف موتخلػ فوف, وأن لل فوف 

فيحوااـ بااذلؽ إلااك ىفوااف, وأحوااـ إلااك الناااس بملمااف ومالااف, فهااق كمااا قااا  

                                      
  الجامع اىظر صحوح, و 2325س الرتمذي , سنـ 18231  سأحمد موند  1س

  .3224س
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 .«بيفيؾ المناز »الحديث  

ا, ولااؿ يااًت يلاال إو  يف المرتبااة وهااق  مااـ أويت طلًماا والصنـػ الثنناين:

 ًٓ  , فهق لؿ ينفؼ ولاؿ يتحادع ولاؿ يحاؾ الارحؿ بالفماؾ, وإىماا فماؾ ذلاؽما

بالنوة التل طلؿ الل صدقها منف. والنوة لووت مجرد خااصرة صاائرة تمار بالباا , 

كشرارة ٓممة ثؿ تنْفئ, بؾ هل خط ىفول طموؼ, يجمؾ صاحبف يماوش هباذا 

إمر, حالما بف, راغبا فوف, حريحا طلوف, فالنوة هل طقاد القلاب طلاك المماؾ, 

فهماا يف »ديث  لهاذا اساتقى يف إجار هاق صااحب المماؾ ا كماا صارح الحا

, وإىمااا ساابب ذلااؽ هااق طلمااف وممرفتااف, ممااا يااد  طلااك أهموااة «إجاار سااقاء

 الممرفة يف الولق  إخالقل, فال فيولة بال ممرفة, كما ٓ طبادة بال طلؿ.

ًٓ  والصـػ الثالث: ا, أي لؿ يًت الملؿ الناافع , ولؿ يًت طلمً مـ أويت ما

مازائؿ لفماؾ الخوار, وإن كاان الذي يقرث الخشوة, وينور البحاائر, ويحار  ال

صاحبف يحمؾ أرقاك الشاهادات, فهاذا أساقأ النااس منزلاة, كماا جااء يف ىاص 

, وإىمااا ىااز  بااف إلااك هااذا الاادر  جهلااف «فهااذا بيخبااث المناااز »الحااديث  

وحرماىف ماـ الملاؿ, فلاؿ يملاؿ الل يف مالاف حقاا, ولاؿ يحاؾ فواف رحماف, ولاؿ 

ن مالف وغناه صريقاا إلاك هالكاف, فلاق يحوـ بف إلك غوره, ولؿ يتؼ فوف ربف, فكا

طدمف لكان خورا لف, ولكنف لألسػ, أطْل ما يتزود بف للجناة, فكاان زاده إلاك 

 النار.

ًٓ  والصننـػ الرابننع وإخقننر: ا, ولكنااف لجهلااف  وٓ طلًماامااـ لااؿ يااًت مااا

وطمك قلبف, طاش ويف ىوتف أن لق كان لف مآ ٕىفقف يف الشاهقات والمماصال, 

الجاهؾ, فهق يلوف يف الرتبة, ويواويف يف الاقزر بنوتاف الجازماة   مثؾ ذلؽ الغنل
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, وهاذا هاق إحماؼ حقاا, فقاد خوار أخارة, ولاؿ يكواب «فقزرهما سقاء»

الدىوا, بخبث ىوتف, وسقء قحده, وأشقك النااس  ماـ اجتماع طلواف فقار الادىوا 

 وطذاب أخرة.

   موـ, وجماؾ فقواؿ الوامداء قوا»ا طلك الحديث  ممقبً قال ابـ الؼقؿ

الملااؿ والممااؾ بمقجبااف ساابب ساامادهتما, وقوااؿ إشااقواء قوااموـ, وجمااؾ 

الجهؾ وما يرتتب طلوف سبب شقاوهتما, فمادت الوامادة بجملتهاا إلاك الملاؿ 

 .«ومقجبف. والشقاوة بجملتها إلك الجهؾ وثمرتف

 :ايعًِ ٜجُس ايٝكني ٚاحملب١ 

لقلاب وصميىونتاف, وباف أىف يثمر الوقوـ, الذي بف حواة ا ومـ َضؾ العؾؿ:* 

 [ ڄ ڦ ڦ ڦ]  مااادح الل المتقاااوـ المهتاااديـ بكتاباااف, حواااث قاااا  

وهااؿ الااذيـ فحااؾ الل لهااؿ أيااات, سااقاء أكاىاات آيااات تنزيلوااة  ,{2}البقرررة:

 ڌ ڍ ڍ ڇ] موااْقرة, أ  آيااات تكقينوااة منظااقرة, يقااق  تمااالك 

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ] ,{19}األىعررررام: [ ڎ ڌ

 .{2}اجلاثوة: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ] ,{3}الرع : [ ڇ

 ٿ ٿ ٿ ٿ] أثناااك الل طلاااك خلولاااف إباااراهوؿ بققلاااف * 

 .{98}األىعام: [ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 [ ڳ گ گ گ گ ک ک]  وذ  ماااـ ٓ يقاااوـ طناااده بققلاااف * 

 .{53}النمل:
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ولقد جمؾ القرآن الوقوـ أحد طنحريـ يرتقل اإلىوان هبما إلك اإلماماة * 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] يف الاااديـ, كماااا قاااا  تماااالك 

 .{32}السج ة: [ ڌ ڍ ڍ

واإلىوان إذا كان إيماىف ويقونف مزطزطا, ىاوشتف الشبهات مـ كاؾ جاىاب, 

وطرضت لف الشكق  طـ يموـ وشما , وذلؽ ليمػ طلماف, وقلاة بحاورتف, 

 فوغدو كالريشة يف مهب الريح, ٓ توتقر طلك حا .

ا كااالْقد  أمااا صاااحب الوقااوـ, فهااق ا لرسااقخف يف طلمااف, وقااقة إيماىااف

الراسل, ٓ يتزطزع وٓ يتزلز , وٓ تًثر فوف رياح الشكق  والشبهات, بؾ هق 

لق وردت طلوف مـ الشبف بمادد أماقاج البحار ا كماا قاا  اباـ القاوؿ ا ماا أزالات 

باؾ  ,يقونف, وٓ قدحت فوف شكا, ٕىف قد رسخ يف الملؿ, فال تواتفزه الشابهات

 مغلقلة مغلقبة.إذا وردت طلوف ردها حرس الملؿ وجوشف 

وإىما سموت الشبهة شبهة, ٓشتباه الحؼ بالباصؾ فوها, فٌهناا تلابس ثاقب 

وأكثار النااس أصاحاب حواـ ضااهر, فونظار النااضر  ,الحؼ طلك جوؿ الباصؾ

فوما ألبوتف مـ اللباس, فومتقد صاحتها, وأماا صااحب الملاؿ والوقاوـ فٌىاف ٓ 

لباسااها, فونكشااػ لااف  ومااا تحاات ,يغاارت بااذلؽ, بااؾ يجاااوز ىظااره إلااك باصنهااا

 حقوقتها.

الدرهؿ الزائػ, فٌىف يغرت بف الجاهؾ بالنقد, ىظرا إلك ماا طلواف  ومثال هذا:

والناقد البحور يجاوز ىظره إلاك ماا وراء ذلاؽ, فوْلاع طلاك  ,مـ لباس الفية

زيفف, فااللفظ الحواـ الفحاوح هاق للشابهة بمنزلاة اللبااس ماـ الفياوة طلاك 

 لنحاس الذي تحتف.الدرهؿ الزائػ, والممنك كا
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وإذا تيمااؾ الماقااؾ الفْااـ هااذا القاادر وتاادبره, رأى أكثاار الناااس يقبااؾ 

المذهب والمقالة بلفظ, ويردها بمونها بلفظ آخر.. وكؿ رد مـ الحؼ بتشانومف 

 بلباس مـ اللفظ قبوح.

إن صاااحب الملااؿ والوقااوـ, الااذي رزقااف الل البحااورة النافااذة, والناااقر 

ؼ بالباصاؾ, وٓ تاروج طناده الشابهات, كماا ٓ الكاشػ, ٓ يلتابس طلواف الحا

تغريف الشهقات, فهق مزود بوالحوـ ققيوـ يرد هبما جوقش الباصؾ, فهاق يارد 

جاوش الشاهقات بواالح الحا , وجاوش الشابهات بواالح الوقاوـ, كماا قاا  

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] تماااااااااااااااالك 

 .{32}السج ة: [ ڌ

  :ركنا آيماان, وطلوهماا ينبنال,  َواْلَوِقوـ والمحبة هما» قال ابـ الؼقؿ

وهبمااا ققامااف, وهمااا يماادان سااائر إطمااا  القلبوااة والبدىوااة, وطنهمااا تحاادر, 

وبيمفهما يكقن ضمػ إطما , وبققهتما ققهتا, وجمواع منااز  الواائريـ, 

ومقامات الماارفوـ, إىماا تفاتح هبماا, وهماا يثماران كاؾ طماؾ صاالح, وطلاؿ 

  1س ىافع, وهدى موتقوؿ.

   َـُ ُهاَق اَل اْلُوـَْقُد َوق ُ ,  اْساتِْقَراُر الِمْلاؿِ   اْلَوِقو َٓ ُيَحاقَّ َٓ َينَْقلِاُب َو اِذي  الَّ

َٓ َيَتَغوَُّر فِل اْلَقْلِب.   2سَو

  :حرا  طلك قلب أن يشؿ رائحة الوقوـ, وفواف ساكقن إلاك  وقال سفؾ

                                      
 . 154/ 1  سالومادة دار مفتاح  1س

 . 375/ 2  سالوالكوـ مدارج  2س
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  1س غور الل!

 فِل ُكؾِّ وققؾ
ِ
ُجقُع إَِلْوِف فِل ُكاؾِّ َأْماٍر.    مـ طالماتف النََّظُر إَِلك الل ٍء. َوالرر ْ

َشل

ْستَِماَىُة بِِف فِل ُكؾِّ َحاٍ ..
ِ
   2س َوآ

  إِذا اْستْكمؾ الَمْبد َحِقوَقاة اْلَوِقاوـ َصاار اْلاباَلء ِطنْاده ىْمَماة والمحناة وققؾ

ُ  منحة  وـ يحملاؽ َدَرَجات اْلَوِقوـ َولَِهَذا قوؾ اْلملؿ يوتمملؽ َواْلَوِقا فالملُؿ َأوَّ

َّٓ َطَلااك فااالوقوـ  َضاااء إ َٓ تثباات َقااد  الرَّ بِّ لَمْبااِدِه َو َدَرَجااة أفيااُؾ مقاهااِب الاارَّ

  3س .«اْلَوِقوـ

والوقوـ إىما هق طلؿ راسخ يف القلب ٓ يمرتيف شؽ وٓ وهاؿ, وهاق قاباؾ 

 للزيادة والرتقل يف طلؿ الوقوـ, إلك طوـ الوقوـ, ثؿ إلك حؼ الوقوـ.

جماطة مـ الثقاات باين صاديقؽ رجاع ماـ سافره, وهاق  فيىت إذا أخ  

قاد  إلوؽ, فخ هؿ هذا يقرث طند  طلؿ يقوـ بقدومف. فٌذا كلماؽ بالهااتػ 

سالتلوفقن  وقا   أىا قاد  إلوؽ, فقد أصبح طند  طوـ الوقوـ, فٌذا قد  طلواؽ 

 بالفمؾ, وتالقت القجقه وتحافحت إيدي, فهذا هق حؼ الوقوـ.

يوي  ربف أن يريف كوػ يحول  وؾ الرحمـ إبراهوؿ ومـ هنا وجدىا خل

 ٻ ٱ] المقتك, لونتقؾ مـ طلؿ الوقوـ إلك طوـ الوقوـ, أو إلك حؼ الوقوـ 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

                                      
 . 439  ص  سالمشتاقوـ وىزهة المحبوـ روضة  1س

 . 375/ 2  سالوالكوـ مدارج  2س

  . 155/ 1  سالومادة دار مفتاح  3س
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 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .{365}البقرة: [   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

حرا  إلك الموجد مـ الموجد ال ولقد أسرى الل بمبده محمد 

إقحك, ثؿ طرج بف إلك الومقات المال, لوريف مـ آياتف, ويشهده مـ ملكقتف 

 ما آمـ بف يقونا مـ صريؼ القحل, فوزداد يقونا مع يقوـ, كما قا  تمالك 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 .{9}اإلرساء: [   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

   ک ک ک ک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ]

 ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ

 .[18 - 11النجؿ  ] [   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ ۀ ڻ

الجاممااة  ,أن الل ساابحاىف وتمااالك خلااؼ الخلااؼ لمبادتااف يمكند مننا ذكركنناه:

وىحاب للمبااد طلماا ٓ كماا   ,وإيثاار مرضااتف, المواتلزمة لممرفتاف ,لمحبتف

افقااة مرضااتف ومحبتااف. ولااذلؽ وهاق أن تكااقن حركاااهتؿ كلهاا مق ,لهاؿ إٓ بااف

أرسؾ رسلف, وأىز  كتبف, وشرع شرائمف, فكما  المبد ا الاذي ٓ كماا  لاف إٓ 

بف ا أن تكقن حركاتف مقافقة لماا يحباف الل مناف ويرضااه لاف. ولهاذا جماؾ اتبااع 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] رسقلف دلوال طلك محبتف. قا  تماالك 

 .{29}آل عمران: [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

الحادع يرى خواىة منف لمحبقبف  أن يتحر  بحركاة اختوارياة يف  فالمحب

 ,وإذا فمؾ فمال مما أبوح لاف بمقجاب صبومتاف وشاهقتف تااب مناف ,غور مرضاتف
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وٓ يازا  هاذا إمار يقاقى طناده حتاك تنقلاب مباحاتاف  ,كما يتقب مـ الذىب

كلها صاطاات, فوحتواب ىقماف وفْاره وراحتاف, كماا يحتواب ققمتاف وصاقمف 

 اده.واجته

ا بوـ سراء يشكر الل طلوها وضاراء يحا  طلوهاا, فهاق ساائر إلاك وهق دائمً 

 الل دائما يف ىقمف ويقظتف.

  :والحمقاك  ,إكوااس طااداهتؿ طباادات الحمقاك قال بعض العؾؿناء

  1سطباداهتؿ طادات.

  :يغبناقن باف ساهر  ,حباذا ىاق  إكوااس وفْارهؿ وقال بعض السؾػ

الحاادع إن ىْاؼ لل وباالل, وإن ساكت ساكت  الحمقك وصقمهؿ, فالمحاب

لل, وإن تحر  فبيمر الل, وإن سكـ فوكقىف استماىة طلاك مرضااة الل, فهاق لل 

  2س وبالل ومع الل.

ومملق  أن صاحب هذا المقا  أحقج خلؼ الل إلك الملؿ, فٌىف ٓ تتموز لاف 

وره, إٓ بالملؿ, الحركة المحبقبة لل مـ غورها, وٓ الوكقن المحبب لف مـ غ

فلووت حاجتف إلك الملؿ كحاجة مـ صلاب الملاؿ ذاتاف, وٕىاف يف ىفواف صافة 

 كما , بؾ حاجتف إلوف كحاجتف إلك ما بف ققا  ىفوف وذاتف.

ولهذا اشتدت وصاة شوقخ المارفوـ لمريديهؿ بالملؿ وصلبف, وأىف مـ لاؿ 

 فلة.يْلب الملؿ لؿ يفلح. حتك كاىقا يمدون مـ ٓ طلؿ لف مـ الو

                                      
 . 162/ 1  سالومادة دار مفتاح  1س

 . 162/ 1  سالومادة دار مفتاح  2س
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  وقد سئؾ  مـ الوفلة؟ فقا   مـ ٓ يمر  الْريؼ إلاك قال ذو الـقن ,

  1س الل تمالك وٓ يتمرفف!

  لق ىظرتؿ إلك الرجؾ, وقد أطْل مـ الكراماات حتاك وقال أبق يزيد  

يرتبع يف الهقاء, فال تغرتوا بف, حتك تنظروا كوػ تجدوىاف طناد إمار والنهال, 

  2س مة.وحفظ الحدود وممرفة الشري

  :مـ طلؿ صريؼ الحاؼ ساهؾ طلواف سالقكف, وٓ  وقال أبق حؿزة البزاز

  3س دلوؾ طلك الْريؼ إٓ متابمة الرسق  يف أققالف وأفمالف وأحقالف.

  :ذهااب اإلساال  طلاك أيادي  وقال محؿد بـ الػضؾ الصقيف الزاهند

ا أربمة أصنا  مـ الناس  صنػ ٓ يمملقن بما يملمقن, وصنػ يمملاقن بما

ٓ يملمااقن, وصاانػ ٓ يمملااقن وٓ يملمااقن, وصاانػ يمنمااقن الناااس مااـ 

  4س التملؿ.

 سالقائؾ ابـ القوؿ     قؾ 

مـ لف طلاؿ باال طماؾ, فهاق أضار شالء طلاك الماماة, فٌىاف  الصـػ إول:

 حجة لهؿ يف كؾ ىقوحة ومنحوة.

المابااد الجاهااؾ, فااٌن الناااس يحواانقن الظااـ بااف لمبادتااف  والصننـػ الثنناين:

                                      
 . 162/ 1  سواإلرادة الملؿ وٓية ومنشقر الومادة دار مفتاح  1س

 . 162/ 1  سواإلرادة الملؿ وٓية ومنشقر الومادة دار مفتاح  2س

 . 162/ 1  سإلرادةوا الملؿ وٓية ومنشقر الومادة دار مفتاح  3س

 . 162/ 1  سواإلرادة الملؿ وٓية ومنشقر الومادة دار مفتاح  4س
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ف, فوتقدون بف طلك جهلف, وهذان الحنفان هما اللذان ذكرهماا بماض وصالح

الولػ يف ققلف  احذروا فتنة المالؿ الفاجر, والمابد الجاهؾ, فٌن فتنتهما فتناة 

لكؾ مفتقن! فاٌن النااس إىماا يقتادون بملماائهؿ وطباادهؿ, فاٌذا كاان الملمااء 

ك الخاصااة فجاارة, والمباااد جهلااة, طماات المحااوبة هبمااا, وطظماات الفتنااة طلاا

 والمامة.

الااذيـ ٓ طلااؿ لهااؿ وٓ طمااؾ, وإىمااا هااؿ كإىمااا   والصننـػ الثالننث:

 الوائمة.

ىقاب إبلوس يف إرض, وهؿ الذيـ يثبْاقن النااس طاـ  والصـػ الرابع:

صلب الملؿ والتفقف يف الديـ, فهًٓء أضار طلاوهؿ ماـ شاواصوـ الجاـ, فاٌهنؿ 

   1س يحقلقن بوـ القلقب وبوـ هدى الل وصريقف.

فهًٓء إربمة أصنا  هاؿ الاذيـ ذكارهؿ هاذا الماار  رحماة الل طلواف, 

وهًٓء كلهؿ طلاك شافا جار  هاار, وطلاك سابوؾ الهلكاة, وماا يلقاك الماالؿ 

الداطل إلك الل ورسقلف ما يلقااه ماـ إذى والمحارباة إٓ طلاك أياديهؿ, والل 

إىاف بمبااده يوتممؾ مـ يشاء يف سخْف, كماا يواتممؾ ماـ يحاب يف مرضااتف, 

خبور بحور. وٓ ينكشػ سر هذه الْقائػ وصريقتهؿ إٓ باالملؿ, فمااد الخوار 

    2س.«بحذافوره إلك الملؿ بمقجبف, والشر بحذافوره إلك الجهؾ بمقجبف

يفقتنااا أن ىقااػ مااع أماار اهااتؿ بااف  وبمااد أن تكلمنااا طااـ الملااؿ وفياالف ٓ

لّما كتب أخاالع  يركاإلما  أج الولػ الحالح فمنهؿ مـ كتب فوف موتقاًل 

                                      
  162/ 1  سواإلرادة الملؿ وٓية ومنشقر الومادة دار مفتاح  1س

  177  ص  سوالملؿ الرباىوة الحواة  2س
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والخْوب البغدادي  ,وابـ طبد ال  لف كتاب جامع بوان الملؿ وفيلف الملماء,

 وي وآداب الوامع.الف كتاب الجامع ٕخالع الر

مقدمااة  يف يوماانهؿ مااـ صااّدر بااف بمااض كتبااف كمااا فمااؾ اإلمااا  النااقو

 فاال يجاقز  1سالمجمقع فٌذا كاىت هذه طنايَة أهؾ الملؿ باآداب صالاب الملاؿ

لنا وىحـ ىتكلؿ طـ الملؿ أن ىغفؾ هذا الجاىاب الخْوار وهاق أخاالع وآداب 

 صالب الملؿ لنذكر أىفونا أوٓ ثؿ ىذكر إخقاىنا صلبة الملؿ.

 ًِذّ ايتعامل ٚايتخرٜس َٔ ايكٍٛ ع٢ً اهلل بػري ع: 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ] قااا  الل تمااالك 

الل  وقااا  رسااق  ,{922}األىعررام: [   ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

  « َٓ ـْ َيْؼننبُِض الِعْؾننَؿ  إِنَّ ا َ  ـَ الِعَبنناِد، َوَلؽِن َيْؼنبُِض الِعْؾننَؿ اْك َِزاًطنا َيـَْ ِزُطننُف ِمن

ُسنئُِؾقا  ََ  ، ًٓ نا بَِؼْبِض الُعَؾَؿناِء، َح َّنك إَِذا َلنْؿ ُيْبنِؼ َطالًِؿنا اتََّخنَذ الـَّناُس ُرُءوًسنا ُنفَّ

َضؾُّق ََ َ ْقا بَِغْقرِ ِطْؾٍؿ،  َْ َل  (2)«.ا َوَأَيؾُّقاََ

إن التماالؿ الكااذب هاق طتباة الادخق  طلاك جريماة القاق  طلاك الل بغوار 

طلؿ, المحرمة لذاهتا تحريًما أبدي ا يف جموع الشرائع, وهذا مما طلؿ مـ الديـ 

َرىاه رسق  الل   أشد التحذير. -  -باليرورة, وهق مما َحذَّ

  -قاا  رساق  الل قا    فمـ أمور المًمنوـ طمر بـ الخْاب * 

                                      
الكلوؿ يوي  والكريؿ يجوب    سيف كتابل لقد تكلمت طـ آداب صالب الملؿ  1س

  .فراجمف هنا

  .122  سصحوح البخاري  2س
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يظفر اِْلسلم ح نك تخ ؾنػ ال ونار يف البحنر، وح نك تخنقض الخقنؾ يف »  -

سبقؾ ا ، ِؿ يظفر ققم يؼرأون الؼر ن، يؼقلقن: مـ أقنرأ مـنا؟ منـ أطؾنؿ مـنا؟ 

قاالقا   «؟هنؾ يف أولئنؽ منـ خقنر»ٕصاحابف   -  -ثؿ قاا   «مـ أَؼف مـا؟

منـ هنذه إمنة، وأولئنؽ هنؿ وقنقد أولئنؽ منـؽؿ »قاا    ,«الل ورسقلف أطلؿ»

  1س .«الـار

  أىااف قااا  لولااة -  -طااـ رسااق  الل  وطااـ طبااد الل بااـ طباااس * 

ثااالث ماارات, فقااا  طماار بااـ  «؟الؾفننؿ هننؾ َبؾَّغنن »بمكااة مااـ اللوااؾ, فقااا   

اًها -الخْاب  ضاَت, وَجَهاْدَت, »فقا    -  2س وكان أوَّ اللهؿ ىمؿ, وَحرَّ

َقظفنرنَّ اِْليؿنان ح نك ُينَردَّ الؽػنر إِلنك مقاصـنف، ل»  -  -, فقاا  «وىححَت 

َـّ البحار باِْلسلم، وَلقنلتقـ طؾنك الـناس زمنان ي عؾؿنقن َقنف الؼنر ن،  وَلُ َخاَي

ي عؾؿقكف ويؼرءوكف، ِؿ يؼقلقن: قد قرأكا وطؾؿـا، َؿـ ذا النذي هنق خقنر مـنا؟ 

أولئنؽ »قاا    «ماـ أولئاؽ؟ ,ياا رساق  الل»قاالقا   «؟َفؾ يف أولئؽ مـ خقنر

 (3) .«مـؽؿ، وأولئؽ هؿ وققد الـار

إِن بقـ يدي الساطة   » -قآ  قا   وطـ طبد الل وأبل مقسك * 

ََع َقفا العؾؿ، ويؽثر َقفا الفرج  الحديث.  4س «ٕياًما يـزل َقفا الوفؾ، وُيْر

                                      
 يف كما  بف بيس ٓ بٌسناد والبزار ,«إوسط» يف الْ اين رواه  سالمنذري قا   1س

  .58/ 1س «الرتغوب صحوح» يف إلباين وحونف , 132 - 129/ 1س «الرتغوب»

 .الدطاء الكثور  وقوؾ البكاء, الكثور  وقوؾ المتيرع, المتيوه  إواه  2س

 اها . تمالك الل شاء إن حوـ وإسناده «الكبور» يف الْ اين رواه  سنذريالم قا   3س

  .58/ 1س «الرتغوب صحوح» يف إلباين وحوـ , 1/132س

  .13/ 13س البخاري رواه  4س
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مـ أشنراط السناطة أن يؼنؾ »  -  -قا  رسق  الل  وطـ أىس * 

 (1) .«العؾؿ، ويظفر الوفؾ

  :وجدت جموع الملق  يف ازدياد إٓ طلؿ الاديـ, » قال بعض الػضلء

 .«فملمت أىف المقحقد يف الحديث

 :وصدع 

  2س وها هق البغاث بيرضنا قد استنور. فها هق الملؿ يف زماىنا قد استدبر.

 قاااد أْطاااَقَز المااااُء الُْهاااقر وماااا بقااال

 

 غوااااُر التااااومِؿ لااااق َيْوااااب صاااامودُ  ...

   أخاا ين رجاؾ أىااف دخاؾ طلااك ربومااة  ؿننر طننـ مالنؽ قننال:ذكننر أبنق ط

, وارتااع لبكائاف, «ماا يبكواؽ؟ أمحاوبة دخلات طلواؽ؟»فقجده يبكل, فقاا   

, قاا  «ٓ, ولكـ اُستفتل مـ ٓ طلؿ لاف, وضهار يف اإلساال  أمار طظاوؿ»فقا   

اع»ربومة     3س .«وَلبمض مـ يفتل ها هنا أحؼ بالحبس مـ الُورَّ

دطقاه بماا ٓ يقاق  باف, وقاد طااب الملمااء ذلاؽ  ء:وأَضح ما يؽقن لؾؿر

 قديًما وحديًثا 

  آفااة طلااك الملااق  وأهلهااا أضااّر مااـ »   قننال اْلمننام ابننـ حننزم ٓ

الُدَخالء فوها, وهاؿ ماـ غوار أهلهاا, فاٌهنؿ يجهلاقن, ويظناقن أهناؿ يملماقن, 

 .«وُيفودون, ويقدرون أهنؿ ُيحلحقن

                                      
  .178/ 1س البخاري رواه  1س

 .الْور ضما  مـ كان أن بمد كالنور طزيًزا صار  واستنور أغ , صائر  الُبغاث  2س

 . 277/ 3ائع الفقائد سبد  3س
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  أي مااـ -ولاال إماار ماانمهؿ يلااز  »   وقننال اْلمننام ابننـ الوننقزي

وإذا تموَّـ طلك ولل إمار مناُع ماـ لاؿ »إلك أن قا    «كما فمؾ بنق أموة -الفتوا

ُيحوـ التْبوب ومداواة المرضك, فكوػ بمـ لؿ يمر  الكتاب والونة, ولؿ 

  1س .«يتفقف يف الديـ؟!

  ينبغاال لإلمااا  أن يتحاافح أحااقا  »   وقننال الخطقننع البغنندادي

ه, ومـ ٓ يحلح منمف, وهناه أن يماقد, وتقاطاده  المفتوـ, فمـ صلح للفتوا أقرَّ

  2س.«بالمققبة إن طاد

  ماـ أقاارهؿ مااـ وٓة »   وقننال اْلمنام الؿحؼننؼ ابننـ قنقؿ الوقزيننة

  3س .«إمقر: فهق آثؿ

  ياارى أىااف ينبغاال أن يكااقن طلااك   وكننان شننقخ اْلسننلم ابننـ تقؿقننة

ازيـ والْباااخوـ محتوااب, وٓ يكااقن طلااك الخباا»المفتااوـ محتوااب, وقااا   

  4س .«يكقن طلك الفتقى محتوب؟!

  ماـ يتحادى  -المحتواب -وإذا وجاد »   وقال اْلمام الؿاوردي

لملؿ الشرع ولوس مـ أهلف مـ فقوف أو واطاظ, ولاؿ يايمـ اغارتار النااس باف يف 

سقء تيويؾ أو تحريػ أىكر طلوف التحدي لما هق لوس مـ أهلاف, وأضهار أماره 

                                      
  .276/ 4س» المققموـ إطال   1س

  .73/ 1س المهذب شرح المجمقع  2س

  .276/ 4س المققموـ إطال   3س

  .277/ 4س الوابؼ  4س
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 اها.  1س «غرتَّ بفلئال يُ 

لذلؽ, وإٓ فهق خاائـ  فونبغل لمـ تحدى للتملوؿ واإلفتاء أن يكقن أهاًل 

إِذا يننقِّع  إماكننة، َنناك ظر »  -  -لألماىااة, ينْبااؼ طلوااف قااق  رسااق  الل 

إِذا ُأسنـد إمنر إِلنك غقنر أهؾنف َناك ظر »قا    «كوػ إضاطتها؟», قوؾ  «الساطة

  2س .«الساطة

  بمد أن حكك مـ حاا  بماض  «المدخؾ»يف كتابف   اجقال ابـ الح

ـُ -المنتوبوـ إلك الملؿ ما ٓ يلوؼ هبؿ  ولهذا الممنك كان سودي أبق محمد  ابا

إذا ُذكِر لف واحد مـ طلماء وقتف ممـ ُينَواب إلاك َصاَر  مماا   -أبل جمرة 

 --ف خقفاا منا «ىاقؾ, ىاقاؾ»ُذكِر, وُيْثنَك طلوف إذ ذا  بفيولة الملؿ, يقق   

طلك منحب الملؿ أن ُينوب إلاك غوار أهلاف, وخقًفاا ماـ أن يكاقن ذلاؽ كاذبا 

أيًيااا, ٕن الناقااؾ لااوس بمااالؿ يف الحقوقااة, وإىمااا هااق صاااىع مااـ الحااناع, 

اهاا. وطاـ مماوياة باـ طمارو باـ المهلاب   3س ...كالخواط والحداد والقحار

ث أحًدا حتك يمتحنف, فٌن ك  ان غريًبا قا  لف إزدي قا   كان زائدة ٓ يحدِّ

, ويواي  «أياـ محاال ؟», فٌن كان مـ أهاؾ البلاد, قاا   «مـ أيـ أىت؟»

 كما يويُ  القاضل طـ البونة.

ٓ تماقدنَّ إلاك هاذا »فٌذا قا  لف, سي  طنف, فٌن كان صااحب بدطاة, قاا   

يا أبا الحالت, لاؿ تفماؾ », فٌن بلغف طنف خور أدىاه وحدثف, فقوؾ لف  «المجلس

                                      
  .248س ص الولْاىوة إحكا   1س

  .6496  سالبخاري  2س

  .17/ 1س المدخؾ  3س
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لقا »قا    «هذا؟ أكره أن يكقن الملؿ طنده, فوحاوروا أئماة ُيحتااج إلاوهؿ, فوبادِّ

  1س .«كوػ شاءوا

  إين ٕحتوااب يف منماال الحااديث, كمااا يحتواابقن يف »  وقننال مغقننرة

 .«بذلف

 ؟مـ المالؿ 

 , ويممؾ بمقتيك طلمف.المالؿ هق  مـ يخشك الل 

  لاوس الملاؿ طاـ كثارة الحاديث, إىماا »قاا     طنـ ابنـ مسنعقد

كقىاقا للملاؿ ُرطااًة, وٓ تكقىاقا لاف »قاا    , وطناف  2س «الملاؿ خشاوة الل

  3س .«رواة: فٌىف قد يْرَطقي وٓ َيروي, وقد يروي وٓ يرطقي

  ا حتاك تكاقن طالًماا, وٓ ٓ تكاقن تقو ا»قا     وطـ أبل الدرداء

  4س .«حتك تكقن بف طاماًل  تكقن بالملؿ جمواًل 

  الؿ  الاذي وافاؼ طلَماف طمُلاف, وماـ خاالػ الما»  وطـ الحسنـ قنال

  5س .«فقالف اطلَمف طمُلف فذلؽ راويُة حديث, سمع شوئً 

                                      
  .823س ص للرامهرمزي الفاصؾ المحدث  1س

 , 182س رقؿ «الزهد» يف داود وأبق , 185س «الزهد» يف أحمد ما اإل أخرجف  2س

  .8534س رقؿ «الكبور» يف والْ اين

  .1238س «الجامع» يف ال  طود ابـ رواه  3س

  .88/ 1س «الونـ» يف الدارمل رواه  4س

  1241س رقؿ «الجامع» يف ال  طبد ابـ رواه  5س
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  الذي يفقع الناَس يف الملاؿ جادير أن يفاققهؿ يف »قا    -- وطـف

 [ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ] , وطنااااف يف ققلااااف تمااااالك  1س «الممااااؾ

  2س .« ما ذالكؿ بملؿُطلِّمتؿ فملِْمُتؿ ولؿ تمملقا, فقالل»قا    {19}األىعام:

  الملاؿ يهتاػ بالمماؾ, فاٌن أجاباف: وإٓ »  وطنـ سنػقان الثنقري قنال

 , 3س «ارتحؾ

  الملمااء إذا طلماقا طملاقا, فاٌذا طملاقا ُشاغلقا, فاٌذا »قا     وطـف

  4س .«ُشغلقا ُفقدوا, فٌذا ُفقدوا صلبقا, فٌذا ُصلبقا هربقا

 گ] إلاك الفياائؾ بققلاف تماالك  وقد ختؿ الل كثوًرا ماـ أياات الداطواة

إشاارة إلاك  {2}ىوح: [ ۓ ے ے ھ] ,{952}البقرة: [ ڳ ڳ گ

لنق تعؾؿنقن منا أطؾنؿ »  -  -أن الملؿ باطث طلك المماؾ هباا, ومثلاف ققلاف 

  5س الحديث. «ولبؽق ؿ كثقًرا لضحؽ ؿ قؾقًل 

 ُٜٚعسف ايعامل: 

تلقاال طااـ واجتهاااده يف التفقااف يف الااديـ, وال بوننده يف صؾننع العؾننؿ، -

إذا »ممتاا ًا, قااا  إبااراهوؿ بااـ إشاامث   المشااايخ ومالزمااتهؿ زمنًااا صااقياًل 

                                      
  .1272س رقؿالوابؼ   1س

  .1273س رقؿالوابؼ   2س

  .1274س رقؿالوابؼ   3س

  .1249س رقؿالوابؼ   4س

  .2359س رقؿ ومولؿ , 211 - 212/ 8س البخاري رواه  5س
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  1س .«وجدتؿ الرجؾ ممروًفا بشدة الْلب, ومجالوة الرجا : فاكتبقا طنف

مـ هؿ, وكوػ هؿ؟ ثاؿ بشاهادهتؿ لاف, أو إجاازهتؿ إيااه. قاا   ؛بشققخف -

تك يواي  ماـ كاان لشلء ح   ٓ ينبغل للرجؾ يرى ىفوف أهاًل اإلما  مالؽ 

أطلؿ منف, وما أفتوت حتك سيلت ربومة ويحوك بـ سامود فايمراين باذلؽ, ولاق 

, وقاا  أيًياا  لاوس كاؾ ماـ أحاب أن يجلاس يف المواجد  2سهنواين ٓىتهوت 

للتحديث والفتوا جلس, حتك يشاور فوف أهؾ الحالح والفيؾ, وأهؾ الجهاة 

حتك شاهد لال سابمقن لذلؽ جلس, وما جلوت  مـ الموجد, فٌن رأوه أهاًل 

 اها. 3سشوًخا مـ أهؾ الملؿ أين مقضع لذلؽ 

, وهادي الوالػ الحاالح, باس ؼام ف طؾك مـفج أهنؾ السنـة والوؿاطنة -

 وبراءتف مـ البدع اليالة.

, والاادروس والفتاااوى, وكااذا بآِنناره مننـ اْلك نناج العؾؿننل وال صننـقػ -

 تالموذه.

المااروءة ومحاسااـ و ب ؿقننزه بالعبننادة وال ـسننؽ وال ننقرع والخشننقع، -

 إخالع.

وتتزلاز  إقادا ,  برسقخ قدمف يف مقاصـ الشبفات حقـ تضؾ إَفام، -

قااا  اإلمااا  ابااـ القااوؿ  إن الراسااخ يف الملااؿ لااق وردت طلوااف مااـ الشاابف بماادد 

أمقاج البحر: ما أزالت يقونف, وٓ قدحت فوف شًكا, ٕىف قد رسخ يف الملؿ فاال 

                                      
  .91س ص الحديث صلب يف الرحلة  1س

  .154/ 2س «والمتفقف الفقوف» و , 316/ 6س «إولواء حلوة»  اىظر  2س

ب الديباج»  3س   . 21س ص فرحقن ٓبـ «المذهب طلماء يف المذهَّ
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 اها. 1سطلوف ردَّها حرُس الملؿ مغلقلة مغلقبة توتفزه الشبهات, بؾ إذا وردت

وثباتاف يف الفاتـ وآباتالءات, وأخاذه بحاظ  بؿقاقػف العؾؿقة والعؿؾقة، -

وافاار مااـ إماار بااالممرو  والنهاال طااـ المنكاار, وممايشااتف ٕحااقا  محااره, 

وتفاطلف مع أحداث طحره, فهًٓء الملماء المحتوبقن الذيـ وصفهؿ الشوخ 

 أبق زيد بيهنؿ  بكر بـ طبد الل

 ,الاذيـ صارفقا وجاقههؿ طاـ آٓ  أماتهؿ «الَقَمدة»لؿ يتخلفقا يف كهق  

شااققل  -أي القماادة-, وكيىمااا طناااهؿ «هااذا مغتوااؾ بااارد وشااراب»وقااالقا  

 بققلف 

ُهؿ   وقد يمقت كثور ٓ ُتِحوَّ

 

 كيهنؿ ماـ هاقان الخْاب ماا ُوجادوا ...

 يـ  اها.بؾ ىزلقا مودان الكفاح, وساحة التبحور بالد 

  -أن النبال    فمـ أبال هريارة بلن يقيع لف الؼبقل يف إرض -

, قاا   «إيِن أحع َلًكا َلِحبَّف»إِن ا  إِذا أحع طبًدا دطا نبريؾ، َؼال: »قا    -

, «إِن ا  يحننع َلًكننا َننلحبقه»فوحبااف ج يااؾ, ثااؿ ينااادي يف الوااماء, فوقااق   

 الحديث.  2س «يف إرض فوحبف أهؾ الوماء, ثؿ يقضع لف القبقُ  

قاا   َماروا بجناازة فايثنقا طلوهاا خواًرا,  - -وطـ أىس باـ مالاؽ * 

ا, فقااا   «ونبنن »  -  -فقااا  النباال  , ثااؿ مااروا باايخرى فاايثنقا طلوهااا شاار 

                                      
  .142/ 1  سالومادة دار مفتاح  1س

 رقؿ والرتمذي , 2637س رقؿ ومولؿ التقحود, يف  461/ 13س البخاري رواه  2س

ـَ  إِنَّ }  الل قق  فذلؽ  وزاد , 3162س ِذي الَِحاِت  َوَطِمُلقا آَمُنقا الَّ  َلُهؿُ  َسَوْجَمُؾ  الحَّ

ـُ  ْحَم ا الرَّ  [.96  مريؿ] {ُود 



        

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 77  ٓٞ  ايَعِبُد ايسَّبَّأْ

هنذا أِـقن ؿ »  ماا وجبات؟ قاا   - -, فقا  طمر باـ الخْااب «ونب »

ا، َقنبن  لنف الـنار، أكن ؿ طؾقف خقًرا، َقنب  لف الوـة، وهنذا أِـقن ؿ طؾقنف شن رًّ

 . 2س«الؿممـقن شفداء ا  يف إرض»ويف رواية   , 1س «شفداء ا  يف إرض

  ومـ لف يف إمة لواُن صادع طاا  .  قال شقخ اْلسلم ابـ تقؿقة .

بحوااث ُيْثنَااك طلوااف, وُيحمااد يف جماااهور أجناااس إمااة, فهاآًء أئمااة الهاادى, 

 اها.  3سومحابوح الدجك

 ال ٜػتب٘ ايعًُا٤ بػريِٖ حت٢: 

الااذي أصلَّاات فوااف الفااتـ برأسااها, وشااهرت  -لقااد أفاارز القاقااع إلااوؿ 

الملماىواة ساوفها, وُغوِّاب فواف كثوار ماـ الملمااء الربااىووـ, وحواؾ بوانهؿ وبااوـ 

ضاهرة جديرة بالحذر, وهل باروز صائفاة ماـ الشاباب المتحمواوـ  -الشباب

, وتيديااة فاارض الكفايااة بااإمر -  -للاذبِّ طااـ دياانهؿ, وىشاار ساانة ىباوهؿ 

بااالممرو  والنهاال طااـ المنكاار, وإحواااء الاادطقة إلااك الل, وتجديااد شااباب 

 اإلسال .

 وقد أثمرت جهقدهؿ بالفمؾ ثماًرا مباركة ٓ ينكرها إٓ جاحد, منها 

 التحدي لشبهات الزىادقة والمنافقوـ وسائر أطداء الديـ. -

طمااق  المواالموـ مااـ خااال   باادطقة «الاابالغ المااا »اىتماااش مهمااة  -

                                      
 والرتمذي , 179/ 3س وأحمد , 949س رقؿ ومولؿ , 181/ 3س البخاري رواه  1س

  .52 - 49/ 4س والنوائل , 1258س رقؿ

  .185/ 5س البخاري رواه  2س

  .43/ 11س الفتاوى مجمقع  3س
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 الخْابة, والمحاضرات وغورها.

, وضمهؿ إلك صافق  تذكور الفاسقوـ بالل, وحثهؿ طلك التقبة إلوف  -

 الموتقوموـ.

وازدهاار حلاؼ الملاؿ, وتنشاوط الحركاة الملمواة  ,إحواء الملؿ الشارطل -

 اإلسالموة.

 الرد طلك أهؾ البدع المنحرفوـ طـ منهج الولػ الحالح. -

تناااو  القيااايا القاقموااة التاال تمااس واقااع الحواااة مااـ حااقلهؿ بْريقااة  -

 مباشرة مـ خال  المنظقر اإلسالمل.

إن مااـ الظلااؿ البااوـ أن يقصااػ هاآًء الاادطاة بااالتمرد والمقااقع ٕهااؾ 

الملااؿ, ٕهنااؿ ساادوا ثغاارات كثواار مااـ الفااروض الكفائوااة, ورفمااقا كثوااًرا مااـ 

 الحرج طـ سائر إمة 

 ماـ اللاق  أبا ٕبوكؿٓ -أقلقا طلوهؿ 

  

وا ...  أو ُسااااّدوا المكااااان الااااذي َساااادر

وكثواار ماانهؿ ىشااي يف مقاقااع ىيااب فوهااا الملااؿ, وغاااب الملماااء, ٓ أهنااؿ  

وجاادوا الملماااء فزهاادوا يف الجثااق بااوـ أيااديهؿ, والنََّهااؾ مااـ طلمهااؿ, فلوااان 

 حالهؿ يخاصب الملماء 

 ٓ تظنااااااقا بنااااااا المقااااااقع ولكااااااـ

 

 الرشااااااااداأرشااااااادوىا إن ضاااااااللنا  ...

 -خااال  الممارسااة الدطقيااة-فكااان مااـ الْبوماال والمتققااع أن يتلبوااقا  

بيخْاء ىتوجة طد  تدرجهؿ يف ُسلَّؿ التملؿ والتفقف, بؾ التايدب بكثوار مماا ماّر 

ذكره, فظهرت ىتقءات شاذة يف فكر وسالق  بمياهؿ تحتااج إلاك أن يمالجهاا 
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 الملماء بالتهذيب واإلصالح, مـ أخْرها 

ققع لووت لهؿ يف الحقوقاة كحاؼ الُفْتواا, باؾ آساتبداد هباا يف اىتزاع ح -

بمض إحوان, بؾ محاكمة الملماء والجرأة طلوهؿ كما مّر ذكاره, وآساتغناء 

 طـ آستهداء باجتهادهؿ يف قيايا محقرية.

كمراكز »وزاد الْوـ بلة أهنؿ ُخدطقا بالتفا  الجماهور حقلهؿ, فتحرفقا 

, وتوتمد محداقوتها ماـ القاقاع المفاروض ٓ ماـ تيغط طلك الملماء «ققى

 المًهالت الشرطوة الممت ة.

وهذا القاقع هاق الاذي ُيْحِقجناا أن إلاك ضابط إماقر, وإطاادة ترتوبهاا, 

بادطقة الجمواع إلاك ضارورة التفرياؼ باوـ  وذلاؽ  ,وإطْاء كؾ ذي حٍؼ حقاف

طواة, والاقاطظ, الحقوقل, وبوـ كؾ مـ  صالب الملؿ, والناقؾ, والدا «المالؿ»

 .. إلخ..والمابد, والخْوب, والقارئ, والمثقػ, والمفكر, والمجاهد

دون أن  ,{925}البقرررة: [ ڦ ڦ ڦ] فلكااٍؾ وجهااة هااق مقلوهااا,

ر غور المالؿ طلك الملؿ, ودون أن ينازع إمر أهلاف, ودون أن يحقار ماـ  يتوقَّ

 «الملاؿ»ك أن يبقاك ُفتح طلوف يف باب مـ أبقاب ال  َمـ ُفتح طلوف يف غواره, طلا

هق الَحَكؿ, فوكقن أسمد المذكقريـ حظ ا أشادهؿ التحاًماا باالملؿ والملمااء, 

وبذلؽ ىاقفِّل حاجاة إماة إلاك تجاارب الشاوقخ وطلاقمهؿ, وصاقاة الشاباب 

   1س وجهقدهؿ.

  ـْ ِحْفظِال, َوَغااَب َهَذا َكَتبْ   «التمهود» قال الحاَظ ابـ طبد الَبر يف ُتُف مِا

                                      
 . 422  ص  سواإلسال  الملؿ أهؾ بحرمة اإلطال   1س
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اُف َطَلاك آْىِفاَراِد َطنِّل أَ   الُمَمِريَّ الَمابَِد َكَتاَب إَِلاك َمالِاٍؽ َيُحير
ِ
ْصلِل  إِنَّ َطْبَد الل

َوالَمَمااِؾ. َفَكَتااَب إَِلْوااِف َمالِااٌؽ  إِنَّ الَل َقَوااَؿ إَْطَماااَ  َكَمااا َقَوااَؿ إَْرَزاَع, َفااُربَّ 

الَِة, َوَلْؿ ُيفَتْح َلفُ  اَدَقِة  َرُجٍؾ ُفتَِح َلُف فِل الحَّ اْقِ , َوآَخاَر ُفاتَِح َلاُف فِال الحَّ فِل الحَّ

ـْ َأْفَياِؾ  اْقِ , َوآَخاَر ُفاتَِح َلاُف فِال الِجَهااِد. َفنَْشاُر الِمْلاِؿ مِا َوَلْؿ ُيفَتْح َلُف فِال الحَّ

ـر َما َأَىا فِْوِف بُِدْوِن مَ  , َوَقْد َرِضْوُت بَِما ُفتَِح لِل فِْوِف, َوَما َأُض ا َأْىاَت فِْواِف, َأْطَماِ  البِرِّ

  1س.«َوَأْرُجق َأْن َيُكْقَن كاِلََىا َطَلك َخْوٍر َوبِر  

 :)ًِفٛا٥د )ايع َٔ 

 بف يمر  الل ويمبد ويقّحد. -

 هق أساس صّحة آطتقادات والمبادات. -

 صلب الملؿ طبادة. -

 هق صريؼ القصق  إلك الجنّة. -

 يكوب صاحبف الخشوة لل. -

 لخلؼ.يكوب صاحبف الّتقاضع ل -

 ينتفع بف صاحبف وينتفع بف غوره مّمـ طّلمف -

 يبقك أجره بمد اىقْاع أجؾ صاحبف. -

 يقرث صاحبف أطلك المراتب بمد إىبواء. -

                                      
 واإلسال  لؿالم أهؾ بحرمة طـ اإلطال  ىقاًل  .114/ 8س «الوور» يف الذهبل ىقلف  1س

 . 423  صس
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 يرفع القضوع ويمّز الّذلوؾ ويج  الكوور. -

خريـ لحرص صاحبف طلك إخاراج النّااس ماـ هق دلوؾ حّب الخور لم -

 ضلمات الجهؾ إلك ىقر الملؿ.
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 املبخح ايجايح

 ايسباْٞ ثابت

 

 ے ھ] لقد وصػ الل سبحاىف وتمالك الرباىووـ بالثبات فقا  تمالك 

 ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 .{926}آل عمران: [﮾

والرباين واثٌؼ بالل  ,والرباين ٓ يرتاجع ,والرباين ٓ يقنط ,فالرباين ٓ يويس

 ثابت طلك ديـ الل. 

وىواي  الل تماالك أن ىكاقن  ,ت التالوة لنا وقفات ماع الثبااتويف الحفحا

 مـ الثابتوـ طلك منهج الل. 

 :ايجبات يػ١  

محدر ثبت, وهق ميخقذ مـ ماّدة سث ب ت  اّلتل تدّ  طلك دوا  الّشالء 

ا سأي دا  واستقّر  فهق ثابت ويقا  رجؾ ثبات وثبوات أي ا وثبقتً يقا  ثبت ثباتً 

 الّراغااب  الّثبااات ضااّد الااّزوا  ومنااف ققلااف تمااالك  متثّباات يف إمااقر, وقااا 

ويقاااااا  ذلاااااؽ  {28}األىفرررررال: [ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى]

للمقجااقد سالّثاباات  بالبحاار أو البحااورة فوقااا   فااالن ثاباات طناادي, وىبااّقة 

ثابتة, واإلثبات والّتثبوات يقاآن تاارة بالفماؾ لماا يخارج ماـ  المحْفك 

وتاارة لماا يثبات باالحكؿ ىحاق أثبات المد  إلاك القجاقد ىحاق أثبات الل كاذا, 
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الحاااكؿ طلااك فااالن كااذا. وثّبتااف وتااارة لمااا يكااقن بااالقق  مثااؾ أثباات الّتقحوااد 

أي لوثّبْاااق   {25}األىفرررال: [ گ]وصااادع النّباااّقة, وقاااق  الل تماااالك 

ويحّواارو , وقااا  الجااقهرّي ممناااه لوجرحااق  جراحااة ٓ تقااق  ممهااا, ويقااا  

 ممنك سواحد  هق الّتيّىل وطد  المجلة.تثّبت الّرجؾ يف إمر, واستثبت ب

 ورجؾ ثبت أي ثابت القلب, قا  الّشاطر 

 ثباااات إذا مااااا صااااوح بااااالقق  وقاااار

أّماا  ,  فالن ثبت الغدر إذا كان ٓ يزّ  لواىف طناد الخحاقماتأيًياويقا   

ققلهؿ رجؾ ثبت فممناه أّىاف متثّبات يف إماقر, ويقاا  رجاؾ ثبات الجناان أي 

ٓ أحكاؿ  أيًياالاف ثبات طناد الحملاة أي ثباات, وتقاق  ثابت القلب, ورجاؾ 

ّٓ بثباات أي بحّجااة, ويْلااؼ الّثباات كااذلؽ طلااك الّرجااؾ إذا كااان طاادٓ  بكااذا إ

ضابْا والجمع منف أثبات, والّثبت  الّثابت المقؾ, تقاق  مناف  ثبات سبالّياّؿ  

  1س أي صار ثبوتا.

 ا:ايجبات اصطالّح 

ؽ المشّكؽ, والّثابت هق المقجاقد الّثبات هق طد  احتما  الّزوا  بتشكو

  2س اّلذي ٓ يزو  بتشكوؽ المشّكؽ, واإلثبات طند القّراء ضّد الحذ .

                                      
 يوور, وتحر  بٌيجاز  78س للراغب والمفردات ,  399/ 1س اللغة مقايوس اىظر  1س

 .بمدها وما  467س المرب ولوان ,  245/ 1س والححاح

 . 264/ 1  سللتهاىقي الفنقن اصْالحات كشا   2س
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  ٔايجبات»حدٜح ايكسإٓ ع:» 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] قا  تمالك * 

 گ گ   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .[251 - 249البقرة  ] [ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں

 .{368}البقرة: [ ڀ پ پ] وقا  تمالك * 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ] وقااا  تمااالك * 

 .{929}آل عمران: [ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 [ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ] وقااااااااااا  تمااااااااااالك  *

 .{99}األىفال:

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى] وقااا  تمااالك  *

 .{28}األىفال: [ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

 [ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ] وقا  تمالك * 

 .{9}حمم :

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ] وقاااااا  تماااااالك  *

  .{992}آل عمران: [ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ
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 :حدٜح ايط١ٓ عٔ ايجبات 

 * 
ِ
ـِ َأْوٍس, َأنَّ َرُساقَ  الل اِد ْبا ـْ َشدَّ ُفنؿَّ »َكااَن َيُقاقُ  فِال َصااَلتِِف   َط الؾَّ

ْشنِد، َوَأْسنَلُلَؽ ُشنْؽرَ  َْمرِ، َواْلَعِزيَؿنَة َطَؾنك الرُّ ْٕ ل ا
كِْعَؿ ِنَؽ،  إِكِّل َأْسَلُلَؽ الثََّباَت َِ

ـْ َخْقنرِ َمنا  َؽ، َوَأْسَلُلَؽ َقْؾًبنا َسنِؾقًؿا، َولَِسناًكا َصناِدًقا، َوَأْسنَلُلَؽ ِمن
ـَ ِطَباَدتِ َوُحْس

ـْ َشرِّ َما َتْعَؾُؿ،    1س .«َوَأْسَ ْغِػُرَ  لَِؿا َتْعَؾؿُ َتْعَؾُؿ، َوَأُطقُذ بَِؽ ِم

 * 
ّ
 أّىف قا   َسمِ  - -وطـ النّّقاس بـ سممان الكالبل

ِ
ْمُت َرُساقَ  الل

، إِْن َشناَء َأَقاَمنُف، »َيُققُ     ـِ ْحَؿ ـْ َأَصنابِِع النرَّ ـِ ِمن ـَ إِْصَبَعْق َّٓ َبْق ـْ َقْؾٍع إِ َما ِم

  «َوإِْن َشاَء َأَزاَغفُ 
ِ
َينا ُمثبِّنَ  اْلُؼُؾنقِب، ِبِّنْ  ُقُؾقَبـَنا »َيُقاقُ    َوكاَن َرُساقُ  الل

، إَِلك َيْقِم َطَؾك ِديـَِؽ. َقاَل: َواْلؿِ  ـَ ُع أْقَقاًما َوَيْخِػُض  َخرِي ََ ، َيْر ـِ ْحَؿ قَزاُن بَِقِد الرَّ

  2س .«اْلِؼَقاَمةِ 

ـِ الَبااَراِء *   وَطاا
ِ
َيااْقَ  إَْحااَزاِب َينُْقااُؾ  , َقاااَ   َرَأْيااُت َرُسااقَ  الل

ْْنِِف, َوُهَق َيُققُ    َٓ لَ »الترَراَب, َوَقْد َواَرى الترَراُب َبَواَض َب َٓ  ْق  َأْكَ  َمنا اْهَ نَدْيـَا، َو

 َٓ ْقـَا َو َٓ  َتَصدَّ بِِّ  إَْقَداَم إِْن  َِ ـْ َسؽِقـًَة َطَؾْقـَا، َو َلْكِزَل ََ ْقـَا،  َقْقـَنا، إِنَّ إَُلنك َقنْد َصؾَّ

ْ ـًَة َأَبْقـَا
  3س«.َبَغْقا َطَؾْقـَا إَِذا َأَراُدوا َِ

                                      
 ,125/ 4 الموند -وأحمد . 3427س والرتمذي. لفظف وهذا  54/ 3س النوائل  1س

 بـ محمد سقى ثقات رجالها  7135س الْ اين رواها أخرى صريؼ وللحديث

 الزوائد مجمع طازب, بـ ال اء طـ الهوثمل وذكره حبان, ابـ وثقف الذي يزيد

 .هبا يتقّقى طديدة صرع لف بذلؽ والحديث ,173/ 12

 .صحوح إسناده  الزوائد يف وقا  , 199  سماجف ابـ  2س

 . 2837  سالبخاري صحوح  3س
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 أّىاف قاا   َأْوَصا - -وطـ مماذ بـ جباؾ* 
ِ
بَِمْشاِر  اىِل َرُساقُ  الل

َـّ َوالِنَدْيَؽ، َوإِْن »َكلَِماٍت َقاَ    ن َٓ َتُعؼَّ ْقَ ، َو  َشْقًئا َوإِْن ُق ِْؾَ  َوُحرِّ
ِ
َٓ ُتْشرِْ  بِا 

ننِنَّ  ََ نًدا؛  َـّ َصَلًة َمْؽُ قَبنًة ُمَ َعؿِّ َٓ َتْ ُرَك ـْ َأْهِؾَؽ َوَمالَِؽ، َو ـْ  َأَمَراَ  َأْن َتْخُرَج ِم َمن

نُف َرْأُس  نِكَّ ََ َـّ َخْؿنًرا؛  َٓ َتْشَرَب ، َو
ِ
ُة ا  َؼْد َبرَِئْ  ِمـُْف ِذمَّ ََ ًدا  َتَرَ  َصَلًة َمْؽُ قَبًة ُمَ َعؿِّ

نناَ  َواْلَؿْعِصننَقةَ  اِحَشننٍة، َوإِيَّ ََ   ؛ُكننؾِّ 
ِ
نننِنَّ بِاْلَؿْعِصننَقِة َحننؾَّ َسننَخُط ا  نناَ  ََ ، َوإِيَّ

ـَ الزَّ  َوَأْكنَ   (1) ْحنِػ َوإِْن َهَؾنَؽ الـَّناُس، َوإَِذا َأَصناَب الـَّناَس ُمقَتنانٌ َواْلِػَراَر ِمن

ننْع َطننـُْفْؿ َطَصنناَ  َأَدًبننا  ََ َٓ َتْر ـْ َصْقلِننَؽ، َو ُبننْ ، َوَأْكِػننْؼ َطَؾننك ِطَقالِننَؽ ِمنن ِْ ا ََ ننقِفْؿ 
َِ

 
ِ
  2س «.َوَأِخْػُفْؿ َِل ا 

ـْ كَِتااِب َرُجاٍؾ مِا*  ـْ َأبِل النَّْيِر, َط  وَط
ِّ
ـْ َأْصاَحاِب النَّبِال  ـْ َأْساَلَؿ, مِا

ـَ َسااَر إَِلاك   ِحاو
ِ
ـِ ُطَبْواِد الل ـُ َأبِال َأْوَفاك, َفَكَتاَب إَِلاك ُطَماَر ْبا  ْب

ِ
ُيَقاُ  َلُف  َطْبُد الل

 
ِ
 فِوَها اْلَمدُ  اْلَحُروِريَِّة, ُيْخبُِرُه, َأنَّ َرُسقَ  الل

َ
تِل َلِقل , َكاَن فِل َبْمِض َأيَّامِِف الَّ وَّ

ْمُس َقاَ  فِوِهْؿ, َفَقااَ    َٓ َتَ َؿـَّنْقا لَِؼناَء »َينَْتظُِر َحتَّك إَِذا َماَلِت الشَّ َفنا الـَّناُس،  َينا َأيُّ

اْصنبُِروا، َواْطَؾُؿنقا َأنَّ اْلَوـَّنَة َتْحنَ   ََ نَِذا َلِؼقُ ُؿقُهْؿ  ََ َقَة، 
، َواْسَلُلقا ا َ اْلَعاَِ اْلَعُدوِّ

ُققِم    ،«ضَِلِل السُّ
ر
، ُمـْنِزَل اْلؽَِ ناِب، َوُمْونرَِي », َوَقااَ   ُثاؿَّ َقااَ  النَّبِال الؾُفنؿَّ

َْحَزاِب، اْهِزْمُفْؿ، َواْكُصْرَكا َطَؾْقِفؿْ  ْٕ َحاِب، َوَهاِزَم ا   3س «.السَّ

 ماـ حاديث اباـ طمارو  * 
ّ
 »ولفظف طند الاّدارمل

ِ
َقااَ    َأنَّ َرُساقَ  الل

ُبُ قا، َوَأْكثُِروا ِذْكنَر َٓ َتَ َؿـَّْقا لَِؼاَء » ِْ ا ََ نِْن َلِؼقُ ُؿقُهْؿ،  ََ اْلَعُدوِّ َواْسَلُلقا ا َ اْلَعاََِقَة، 

                                      
 .الحواة ضد -محركة -والمقتان المقت,  1س

 . 22275   سأحمد موند  2س

  .1742  سمولؿ  3س
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،
ِ
ْؿِ   ا  َعَؾْقُؽْؿ بِالصَّ ََ قا،  نِْن َأْنَؾُبقا َوَيوُّ ََ.» (1) 

 ٚضا٥ٌ ايجبات ع٢ً دٜٔ اهلل: 

 االعتصاّ بهتاب اهلل: -1

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ]  إن القاااارآن أطظااااؿ مثبِّاااات يقااااق  الل 

فهق  {23}الفرقان: [ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 ,ومثبات لفاًاد كاؾ موالؿ ماـ بماده إلاك ياق  القواماة ,مثبت لفًاد النبال 

 ﮵   ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ] ويقااااق  تمااااالك 

فاطتحاااؿ باااالقرآن  [44 - 43الزخااار  ] [   ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

اإليمان حتك تلقك  و اطتحؿ بالقرآن تثبت طلك ,يحموؽ مـ اليال  والل 

 الل تبار  وتمالك.

 وآط صام بؽ اب ا  يؽقن بال الل:

  ًٓ  .اوتْبوقً    طماًل اِالثً  ,ا  تدبرً اِاكقً  ,  تالوةً أو

 ايدعا٤: -2

يحاافظ اإلىواان طلاك  ,مـ أطظؿ وسائؾ تثبوت اإليمان يف القلب الادطاء 

خاصاة إدطواة  ,ويكثار ماـ دطااء الل  ,ورد ثابت مـ الدطاء يخلق فوف برباف

التل فوها سًا  التثبوات طلاك الاديـ, فالادطاء ماـ أىفاع إساباب يف ححاق  

                                      
  رقؿ ومولؿ  2966س رقؿ البخاري طند الحديث وأصؾ , 2484  سالدارمل سنـ  1س

  .1742س
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 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ] هذه الثمرات, كمثؾ ققلاف تباار  وتماالك حاوـ طلمناا 

 [ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] ,{5}آل عمرررررررررررررران: [ ۇئ

 .{385}البقرة:

 يكثر مـ الدطاء  يا مقلب القلقب! ثبت قلبل طلك دينؽ. وكان 

ـْ أَ *   َط
ِ
نَع الُؼُؾنقِب »ُيْكثِاُر َأْن َيُقاقَ    َىٍس َقاَ   َكااَن َرُساقُ  الل َينا ُمَؼؾِّ

بِّْ  َقْؾبِنل َطَؾنك ِديـِنَؽ  , آَمنَّاا بِاَؽ َوبَِماا ِجْئاَت بِاِف َفَهاْؾ «َِ
ِ
, َفُقْلاُت  َياا َرُساقَ  الل

ـِ »َتَخاُ  َطَلْونَا؟ َقاَ    ـَ ُأْصُبَعْق ُبَفنا َكْقنَػ  َكَعْؿ، إِنَّ الُؼُؾقَب َبْق  ُيَؼؾِّ
ِ
ـْ َأَصنابِِع ا  ِم

  (1)«.َيَشاءُ 

 قسا٠٤ قصص األْبٝا٤ ٚأخر ايعرب٠ َٔ ايكصص ايكسآْٞ: -3

 [ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]  يقااااااااااااق  الل 

 [ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ]  ويقااااق  الل  ,{935}هررررود:

يمنااال  ماااا كاىااات  {999}يوسرررف: [ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ] ,{999}يوسرررف:

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ] قااا  و ,روايااات كاذبااة

فهااذا القحااص القاارآين يجااب أن ىقاارأه باطتبااار وبتاادبر  {2}يوسررف: [ ﮹

 وبتيمؾ ويجب أن ىيخذ منف الفائدة حتك ىثبت طلك ديـ الل تبار  وتمالك.

 ممازض١ ايدع٠ٛ إىل اهلل تعاىل: -4

كذلؽ مـ أطظؿ وسائؾ زياادة اإليماان والثباات طلواف أن تماارس الادطقة 

                                      
 . 3281  سالجامع صحوح , 2142  سالرتمذي سنـ  1س
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فاٌن آرتبااط بالادطقة وساولة ماـ  ,وٓ تقحر يف ذلاؽ ,تبار  وتمالكإلك الل 

 اأىف لؿ يخلقاؽ جماادً  وسائؾ تثبوت اإليمان وزيادتف باستمرار, فتحمد الل 

, ثاؿ بماد ا, وإىما كرمؽ وجملؽ إىوااىً اهبوموً  اوٓ خشبة وٓ شجرة وٓ حوقاىً 

 ,ممة اإلساال وامتـ طلوؽ بيطظؿ ىممة وهل ى اذلؽ كرمؽ بين جملؽ مولمً 

باؾ إىاف طحامؽ ماـ البادع والياالٓت التال اشاتهر هباا  ,ولوس هذا فحوب

 اثاؿ جملاؽ داطًوا ,ودلؽ طلك صريؼ أهاؾ الوانة والجماطاة ,بمض المولموـ

إلك الل تبار  وتمالك, فتوتحير هذه النممة وتشكر الل حتاك يموناؽ بالثباات 

 طلوها. 

 ايجك١ بٓصس اهلل تعاىل: -5

وأن المواااتقبؾ  ,بنحااار الل اساااباب أن تكاااقن واثًقاااكاااذلؽ ماااـ هاااذه إ

إذا شكا لف أصحابف ماا يمااىقن ماـ أطاداء الل يثباتهؿ  كان النبل  ,لإلسال 

بين الموتقبؾ لإلسال , وهاذا يف أشاد أوقاات المحناة, كماا يقاق  خبااب باـ 

 إرت 
ِ
ٌد ُبْرَدًة َلُف    َشَكْقَىا إَِلك َرُسقِ  الل فِال ضِاؾِّ الَكْمَباِة َوُهَق ُمَتَقسِّ

 َٓ َٓ  َفُقْلنَا  َأ ُننُؾ »َتْدُطق َلنَا؟ َفَقاَ    َتْوَتنِْحُر َلنَا َأ ـْ َقنْبَؾُؽْؿ، ُيْمَخنُذ الرَّ َقْد َكناَن َمن

ُقْوَعُؾ  ََ ُققَيُع َطَؾك َرْأِسِف  ََ ُقَواُء بِاْلِؿـَْشاِر  ََ قَفا، 
ُقْوَعُؾ َِ ََ ُقْحَػُر َلُف َِل إَْرِض،  ََ

، ـِ ـْ  كِْصَػْق ُه َذلِنَؽ َطن َؿا َيُصندُّ ََ َوُيْؿَشُط بَِلْمَشاِط الَحِديِد، َما ُدوَن َلْحِؿِف َوَطْظِؿِف، 

 َٓ ـْ َصـَْعاَء إَِلنك َحْضنَرَمْقَت،  اكُِع ِم َـّ َهَذا إَْمُر، َح َّك َيِسقَر الرَّ  َلَق ِؿَّ
ِ
 ِديـِِف، َوا 

ْئَع َطَؾك َغـَِؿفِ  َّٓ ا َ، َوالذِّ فالبد ماـ تبشاور  , 1س«، َوَلؽِـَُّؽْؿ َتْسَ ْعِوُؾقنَ َيَخاُم إِ

الناس باستمرار بين اإلسال  سق  يحؾ إلك كؾ ما صلمت طلوف الشمس كماا 

                                      
 . 6943  سالبخاري صحوح  1س
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, وٓ شؽ أن هذا التبشور وتالوة هذه النحقص تثبت أخ ىا بذلؽ النبل 

ولقد بشار  ,يف وقت المحـ والغربة وتزيؾ وحشة هذه الغربة االناس خحقًص 

ساتفتح, ووقمات البشاارة  اأن القوْنْونوة ساتفتح, وأن روماا أيًيا النبل 

 -هباا, أماا الثاىواة  إولك بمد ما يزيد طلك سابممائة سانة ماـ ىْاؼ النبال 

 [ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] فهل حادثاة باال شاؽ يف ذلاؽ  -وهل فتح روما

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ] , وقااا  تبااار  وتمااالك {55}ص:

 .{22}التوبة: [ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ايجك١ بايطسٜل اييت ٜطًهٗا ايعبد: -6

وأن  ,ماـ الْرياؼ الاذي توالكف اكذلؽ مـ هاذه القساائؾ أن تكاقن واثًقا

فقد سالكف ماـ قبلاؽ ُأىااس كثوارون  ,تمر  أىؽ لوت وحد  يف هذا الْريؼ

ٓ يف إمااة المحمديااة فقااط  ,ماانهؿ إىبواااء والرسااؾ والحااالحقن والملماااء

 ماـ الزماان فرقاة ىاجواة وفوهاا فارع ضاالةولكـ يف كؾ إمؿ, فٌن يف كاؾ أماة 

أن توتشامر  ,إلك آخر أيات {992}آل عمران: [ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے]

 ٿ] مـ طلواؽ واصاْفا  باين وفقاؽ ودلاؽ طلاك هاذا الْرياؼ  أن الل 

 .{23}فاطر: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 اضتخطاز ايػا١ٜ اييت َٔ أجًٗا خًكٓا: -7

الهاد ؟ الجناة هال كذلؽ مـ هذه إسباب استحياار الهاد , ماا هاق 

وٓ تْلب الادىوا  ,الهد , فال تْلب آلتزا  بالديـ ٕن تنا  الراحة يف الدىوا

فالححابة لما باايمقا النبال طلواف الحاالة والواال  ماا باايمهؿ طلاك أن  ,ىفوها
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وأىاات  ,وأىاات رئااوس وزراء ,اأىاات سااتكقن وزياارً  ,يقوااؿ طلااوهؿ المناصااب

 سنمْوؽ كذا.

طلك أن يبنقا لف هذا الديـ ويكاقن الاثمـ الجناة,  بايمقه ,كان الثمـ الجنة

قالقا  سوما لنا إن ىحـ فملنا ذلؽ؟ قاا   الجناة قاالقا  رباح البواع ٓ ىقواؾ وٓ 

ولاـ ىقباؾ مناؽ إذا صلبات  ,لـ ىْلب منؽ أن ترفض هذا المهد , 1سىوتقوؾ.

 أن ىقولؽ, فربح البوع.

 عدّ االغرتاز مبا عًٝ٘ ايهفاز: -8

 ڇ ڇ] باب أن اإلىوان ٓ يغرت بما طلواف الكفاار كذلؽ مـ هذه إس

ٓ يغارت بمااا طلواف الكفااار  ,{916}آل عمرران: [ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

أن الماقباة  اينبغل أن يوتحيار دائًما ,مـ الزينة والبغل يف إرض والملق فوها

 [ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ] للتققى وللمتقوـ

 .{99}الرع :

 دلايط١ ايصاحلني: -9

ه إسباب أن تبحث طماـ يموناؽ طلاك هاذا الْرياؼ وهاذا كذلؽ مـ هذ

                                      
 الل لرسق  قا   رواحة بـ الل طبد أن تفووره يف كثور ابـ رهاوالقحة كما ذك  1س

 أن لربل أشرتط  »فقا . شئت ما ولنفوؽ لربؽ اشرتط  -المقبة لولة يمنل -

 أىفوكؿ منف تمنمقن مما تمنمقين أن لنفول وأشرتط شوئا, بف تشركقا وٓ تمبدوه

 ىقوؾ ٓ البوع, ربح  قالقا. «الوـة  »قا  ذلؽ؟ فملنا إذا لنا فما  قالقا. «وأمقالكؿ

  {999}التوبة: [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]  فنزلت. ىوتقوؾ وٓ

 . 36 - 35/ 7  سجرير واىظر تفوور ابـ. أية



  

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 012 ُٗ ٞٓٔفٞ امَلِف ْٔ ِّ ايُكِسآ ٛ 

قاا      أن النبال طـ أبل مقسك إشمري  ,الديـ وتوتموؽ بغرزه

َحاِمننُؾ » ََ ننْقِء: َكَحاِمننِؾ اْلِؿْسننِؽ َوَكنناَِِخ اْلؽِقننرِ؛  ننالِِح َوالسَّ َمَثننُؾ اْلَوِؾننقِس الصَّ

ا َأْن َتْب َ  ا َأْن ُيْحِذَيَؽ، َوإِمَّ ا َأْن َتِوَد ِمـُْف ِريًحا َصقَِّبًة؛ َوَكاَُِخ اْلِؿْسِؽ: إِمَّ اَع ِمـُْف، َوإِمَّ

ا َأْن َتِوَد ِريًحا َخبِقَثةً  ا َأْن ُيْحرَِ  َِِقاَبَؽ، َوإِمَّ   . 1س. «اْلؽِقرِ: إِمَّ

ـِ َخِؾقِؾنِف، »قاا      أن النبال وطـ أبل هريارة *  ُننُؾ َطَؾنك ِدين الرَّ

ـْ يُ  ْؾَقـُْظْر َأَحُدُكْؿ َم  (2) «.َخالُِؾ ََ

  :قال الشاطر 

ـْ َقِرينِاِف  َٓ ْتواَيْ  َوَساْؾ َطا ـِ الماْرِء   َطا

 

ـٍ بالُمَقااااااَرِن َيْقَتاااااِدي ...  َفُكاااااؾر َقاااااِري

 :وإرواح جناقد مجنادة ,واإلىوان مجبق  طلك التيثر بحااحبف وجلوواف 

  أن النبال روى البخاري ومولؿ يف صحوحوهما مـ حاديث أبال هريارة 

َؿننا َتَعناَرَم ِمـَْفننا اْئَ َؾننَػ إَ »قاا     ََ َوَمنا َتـَنناَكَر ِمـَْفننا  ،ْرَواُح ُنـُننقٌد ُمَوـَّنَدٌة، 

وتيلفها هق ما خلقها الل طلوف مـ الومادة أو الشقاوة يف المبتدأ,  , 3س «اْخَ َؾَػ 

فااٌذا تالقاات إجواااد يف الاادىوا ائتلفاات  ,وكاىاات إرواح قوااموـ متقااابلوـ

وإشارار إلاك  ,فوموؾ إخوار إلك إخوار ,ت طلوفواختلفت بحوب ما خلق

 وتموؽ هبؿ والتػ حقلهؿ.  ,فابحث طـ أهؾ الخور , 4س إشرار

                                      
  . 2628   سمولؿ صحوح  1س

  .927  سالححوحة يف إلباين وحونف , 4833  سداود أبل سنـ  2س

  .2638   سمولؿ صحوح  3س

  .124/ 13  سداود أبل سنـ شرح الممبقد طقن  4س
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 احلسص ع٢ً ٚص١ٝ ايسجٌ ايصاحل: -10

كذلؽ مـ هذه إسباب الحرص طؾك وصقة الرنؾ الصالح ح نك تـ ػنع 

 :بفا وق  الؿحـة

إغال , وقاد تقطاده با اوها هاق اإلماا  أحماد يوااع إلاك المايمقن مقوادً 

 َأنر  اشديدً  اوطودً 
ِ
 َياا َأَباا َطْباِد الل

َّ
قبؾ أن يحؾ إلواف حتاك قاا  خادماف  َيِمازر َطَلال

 
ِ
ـْ َرُساقِ  الل

ُف َقْبَؾ َذلَِؽ, َوَأىَُّف ُيْقِوُؿ بَِقَراَبتِِف مِ  اْلَمْيُمقُن َقْد َسؾَّ َسْوًفا َلْؿ َيُولَّ

ـْ َلْؿ ُتِجْبُف إَِلك 
ْوِػ.َلئِ   1ساْلَقْقِ  بَِخْلِؼ اْلُقْرآِن َلَوْقُتَلنََّؽ بَِذلَِؽ الوَّ

وهنا يييت الحالحقن, أهؾ البحورة لونتهزوا الفرصة لولققا بالقصاايا التال 

 تثبت يف المقاقػ الحرجة.

اا ُحِماَؾ َأْحَماُد إَِلاك الَماْيُمْقِن,  َػل السقر:*  أن أبا جمفر إىباري قا   َلمَّ

َبْرُت الُفَراَت, َفٌَذا ُهَق َجالٌِس فِل الَخااِن, َفَوالَّمُت َطَلْواِف, َفَقااَ   َياا ُأخ ُت, َفمَ 

 َأَبا َجْمَفٍر, َتَمنَّْوَت.

ـْ َأجباَت 
 َلائِ
ِ
َفُقْلُت  َيا َهَذا, َأْىَت الَوْقَ  َرأٌس, َوالنَّااُس َيقتاُدْوَن بِاَؽ, َفاَق الل

َـّ َخلٌؼ,  ـَ النَّااِس إَِلك َخلِؼ الُقْرآِن, َلُوِجْوَب َـّ َخْلاٌؼ مِا َوإِْن َأْىَت َلْؿ ُتِجْب, َلَوْمَتانَِم

 َٓ ُجَؾ إِْن َلْؿ َيْقُتْلَؽ َفٌِىَّؽ َتُمقُت,  ـَ الَماْقِت, َفااتَِّؼ َكثِْوٌر, َوَمَع َهَذا َفٌِنَّ الرَّ ُبادَّ مِا

 َٓ  ُتِجْب. الَل َو

 َفَجَمَؾ َأْحَمُد َيْبكِل, َوَيُقْقُ   َما َشاَء الُل.

. ُثؿَّ 
َّ
 َقاَ   َيا َأَبا َجْمَفٍر, َأِطْد َطَلل

                                      
 . 366/ 12  سوالنهاية البداية  1س
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  1س َفَيَطْدُت َطَلْوِف, َوُهَق َيُقْقُ   َما َشاَء الُل.

  :ـُ َأْحَؿَد ,  وَقاَل َصالُِح ب ـِ ـْ َبْغَداَد ُمَقوَّاَدْي
ـُ ُىْقٍح مِ ُد ب ُحِمَؾ َأبِل َوُمَحمَّ

 َفِحرَىا َمَمُهَما إَِلك إَْىَباِر.

ااْوِػ, َفَواايَ  َأُبااق بَ  , إِْن ُطِرضااَت َطَلااك الوَّ
ِ
ْكااٍر إَْحااَقُ  َأبِاال  َيااا َأَبااا َطْبااِد الل

 ُتجوُب؟

 َٓ  .َقاَ   

ْحَباِة  َوَرَحلنَاا مِنَْهاا فِال  , 2سُثؿَّ ُساوَِّرا, َفَواِمْمُت َأبِال َيُقاْقُ   ِصارَىا إَِلاك الرَّ

ـُ َحنَْبٍؾ؟َجْقِ  اللَّْوِؾ, َفَمَرَض َلنَا َرُجٌؾ, َفَقاَ   َأيرُكؿ َأْح   َمُد ب

 َفِقْوَؾ َلُف  َهَذا.

اِ   َطَلك ِرْسلَؽ.  َفَقاَ  لِْلجمَّ

 ُثؿَّ َقاَ   َيا َهَذا, َما َطَلْوَؽ َأْن ُتقتَؾ َها ُهنَا, َوَتْدُخَؾ الَجنََّة؟

 ُثؿَّ َقاَ   َأْستقِدُطَؽ الَل, َوَمَيك.

اْمَر فِال َفَوَيْلُت َطنُْف, َفِقْوَؾ لِل  َهَذا َرُجٌؾ مِاـ الَما ـْ َربِْوَماَة َيْمَماُؾ الشَّ َرِب مِا

ـُ َطامٍِر, ُيذَكُر بَِخْوٍر.    3سالَباِدَيِة, ُيَقاُ  َلُف  َجابُِر ب

َماِ  َأْحَماَد َوَقااَ   - ـُ َطامٍِر, َفَولََّؿ َطَلك اإْلِ واطرتضف أطرابل ُيَقاُ  َلُف َجابُِر ْب

                                      
 . 239/ 11  سالنبالء أطال  سور  1س

وهل رحبة مالؽ بـ صقع, تقع بوـ الرقة وبغداد, طلك شاصئ الفرات, تبمد طـ   2س

 .بغداد مئة فرسخ, وطـ الرقة ىوفا وطشريـ فرسخا

 . 241/ 11  سالنبالء أطال  سور  3س
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كاـ شاًما َطَلاْوِهْؿ, َوإِىَّاَؽ َرْأُس النَّااِس اْلَواْقَ  َلُف  َيا َهَذا إِىََّؽ َوافُِد النَّااِس فاال ت

َفٌِيَّاَ  َأْن تجوبهؿ إلك ما يدطقىؽ إلوف فوجوبقا, فتحماؾ أوزارهاؿ ياق  القواماة, 

َّٓ َأْن  ـَ اْلَجنَّاِة إِ َوإِْن ُكنَْت ُتِحبر الَل َفاْصبِْر َطَلك َما أىات فواف, فٌىاف َماا َبْونَاَؽ َوَباْو

  1س .احمودً  ىََّؽ إِْن َلْؿ ُتْقَتْؾ َتُمْت, َوإِْن ِطْشَت طشَت ُتْقَتَؾ, َوإِ 

  :ما سممُت كلمة منذ وقمت يف هاذا إمار أقاقى  ويؼقل اْلمام أحؿد

 كلَّمنل هباا يف َرْحباة َصاْقع, قاا   ياا أحماد, إن َيْقُتُلاَؽ الحاؼر 
ّ
مـ كلمة أطرابل

  2س .حموًدا. فققي قلبل طشَت  ُمتَّ َشِهوًدا, وإن طْشَت 

فملك اإلىوان أن يحرص طلاك صلاب القصاوة ماـ الحاالحوـ وماـ أهاؾ 

يف وقت المحـ إذا خشل أن يقع مناف  االملؿ والحالح حتك ينتفع هبا خحقًص 

 تفريط يف دينف أثناء آبتالء.

 نجس٠ ذنس املٛت: -11

ـِ  ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة, َطا كذلؽ كثرة ذكر المقت مـ أطظؿ ما يموـ طلك ذلؽ, َط

 النَّ 
ِّ
َؿنا َذَكنَرُه َطْبنٌد َقنطُّ َوُهنَق َِنل »َقاَ    بِل ََ اِت،  نذَّ ـْ ِذْكنرِ َهناِدِم الؾَّ َأْكثُِروا ِمن

َّٓ َيقََّؼُف َطَؾْقفِ  ل َسَعٍة إِ
َٓ َذَكَرُه َوُهَق َِ َعُف َطَؾْقِف، َو َّٓ َوسَّ   3س«.ِيقٍؼ إِ

                                      
 . 332/ 12  سوالنهاية البداية  1س

 . 98/ 18  ساإلسال  تاريخ  2س

 . 668  سالقياطل الشهاب موند  3س
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 ًَ٘ٛاقف يف ايجبات ع٢ً ايدٜٔ ٚايتطخ١ٝ ألج: 

  ثبات زضٍٛ اهلل: 

ـْ َقاْوٍس, َأَفاَرْرُتْؿ *  ـْ َأبِل إِْسَحاَع, َقاَ   َسِمْمُت اْلَباَراَء, َوَساَيَلُف َرُجاٌؾ مِا َط

 
ِ
ـْ َرُساقِ  الل   َط

ِ
ـْ َرُساقُ  الل ؟ َفَقااَ  اْلَباَراُء  َوَلكِا ـٍ ,  َياْقَ  ُحنَاْو َلاْؿ َيِفارَّ

ااا َحَملْ  ااٍذ ُرَماااًة, َوإِىَّااا َلمَّ
نَااا َطَلااْوِهِؿ اْىَكَشااُفقا, َفَيْكَبْبنَااا َطَلااك َوَكاَىااْت َهااَقاِزُن َيْقَمئِ

 
ِ
َهاِ , َوَلَقْد َرَأْياُت َرُساقَ  الل َطَلاك َبْغَلتِاِف اْلَبْوَيااِء,  اْلَغنَائِِؿ, َفاْسَتْقَبُلقَىا بِالوِّ

ـَ اْلَحاِرِث آِخٌذ بِلَِجامَِها, َوُهَق َيُقاقُ    َٓ »َوإِنَّ َأَبا ُسْفَواَن ْب َكنِذْب، َأَكنا  َأَكنا الـَّبِنلُّ 

ـُ َطْبِد اْلُؿطَِّؾْع    1س .«اْب

  ثبات أبٞ بهس: 

,  - -وطـ طائشة*  ـَ ي َّٓ َوُهَما َيِدينَاِن الدِّ َقاَلْت  َلْؿ َأْطِقْؾ َأَبَقيَّ َقطر إِ

 
ِ
َّٓ َيْيتِونَاا فِواِف َرُساقُ  الل َوَطِشاوًَّة,  َصَرَفاِل النََّهااِر, ُبْكاَرةً  َوَلْؿ َيُمرَّ َطَلْونَا َياْقٌ  إِ

َ الُمْولُِمقَن, َخَرَج َأُبق َبْكٍر ُمَهااِجًرا قَِباَؾ الَحَبَشاِة, َحتَّاك إَِذا َبَلاَغ َباْرَ  
ا اْبُتلِل َفَلمَّ

ـَ ُتِريُد َيا َأَباا َبْكاٍر؟ َفَقااَ  َأُباق  ِغنَِة, َوُهَق َسوُِّد الَقاَرِة, َفَقاَ   َأْي ـُ الدَّ الِغَماِد َلِقَوُف اْب

ـُ َبْكٍر  أَ  ْخَرَجنِل َقاْقمِل, َفَيَىاا ُأِرياُد َأْن َأِساوَح فِال إَْرِض, َفَيْطُباَد َربِّال, َقااَ  اْبا

 َٓ ِغنَِة  إِنَّ مِْثَلَؽ  َٓ  الدَّ ِحَؿ,  َيْخُرُج َو ُيْخَرُج, َفٌِىََّؽ َتْكِوُب الَمْمُدوَ , َوَتِحُؾ الرَّ

ـُ َطَلا اْوَػ, َوُتِماو , َوَتْقاِري اليَّ , َوَأَىاا َلاَؽ َجااٌر, َوَتْحِمُؾ الَكاؾَّ ك َىَقائِاِب الَحاؼِّ

َْاَ  فِال َفاْرِجْع َفاْطُبْد َربََّؽ بِباَِل  ِغنَِة, َفَرَجَع َمَع َأبِل َبْكٍر, َف ـُ الدَّ ِدَ , َفاْرَتَحَؾ اْب

 َٓ اااِر ُقااَرْيٍش, َفَقاااَ  َلُهااْؿ  إِنَّ َأَبااا َبْكااٍر  َٓ  َأْشااَراِ  ُكفَّ ُيْخااَرُج,  َيْخااُرُج مِْثُلااُف َو

                                      
 .لف واللفظ  1776س ومولؿ ,  4315  سالبخاري  1س
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, َوَيْقااِري  ِحَؿ, َوَيْحِمااُؾ الَكااؾَّ َأُتْخِرُجااقَن َرُجاااًل ُيْكِوااُب الَمْمااُدوَ , َوَيِحااُؾ الاارَّ

ِغنَاِة, َوآَمنُاقا  ـِ الدَّ , َفَيْىَفَذْت ُقاَرْيٌش ِجاَقاَر اْبا ـُ َطَلك َىَقائِِب الَحؼِّ ْوَػ, َوُيِمو اليَّ

ِغنَِة  ُمْر َأَبا بَ  ـِ الدَّ ْب
ِ
, َوْلَوْقاَرْأ َأَبا َبْكٍر, َوَقاُلقا ٓ ْكٍر, َفْلَوْمُباْد َربَّاُف فِال َداِرِه, َفْلُوَحاؾِّ

 َٓ َٓ  َمااا َشاااَء, َو ِذينَااا بِااَذلَِؽ, َو ًْ ـَ َأْبنَاَءَىااا  ُي
ـْ بِااِف, َفٌِىَّااا َقااْد َخِشااونَا َأْن َيْفااتِ

َيْوااَتْملِ

ِفَؼ َأُبق  َْ َبِل َبْكٍر, َف
ِ
ِغنَِة ٕ ـُ الدَّ َٓ َوىَِواَءَىا, َقاَ  َذلَِؽ اْب  َبْكٍر َيْمُبُد َربَّاُف فِال َداِرِه, َو

اَل  ـُ بِالحَّ
َٓ َيْوَتْملِ َبِال َبْكاٍر, َفااْبَتنَك َمْواِجًدا  ِة, َو

ِ
الِقَراَءِة فِل َغْوِر َداِرِه, ُثاؿَّ َباَدا ٕ

ااُػ َطَلْوااِف ىِ  َواااُء بِِفنَاااِء َداِرِه َوَبااَرَز, َفَكاااَن ُيَحاالِّل فِوااِف, َوَيْقااَرُأ الُقااْرآَن, َفَوَتَقحَّ

 َٓ ااًء,  ـَ َوَأْبنَاُؤُهْؿ, َيْمَجُباقَن َوَينُْظاُروَن إَِلْواِف, َوَكااَن َأُباق َبْكاٍر َرُجااًل َبكَّ  الُمْشِركِو

 , ـَ ـَ الُمْشااِركِو ـَ َيْقااَرُأ الُقااْرآَن, َفااَيْفَزَع َذلِااَؽ َأْشااَراَ  ُقااَرْيٍش مِاا َيْملِااُؽ َدْمَمااُف ِحااو

ِغنَِة, فَ  ـِ الدَّ َقِدَ  َطَلْوِهْؿ َفَقاُلقا َلُف  إِىَّا ُكنَّاا َأَجْرَىاا َأَباا َبْكاٍر َطَلاك َأْن َفَيْرَسُلقا إَِلك اْب

ااَل  ـَ الحَّ َة َيْمُبَد َربَُّف فِل َداِرِه, َوإِىَُّف َجاَوَز َذلَِؽ, َفاْبَتنَك َمْواِجًدا بِِفنَااِء َداِرِه, َوَأْطَلا

ـَ َأْبنَاَءىَ 
ا َوىَِواَءَىا, َفْيتِِف, َفاٌِْن َأَحابَّ َأْن َيْقَتِحاَر َطَلاك َوالِقَراَءَة, َوَقْد َخِشونَا َأْن َيْفتِ

ـَ َذلِااَؽ, َفَوااْلُف َأْن َيااُردَّ إَِلْوااَؽ  َّٓ َأْن ُيْملِاا َأْن َيْمُبااَد َربَّااُف فِاال َداِرِه َفَمااَؾ, َوإِْن َأَبااك إِ

َبِاال بَ 
ِ
ـَ ٕ ي َتااَؽ, َفٌِىَّااا َكِرْهنَااا َأْن ُىْخِفااَرَ , َوَلْواانَا ُمِقاارِّ ْسااتِْماَل ِذمَّ

ِ
َن, َقاَلااْت ْكااٍر آ

اا  ِغنَِة َأَبا َبْكٍر, َفَقاَ   َقْد َطلِْمَت الَِّذي َطَقْدُت َلَؽ َطَلْواِف, َفٌِمَّ ـُ الدَّ َطائَِشُة  َفَيَتك اْب

 َٓ تِل, َفٌِىِّل  َّ ِذمَّ
ا َأْن َتُردَّ إَِلل ُب, ُأِحابر َأْن َتْواَمَع الَمارَ  َأْن َتْقَتِحَر َطَلك َذلَِؽ, َوإِمَّ

َأىِّل ُأْخِفْرُت فِل َرُجٍؾ َطَقْدُت َلُف, َقاَ  َأُبق َبْكٍر  إِىِّل َأُردر إَِلْوَؽ ِجَقاَرَ , َوَأْرَضاك 

 
ِ
  , 1سبِِجَقاِر الل

ِ
  َوَرُسقُ  الل

ِ
َة, َفَقاَ  َرُسقُ  الل َقنْد ُأِرينُ  : »َيْقَمئٍِذ بَِمكَّ

َٓ  َداَر ِهْوَرتُِؽْؿ، َرَأْيُ  َسْبَخةً  ـَ  ـِ َذاَت َكْخٍؾ َبْق ـْ  ،«َبَ ْق َتاِن, َفَهاَجَر َما َوُهَما الَحرَّ

                                      
. بِِجَقارِ  َوَأْرَضك ِجَقاَرَ , إَِلوَْؽ  َأُردر  , وتيمؾ ققلف  إِىِّلواىظر إلك ثباتف   1س

ِ
 الل
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ِ
ـَ َذَكَر َذلَِؽ َرُساقُ  الل , َوَرَجاَع إَِلاك الَمِدينَاِة َبْماُض َهاَجَر قَِبَؾ الَمِدينَِة ِحو

َز َأُبق َبْكٍر ُمَهاِجًرا, َفقَ  ـْ َكاَن َهاَجَر إَِلك َأْرِض الَحَبَشِة, َوَتَجهَّ  َم
ِ
اَ  َلاُف َرُساقُ  الل

نِكِّل َأْرُنق َأْن ُيْمَذَن لِل  » ََ , َقااَ  َأُباق َبْكاٍر  َهاْؾ َتْرُجاق َذلِاَؽ «َطَؾك ِرْسِؾَؽ، 

 «َكَعؿْ »بَِيبِل َأْىَت؟ َقاَ   
ِ
لَِوْحاَحَبُف,  , َفَحَبَس َأُبق َبْكاٍر َىْفَواُف َطَلاك َرُساقِ  الل

ـِ َكاَىَتا ُمِر َأْرَبَمَة َأْشُهٍر. َوَطَلَػ َراِحَلَتْو   1س ِطنَْدُه َوَرَع الوَّ

  ٍٛيألْصاز بايجبات: ٚص١ٝ ايسض 

ـَ َأَفااَء الُل  وطـ أىس بـ مالؽ *  ـَ إَْىَحااِر, ِحاو َقااَ   َقااَ  َىااٌس مِا

  َطَلاك َرُساقلِِف 
ر
ِفاَؼ النَّبِال َْ ـْ َأْماَقاِ  َهاَقاِزَن, َف ًٓ  َماا َأَفااَء مِا  ُيْمِْال ِرَجاا

 
ِ
ـَ اإِلبِااِؾ, َفَقاااُلقا  َيْغِفااُر الُل لَِرُسااقِ  الل ُيْمِْاال ُقَرْيًشااا َوَيْتُرُكنَااا,  الِماَئااَة مِاا

 
ِ
َث َرُسااقُ  الل ـْ ِدَمااائِِهْؿ, َقاااَ  َأَىااٌس  َفُحاادِّ ااُر مِاا ُْ بَِمَقاااَلتِِهْؿ,  َوُسااُوقُفنَا َتْق

اا َفَيْرَسَؾ إَِلك إَْىَحاِر َفَجَمَمُهْؿ فِل ُقبَّا ـْ َأَدٍ , َوَلاْؿ َياْدُع َمَمُهاْؿ َغْواَرُهْؿ, َفَلمَّ ٍة مِا

 
ر
, َفَقاَ  ُفَقَهااُء إَْىَحااِر  «َما َحِديٌث َبَؾَغـِل َطـُْؽؿْ »َفَقاَ    اْجَتَمُمقا َقاَ  النَّبِل

ااا َىاااٌس مِنَّااا َح   َفَلااْؿ َيُققُلااقا َشااْوًئا, َوَأمَّ
ِ
ااا ُرَؤَساااُؤَىا َيااا َرُسااقَ  الل ِديَثااٌة َأْساانَاُىُهْؿ َأمَّ

 
ِ
ـْ  َفَقاااُلقا  َيْغِفااُر الُل لَِرُسااقِ  الل ااُر مِاا ُْ ُيْمِْاال ُقَرْيًشااا َوَيْتُرُكنَااا, َوُسااُوقُفنَا َتْق

 
ر
ًٓ َحنِديثِل َطْفنٍد بُِؽْػنرٍ َأَتنَللَُّػُفْؿ، َأَمنا   »ِدَمائِِهْؿ, َفَقاَ  النَّبِل نِكِّل ُأْططِل ِرَنا ََ

الـَّبِلِّ َتْرَيْقَن َأْن 
  َيْذَهَع الـَّاُس بِإَْمَقاِل، َوَتْذَهُبقَن بِ

ِ
نَقا  ََ إَِلنك ِرَحنالُِؽْؿ، 

ا َيـَْؼِؾُبقَن بِفِ   َقاْد َرِضاونَا, َفَقااَ  َلُهاُؿ « َلَؿا َتـَْؼِؾُبقَن بِِف َخْقٌر ِمؿَّ
ِ
َقاُلقا  َياا َرُساقَ  الل

 
ر
َرًة َشِديَدةً   »النَّبِل ِْ اْصبُِروا َح َّنك َتْؾَؼنُقا ا َ َوَرُسنقَلُف  , 2س َسَ ِوُدوَن ُأ ََ 
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 بفتحهما وأشهرهما وأصحهما الثاء وإسكان الهمزة ضؿ لغتان فوها  شديدة أثرة  2س
= 
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نِكِّل َطَؾك الَحْقضِ  َؾْؿ َيْصبُِروا»َقاَ  َأَىٌس  « ََ   1س «.ََ

 :َٛٔد ِٔ اأَلِض  ثبات امٔلِكَدأد ِب

ـِ  - -وطـ طباد الل باـ موامقد*  ـَ الِمْقاَداِد ْبا أّىاف قاا   َشاِهْدُت مِا

َْن َأكُ  َٕ  إَْسَقِد َمْشَهًدا, 
َّ
ا ُطِدَ  بِِف, َأَتك النَّبِال َّ مِمَّ

َوُهاَق  قَن َصاِحَبُف َأَحبر إَِلل

 َٓ , َفَقاَ    ـَ َىُققُ  َكَما َقاَ  َقْقُ  ُمقَسك  اْذَهْب َأْىاَت َوَربراَؽ  َيْدُطق َطَلك الُمْشِركِو

ـَ َياَفَقاتاَِل  ـْ ِشَمالَِؽ, َوَباْو ـْ َيِمونَِؽ, َوَط َفَرَأْياُت »َدْيَؽ َوَخْلَفاَؽ , َوَلكِنَّا ُىَقاتُِؾ َط

 
َّ
هُ  النَّبِل   2س َيْمنِل  َقْقَلُف.« َأْشَرَع َوْجُهُف َوَسرَّ

 :ثبات أْظ بٔ ايٓطس 

   »َقاَ  َأَىٌس بـ مالؽ 
ِ
وُت بِِف َلْؿ َيْشاَهْد َماَع َرُساقِ  الل َ الَِّذي ُسمِّ

ل َطمِّ

ُ  », َقاَ   «َبْدًرا   َفَشاؼَّ َطَلْواِف, َقااَ   َأوَّ
ِ
ُغوِّْباُت  َمْشاَهٍد َشاِهَدُه َرُساقُ  الل

 
ِ
 الُل َمْشَهًدا فِوَما َبْمُد َماَع َرُساقِ  الل

َ
 «َلَوَراىِال الُل َماا َأْصانَُع, َطنُْف, َوإِْن َأَراىِل

 », َقااَ   «َفَهااَب َأْن َيُقاقَ  َغْوَرَهاا»َقاَ   
ِ
, «َياْقَ  ُأُحادٍ  َفَشاِهَد َماَع َرُساقِ  الل

؟ َفَقااَ   َواًهاا َقاَ   فَ  ـَ ـُ ُمَمااٍذ, َفَقااَ  َلاُف َأَىاٌس  َياا َأَباا َطْماٍرو, َأْيا اْسَتْقَبَؾ َسْمُد ْب

َفُقِجااَد فِاال », َقاااَ   «َفَقاااَتَلُهْؿ َحتَّااك ُقتِااَؾ »لِااِريِح اْلَجنَّااِة َأِجااُدُه ُدوَن ُأُحااٍد, َقاااَ   

ـِ َضاْرَبٍة َوَصْمنَا ـْ َباْو  -َفَقاَلاْت ُأْخُتاُف », َقااَ   «ٍة َوَرْمَواةٍ َجَوِدِه بِْياٌع َوَثَمااُىقَن مِا

َبوِّااُع بِنْااُت النَّْيااِر  َ الرر
تِاال َيااُة  -َطمَّ ْٔ َّٓ بَِبنَاىِااِف, َوَىَزَلااْت َهااِذِه ا  َفَمااا َطَرْفااُت َأِخاال إِ

                                      
= 

 بغور غوركؿ طلوكؿ ويفيؾ طلوكؿ يوتيثر أي بالمشرت , آستئثار وإثرة اجمومً 
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ]

وااااِف َوفِاااال َفَكاااااُىقا ُيااااَرْوَن َأىََّهااااا َىَزَلااااْت فِ », َقاااااَ   «{32}األحررررزا : [ ٿ

  1س«.َأْصَحابِفِ 

 قص١ خباب يف طسٜل ايجبات: 

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة *   ُرِوَي َط
ِ
َطَشَرَة َرْهٍط َطْونًا,  , َقاَ   َبَمَث َرُسقُ  الل

ااِب  َّْ ـِ اْلَخ ـِ ُطَماَر ْبا َْفَلِح َجدِّ َطاِصِؿ ْبا ْٕ ـْ َبنِل ا
ـَ َثابٍِت مِ َر َطَلْوِهْؿ َطاِصَؿ ْب َوَأمَّ

ـْ , َفاا   مِاا
ااَة ُذكِااُروا لَِحاال ـَ ُطْوااَفاَن َوَمكَّ َلُققا َحتَّااك إَِذا َكاااُىقا بِاْلَهااْدَأِة َبااْو َْ اْى

اقا  ـْ مِاَئاِة َرُجاٍؾ َراٍ  َفاْقَتحر ُهَذْيٍؾ ُيَقاُ  َلُهْؿ  َبنُق َلْحَواَن, َفنََفُروا إَِلْوِهْؿ بَِقِرياٍب مِا

ا َأَحسَّ بِِهْؿ َطاِصٌؿ وَ  َأْصَحاُبُف َلَجُيوا إَِلك َفْدَفٍد, َفَيَحااَط بِِهاُؿ اْلَقاْقُ  آَثاَرُهْؿ, َفَلمَّ

َٓ َىْقُتاَؾ مِانُْكْؿ  ُْقَىا َأْيِدَيُكْؿ, َوَلُكُؿ اْلَمْهاُد َواْلِموَثااُع َأْن  َوَقاُلقا َلُهْؿ  اْىِزُلقا, َوَأْط

ا  َلَماا َأْىاِزُ  فِال ِذمَّ
ِ
ِة َكاافٍِر, اللَُّهاؿر َأْخبِاْر َطنَّاا َأَحًدا, َفَقاَ  َطاِصٌؿ َأمِوُر اْلَقاْقِ   َوالل

َىبِوََّؽ, َفَرَمْقُه بِالنَّْبِؾ َفَقَتُلقا َطاِصًما فِل َسْبَمٍة, َوَىَزَ  إَِلْوِهْؿ َثاَلَثُة َىَفٍر َطَلاك اْلَمْهاِد 

اا اْساَتْمكَ  ْثنَاَة, َوَرُجاٌؾ آَخاَر, َفَلمَّ ـُ الدَّ نُقا مِانُْهْؿ َواْلِموَثاِع مِانُْهْؿ ُخَبْواٌب, َوَزْياُد ْبا

 
ِ
ُ  اْلَغاْدِر, َوالل ُجُؾ الثَّالِاُث  َهاَذا َأوَّ ُْقُهْؿ بَِها, َفَقاَ  الرَّ َأْصَلُققا َأْوَتاَر قِِووِِّهْؿ َفَرَب

ِٓء ُأْسااَقًة ُيِريااُد اْلَقْتَلااك َفَماااَلُجقُه, َفااَيَبك َأْن َيْحااَحَبُهْؿ  ًُ َٓ َأْصااَحُبُكْؿ, إِنَّ لِاال بَِهاا

ااَة, َوَذلِااَؽ َبْمااَد َوْقَمااِة َبااْدٍر, َفَقَتُلااقُه, َوا َلُقااقا بُِخَبْوااٍب, َوَزْيااٍد, َوَباُطقُهَمااا بَِمكَّ َْ ْى

ـَ  ـِ َىْقَفاٍؾ ُخَبْوًباا, َوَكااَن ُخَبْواٌب َقَتاَؾ اْلَحااِرَث ْبا ـِ َطاامِِر ْبا َفاْبَتاَع َبنُق اْلَحاِرِث ْبا

  2س ا....َطامٍِر َيْقَ  َبْدٍر, َفَلبَِث ُخَبْوٌب ِطنَْدُهْؿ َأِسورً 

                                      
  .1923  سمولؿ  1س

 . 399  397  ص  سإصبهاين محمد بـ إلسماطوؾ الحالحوـ الولػ سور  2س
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وأقباؾ طلاك ىواكف  ,وأماره, ومحاوره لل رب الماالموـ ,أسلؿ خبوب قلباف

مماف ماـ ساكونة الل التال أفاءهاا طلواف ماا ياذيب  ,ثابت النفس, راباط الجايش

 الحخر, ويالشل الهق . كان الل ممف.. وكان هق مع الل..

ت ا يف داره, فغاادرا إحدى بنات الحارث الذي كان أسورً دخلت طلوف يقمً 

 ا..مكاىف مورطة إلك الناس تناديهؿ لكل يبحروا طجبً 

 والل لقد رأيتف يحمؾ قْفا كبورا مـ طنب ييكؾ منف..»

 واىف لمقثؼ يف الحديد.. وما بمكة كلها ثمرة طنب واحدة..

 ..!!«ما أضنف آ رزقا رزقف الل خبوبا

كمااا آتااك مااـ قبااؾ مااريؿ بناات طمااران, يااق   ,أجااؾ آتاااه الل طبااده الحااالح

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ] كاىاااات 

وحمؾ  ,{29}آل عمران: [ مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب

ضااىوـ أهناؿ هباذا  ,المشركقن إلاك خبواب ىباي محارع زمولاف وأخواف زياد 

ويذيققىف ضمػ الممات وما كاىقا يملماقن أن الل الارحوؿ  ,يوحققن أطحابف

 وأىز  طلوف سكونتف ورحمتف. ,قد استيافف

احااقا يواااومقىف طلااك إيماىااف, ويلقحااقن لااف بالنجاااة إذا مااا هااق كفاار ور

بمحماد, وماـ قبااؾ برباف الااذي آماـ باف.. لكاانهؿ كااىقا كمااـ يحااو  اقتناااص 

 الشمس برموة ىبؾ..!!

 ..اوىقرً  اوىارً  ,اأجؾ, كان إيمان خبوب كالشمس ققة, وبمدً 

ء, كان ييلء كؾ مـ التمس منف اليقء, ويدفئ كؾ مـ التمس منف الاد 
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ا الذي يقرتب منف ويتحّداه فٌىف يحرقف ويوحقف..  أمَّ

ذا يئوقا مما يرجقن, قادوا البْؾ إلك محاوره, وخرجاقا باف إلاك مكاان إو

 يومك التنموؿ حوث يكقن هنا  محرطف..

وما أن بلغقه حتك استيذهنؿ خبوب يف أن يحلل ركمتوـ, وأذىقا لاف ضااىوـ 

مف وإطالن الكفران باالل وبرساقلف أىف قد يجري مع ىفوف حديثا ينتهل باستوال

 وبدينف..

 ...وصلك خبوب ركمتوـ يف خشقع وسال  وإخبات

 وتدفقت يف روحف حالوة آيمان, فقّد لق يظؾ يحلل, ويحلل ويحلل..

ا ماـ تحوابقا أن بال جزًطا والل ٓ»ولكنف التفت صقب قاتلوف وقا  لهاؿ  

 ..!!«المقت, ٓزددت صالة

 ..«اا.. واقتلهؿ بددً اللهؿ اححهؿ طددً »ء وقا   ثؿ شهر ذراطف ىحق الوما

   ثؿ تحفح وجقههؿ يف طز  وراح ينشد 

ُبااقا َْحااَزاُب َحااْقلِل َوَألَّ ْٕ ااَع ا  َلَقااْد َجمَّ

 

 َقَبااااائَِلُهْؿ َواسااااَتْجَمُمقا ُكااااؾَّ َمْجَمااااعِ  ...

 َوَقاااْد َجَمُماااقا َأْبنَااااَءُهْؿ َوىَِوااااَءهؿْ  

 

ـْ ِجااااْذٍع َصِقياااا ... ْبااااُت مِاااا  ٍؾ ُمَمنَّااااعِ َوُقرِّ

 َأْشااُكق ُكْرَبتِاال َبْمااَد ُغْرَبتِاال 
ِ
 إَِلااك الل

 

َْحَزاُب لِل َحاْقَ  َمْحاَرِطل ... ْٕ  َوَما َجَمَع ا

 لَفَذا اْلَمْرِش َصبِّرىِل َطَلك َما ُياَراُد بِا 

 

َْْمِمال ... ُمقا َلْحِمال َوَقاْد َيااَس َم  َفَقْد َبيَّ

 ْقُت ُدوَىافُ َوَقاْد َخوَّاُرِوين اْلُكْفاَر َواْلَما 

 

ـْ َغْوااِر َمْجااَزعِ  ...  َوَقااْد َذَرَفااْت َطْونَاااَي مِاا

 َوَمااا بِاال ِحااَذاُر اْلَمااْقِت إىِّاال َلَموِّااٌت  

 

ااااعِ  ... ـْ ِحااااَذاِري َجْحااااُؿ َىاااااٍر ُمَلفَّ  َوَلكِاااا

ـَ ُأْقَتاااُؾ ُمْوااالًِما   َوَلْواااُت ُأَباااالِل ِحاااو

 

 َمْيااَجِمل ...
ِ
 َطَلااك َأيِّ َجنْااٍب َكاااَن فِاال الل
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َلااااِف َوإِْن َيَشاااايْ   َوَذلِااااَؽ فِاااال َذاِت اإْلِ

 

عِ  ...  ُيَباااااِرْ  َطَلااااك أْوَصاااااِ  ِشااااْلٍق ُمَماااازَّ

 ثاااؿ يقتلقىاااف فاااقع ولملاااف ٕو  مااارة يف تااااريخ المااارب يحااالبقن رجااااًل  

 الحلوب..

.. وشّدوا فاقع اأثبتقا فققف خبوبً  اكبورً  اولقد أطّدوا مـ جذوع النخؾ صلوبً 

مشركقن يف شماتة ضاهرة.. ووقػ الرماة يشحذون أصرافف وثاقف.. واحتشد ال

 رماحهؿ.

 وجرت هذه القحشوة كلها يف بطء مقحقد أما  البْؾ المحلقب..!!

 لؿ يغمض طونوف, ولؿ تزايؾ الوكونة المجوبة الميوئة وجهف.

 والووق  تنهش لحمف. ,وبدأت الرماح تنقشف

ا مكاىاؽ, أتحاب أن محمادً »وهنا اقرتب منف أحد زطماء قريش وقا  لاف  

 ..؟؟ «وأىت سلوؿ مماىف يف أهلؽ

والل ماا أحاّب   »طحاار وصااح, يف قاتلوافوهنا ٓ غور اىتفض خبواب كاإل

ويحااااب رساااق  الل  ,أين يف أهلااال وولااادي, ممااال طافواااة الااادىوا وىمومهاااا

  1س..«بشقكة

 :َٞٚثبات صٗٝب ايس 

ـِ اْلُمَواوِِّب, َقااَ    - ـْ َسِموِد ْبا اا َأْقَباَؾ ُصاهَ »وَط  َلمَّ
ِّ
ْوٌب ُمَهااِجًرا َىْحاَق النَّبِال

ـْ َراِحَلتِاِف َواْىَتَثاَؾ َماا فِال كِنَاَىتِاِف ُثاؿَّ َقااَ   َياا  ـْ ُقاَرْيٍش َىاَزَ  َطا
َبَمُف َىَفٌر مِ , َفاتَّ

                                      
 . بتحر . 277  276  ص  سالرسق  حق  رجا   1س
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َّ َحتَّاك
َٓ َتِحاُلقَن إَِلال  

ِ
ـْ َأْرَماُكْؿ َرُجااًل, َواْياُؿ الل

 َمْمَشَر ُقَرْيٍش َلَقْد َطلِْمُتْؿ َأىِّل مِ

ٌء, 
ْ
 فِل َيِدي مِنُْف َشال

َ
َ بُِكؾِّ َسْهٍؿ َمِمل فِل كِنَاَىتِل, ُثؿَّ َأْضِرُب بَِوْوِفل َما َبِقل

َأْرمِل

ْواُتْؿ َسابِولِل, َقااُلقا  َىَماْؿ,  اَة َوَخلَّ اْفَمُلقا َما ِشْئُتْؿ, َدَلْلُتُكْؿ َطَلك َمالِل َوثَِوابِل بَِمكَّ

 
ِ
ا َقِدَ  َطَلك َرُسقِ  الل َربَِح اْلَبْوُع َأَبا َيْحَواك َربِاَح اْلَبْواُع َأَباا »اْلَمِدينََة َقاَ    َفَلمَّ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] َقااااااَ   ,«َيْحَواااااك

  1س .{359}البقرة: [   ھ ھ ھ

  : وقال محؿد بـ إسحا  ًٓ  -  - كان أموة بـ خلاػ يخارج باال

بالحاخرة إذا حموت الظهوارة, فوْرحاف طلاك ضهاره يف بْحااء مكاة, ثاؿ يايمر 

ثااؿ يقااق  لااف  ٓ تاازا  هكااذا حتااك تمااقت أو  ,المظومااة, فتقضااع طلااك صاادره

  2ستكفر بمحمد وتمبد الالت والمّزى, فوقق  وهق يف ذلؽ البالء  أحد أحد.

  إذا اشاتدوا  -  -  كان باال  وطـ طقن بـ طؿقر بـ إسحا  قال

 . فوقاق   إن طلوف يف المذاب قا   أحٌد أحٌد. قا   فوققلاقن لاف  قاؾ كماا ىقاق

  3س لواين ٓ يحونف.

  :وطـ الشعبل قال  ًٓ فقاا   ,طماا لقال ماـ المشاركوـ ساي  طمار باال

  يا أموار الماًمنوـ اىظار إلاك ضهاري. فقاا  طمار  ماا رأيات -  -خباب 

  4س كالوق . قا   أوقدوا لل ىاًرا فما أصفيها إٓ ود  ضهري.

                                      
  .151/ 1  سإولواء حلوة  1س

 .199/ 1 الحفقة صفة  2س

 .297/ 4 المنتظؿ  3س

 .128/ 1  هتذيبفس الحلوة  4س
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  :مُت ضاّجًة, فقلات  كنت ببغاداد, فوام وطـ مقؿقن بـ إصبغ قال

ُيماتحـ. فادخلت, فلماا ُضاِرب ساقًصا  ما هذا؟ فقاالقا  أحماد باـ حنباؾ 

قا   بوؿ الل. فلما ُضرب الثاين قاا   ٓ حاق  وٓ قاّقة إٓ باالل. فلماا ُضارب 

 ڎ ڎ] الثالث قا   القرآن كال  الل غواُر مخلاقع. فلماا ُضارب الراباع قاا  

واااامة وطشااااريـ , فُياااارب ت{89}التوبررررة: [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

  1سسقًصا.

  :ويف طنقاف  ,طلك بغؾ رأيت البقيْل  وطـ الربقع بـ سؾقؿان قال

ِغااؾ, ويف رجلوااف قوااد, وبااوـ الغااؾ والقوااد سلواالة حديااد, وفوهااا صقبااة وزهنااا 

ـْ مخلققاة, أربمقن رصاًل  , فٌذا كاىت ُكا ـْ , وهق يقق   إىما خلؼ الل الخلؼ بُك

ٕمقتـ يف حديدي هذا حتك يييت مـ بمدي فكان مخلقًقا خلؼ مخلقًقا, فقالل 

قق  يملمقن أىف قد ماات يف هاذا الشاين قاق  يف حديادهؿ, ولائـ أدخلات إلواف 

 ماـ الواجـ يقاق   إىاف لواييت  ,يمنل القاثؼ -ٕصدقنف 
َّ
قا  الربوع  وكتب إلال

  2سطلل أوقات ٓ أحس بالحديد أىف طلك بدين حتك تموف يدي.

  ُطرضُت طلك الووػ خمَس مارات  وقال شقخ اْلسلم الفروي  

ٓ يقا  لل  ارجْع طـ مذهبؽ. لكـ يقا  لل  اسكت طّماـ خالفاؽ. فايقق   

  3س ٓ أسُكُت.

                                      
 .611/ 2 الحفقة صفة  1س

 .175/ 11 المنتظؿ  2س

 .1437/ 3  هتذيبفس الوور  3س
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  )فٛا٥د )ايجبات َٔ: 

 .- -  دلوؾ كما  اإليمان وحوـ الّتقّكؾ طلك الل1س

   دلوؾ قّقة النّفس ورباصة الجيش.2س

ّٓ بف وٓ يزهؼ الباص3س ّٓ بالّثبات طلك الحّؼ.  ٓ ينتشر الحّؼ إ  ؾ إ

  دلوؾ طلك تمّكـ حاّب المقوادة والّحا  طلوهاا وطلاك تكالوفهاا حّتاك 4س

 الممات.

   يكوب المولؿ قّقة يف الجهاد.5س

   الّثبات مـ الّوبؾ الهادية إلك الجنّة.6س

 .  يف الّثبات تيّس بالّرسق  7س
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 املبخح ايسابع

 ايسباْٞ صابس 

 

  سبحاىف وتمالك الرباىووـ بالح  طلاك الابالء فقاا  تماالك لقد وصػ الل

 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ]

فالربااااين صاااابر صااابقر  ,{926}آل عمرررران: [  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽

 وهق كالجبؾ الراسخ. ,يقاجف المكايد والمناكد

وىواي  الل تماالك أن ىكاقن  ,ويف الحفحات التالوة لنا وقفاات ماع الحا 

 ـ.مـ الحابري

 :ايصرب يػ١ 

محدر صا  يحا  وهاق مايخقذ ماـ مااّدة سص ب ر  اّلتال تادّ  بحواب 

والّثاين  أطالل الّشلء, والّثالاث   ,وضع الّلغة طلك ممان ثالثة  إّو  الحبس

جاانس مااـ الحجااارة, وقااد اشااتّؼ الّحاا  المااراد هنااا مااـ الممنااك إّو  وهااق 

ا, والمحاابقرة الحاابس, يقااا   صاا ت ىفواال طلااك ذلااؽ إماار أي حبوااته

طاـ قتاؾ شالء ماـ  المحبقسة طلك المقت, ومـ الباب ماا ورد ماـ هنواف 

 ا.الّدواّب ص ً

  الّح   اإلموا  يف ضوؼ, يقا  صا ت الّداّباة بممناك وقال الّراغع  

ا وصاّبرتف أىاا حبواتف. حبوتها بال طلػ, ويقا  ص  فالن طناد المحاوبة صا ً
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] قاااااا  تماااااالك 

أي احبس ىفوؽ ممهؿ. وقاا  طنارتة ياذكر حرباا كاان  {35}الكهف: [ ڀ ڀ

 فوها 

 فحاااااا ت طارفااااااة لااااااذلؽ حااااااّرة

 

 ترساااااق إذا ىفاااااس الجباااااان تّْلاااااع ...

  1س  حبوت ىفوا صابرة. يؼقل 

  أصؾ الكلمة مـ الّشّدة والقّقة, ومنف الّح  للّدواء الممرو  بشّدة وققؾ

 مرارتف وكراهتف.

   ّقل الّرجؾ الّشاّدة بكمالهاا قواؾ لقوهاا بيصابارها,   إذا لقال إصؿعل

فالّحاابر يجماع ىفواف, ويياّمها طاـ الهلاع.  ,وقوؾ ميخقذ مـ الجمع والّيؿّ 

  2سوالّتحّبر  تكّلػ الّح .

 ژ] -أّمااا الّحاا  الجموااؾ يف ققلااف تمااالك طلااك لوااان يمقااقب 

 , 3سفااالمراد بااف الّحاا  اّلااذي ٓ جاازع فوااف وٓ شااكقى ,{95}يوسرف: [ژ

  4سوقا  ابـ جريج طـ مجاهد إّن الممنك  ٓ أشكق ذلؽ ٕحد. 

                                      
  .438/ 4  سالمرب لوان  1س

 «ر ب ص» منظقر ٓبـ المرب, ولوان ,  727 ,726/ 2س للجقهري الححاح  2س

  .329/ 3س والمقايوس ,  438/ 4س

 .152 ,/9 القرصبل تفوور  3س

 .247 ,/9 القرصبل تفوور  4س
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   وقا  أباق   1س«الّح  الجموؾ  اّلذي ٓ جزع فوف  »أيًضاوقال مواهد

حّوااان  الممنااك  أتجّمااؾ لكااؿ يف صاا ي فااال أطاشااركؿ طلااك كآبااة القجااف, 

وقاا  اباـ تومّواة    2سوطبقس الجبوـ, بؾ طلك ما كنت طلوف ممكؿ سمـ قبؾ  

 «.لّح  الجموؾ هق اّلذي ٓ شكقى فوف وٓ ممفا

 :َعاْٞ ايصرب َٔ 

  :ورّبمااا خقلااػ بااوـ أساامائف بحوااب اخااتال   قننال الػقننروز ابننادّي

, وإن كان يف محارباة ساّمل امقاقمف, فٌن كان حبس النّفس لمحوبة سّمل ص ً

, وإن كان طاـ فياق  الماوش اشجاطة, وإن كان يف إموا  الكال  سّمل كتماىً 

وإن كان طاـ شاهقة الفارج ساّمل طّفاة, وإن كاان طاـ شاهقة  , 3سا ل زهدً سمّ 

  4س .اصما  سّمل شر  ىفس, وإن كان طـ إجابة داطل الغيب سّمل حلمً 

  :وهاذا يادّلؽ طلاك « الّح »وآسؿ الجامع لذلؽ كّلف  قال ابـ الؼّقؿ

  5س ارتباط مقامات الّديـ كّلها بالّح .

                                      
 .489 ص, 2 مجلد كثور ابـ تفوور  1س

 292 ,/5 المحوط البحر تفوور  2س

 .قناطة الفيق  طـ النفس إموا  يف والح  ,  562س للكفقي لواتالك يف  3س

 ويف ,  131 صس للجرجاين التمريفاتواىظر   ,  383/ 3س التمووز ذوي بحائر  4س

 باختال  أسمائف بوـ خقلػ وربما لفظ طا  الح    273 صس للراغب المفردات

 ويياده صدر ةرحاب سمل ميجرة ىائبة يف كان وإن  هنا ما طلك وزاد مقاقمف

 .اليجر

  .165/ 3  سالوالكوـ مدارج  5س
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 ا:ايصرب اصطالّح 

   هق حبس النّفس طلك ما يقتيوف المقؾ والّشارع أو طّماا  الّراغع:قال

يقتيوان حبوها طناف. وقاا  الجااحظ  الّحا  طاـ الّشادائد خلاؼ مرّكاب ماـ 

الققااار والّشااجاطة. وقااا  المناااوّي  الّحاا   قااّقة مقاومااة إهااقا  وأٓ  

  1س الحّوّوة والمقلّوة.

وحاابس الّلوااان طااـ   هااق حاابس الاانّفس طااـ الجاازع والّتوااّخط, وققننؾ

 الّشكقى, وحبس الجقارح طـ الّتشقيش.

ّٓ إلك الل: ّٕن الل تمالك وققؾ   هق تر  الّشكقى مـ ألؿ البلقى لغور الل إ

مااع  {22}ص: [ ٹ ٹ ٿ ٿ] بالّحاا  بققلااف  - -أثنااك طلااك أّيااقب

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ] دطائااف يف دفااع الّيااّر طنااف بققلااف 

أّن المبد إذا دطا الل تماالك يف كشاػ  فملؿ {52}األىبواء: [ ڤ ٹ ٹ

 الّيّر طنف ٓ يقدح يف ص ه.

  هق خلؼ فاضؾ مـ أخالع النّفس يمتناع باف ماـ فماؾ ماا ٓ يحواـ وققؾ

 وٓ يجمؾ, وهق قّقة مـ ققى النّفس اّلتل هبا صالح شيهنا وققا  أمرها.

   هق الّثبات طلك أحكا  الكتاب والّونّة.وققؾ

 البالء بحوـ إدب.  هق الققق  مع وققؾ

  هق الّثبات مع الل, وتلّقل بالئف بالّرحب والّوامة. وقواؾ  هاق ثباات وققؾ

                                      
  .212  س  , والتققوػ طلك مهمات التماريػ5273  سمفردات الراغب  1س
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  1س القلب طند مقارد آضْراب.

 :َساتب ايصرب 

  :مراتب الّح  خموة  صابر ومحاْ , ومتحاّبر,  قال الػقروز ابادّي

مبتلاك باف, وصبقر, وصّبار. فالّحابر أطّمها, والمحْ   المكتوب للّحا , ال

 والمتحّبر 

متكّلػ الّح  حامؾ ىفواف طلواف, والّحابقر  المظاوؿ الّحا  اّلاذي صا ه 

أشّد مـ ص  غوره, والّحّبار  الّشديد الّح  فهذا يف القدر والكّؿ واّلاذي قبلاف 

  2س يف القصػ والكوػ.

 :أ١ُٖٝ ايصرب  

إن اإليمااان ىحاافان ىحااػ صاا , وىحااػ شااكر, وماادار ساامادة الاادىوا 

 خرة طلوهما.وأ

وطبقدياة يف حاا  الابالء, فملواف  ,فللف طلك كؾ طبد طبقدية يف حا  المافوة

 أن يحوـ صحبة المافوة بالشكر, وصحبة البالء بالح .

لكـ بمد ىزو  البالء فلوس  ,وساحة المافوة أوسع للح  مـ ساحة البالء

َمنا »   -بال للمبد أوسع مـ الح , وأما قبلف فالمافوة أوسع لف كما قاا  الن

ـِ  ـْ َيْسنَ ْغ نُف ا ُ، َوَمن ـْ َيْسَ ْعِػْػ ُيِعػَّ ِخَرُه َطـُْؽْؿ، َوَم ـْ أدَّ َؾ ََ ـْ َخْقرٍ  َيُؽقُن ِطـِْدي ِم

ـَ  ـْ َيَ َصننبَّْر ُيَصننبِّْرُه ا ُ َوَمننا أْططِننَل أَحننٌد َطَطنناًء َخْقننًرا َوأْوَسننَع ِمنن ُيْغـِننِف ا ُ، َوَمنن

                                      
 . 212  سوالتققوػ ,  163 ,162/ 1  سالوالكوـ مدارج  1س

 . 165/ 2  سالوالكوـ ومدارج , 378/ 3  سالتمووز ذوي بحائر  2س
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ْبرِ    1س«.الصَّ

  قد ذكر الل الّح  يف كتابف يف أكثر مـ توموـ مقضما. » ؿّقة:قال ابـ تق

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ] وقرىاف بالّحاالة يف ققلاف تمااالك 

وجمااؾ اإلمامااة يف الااّديـ مقروثااة طااـ الّحاا   ,{28}البقرررة: [   ﮹ ﮸

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] والوقوـ بققلف 

بف, والمماؾ باف  . فٌّن الّديـ كّلف طلؿ بالحّؼ وطمؾ{32}السج ة: [   ڌ ڌ

 ٓ بّد فوف مـ الّح . بؾ وصلب طلمف يحتاج إلك الّح . كما قا  مماذ بـ جبؾ

  طلوكؿ بالملؿ فاٌن صلباف لل طباادة, وممرفتاف خشاوة, والبحاث طناف - -

جهاد, وتملومف لمـ ٓ يملمف صدقة, ومذاكرتاف توابوح, باف يمار  الل ويمباد, 

لملؿ أققامااا يجملهااؿ للنّاااس قااادة وأئّمااة وبااف يمّجااد الل ويقّحااد, يرفااع الل بااا

 يهتدون هبؿ وينتمقن إلك رأيهؿ.

فجمؾ البحث طـ الملؿ مـ الجهاد, وٓ بّد يف الجهاد ماـ الّحا , ولهاذا 

 ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ] قاااا  تماااالك 

  وقا  تمالك  ,[3 - 1المحار  ] [   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .{28}ص: [   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]

لنّافع هق أصؾ الهدى, والمماؾ باالحّؼ هاق الّرشااد, وضاّد إّو  فالملؿ ا

.
ّ
 الّيال , وضّد الّثاين الغل

                                      
  .1253  سومولؿ ف ,ل واللفظ , 1469  سالبخاري  1س
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 اّتبااع الهاقى, قاا  تماالك 
ّ
 ٻ ٱ] فالّيال  الممؾ بغور طلؿ, والغال

ّٓ بالملؿ  {3، 9}النجم: [ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ فال ينا  الهدى إ

  
ّ
ّٓ بالّح . ولهذا قا  طلل أٓ إّن الّح  مـ اإليمان بمنزلاة »وٓ ينا  الّرشاد إ

الّرأس مـ الجود, فٌذا اىقْع الّرأس بان الجواد, ثاّؿ رفاع صاقتف فقاا  أٓ ٓ 

  1س«.إيمان لمـ ٓ ص  لف

 :حكٝك١ ايصرب 

هق خلؼ فاضؾ مـ أخالع النفس, يمتنع بف اإلىوان مـ فمؾ ما ٓ يحواـ 

كااا  الكتاااب فملااف, والققااق  مااع الاابالء بحوااـ إدب, والثبااات طلااك أح

 والونة.

أن ٓ يمرتض طلك التقدير, فيما إضهار البالء طلك غوار وجاف  وحدُّ الصبر:

 الشكقى فال ينايف الح .

 :َّٛايصرب ْٛعإ ذلُٛد َٚر 

فالمذمق  كالح  طلك التمب وإلؿ والشدائد للقصق  إلك ماا حار  الل 

 مـ الفقاحش, والكبائر, وسائر المحرمات.

طلك أىقاع الْاطات, والح  طـ ماا هناك الل طناف ماـ والمحمقد كالح  

 إققا  وإطما , والح  طلك أقدار الل.

                                      
 . 376/ 3س البحائر  1س
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 :أْٛاع ايصرب 

  :طاـ الّحا , قاا   ثالثاة أىاقاع  الّحا   قال أبق طؿر 
ّ
سيلت الحلومل

طلك صاطاة الجّباار, والّحا  طاـ مماصال الجّباار, والّحا  طلاك الّحا  طلاك 

  1س صاطتف وتر  ممحوتف.

  :الّحا  باطتباار متمّلقاف ثالثاة أقواا   صا  إوامار  وقنال ابنـ الؼنّقؿ

ّْاطات حّتك يًّديها, وص  طـ المنااهل والمخالفاات حّتاك ٓ يقاع فوهاا  ,وال

   2س وص  طلك إقدار وإقيوة حّتك ٓ يتوّخْها.

. . 3س. وصاا  طااـ ممحااوة الل.  صاا  طلااك صاطااة اللويؿؽننـ أن كؼننقل 

 أقدار الل المًلمة. وص  طلك

فإوٓن ص  طلك ما يتملاؼ بكواب اإلىواان, والثالاث صا  طلاك ماآ 

طـ مْاوطة امرأة المزيز طلك ما تريد  -  -كوب للمبد فوف, فح  يقسػ 

منف أكمؾ مـ ص ه طلك إلقاء إخقتف لف يف الجب, وبومف, وتفريقهؿ بوناف وباوـ 

 أبوف.

, ٓ كواب لاف فوهاا, ولاوس للمباد فوهاا فهذه أمقر جرت طلوف بغور اختواره

 حولة غور الح .

وأماااا صااا ه طاااـ الممحاااوة فحااا  اختواااار ورضاااك, ومحارباااة للااانفس 

                                      
  بققلف الثالث طـ وط  إّولوـ النقطوـ  375/ 3س التمووز ذوي بحائر يف ذكر  1س

 .الل امتحان طلك ص 

 . 137/ 1  سالفالحوـ ودلوؾ ,  165/ 1  سالوالكوـ مدارج  2س

 المماصل بيمر الل تمالك. طـ الح  سيذكر بمد قلوؾ أسباب  3س
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 وشهقاهتا, ٓ سوما مع إسباب التل تققى ممها دواطل المقافقة.

, والمرأة جمولة, وذات منحب وهل امملقكً  اغريبً  اطزبً  افٌىف كان شاب  

الداطوة لف إلك ىفوها, ومع هذه الدواطل  سودتف, وقد غاب الرقوب, وهل

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ] لما طند الل  اوإيثارً  اص  اختوارً 

 [ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .{32}يوسف:

والح  طلاك أداء الْاطاات أكماؾ ماـ الحا  طلاك اجتنااب المحرماات 

وأفيااؾ, فااٌّن فمااؾ الْاطااة أحااب إلااك الل مااـ تاار  الممحااوة, وطااد  الْاطااة 

 بغض إلوف وأكره مـ وجقد الممحوة.أ

 وهق طؾك ِلِة أكقاع:  ،والصبر مـ اْليؿان بؿـزلة الرأس مـ الوسد

 ص  بالل  -1

 ص  لل. -2

  1س ص  مع الل. -3

  آساتماىة باالل ورؤيتاف أىاف هاق المحا , وأن صا  المباد برباف ٓ َإول

 .{939}النحل: [ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] بنفوف كما قا  سبحاىف 

  الح  لل وهق أن يكقن الباطث لاف طلاك الحا  محباة الل, وإرادة والثاين

                                      
 .لل ص  ,الل مع ص  ,بالل ص   أىقاع ثالثة طلك الّح   ابادّي  كما قا  الفوروز  1س

  .376/ 3س البحائر اىظر 
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وجهاف, والتقاارب إلوااف, ٓ إلضهاار قااقة الاانفس, أو صلاب حمااد الخلااؼ وىحااق 

 لل. اذلؽ, فٌن الح  طمؾ, والممؾ ٓ بدَّ أن يكقن خالًح 

ماع   الح  مع الل, وهق دوران المباد ماع ماراد الل الادينل مناف, ووالثالث

بٌقامتها, يتقجاف ممهاا  ابوورها, مقومً  اىفوف ممها, سائرً  اأحكامف الدينوة, صابرً 

طلاك محااب رباف  اأينما تقجهت, وينز  ممها حوث ىزلت, قد جمؾ ىفوف وقفً 

 وأوامره.

وهااذا أشااد أىااقاع الحاا  وأصاامبها, وهااق صاا  الحااديقوـ, فالحاا  مااـ 

وهق الثبات ماع الل, وتالقال النفس إلك الل صمب شديد, والح  مع الل أشد 

 بالئف بالرحب والومة, والثبات طلك أحكا  الكتاب والونة حتك يلقك ربف.

 ۇئ] والح  أك  طقن للمباد طلك جمواع إماقر كماا قاا  سابحاىف 

 .{982}البقرة: [   ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 دزجات ايصرب: 

 والصبر طؾك ِلث درنات:

ممحااوة بمْالمااة القطوااد, إبقاااء طلااك الحاا  طااـ ال الدرنننة إولننك: -

 مـ الحرا , وأحوـ منها الح  طـ الممحوة حواًء. ااإليمان, وحذرً 

فاإلبقاء طلك اإليمان يبمث طلك تر  الممحاوة: ٕهناا ٓ بادَّ أن تنقحاف أو 

 تذهب هبجتف, أو تْفئ ىقره, أو تيمػ ققتف.

مـ أن يوققف  اوأما الحذر مـ الحرا  فهق الح  طـ كثور مـ المباح حذرً 

 إلك الحرا  والشبهات.



        

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 017  ٓٞ  ايَعِبُد ايسَّبَّأْ

والحوااااء يبماااث طلواااف قاااقة الممرفاااة باااالل, ومشااااهدة ممااااين إساااماء 

 والحفات.

فواارت  ممحااوتف  ,وأحوااـ مااـ ذلااؽ أن يكااقن الباطااث طلوااف وازع الحااب

 ًٓ ماـ أهاؾ الخاق : ٕن يف الحوااء ماـ  محبة لف, وصاحب الحواء أحوـ حاا

لقلااب ممااف, وٕن فوااف مااـ تمظااوؿ الل الل مااا يااد  طلااك مراقبتااف, وحيااقر ا

 وإجاللف سبحاىف ما لوس يف وازع الخق .

ـْ وازطااف الخااق  قلبااف حاضاار مااع المققبااة, ومااـ وازطااف الحواااء قلبااف  َفَماا

حاضاار مااع الل, والخااائػ مااراع جاىااب ىفوااف وحمايتهااا, والموااتحل مااراع 

 جاىب ربف, ومالحظة طظمتف, وكال المقاموـ مـ مقامات أهؾ اإليمان.

, ورطايتهاا االح  طلك صاطة الل, بالمحافظة طلوها دوًما الدرنة الثاكقة: -

 .وطماًل  ا, وتحوونها طلمً اإخالًص 

وفمؾ الْاطة أكا  ماـ تار  الممحاوة, فوكاقن الحا  طلوهاا آكاد, وفاقع 

الحاا  طااـ تاار  الممحااوة, فااٌن تاار  الممحااوة إىمااا كااان لتكموااؾ الْاطااة, 

مقر باف وُينقحاف هنال طناف: حماياة وصاواىة والمنهل طنف لما كاان ُييامػ الماي

  1س لجاىب إمر.

                                      
  أشواء بثالثة الدرجة هذه يف والح   1س

 .الملؿ مقتيك طلك ووققطها. .فوف واإلخالص. .الْاطة دوا 

 .الثالثة هذه مـ واحد فقات مـ تتخلػ والْاطة

  آفتان لها طرض ادومً  طلوها حافظ وإن طْلها, ادومً  طلوها يحافظ لؿ إن فالمبد

 .اإلخالص برطاية أفة هذه مـ وحفظها اإلخالص, تر   إولك

 . المتابمة بتجريد أفة هذه مـ فحفظها للملؿ, مْابقة تكقن ٓ أن  والثاىوة
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الح  يف البالء بمالحظاة حواـ الجازاء, واىتظاار روح  الدرنة الثالثة: -

الفرج, وهتقيـ البلوة بمد أيادي المنـ, وبذكر سقالػ النمؿ, فوماد المباد ىماؿ 

الابالء, الل طلوف, وأياديف طنده, فٌذا طجز طـ طادها هاان طلواف ماا هاق فواف ماـ 

 ورآه بالنوبة إلك أيادي الل وىممف كقْرة مـ بحر.

وبذكر سقالػ النمؿ التل أىمؿ الل هبا طلوف, فهذا يتملؼ بالماضل, وتمداد 

أيااادي الماانـ يتملااؼ بالحااا , ومالحظااة حوااـ الجاازاء واىتظااار روح الفاارج 

 يتملؼ بالموتقبؾ.

 طلاك أقاداره والح  طلك صاطة الل والح  طـ ممحوتف أكمؾ ماـ الحا 

والح  لل أكمؾ مـ الح  بالل, والح  طلك صاطاة الل والحا  طاـ ممحاوتف 

 أكمؾ مـ الح  طلك قيائف وقدره.

فح  ىاقح وإباراهوؿ ومقساك وطوواك طلاوهؿ الحاالة والواال  طلاك ماا 

ىالهؿ يف الل باختوارهؿ وفملهؿ ومقاومة ققمهؿ أكمؾ مـ ص  أيقب طلاك ماا 

 طـ فملف. اابتالئف وامتحاىف بما لوس موببً  ىالف يف الل مـ

وكااذلؽ صاا  إسااماطوؾ الااذبوح, وصاا  أبوااف إبااراهوؿ طلوهمااا الحااالة 

والوال  طلك تنفوذ أمر الل أكمؾ مـ صا  يمقاقب طلاك فقاد يقساػ طلوهماا 

 الحالة والوال .

 :األَٛز اييت تعني ع٢ً ايصرب 

 الذي يعقـ طؾك الصبر أمقر أهؿفا:

 مبد ما يف الْاطات مـ زيادة اإليمان وصالح القلقب.  ممرفة الإول
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  ممرفة المبد ما يف المحرمات والمماصل مـ اليرر والرذائؾ, وماا الثاين

 تقجبف مـ المققبات يف الدىوا وأخرة.

  ممرفة المبد ماا يف أقادار الل ماـ ال كاة والحكماة والرحماة, وماا الثالث

 مج حج يث ىث] قاا  سابحاىف لمـ قا  بالح  طلوهاا ماـ إجاقر كماا 

 .{95}الزمر: [ جخ مح جح

   ممرفة المبد أن محبة الل ممف كلما اتقاك وصا  كماا قاا  سابحاىف الرابع

 .{26}األىفال: [   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ]

ومـ كان الل ممف فكاؾ شالء مماف, فكواػ ٓ يجاهاد الموالؿ ىفواف طلاك 

 الح  وهذه أجقره وبركاتف ومنافمف؟

بااد القوااا  بالْاطااات, وأداء حقااقع الل, وأداء فبالحاا  يوااهؾ طلااك الم

حققع طباده, وتر  ما تنهاه ىفوف مـ المحرمات, وباذلؽ يهاقن طلواف الحا  

 طـ جموع الشهقات, وجموع الشدائد يف إقدار وإوامر.

 :َساتب ايصرب َٔ حٝح ايك٠ٛ ٚايطعف 

 ومراتع الصبر أربع:

ائؿ, وهل الح  لل وباالل,   مرتبة الكما , وهل مرتبة أولل المزإولك -

مـ حقلاف وققتاف, فهاذه  ابف, مت ئً  اوجف الل, صابرً  افوكقن المبد يف ص ه مبتغوً 

 أققى المراتب وأرفمها وأفيلها, ويف ذروهتا إىبواء.

  أن ٓ يكقن فوف ص  لل, وٓ ص  بالل, فهذا يف أخاس المراتاب, الثاكقة -
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 ذٓن, وبكؾ حرمان.وهق أردأ الخلؼ, وهق جدير بكؾ خ

  مرتبة مـ فواف صا  باالل, فهاق مواتموـ ومتقكاؾ طلاك حاق  الل الثالثة -

وققتف, مت ئ ماـ حقلاف هاق وققتاف, ولكاـ صا ه لاوس لل فوماا هاق ماراد الل 

 الدينل منف.

فهذا ينا  مْلقباف ويظفار باف ولكاـ ٓ طاقباة لاف, وإىماا كاىات طاقبتاف شار 

ء الكفااار, وأربااب إحااقا  الشاوْاىوة, فااٌن المقاقاب, ويف هاذا المقااا  خفارا

 ص هؿ بالل ٓ لل وٓ يف الل.

وهؿ مـ جنس الملق  والرؤساء الظلمة, فٌن الحا  كالملاؽ يمْااه الا  

 والفاجر, والمًمـ والكافر.

  مـ فوف ص  لل, لكنف ضموػ النحوب ماـ الحا  باف, والتقكاؾ الرابعة -

 ف.طلوف, والثقة بف, وآطتماد طلو

فهذا لف طاقبة حمودة, ولكنف ضموػ طااجز مخاذو  يف كثوار ماـ مْالباف, 

 وىحوبف مـ الل أققى مـ ىحوبف بالل.

فهااذا حااا  المااًمـ اليااموػ, وصااابر بااالل ٓ لل حااا  الفاااجر القااقي, 

وصااابر لل وبااالل حااا  المااًمـ القااقي, وهااق أحااب إلااك الل مااـ المااًمـ 

 اليموػ.

 دٚز ٚصرب ع٢ً املػسٚع:ايصرب ْٛعإ صرب ع٢ً املك 

 الح  طلك المقدور كالمحائب. َإول وهق:

   ص  طلك المشروع وهق ىقطان والثاين
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 .. وص  طـ النقاهل..ص  طلك إوامر

 . وهذا ص  طـ اإلرادة والفمؾ..فذا  ص  طلك اإلرادة والفمؾ

إن فيما النقع إو  فمشرت  بوـ المًمـ والكافر, ٓ يثااب طلواف بمجارده 

ْؾَ ْصننبِْر »ٓبنتااف   -  -لااؿ يقاارتن بااف إيمااان واحتواااب كمااا قااا   ََ ُمْرَهننا 

  1س «.َوْلَ ْحَ ِسْع 

. وماـ قاؾ صا ه خاػ واساتخػ, ولمبات باف .ومـ قاؾ يقوناف قاؾ صا ه

 إهقاء كما تلمب الريح بكؾ خفوػ.

وأشد الناس بالء إىبواء ثؿ إمثاؾ فإمثاؾ, يبتلاك الرجاؾ طلاك حواب 

 دينف.

ومفارقاة إهاؾ وإوٓد والادار, فحا   ,ابتلال بالناار -  -اهوؿ فٌبر

 ابتغاء وجف ربف, فيىجاه الل مـ النار, وجمؾ يف ذريتف النبقة والكتاب.

ومـ أراد الفقز والفالح يف الدىوا وأخرة فلوقصـ ىفوف طلك الح  طلاك 

أن يقتادي يف  البالء, والح  طلك صاطة الل, والح  طـ ممحوة الل, ومـ أراد

 دينف فلوتبع إىبواء: ٕهنؿ بالل أطر  ولف أصقع.

, وأماار رسااقلف باتباااع ملااة -  -وقااد أمرىااا الل باتباااع رسااقلف محمااد 

البذ  والتيحوة بكؾ شلء مـ أجاؾ التقحواد  -  -إبراهوؿ, وملة إبراهوؿ 

 واإليمان وإطالء كلمة الل.

. وباذ  .ـ سالمها للنوارانمـ أجؾ الديـ بذ  ىفوف حو -  -فٌبراهوؿ 
                                      

 .لف واللفظ , 923  سومولؿ , 2284  سالبخاري  1س
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. وأساكـ وتار  .. وضحك بقلده حوـ بذلف للقربان.مالف حوـ سلمف لليوفان

 بقاد غور ذي زرع صاطة للرحمـ.

فاجتهااد يف متابمااة ولااده  -  -فااٌن لااؿ تقاادر طلااك متابمااة إبااراهوؿ 

ًٓ .الحبل ٕمار  . كوػ اىقاد لحكؿ ربف, مع صغر سنف, فماد طنقاف للاذبح امتثاا

 ربف.

بتالء طظوؿ, وبالء مبوـ للقالد والقلد, يحتاج إلك صا  كالجباا , وأىف ٓ

 إىف ابتالء يهز القلقب, ويرجػ لف الفًاد, ولكنف أمر الل, وٓ بدَّ مـ امتثالف.

فمـ يْوؼ أن يذبح ابنف؟ ومـ يتحمؾ مباشرة الذبح؟ ولكـ الل يريد 

بف بابنف صفاء إبراهوؿ, وهق خلوؾ الرحمـ, وقد تملقت شمبة مـ شمب قل

 ی ىئ ىئ ىئ] إسماطوؾ, فيمره الل أن يذبح مـ زاحؿ حبف حب ربف 

 مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی

 .{953}الصافات: [   حج يث ىث مث جث يت ىت

فلما قدَّ  إبراهوؿ صاطة ربف وطزمف طلك ذبح إسماطوؾ, وزا  ما يف القلب 

   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] مـ المزاحؿ بقل الذبح ٓ فائدة فوف فلهذا قا  

 ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ

 ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ

الحافات  ] [   ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ

123 - 111]. 

وإن كنت دون الرجؾ, فااتبع المقساق  بنقحاان المقاؾ والاديـ, وهال أ  
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. واىظار كواػ أصاطات رهباا .الذبوح إسماطوؾ, هاجر المملقكة امارأة إباراهوؿ

ص ت, فتحملات المحناة يف وٓدهتاا, ثاؿ صا ت حاوـ تركهاا الخلواؾ ماع و

ولدها يف مكة, حوث ٓ ماء وٓ زاد وٓ أىوس, ثاؿ تقجهات إلاك رهباا لوغوثهاا, 

فلما تربت طلاك الوقاوـ طلاك الل, جماؾ الل خْقاهتاا طباادة إلاك ياق  القواماة, 

 وهل الومل بوـ الحفا والمروة.

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]   -كما قا  إبراهوؿ 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .{29}إبراهوم: [ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 :األَٛز املٓاف١ٝ يًصرب 

الشكقى إلك المخلقع, فٌذا شكك المباد رباف إلاك مخلاقع مثلاف فقاد  -1

  1س شكك مـ يرحمف إلك مـ ٓ يرحمف.

شااؼ الثواااب طنااد المحااوبة, ولْااؿ القجااف, وحلااؼ الشاامر, وضاارب  -2

                                      
 ٺ ٺ]   - أيقب قا  كما مشروطة محمقدة فهل الل إلك الشكقى أما  1س

 .{52}األىبواء: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 إلك والتقصؾ طلوف, يقدر فوما بف لالستماىة كان فٌن بالحا  المخلقع إخبار وأما

 ويشكق يًلمف بما للْبوب المريض كٌخبار الح , يف ذلؽ يقدح لؿ ضرره, زوا 

 يكقن أن يرجق كان لمـ ببالئف المبتلك وإخبار بف, ينتحر لمـ المظلق  وإخبار منف,

 .يديف طلك فرجف
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  1س رى, والدطاء بالقيؾ.إحدى الوديـ بإخ

  2سوالتحدث هبا. ,إضهار المحوبة -3

 :ٞأضباب ايصرب عٔ املعاص 

الحواااء مااـ الل ساابحاىف طنااد الممحااوة, فهااق يااراه ويوااممف, فكوااػ  -1

 يتمرض لمواخْف؟.

طلؿ المبد بقبحها ورذالتها ودىاءهتاا, وأن الل إىماا حرمهاا وهناك طنهاا  -2

ائؾ, وهذا كا  يف تركها, ولق لاؿ يملِّاؼ طلوهاا صواىة وحماية طـ الدىايا والرذ

 وطود المذاب.

 مراطاة الماقؾ ىمؿ الل طلوف, وإحواىف إلوف. -3

وهل مـ أققى إسباب يف الح  طاـ مخالفتاف ومماصاوف,  ,محبة الل -4

 فٌن المحب لمـ يحب مْوع.

                                      
   يمققب طـ الل قا  كما المحوبة طند والحزن والبكاء, الح  ينايف وٓ  1س

ـُ  َسْمدُ  َواْشَتَكك .{52}يوسف: [ ائ ى ى ې ې ې ې]  ْب

  َرُسقُ   َفيَتك َلفُ  َشْكَقى ُطَباَدةَ 
ِ
ـِ َطبْ  َمعَ  َيُمقُدهُ  -  - الل ْحَم ـِ  ِدالرَّ ـِ  َوَسْمدِ  َطْقٍ   ب  ب

  َوقَّاصٍ  أبِل
ِ
ـِ  َوَطْبِدالل ا َمْوُمقٍد, ب  أَقْد »  َفَقاَ   َغِشوٍَّة, فِل َوَجَدهُ  َطَلْوفِ  َدَخَؾ  َفَلمَّ

  َرُسقَ   َيا ٓ,  َقاُلقا «َقَضك؟
ِ
ا . - الل َرُسقُ   َفَبَكك! الل  ُبَكاءَ  اْلَقْق ُ  َرأى َفَلمَّ

  َرُسق ِ 
ِ
ُب  ٓ ا َ  إِنَّ  َتْسَؿُعقَن؟ أٓ»  َفَقاَ  . َبَكْقا ,-  - الل ، بَِدْمعِ  ُيَعذِّ ـِ  َوٓ اْلَعْق

ـْ  اْلَؼْؾِع، بُِحْزنِ  ُب  َوَلؽِ   البخاري .«َيْرَحؿُ  أوْ   لَِواىِفِ  إَِلك َوأَشارَ س بَِفَذا ُيَعذِّ

 لف واللفظ  924  سومولؿ , 1324س

 ح .ال أما كتمان المحوبة فهق رأس  2س
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وفرع بوـ مـ يحملف طلك تر  الممحوة خقفف مـ ساقط ساوده وطققبتاف, 

 ـ يحملف طلك ذلؽ حبف لووده.وبوـ م

 خق  الل وخشوة طقابف الذي تقطد باف ماـ طحااه كماا قاا  سابحاىف  -5

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ]

 .{92}النساء: [ ېئ ېئ ېئ

وإذا امتأل قلب الماًمـ ماـ محباة الل وإجاللاف وتمظوماف منماف ذلاؽ ماـ 

جال  الل ممحوتف حواء وصاطة لربف, وما طمر القلب شلء كالمحبة المقرتىة بٌ

 وتمظومف.

شر  النفس وفيلها وأىفتها أن تختار ما يحْها ويياع ماـ قادرها,  -6

 ويوقي بونها وبوـ الوفلة.

ققة الملؿ بوقء طاقباة الممحاوة, وقابح أثرهاا, واليارر الناشائ منهاا  -7

مـ سقاد القجف, وضلمة القلب, وشدة قلقف واضاْرابف, وضامفف طاـ مقاوماة 

 وتخلل ولوف وىاصره طنف, وتقلل طدوه المبوـ لف. طدوه, وتمريتف مـ زينتف,

 ابواد أطدائاف, بماد أن كاان ملًكا اأن المبد بوبب الممحاوة يحاور أساورً  -8

 يخافف أطداؤه. امتحرفً 

 زوا  أمنف, وتبدلف بف مخافة, فيخق  الناس أشدهؿ إساءة. -9

 زوا  إىس, فكلما ازداد المبد إساءة ازداد وحشة. -12

ىونااة بااالل, والوااكقن إلوااف, وزوا  الرضااا, واسااتبدالف زوا  الْمي -11

بالوخط ومنها وقاقع الماصال يف بئار الحوارات, فاال يازا  يف حوارة دائماة, 
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 كلما ىا  لذة ىازطتف ىفوف إلك ىظورها أو غورها إن قيك وصره منها.

 . وطر  طجزه اشتدت حورتف وحزىف..وكلما اشتد ىزوطف

بماا مماف ماـ رأس ماا  اإليماان, وهاق  افقره بمد غناه, فٌىف كان غنًوا -12

 َيتَِّجُر بف ويربح إرباح الكثورة مـ إطما  الحالحة.

 ىقحان رزقف, فٌن المبد يحر  الرزع بالذىب يحوبف. -13

 زوا  المهابة التل لبوها بالْاطة. -14

ححق  النفارة مناف, والابغض لاف يف قلاقب النااس, فكماا جماؾ الل  -15

 كؾ مْوع فكذلؽ جمؾ الكراهوة لكؾ كافر وكؾ طاٍص.المقدة لكؾ مًمـ, و

ضااواع أطااز إشااواء طلوااف وأىفوااها وأغالهااا وهااق الققاات الااذي ٓ  -16

 طقض منف.

يـ طلك قلبف, ومنها أىف يحر  حاالوة الْاطاة, فاٌذا فملهاا  -17 الْبع والرَّ

 لؿ يجد أثرها يف قلبف مـ الحالوة والققة ومزيد اإليمان, والرغبة يف أخرة.

إطراض الل ومالئكتف وطباده طنف, فاٌن المباد إذا أطارض طاـ صاطاة  -18

 الل واشتغؾ بمماصوف أطرض الل طنف, فيطرضت طنف مالئكتف وطباده.

 آخر حتك هتلكف ذىقبف. اأن الذىب يوتدطل ذىبً  -19

 طلمف بفقات ما هق أحب إلوف منها. -22

متاف, فاٌن تازود ماـ طلمف بين أطمالاف هال زاده ووساولتف إلاك دار إقا -21

ممحوة الل أوصلف ذلؽ الزاد إلك دار المحاة والجناة, وإن تزود ماـ صاطاة الل 
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 أوصلف ذلؽ إلك دار أهؾ صاطتف ووٓيتف.

طلمف أن طملف هق ولوف يف ق ه وأىووف فواف, فاٌن شااء جملاف لاف, وإن  -22

 شاء جملف طلوف.

  بف, وتحمد إلاك طلمف أن أطما  ال  والْاطات تنهض بالمبد وتقق -23

الل بااف, وأطمااا  الفجااقر هتااقي بااف, وتجذبااف إلااك الهاويااة, وتجااره إلااك أساافؾ 

 سافلوـ.

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ] كمااااا قااااا  ساااابحاىف * 

 .{95}فاطر: [   ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ] وقاااا  سااابحاىف * 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .{25}األعرا : [   ۀ

ؿ تفااتح أبااقاب الوااماء ٕطمااالهؿ, بااؾ أغلقاات طنهااا, لااؿ تفااتح فلمااا لاا

 ٕرواحهؿ طند المقت, بؾ أغلقت طنها.

وأهااؾ اإليماااان والمماااؾ الحاااالح لمااا كاىااات أباااقاب الواااماء مفتقحاااة 

ٕطمالهؿ حتك وصلت إلك الل, فتحت كذلؽ ٕرواحهاؿ حتاك وصالت إلاك 

 وـ.رهبا وقامت بوـ يديف, فرحمها وأمر بكتابة اسمها يف طلو

طلؿ المبد أىف متك طحاك الل فقاد خارج ماـ ححانف الاذي ٓ ضاومة  -24

 للحقص وقْاع الْريؼ. اطلك مـ دخلف, فٌذا خرج بممحوتف منف صار هنبً 
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طلؿ المبد بقحر إمؾ, وطلمف بورطة اىتقالاف, وأىاف كمواافر دخاؾ  -25

قرية وهق مزمع طلك الخروج منها, أو كراكب قا  تحت ضاؾ شاجرة ثاؿ ساار 

 ركها.وت

تجنااب الفيااق  يف صمامااف وشاارابف, ولباسااف ومنامااف, واجتماطااف  -26

 بالناس, فٌن ققة الداطل إلك المماصل إىما تنشي مـ هذه الفيالت.

 , فويوؼ طلوها المباح, فتتمداه إلك الحرا .افٌهنا تْلب محرفً 

ثبااات شااجرة اإليمااان يف القلااب, وهااق أطظمهااا, فحاا  المبااد طااـ  -27

بحوب ققة إيماىف, فٌن مـ باشر قلباف اإليماان باالل, وباشار  المماصل إىما هق

قلبف اإليمان بالثقاب والمقااب, والجناة والناار, حجازه ذلاؽ طاـ المماصال, 

 ومنمف مـ أن ٓ يممؾ بمقجب هذا الملؿ.

ومـ ضـ أىف يققى طلك تر  المماصل بدون اإليمان الراسخ الثابات فقاد 

لقلب, وأضاءت جهاتاف كلهاا باف, سارى غلط, فٌن سراج اإليمان إذا ققي يف ا

ذلؽ النقر إلك إطيااء, واىبماث إلوهاا, فيسارطت اإلجاباة لاداطل اإليماان, 

 واىقادت لف صائمة مذللة, غور متثاقلة وٓ كارهة.

بؾ تفرح بدطقتف حوـ يدطقها كماا يفارح الرجاؾ بادطقة حبوباف المحواـ 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ] إلوااف إلااك محااؾ كرامتااف 

 .{958ة:}البقر [ ىئ

, وآثاار الْاطاة اوبالجملة فآثار المماصل أكثر مـ أن يحوط هبا المبد طلًما

 .االحونة أكثر مـ أن يحوط المبد هبا طلمً 
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فخواار الاادىوا وأخاارة كلااف بحااذافوره يف صاطااة الل ورسااقلف, وشاار الاادىوا 

 وأخرة كلف بحذافوره يف ممحوة الل ورسقلف.

تلؽ إسباب, ومـ ممرفاة ماا تجلباف  والح  طلك الْاطة ينشي مـ ممرفة

 الْاطة مـ المقاقب الحمودة, وأثار الجمولة.

ومااـ أقااقى أسااباهبا اإليمااان ومحبااة الل, فكلمااا قااقي داطاال اإليمااان 

 والمحبة يف القلب كاىت استجابتف للْاطة بحوبف.

 ألٌٖ ايصرب ع٢ً ايبال٤ َٛاقف: 

 ٜعًِ األ١َ ايصرب:  ايٓيب 

ـِ ِشَهاٍب *  ـِ اْب َثنِل ُطاْرَوُة, َأنَّ َطائَِشاَة َط  , َقاَ   َحدَّ
ِّ
, , َزْوَج النَّبِال

 
ِّ
َثْتُف َأىََّها َقاَلْت لِلنَّبِل ـْ َياْقِ  ُأُحاٍد, َقااَ   َحدَّ   َهْؾ َأَتك َطَلْوَؽ َيْقٌ  َكاَن َأَشدَّ مِا

ـْ َقْقِمنِؽ َمنا َلِؼقننُ ، َوَكناَن َأَشنندَّ َمنا َلِؼقنُ  ِمنن» ـُْفْؿ َينْقَم الَعَؼَبننِة، إِْذ َلَؼنْد َلِؼقنُ  ِمنن

ـِ َطْبنِد ُكنَل  ـِ َطْبِد َيالِقَؾ ْبن َؾنْؿ ُيِوْبـِنل إَِلنك َمنا َأَرْدُت، َطَرْيُ  َكْػِسل َطَؾك اْب ََ ٍل، 

َّٓ َوَأَكننا بَِؼننْرِن الثََّعالِننِع  َؾننْؿ َأْسننَ ِػْؼ إِ ََ اْكَطَؾْؼننُ  َوَأَكننا َمْفُؿننقٌم َطَؾننك َوْنِفننل،  ََ(1) 

ْعُ  َرْأِس  ََ َر ـَناَداكِل ََ ََ قَفنا ِنْبرِينُؾ، 
ننَِذا َِ ََ ـََظنْرُت  ََ ْ ـِل،  نَِذا َأَكا بَِسَحاَبٍة َقْد َأَضؾَّ ََ ل، 

وا َطَؾْقَؽ، َوَقْد َبَعنَث إَِلْقنَؽ َمَؾنَؽ  َؼاَل: إِنَّ ا َ َقْد َسِؿَع َقْقَل َقْقِمَؽ َلَؽ، َوَما َردُّ ََ

 ََ نؿَّ َقناَل: َينا الِوَباِل لَِ ْلُمَرُه بَِؿا ِشْئَ  َِنقِفْؿ،  ُِ  ، َؿ َطَؾنلَّ َسنؾَّ ََ ـَناَداكِل َمَؾنُؽ الِوَبناِل 

َؼناَل  ََ ؟  ـِ َؼاَل، َذلِنَؽ َِقَؿنا ِشنْئَ ، إِْن ِشنْئَ  َأْن ُأْصبِنَؼ َطَؾنْقِفُؿ إَْخَشنَبْق ََ ُد،  ُمَحؿَّ

                                      
 مكة, مـ مرحلتوـ طلك وهق ىجد, أهؾ موقات وهق المناز , قرن هق  الثمالب قرن  1س

 .كبور جبؾ مـ ينقْع صغور جبؾ كؾ القرن وأصؾ



  

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 030 ُٗ ٞٓٔفٞ امَلِف ْٔ ِّ ايُكِسآ ٛ 

ـْ َأْصَل الـَّبِلُّ  ـْ َيْعُبنُد ا َ : َبْؾ َأْرُنق َأْن ُيْخرَِج ا ُ ِم َٓ بِِفْؿ َمن ُيْشنرُِ   َوْحنَدُه، 

 (1) .«بِِف َشْقًئا

 * 
ِ
 َمْوااُمقٍد قاا   َدَخْلااُت َطَلااك َرُساقِ  الل

ِ
ـْ َطْبااِد الل َوُهااَق ُيقَطااُؽ  وَطا

, إِىَّااَؽ َلُتقَطااُؽ 
ِ
َوْطًكااا   2سَوْطًكااا َشااِديًدا, َفَمِوْوااُتُف بَِوااِدي َفُقْلااُت  َيااا َرُسااقَ  الل

 
ِ
« ِن ِمنـُْؽؿْ َأَنْؾ، إِكِّل ُأوَطنُؽ َكَؿنا ُيقَطنُؽ َرُننَل »   َشِديًدا؟ َفَقاَ  َرُسقُ  الل

 
ِ
؟ َفَقاَ  َرُسقُ  الل ـِ  « َأَننْؾ   »َفُقْلُت  َذلَِؽ َأنَّ َلَؽ َأْجَرْي

ِ
ُثاؿَّ َقااَ  َرُساقُ  الل

َّٓ َحنطَّ ا ُ َلنفُ »   َؿا ِسنَقاُه، إِ ََ ـْ ُمْسِؾٍؿ ُيِصقُبُف َأًذى، َمَرٌض  َسنقَِّئاتِِف، َكَؿنا  َما ِم

َوَرُة َوَرَقَفا (3)َتُحطُّ   (4)«.الشَّ

 * 
ِ
ـِ ُسْفَواَن  َأنَّ َرُسقَ  الل ـْ ُجنَْدِب ْب َكاَن فِل َبْمِض الَمَشاِهِد َوَقْد  وَط

 َمننا »إِْصااَبُمُف, َفَقاااَ     5سَدمَِوااْت 
ِ
َّٓ إِْصننَبٌع َدِمقننِ ، َوَِننل َسننبِقِؾ ا  َهننْؾ َأْكننِ  إِ

  6س.«َلِؼقِ  

ـِ َمالِاٍؽ *  ـْ َأَىِس ْبا  وَط
ِ
َطَلاك َأبِال  , َقااَ   َدَخْلنَاا َماَع َرُساقِ  الل

ـِ  ْبَراِهوَؿ   8س , َوَكاَن ضِْئًرا 7سَسْوٍػ الَقْو  إِلِ
ِ
إِْباَراِهوَؿ,  , َفَيَخَذ َرُسقُ  الل

                                      
 . 1795س مولؿ لف, واللفظ  3231س 6 الفتح -البخاري  1س

 .ألمها وقوؾ الحمك قوؾ القطؽ  تقطؽ  2س

 .منتثرا تلقوف  تحط  3س

  .2571س مولؿ لف, واللفظ  5662  سالبخاري  4س

 الد  منها وخرج جرحت أي  دموت  5س

 .لف واللفظ  1796س ومولؿ ,  6146س 12 الفتح -البخاري  6س

 . الحّداد  القوـ  7س

 . الرضوع لذلؽ ضئر وزوجها. لف واللفظ غورها ولد المرضمة  الظئر  8س
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ُف, ُثؿَّ َدَخْلنَا َطَلْوِف َبْمَد َذلِاَؽ َوإِْبا َراِهوُؿ َيُجاقُد بِنَْفِواِف, َفَجَمَلاْت َطْونَاا َفَقبََّلُف, َوَشمَّ

 
ِ
ـُ َطْقٍ   َرُسقِ  الل ـِ ْب ْحَم   َوَأْىَت َيا َرُساقَ  َتْذِرَفاِن, َفَقاَ  َلُف َطْبُد الرَّ

ـَ َطْقٍ  إِىََّها َرْحَماٌة, ُثاؿَّ َأْتَبَمَهاا بِاُيْخَرى, َفَقااَ   ؟ َفَقاَ   َيا اْب
ِ
ـَ »  الل  إِنَّ الَعنْق

 َٓ نا بِِػَراِقنَؽ َينا إِْبنَراِهقُؿ  َتْدَمُع، َوالَؼْؾَع َيْحَزُن، َو َّٓ َمنا َيْرَينك َربُّـَنا، َوإِكَّ َكُؼنقُل إِ

    1س.«َلَؿْحُزوُكقنَ 

  يف ايصرب ع٢ً ايبال٤ ٚايسضا بايكطا٤: َٛقف أٜٛب 

 افماا زاده ذلاؽ إٓ صا ً ,ابتلل يف جوده بايىقاع ماـ الابالء إن أيقب 

 ., حتك أن المثؾ لويرب بح ه اوشكرً  اوحمدً  ,اواحتوابً 

 ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی] قا  تمالك * 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   مث جث يت ىت مت خت حت جت   يب

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ

 .[44 - 41ص ] [   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

  :ر تبار  وتمالك طبده ورسقلف أيقب طلوف الحاالة  يؼقل ابـ كثقر ُيَذكِّ

رِّ فِل َجَوِدِه َوَمالِِف َوَوَلِدِه َحتَّك َلْؿ َيْباَؼ والوال ـَ الير
  َوَما َكاَن اْبَتاَلُه َتَماَلك بِِف مِ

ٌء 
ْ
ْىَوا َشال ـْ َحااِ  الادر يف جوده مغارز إبارة سالومان ِساَقى َقْلبِاِف, َوَلاْؿ َيْباَؼ َلاُف َما

ـُ بِِف َطَلك َمَرِضاِف َوَماا ُهاَق فِواِف َغْواَر َأنَّ  ُه إليماهناا باالل  َيْوَتِمو َزْوَجَتاُف َحِفَظاْت ِودَّ

ـْ َثَمااىِل 
ِْْمُمُف َوَتْخُدُمُف َىْحًقا مِ ُْجَرِة َوُت ْٕ تمالك َوَرُسقلِِف َفَكاَىْت َتْخُدُ  النَّاَس بِا

ْىَوا,  ٍد َوَساَمٍة صائلاة يف الادر َٓ َطْشَرَة َسنٍَة, َوَقْد َكاَن َقْبَؾ َذلَِؽ فِال َمااٍ  َجِزياٍؾ َوَأْو

                                      
  . 2315س ومولؿ لف, واللفظ  1323س 3 الفتح -البخاري  1س
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ـْ َمَزابِاِؾ اْلَبْلاَدِة 
 َطَلك َمْزَبَلٍة مِ

َ
َفُولَِب َجِموَع َذلَِؽ َحتَّك آَ  بِِف اْلَحاُ  إَِلك َأْن ُأْلِقل

َة بَِكَمالَِها َوَرَفَيُف اْلَقِريُب َواْلَبِموُد ِسَقى َزْوَجتِِف  َفٌِىََّهاا كاىات ٓ  َهِذِه اْلُمدَّ

َّٓ بَِوَبِب ِخدْ  اا َصااَ  تفارقف صباحا ومواء إِ َماِة النَّااِس ُثاؿَّ َتُماقُد إَِلْواِف َقِريًباا, َفَلمَّ

َع إَِلاك  ُر َتَيرَّ ََجُؾ اْلُمَقدَّ ْٕ َْاُ , َواْشَتدَّ اْلَحاُ , َواْىَتَهك اْلَقَدُر اْلَمْقُدوُر, َوَتؿَّ ا اْلَم

ـَ َفَقااااَ   ـَ َوإَِلاااِف اْلُمْرَسااالِو  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]َربِّ اْلَمااااَلِمو

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی]ويف هذه أية الكريمة قا    {52}األىبواء: [ڤ

فِاال َمااالِل َوَوَلااِدي َفِمنْااَد َذلِااَؽ  {29}ص: [   يب ىب مب خب حب جب

َْرَض  ْٕ ـْ َمَقامِاِف َوَأْن َياْرُكَض ا ـَ َوَأَماَرُه َأْن َيُقاقَ  مِا اِحِمو اْسَتَجاَب َلاُف َأْرَحاُؿ الارَّ

ن يغتوؾ منها فيذهبت َجِمواَع َماا َكااَن بِِرْجلِِف َفَفَمَؾ فيىبع الل تمالك طونا وأمره أ

َْرَض فِل َمَكاٍن آَخَر َفَيْىَبَع َلُف َطْونًا ُأْخَرى  ْٕ ََذى, ُثؿَّ َأَمَرُه َفَيَرَب ا ْٕ ـَ ا
فِل َبَدىِِف مِ

اقِء َوَتَكاَمَلاِت  ـَ الور َوَأَمَرُه َأْن َيْشَرَب منها فيذهبت جمواع َماا َكااَن فِال َباصِنِاِف مِا

 يت ىت مت خت حت جت]ا, ولهاذا قاا  تباار  وتماالك  ا وباصنًاالمافوة ضاهرً 

 .{23}ص: [ جث

َْطَلاك َأْخَبَرَىاا  ْٕ ـُ َطْباِد ا َثنَا ُيقُىُس ْب ـُ َأبِل َحاتٍِؿ َجِموًما َحدَّ ـُ َجِريٍر َواْب َقاَ  اْب

ـْ َأَىاسِ  ـِ ِشاَهاٍب َطا ـِ اْب ـْ ُطَقْوٍؾ َط ـُ َيِزيَد َط ـُ َوْهٍب َأْخَبَرىِل َىافُِع ْب ـِ َمالِاٍؽ  اْب ْبا

  
ِ
 أينقب طؾقنف الصنلة والسنلم »َقااَ    َقاَ   إِنَّ َرُساقَ  الل

ِ
إِنَّ َكبِنلَّ ا 

ـْ  ـِ َكاَكنا ِمن َّٓ َرُنَؾنْق َضنُف اْلَؼرِينُع َواْلَبِعقنُد إِ ََ َر ََ َؿناكَِل َطْشنَرَة َسنـًَة  َِ َلبَِث بِِف َبَلُؤُه 

 َأَخصِّ إِْخَقاكِِف بِِف َكاَكا َيْغُدَوا
ِ
نْؿ َوا  َؼاَل َأَحُدُهَؿا لَِصناِحبِِف َتَعؾَّ ََ ِن إَِلْقِف َوَيُروَحاِن، 

ـَ َقناَل َلنُف َصناِحُبُف َوَمنا َذاَ ؟ َقناَل  ـَ اْلَعناَلِؿق َلَؼْد َأْذَكَع َأيُّقُب َذْكًبا َما َأْذَكَبُف َأَحٌد ِم

َؿاكَِل َطْشَرَة َسـًَة َلنْؿ يَ  َِ َقْؽِشنَػ َمنا رحؿنف ا ُمـُْذ  نا َراَحنا إَِلْقنِف َلنْؿ َيْصنبِرِ  ََ َؾؿَّ ََ بِنِف 
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َٓ َأْدِري َمنا َتُؼنقُل  َؼاَل َأيُّقُب َطَؾْقِف الصنلة والسنلم  ََ ُنُؾ َح َّك َذَكَر َذلَِؽ َلُف،  الرَّ

ـِ َيَ ـَاَزَطناِن َقنذكران ا  تعنالك  َغْقَر َأنَّ ا َ  ُنَؾْق َيْعَؾُؿ َأكِّل ُكـُْ  َأُمرُّ َطَؾنك النرَّ

، َقاَل َوَكناَن ََ  َّٓ َِل َحؼٍّ ُر َطـُْفَؿا َكَراِهَقَة َأْن يذكر ا  تعالك إِ ُلَكػِّ ََ َلْرِنُع إَِلك َبْق ِل 

نا َكناَن َذاَت  َؾؿَّ ََ نَِذا َقَضاَها َأْمَسَؽِ  اْمَرَأُتنُف بَِقنِدِه َح َّنك َيْبُؾنَغ  ََ َيْخُرُج إَِلك َحاَن ِِف 

 تبار  وتعنالك إلنك أينقب طؾقنف الصنلة والسنلم َأِن َيْقٍم َأْبَطَل َطَؾْقَفا َلوحك ا 

اْرُكْض بِرِْنِؾَؽ َهَذا ُمْغَ َسٌؾ باِرٌد َوَشراٌب َاس بطلتف َال ػ   تـظر َلقبؾ طؾقفا 

نا َرَأْتنُف َقاَلنْ  َأْي  َؾؿَّ ََ ـِ َمنا َكناَن  ـَ اْلنَبَلِء َوُهنَق َطَؾنك َأْحَسن وقد َأْذَهَع ا ُ َما بِِف ِم

قَؽ َهْؾ َرَأْيَ  َكبِلَّ ا  هذا الؿب ؾك، َق ا  َطَؾك َذلَِؽ َمنا َرَأْينُ  َرُننًل َباَرَ  ا ُ 
َِ 

نِكِّل َأَكا ُهنَق، َقناَل َوَكناَن َلنُف َأْكنَدَراِن  ََ َأْكنَدُر  (1)َأْشَبَف بِِف ِمـَْؽ إِْذ َكاَن َصِحقًحا َقاَل 

َبَعَث ا ُ  ََ ِعقرِ  ا َكاَكْ  إِْحَداُهَؿا َطَؾك َأْكَدِر  لِْؾَؼْؿِح َوَأْكَدُر لِؾشَّ َؾؿَّ ََ ـِ  تعالك َسَحاَبَ ْق

نِعقرِ َح َّنك  ل َأْكَدِر الشَّ
ُْخَرى َِ ْٕ َرَغِ  ا َْ اَض َوَأ ََ َهَع َح َّك  قِف الذَّ

َرَغْ  َِ َْ اْلَؼْؿِح َأ

 (2)ََاَض.

  :اتف َماا أخرجاف باـ أبال  قال الحاَظ ابـ حور َوَأَصحر َماا َوَرَد فِال قحَّ

ـْ َحا ـِ َيِزياَد َطا ـْ َصِرياِؼ َىاافِِع ْبا تِؿ وبـ جريج َوَصححُف باـ ِحبَّااَن َواْلَحااكُِؿ مِا

ـْ َأَىٍس َأنَّ َأيرقَب  ْهِريِّ َط ـِ الزر  َفَلبِاَث فِال َباَلئِاِف َثااَلَث َطْشاَرَة  ُطَقْوٍؾ َط
َ
اْبُتلِل

ـْ  ـِ مِ َّٓ َرُجَلْو إِْخَقاىِِف َفَكاَىا َيْغُدَواِن إَِلْوِف َوَيُروَحاِن  َسنًَة َفَرَفَيُف اْلَقِريُب َواْلَبِموُد إِ

َّٓ َلُكِشاَػ َطنْاُف َهاَذا اْلاَباَلُء  َفَقاَ  َأَحُدُهَما لِْمَخِر َلَقْد َأْذَىَب َأيرقُب َذْىًبا َطظِوًما َوإِ

َيرقَب َيْمنِال َفَحاِزَن َوَدَطاا الَل ِحونَئِاٍذ َفَخاَرَج لِحَ 
ِ
َخُر ٕ ْٔ اَجتِاِف َوَأْمَواَكِت َفَذَكَرُه ا

                                      
 إىدر  بوت يجمع فوف الْما .  1س
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ََْيْت َطَلْوِف َفاَيْوَحك الُل إَِلْواِف َأِن اْرُكاْض بِِرْجلِاَؽ َفَياَرَب  ا َفَرَغ َأْب اْمَرَأُتُف بَِوِدِه َفَلمَّ

ـٌ َفاْغَتَوَؾ مِنَْهاا َفَرَجاَع َصاِحوًحا َفَجااَءِت اْمَرَأُتاُف َفَلاْؿ  َْرَض َفنََبَمْت َطْو ْٕ بِِرْجلِِف ا

ااقَب َفَقااَ  إِىِّال َأَىااا ُهاَق َوَكااَن َلااُف َأْىاَدَراِن َأَحاُدُهَما لِْلَقْمااِح َتْمِرْفاُف  ـْ َأير َفَواَيَلْتُف َطا

َهَب َحتَّاك  ِموِر َفَبَماَث الُل َلاُف َساَحاَبًة َفَيْفَرَغاْت فِال َأْىاَدِر اْلَقْماِح الاذَّ َخُر لِلشَّ ْٔ َوا

ااِموِر اْلفياة َحتَّااك فاا اض وروى باـ أباال َحااتِؿ َىحااقه مااـ َفااَض َوفِاال َأْىاَدِر الشَّ

ـْ ُحَلاِؾ اْلَجنَّاِة َفَجااَءِت اْمَرَأُتاُف َفَلاْؿ  اًة مِا َحِديث باـ َطبَّااٍس َوفِواِف َفَكَوااُه الُل ُحلَّ

َئاَب  اِذي َكااَن ُهنَاا َفَلَماؾَّ الاذِّ  َهاْؾ َأْبَحاْرَت اْلُمْبَتَلاك الَّ
ِ
َتْمِرْفُف َفَقاَلاْت َياا َطْباَد الل

ـِ ُطَبْواِد َذَهَبْت بِ   ْبا
ِ
ـْ َصِرياِؼ َطْباِد الل ِف َفَقاَ  َوْيَحِؽ َأىا ُهَق وروى بـ َأبِل َحاتٍِؿ مِا

َٓ َأْرَفُع َرْأِسل ا تَِؽ  ـِ ُطَمْوٍر َىْحَق َحِديِث َأَىٍس َوفِل آِخِرِه َقاَ  َفَوَجَد َوَقاَ  َوِطزَّ ْب

ااحَّ  ـِ اليَّ ا  َطااـ بااـ َطبَّاااٍس َردَّ الُل َطَلااك َحتَّااك َتْكِشااَػ َطنِّاال َفَكَشااَػ َطنْااُف َوَطاا

ـُ ُمنَبِّاٍف  ـَ َوَلاًدا َذَكاًرا َوَذَكاَر َوْهاُب ْبا اْمَرَأتِِف َشَباَبَها َحتَّك َوَلاَدْت َلاُف ِساتًَّة َوِطْشاِري

ا َوَحاِصاُلَها َأىَّاُف َكااَن بُِحاقرَ  َلاًة ِجاد  َْقَّ ًة ُم حَّ
ـُ إِْسَحاَع فِل اْلُمْبَتَدإِ قِ ُد ْب اَن َوُمَحمَّ

اُف َشاْوًئا  َوَكاَن َلُف اْلَبْثنِوَُّة َسْهُلَها َوَجَبُلَها َوَلُف َأْهٌؾ َوَماٌ  َكثِوٌر َوَوَلٌد َفُولَِب َذلِاَؽ ُكلر

 
َ
ـَ اْلاَباَلِء َحتَّاك ُأْلِقال َ فِال َجَواِدِه بِاَيْىَقاٍع مِا

َفَشْوًئا َوُهَق َيْحبُِر َوَيْحَتِوُب ُثؿَّ اْبُتلِال

ـَ اْلبَ 
ـْ َأْمِرَهاا َأىََّهاا َكاَىاْت َتْخاُدُ  َخاِرًجا مِ َّٓ اْمَرَأَتاُف َفَبَلاَغ مِا َلاِد َفَرَفَياُف النَّااُس إِ

ِْْمُمُف إَِلك َأْن َتَجنََّبَها النَّاُس َخْشَوَة اْلَمْدَوى َفَباَطْت إِْحَدى َضِفوَرَتْوَها  ُْجَرِة َوُت ْٕ بِا

َْشَراِ  َوَكاَىْت َصِقيلَ  ْٕ ـْ َبْمِض َبنَاِت ا
اا مِ ًة َحَونًَة َفاْشَتَرْت َلُف بِِف َصَماًما َصوًِّباا َفَلمَّ

ـْ  ـَ َلَهااا َذلِااَؽ َفَكَشااَفْت َطاا ـْ َأْياا َٓ َيْيُكَلااُف َحتَّااك ُتْخبِااَرُه مِاا َأْحَيااَرْتُف َلااُف َحَلااَػ َأْن 

ارر َوَأْىاَت أَ  َ الير
انِل ـَ َرْأِسَها َفاْشَتدَّ ُحْزُىُف َوَقاَ  ِحونَئٍِذ َربِّ إِىِّل َموَّ اِحِمو ْرَحاُؿ الارَّ

ـْ َأَصاااَبُف  ُ  َماا ااقَب َأوَّ ـْ ُمَجاِهااٍد َأنَّ َأير فمافاااه الل َتَماااَلك وروى بااـ َأبِاال َحاااتٍِؿ َطاا

ـِ َأنَّ إِْبلِوَس َأَتك اْمَرَأَتُف َفَقاَ  َلَها إِْن َأَكاَؾ َأيراقُب َوَلاْؿ  ـْ َصِريِؼ اْلَحَو
اْلُجَدِرير َومِ
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 َفَمَرَضاا
َ
ااقَب َفَحَلااَػ َلَوْيااِرَبنََّها مِ ُيَوااؿِّ ُطااقفِل  ْت َذلِااَؽ َطَلااك َأير

َ
ااا ُطااقفِل اَئااًة َفَلمَّ

الُل َأْن َيْيُخَذ ُطْرُجقًىا فِوِف مِاَئُة ِشْمَراٍخ فيرهبا َضْرَبًة َواِحَدًة َوقِوَؾ َباْؾ َقَماَد  َأَمَرهُ 

ِريِؼ فِل ُصاقَرِة َصبِواٍب َفَقااَ  َلَهاا إَِذا دَ  َّْ اَوْيُتاُف َفَقااَ  َأْىاَت َشاَفْوَتنِل إِْبلِوُس َطَلك ال

ََّْبِرير َأنَّ اْسَمَها  َقنَْمُت بَِذلَِؽ َفَمَرَضْت َذلَِؽ َطَلْوِف َفَغِيَب َوَكاَن َما َكاَن َوَذَكَر ال

ـِ َيْمُقاقَب َوقِواَؾ بِنْاُت إِْفاَرائِوَؿ َأو  لَِوا بِنُْت َيْمُققَب َوقِواَؾ َرْحَماة بِنْاُت ُيقُساَػ ْبا

ِة َباَلئِاِف مِوَشا ب ـ ُيقُسػ َوأَفاد بـ َخاَلَقْيِف َأىَُّف ُيَقااُ  َلَهاا ُأ ر َزْياٍد َواْخُتلِاَػ فِال ُمادَّ

ـَ َوَهَذا َقْقُ  َوْهٍب َوقِوَؾ َسْبُع  َ  َوقِوَؾ َثاَلُث ِسنِو َفِقوَؾ َثاَلَث َطْشَرَة َسنًَة َكَما َتَقدَّ

ـِ َوَقَتاَدَة َوقِ  ـِ اْلَحَو ـَ َوُهَق َط َٓ َتاْدُطق الَل لُِوَمافَِواَؽ ِسنِو وَؾ إِنَّ اْمَرَأَتاُف َقاَلاْت َلاُف َأ

  َ اِحوُح َماا َتَقادَّ ـَ َوالحَّ ـَ َسنًَة َأَفاَل َأْصبُِر َسْبَع ِسنِو َفَقاَ  َقْد ِطْشُت َصِحوًحا َسْبِمو

َباِرير َأنَّ  َّْ َة ُطْماِرِه َكاَىاْت َثاَلًثاا َأىَُّف َلبَِث فِل َباَلئِِف َثاَلَث َطْشاَرَة َسانًَة َوَرَوى ال ُمادَّ

ـَ َوالُل أطلؿ. َ َطْشَر ِسنِو
ـَ َسنًَة َفَمَلك َهَذا َفَوُكقُن َطاَش َبْمَد َأْن ُطقفِل   1س َوتِْوِمو

ط ة للممت يـ, فٌىف ص  هذا الحا  الجمواؾ طلاك  ففل قحة أيقب 

ئف وصاا ه طلااك قيااا ذهاااب مالااف وأقاربااف وصااحتف, وثباات طلااك حبااف لل 

 , وهل ٓ تنايف الحا : ٕن الل وقدره, واقتحاره طلك الشكقى إلك الل 

 ٿ ٿ] , مع أىاف شاكك إلاك الل وقاا  {22}ص: [ ٹ ٹ ٿ ٿ] يقق  

 .{52}األىبواء: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 :َٛقف أبٞ عبٝد٠ بٔ اجلساح يف ايصرب 

وقتؾ يقمئاذ  ا, شهد بدرً أبق طبودة هق أحد المشرة المبشريـ بالجنة 

                                      
 . 422/ 421/ 6  سالباري فتح  1س



  

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 036 ُٗ ٞٓٔفٞ امَلِف ْٔ ِّ ايُكِسآ ٛ 

, وىازع الحلقتاوـ اللتاوـ دخلتاا ماـ المغفار يف اباه, وأبلك يق  أحد بالًء حوانً أ

, فاىقلمت ثنوتاه, فحوـ ثغره باذهاهبما, حتاك قواؾ  ماا وجنتل رسق  الل 

 رئل هتؿ قط أحوـ مـ هتؿ أبل طبودة.

 فقا    خلوفة بمد رسق  الل  فرضوف أبق بكر 

ـِ ال ـُ َقْد َرِضوُت َلُكْؿ َأَحَد َهَذْي ااِب, َوَأُباق ُطَبْواَدَة ْبا َّْ ـُ اْلَخ , ُطَماُر ْبا ـِ ُجَلْو رَّ

اِح.   1س اْلَجرَّ

اِة َأُباق ُطَبْواَدَة  وثبت طنف  ُمَّ ْٕ ـُ َهاِذِه ا ٍة َأمِونًا َوَأمِو َٓ َوإِنَّ لُِكؾِّ ُأمَّ أىف قا   َأ

اِح.ا ـُ اْلَجرَّ   2س ْب

مااة يف البااذ  كثواارة شااهورة, ومقاقفااف اإليماىوااة طالوااة رفو ومناقبااف 

 والتيحوة والزهد, وإىما قحدىا مققفف اإليماين طند ىزو  وباء الْاطقن.

طـ قوس بـ مولؿ طـ صارع أن طمار كتاب إلاك أبال طبوادة يف الْااطقن  

 إىف قد طرضت لل حاجة, وٓ غنك بل طنؽ.

كان أبق طبودة يف هذا الققت طلك رأس جاوش يف الشاا , فلماا سامع طمار 

فقااا  لااف  إين قااد  أرسااؾ إلااك أباال طبواادة,  3سسبققااقع صاااطقن طمااقا 

  ,طرضت لل حاجة
َّ
فلما قرأ الكتااب قاا    ,وٓ غنك بل طنؽ فوها, فمجؾ إلل

                                      
  . 125/ 3  سالغابة أسدواىظر   . 37  ص  سللقاقدي الردة كتاب  1س

 . 3744  سالبخاري صحوح  2س

 المقدس, بوت وبوـ الرملة بوـ وهل طمقاس, قرية إلك منوقب طمقاس صاطقن  3س

 اإلسال  اىظر  تاريخ .وآسل طؿ  الْاطقن زمـ ققلهؿ مـ هق  فقا  إصممل وأما

 . 192/ 3س التقفوقوة ط
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 طرفت حاجة أمور المًمنوـ: إىف يريد أن يوتبقل ما لوس بباع.

فكتب  إين قد طرفت حاجتاؽ, فحللنال ماـ طزيمتاؽ: فاٌين يف جناد ماـ 

هؿ, فلما قرأ طمار الكتااب, بكال, فقواؾ أجناد المولموـ, ٓ أرغب بنفول طن

لااف  مااات أبااق طبواادة؟ قااا   ٓ. وكااين قااد. قااا   فتااقيف أبااق طبواادة, واىكشااػ 

  1س الْاطقن.

 -وهاق مختلاػ فواف -وروى ابـ المبار  يف الزهد طـ شهر باـ حقشاب 

قا   حدثنل طبد الرحمـ باـ غانؿ طاـ الحاارث باـ طموارة قاا   أخاذ بوادي 

أبل طبودة فوايلف  كواػ هاق؟ وقاد صماـ, فايراه أباق  مماذ بـ جبؾ فيرسلف إلك

, خرجت يف كفاف, فتكااثر شايهنا يف ىفاس الحاارث وفارع منهاا  2سطبودة صمنة

  4س,, فيقوؿ أبق طبودة بالل إىف ما يحب أن لف مكاهنا حمر النمؿ. 3سحوـ رآها

ثااؿ  وطااد  اسااتجابتف ٓسااتدطاء أمواار المااًمنوـ طماار  فحاا ه 

 ـ الْاطقن وطد  تمنوف زوا  البالء هق طوـ الرضا.رضاه بما أصوب بف م

, ٕن سااحة المافواة هال أوساع, ولكاـ إذا افاإلىوان ٓ يتمناك الابالء أبادً 

ىز  بالء فوحور مودان الح  هق الموادان القاساع, وأطلاك مناف موادان الرضاا, 

 وهق طد  تمنل زوا  ما هق فوف.

                                      
 . 485/ 25  سطواكر ٓبـ دمشؼ تاريخ  1س

 ويظؾ اللمفاوية, الغدد يحوب أورا  شكؾ طلك يظهر وهق إصابة الْاطقن,  يمنل  2س

 ذلؽ. وغور الرئتوـ إلك وينتقؾ الجوؿ, يف متفرقة أماكـ يف ينتشر

 الْمنة. هذه رأى طندما اىزطج  3س

 . 189/ 3  ساإلسال  تاريخ  4س
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طمر ثاؿ رضااه بماا  وطد  استجابتف ٓستدطاء أمور المًمنوـ فح ه 

أصوب بف مـ الْاطقن وطد  تمنواف زوا  الابالء هاق طاوـ الرضاا, وهاق أطلاك 

الدرجات, ومـ أولك بذلؽ مـ الححابة الكرا , ثؿ مـ أولك بكؾ فيولة مـ 

 أجمموـ. المشرة المبشريـ 

 :َٛقف ضعد بٔ أبٞ ٚقاص يف ايصرب 

ناااس لمااا قااد  ساامد بااـ أباال وقاااص مكااة وقااد كااان كااػ بحااره جاااءه ال

يهرطقن إلوف كؾ واحد يويلف أن يادطق لاف, فوادطق لهاذا ولهاذا, وكاان مجااب 

 الدطقة.

قا  طبد الل بـ الوائب  فيتوتاف وأىاا غاال , فتمرفات إلواف فمرفنال, وقاا   

أىت قارئ أهؾ مكة؟ قلت  ىمؿ فذكر قحة قا  يف آخرهاا  فقلات لاف  ياا طاؿ! 

بحار , فتبواؿ وقاا   ياا  أىت تدطق للناس, فلق دطقت لنفوؽ فرد الل طلوؽ

  1س بنل! قياء الل سبحاىف طندي أحوـ مـ بحري.

 :َٛقف عُس بٔ عبد ايعصٜص يف ايصرب 

ـِ َطْباِد اْلَمِزيازِ *  َوَقاْد َهَلاَؽ اْبنُاُف  -طـ الربوع بـ س ة قاا   ُقْلاُت لُِمَماَر ْبا

ُه ُمَزاِحٌؿ فِل َأيَّا ٍ  َٓ ِ  َيا َأمِوارَ  -َوَأُخقُه َوَمْق مِن ًْ ـَ َماا َرَأْياُت َرُجااًل ُأِصاوَب فِال اْلُما و

َٓ مِْثاَؾ َأِخواَؽ َأًخاا,  َأيَّاٍ  ُمَتَقالَِوٍة بيطظؿ مـ محوبتؽ, ما َرَأْيُت مِْثَؾ اْبنَِؽ اْبنًا, َو

َ  َمْقًلك َٓ َٓ مِْثَؾ َمْق َقااَ   َفانََكَس َسااَطًة ُثاؿَّ َقااَ  لِال  َكْواَػ ُقْلاَت َياا َربِواُع؟  .َو

ـْ َذلِاَؽ َفَيَطْدُتَها طَ  َٓ َوالَِّذي َقَيك َطَلْوِهُؿ اْلَمْقَت َما ُأِحبر َأنَّ َشْوًئا مِا َلْوِف. َفَقاَ   

                                      
 . 352/ 4س  الديـ طلق  إحواء  1س
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 فِوِهْؿ.
ِ
ـَ الل

ـَ الَِّذي َأْرُجق مِ
ـْ مِ   1سَكاَن َلْؿ َيُك

 :َٛقف إبساِٖٝ احلسبٞ يف ايصرب 

طـ محمد بـ خلاػ قاا   كاان إلباراهوؿ الحربال اباـ كاان لاف إحادى * 

, قاا   فماات, فجئات اكبوارً  ا, حفاظ القارآن ولقناف ماـ الفقاف جاىًباطشرة سانة

أطزيف فقا   كنت أشتهل مقت ابنل هذا, قا   فقلت لف  ياا أباا إساحاع! أىات 

طالؿ الدىوا, تقق  مثؾ هذا يف صبل قد أىجب ولقنتف الحاديث والفقاف؟! قاا   

قاال  فوهاا  بيياديهؿ اىمؿ, رأيت يف منامل كين القوامة قاد قامات, وكاين صابواىً 

شااديد الحاار, قااا    احااارً  اماااء يوااتقبلقن الناااس فووااققهنؿ, وكااان الوااق  يقًماا

فقلات ٕحادهؿ  اساقنل ماـ هاذا المااء, فنظار إلال, وقاا   لوات أىات أباال, 

قلت  فيي شلء أىتؿ؟ قا  لل  ىحـ الحبوان الاذيـ متناا يف دار الادىوا وخلفناا 

  2س نوت مقتف.آباءىا فنوتقبلهؿ ىوقوهؿ الماء, قا   فلهذا تم

ويف هذا تولوة لماـ  ,يف الح  فهذا مققػ إيماين مـ إبراهوؿ الحربل 

وقد وردت إخباار الحاحوحة الحاريحة بكثوار ماـ المبشارات  ,مات لف ولد

لمـ مات لف ولد فح  واحتوب, وما ذا  إٓ لحمقبة الح  والرضاا يف هاذا 

ب ٕحاد ماـ الخوار مثاؾ ماا المقا : ٕن إوٓد فلذات إكباد, والمبد ٓ يح

 يحب لنفوف إٓ لقلده.

 بؾ اإلىوان قد ييحل بنفوف ولكـ يشؼ طلوف أن ييحل بابنف.

                                      
 . 612/ 1س  والتاريخ الممرفةواىظر   . 72/ 18س  طواكر ٓبـ دمشؼ تاريخ  1س

 صفةواىظر  . 193  صس للذهبل الكبائرواىظر  . 32  صس المحائب أهؾ تولوة  2س

  . 515/ 1س الحفقة
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ماـ أشاد الابالء, فالمباد يواهؾ طلواف أن  ولذلؽ كاان اباتالء إباراهوؿ 

هتقن ىفوف, وأن ييحل بنفوف, أما أن ييحل بقلده وأن يتقلك هق ذبح القلاد 

 النفقس التل تبتلك بمثؾ هذا البالء. بنفوف فهذا شلء شاع, فللف هذه

 :قص١ أبٞ قالب١ يف ايصرب ع٢ً ايبال٤ 

اا َوَكااَن *  ًْ اٍد َقااَ  َخَرْجاُت إَِلاك َسااِحِؾ اْلَبْحاِر ُمَرابِ ـِ ُمَحمَّ  ْبا
ِ
ـْ َطْباِد الل َط

ااِحِؾ َفاٌَِذا أَ  ا اْىَتَهْوُت إَِلك الوَّ نَا َيْقَمئٍِذ َطِريَش مِْحَر َقاَ  َفَلمَّ ُْ َىاا بَِبِْوَحاٍة َوفِال َرابِ

اْلَبِْوَحِة خومة فِوَها رجؾ قد ذهب َيَداُه َورجاَلُه َوثقؾ َسممف وبحره َوَما َلُف ماـ 

َّٓ لَِواىف َوُهَق َيُققُ  اللَُّهاؿَّ َأْوِزْطنِال َأن أحماد  حمادً  بِاِف  ئا أكاافجارحة َتنَْفمُف إِ

 
َّ
تِل َأْىَمْمَت بَِها َطَلل ـْ َخَلْقَت َتْفِيواًل ُشْكَر ىِْمَمتَِؽ الَّ ْلَتنِل طلك َكثِوٍر مِمَّ  .َوَفيَّ

ُجَؾ  َـّ َهَذا الرَّ  ٔتَِو
ِ
 ُقْلُت  َوالل

ِ
 َقاَ  َطْبُد الل

ر
َوَْٕسَيَلنَُّف َأىَّاك َلاُف  ,َقاَ  إَْوَزاِطل

ُجاَؾ َفَوالَّمْ  ُت َطَلْواِف َفُقْلاُت  َهَذا اْلَكاالُ  َفْهاٌؿ أ  ِطْلاٌؿ أ  إِْلَهااٌ  ُأْلِهاَؿ َفَيَتْواُت الرَّ

بِاِف ُشاْكَر ىِْمَمتِاَؽ  ئَسِمْمُتَؽ َوَأْىَت َتُققُ   اللَُّهؿَّ َأْوِزْطنِل َأْن أحمد  حمدا أكاف

ـْ  ْلَتنِل طلك َكثِواٍر ماـ َخَلْقاَت َتْفِياوال َفاَيير ىِْمَماٍة مِا َّ َوَفيَّ
تِل َأْىَمْمَت بَِها َطَلل الَّ

 َطَلْوَؽ َتْحَمدُ 
ِ
َؾ بَِها َطَلْوَؽ َتْشُكُرُه َطَلْوَها؟ىَِمِؿ الل  ُه َطَلْوَها َوَأير َفِيوَلٍة َتَفيَّ

 َىااًرا َفاَيْحَرَقْتنِل  
َّ
اَماَء َطَلال  َلاْق َأْرَساَؾ الوَّ

ِ
َقاَ   َوَما َتَرى َماا َصانََع َربِّال َوالل

َقْتنِال َوأَ  َرْتنِل َوَأَمَر اْلبَِحااَر َفَغرَّ َماَر إَْرَض َفَبَلَمْتنِال َماا اْزَدْدُت َوَأَمَر اْلِجَباَ  َفَدمَّ

ـْ لَِوااىِل َهاَذا َّ مِا
 إِْذ َأَتْوَتنِال لِال  ,لَِربِّل إِٓ ُشْكًرا لَِما َأْىَمَؿ َطَلل

ِ
ـْ َياا َطْباَد الل َوَلكِا

ٓ إَِلْوَؽ َحاَجٌة َقْد َتَراىِل طلاك َأيِّ َحاَلاٍة َأَىاا َأَىاا َلْواُت َأْقاِدُر لِنَْفِوال طلاك ُضار  وَ 

 لِل َيَتَماَهُدىِل فِل َوقت َصاَليت فوقضاونل ,َىْفعٍ 
 
 ُبنَل

َ
َوإَِذا ُجْماُت  ,َوَلَقْد َكاَن َمِمل

ْوُف لِال َرِحَماَؽ  ,َأْصَمَمنِل َوإَِذا َطِْْشُت َسَقاىِل َوَلَقْد َفَقْدُتُف ُمنُْذ َثالَثِة َأيَّاٍ  َفَتَحوَّ
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 الُل.

 َما َمَشك َخلْ  
ِ
ـْ َفُقْلُت  َوالل ا  َأْجاًرا مِمَّ

ِ
ٌؼ فِل َحاَجِة َخْلٍؼ َكاَن َأْطَظاَؿ ِطنْاَد الل

 َيْمِشل فِل َحاَجِة مِْثلَِؽ.

ـَ  
ـَ ُكْثَباٍن مِ َفَمَيْوُت فِل َصَلِب اْلُغالِ  َفَما َمَيْوُت َغْوَر َبِموٍد َحتَّك ِصْرُت َبْو

ْمِؾ َفٌَِذا َأَىا بِاْلُغالِ  َقِد اْفَتَرَسُف َسُبعٌ  َوَأَكَؾ َلْحَمُف َفاْسَتْرَجْمُت َوُقْلُت  َأىَّاك لِال  الرَّ

اَر طلاك َقْلبِال ِذْكاُر َأيراقَب  َْ ُجَؾ َفَبْونََما َأَىا ُمْقبٌِؾ َىْحاَقُه إِْذ َخ َ بِِف الرَّ
َوْجٌف َرقِوٌؼ آتِل

 
ِّ
االَ  َفَقااَ   أَ  النَّبِال َّ الوَّ

اا َأَتْوُتاُف َسالَّْمُت َطَلْواِف َفااَردَّ َطَلال َلْواَت بَِحاااِحبِل َفَلمَّ

 َأْ  َأيراقُب 
ِ
ُقْلُت  َبَلاك َقااَ   َماا َفَمْلاَت فِال َحااَجتِل َفُقْلاُت  َأْىاَت َأْكاَرُ  طلاك الل

؟
ر
 النَّبِل

 ُقْلاُت  َهاْؾ َطلِْماَت َماا َصانََع بِاِف َربراُف َأَلاْوَس َقاِد اْباَتالُه  
ر
َقاَ   َبْؾ َأيرقُب النَّبِل

 ِدِه؟بَِمالِِف َوآلِِف َوَولَ 

َقاَ   َبَلك ُقْلُت  َفَكْوَػ َوَجَدُه َقاَ   َوَجَدُه َصابًِرا َشااكًِرا َحامِاًدا ُقْلاُت  َلاْؿ  

ـْ َأْقِرَبائِِف َوَأِحبَّائِِف َقاَ   َىَمْؿ ُقْلُت  َفَكْواَػ َوَجاَدُه 
َيْرَض مِنُْف َذلَِؽ َحتَّك َأْوَحَش مِ

َحامًِدا ُقْلاُت  َفَلاْؿ َياْرَض مِنْاُف بِاَذلَِؽ َحتَّاك َصاوََّرُه َربرُف َقاَ   َوَجَدُه َصابًِرا َشاكًِرا 

ِريِؼ َهْؾ َطلِْمَت؟ َقاَ   َىَمْؿ. َّْ  َطَرًضا لَِمارِّ ال

ُقْلااُت  َفَكْوااَػ َوَجااَدُه َربرااُف؟ َقاااَ   َصااابًِرا َشاااكًِرا َحامِااًدا َأْوِجااْز َرِحَمااَؽ الُل 

ااِذي أَ  ْمااِؾ َوَقااِد ُقْلااُت  َلااُف إِنَّ اْلُغااالَ  الَّ ـَ ُكْثَباااِن الرَّ ْرَسااْلَتنِل فِاال َصَلبِااِف َوَجْدُتااُف َبااْو

ْبَر.  اْفَتَرَسُف َسُبٌع َفَيَكَؾ َلْحَمُف َفَيْطَظَؿ الُل َلَؽ إَْجَر َوَأْلَهَمَؽ الحَّ

 َفَقاَ   اْلُمْبَتَلك اْلَحْمُد  
ِ
يَّتِال َخْلًقاا َيْمِحاو لل ـْ ُذرِّ َباُف الَِّذي َلْؿ َيْخُلاْؼ مِا ِف َفُوَمذِّ
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 بِالنَّاِر ُثؿَّ اْسَتْرَجَع َوَشَهَؼ َشْهَقًة َفَماَت.

 َوإِىَّا إَِلْوِف َراِجُمقَن َطُظَمْت ُمِحاوَبتِل َرُجاٌؾ مِْثاُؾ َهاَذا إِْن َتَرْكُتاُف 
ِ
َفُقْلُت  إِىَّا لل

َباُع َوإِْن َقَمْدُت َلْؿ َأْقِدْر طلك ُضر  َوٓ َىْفٍع فَ  ْوُتُف بَِشْمَلٍة َكاَىاْت َطَلْواِف َأَكَلْتُف الوِّ َوجَّ

 َأْرَبَماُة ِرَجااٍ  َفَقااُلقا  َياا 
َّ
اَؿ َطَلال َوَقَمْدُت ِطنَْد َرْأِسِف َباكًِوا َفَبْونََما َأَىا َقاِطٌد إِْذ َتَهجَّ

ااَتُف َفَقاااُلقا لِاا حَّ
ااتِل َوقِ حَّ

ااُتَؽ َفَقَحْحااُت َطَلااْوِهْؿ قِ حَّ
 َمااا َحاُلااَؽ َوَمااا قِ

ِ
ل  َطْبااَد الل

ـْ َوْجِهاِف َفاْىَكابَّ اْلَقاْقُ  َطَلْواِف  ـْ َوْجِهِف َفَمَوك َأْن َىْمِرَفُف َفَكَشْفُت َطا اْكِشْػ َلنَا َط

ـْ َمَحااِرِ   ْت َطا ـٌ َصاَ  َما َغيَّ ًة َوَيَدْيِف ُأْخَرى َوَيُققُلقَن  بَِيبِل َطْو ُيَقبُِّلقَن َطْونَْوِف َمرَّ

 َوبَِيبِل َوِجْوُمُف َصا
ِ
ـْ َهاَذا َياْرَحُمُكُؿ الل َ  َما ُكنَْت َساِجًدا َوالنَّاُس ىَِواٌ  َفُقْلُت  َما

 الُل َفَقاُلقا  َهَذا َأُبق قاِلَبَة اْلجْرمِل َصاحب بـ َطبَّاٍس َلَقْد َكااَن َشاِديَد اْلُحابِّ 
ِ
 لل

 
ِّ
نَّاُه بَِيْثَقاٍب َكاَىْت َمَمنَا َوَصا َولِلنَّبِل ْلنَاُه َوَكفَّ ْونَا َطَلْواِف َوَدَفنَّااُه َفاْىَحاَرَ  َفَغوَّ لَّ

ْوُؾ َوَضْمُت َرْأِسل َفَرَأْيُتُف فِوَما   اللَّ
َّ
َـّ َطَلل ا َأْن َج اْلَقْقُ  َواْىَحَرْفُت إَِلك ِرَباصِل َفَلمَّ

ـْ ُحَلِؾ اْلَجنَّةِ 
َتاِن مِ ـْ ِرَياِض اْلَجنَِّة َوَطَلْوِف ُحلَّ

َوُهَق َيْتُلق  ,َيَرى النَّائُِؿ فِل َرْوَضٍة مِ

اِر َفُقْلاُت  َأَلْواَت بَِحااِحبِل؟  َ َسالٌ  َطَلْوُكْؿ بَِما َصاَبْرُتْؿ َفانِْمَؿ ُطْقَباك الادَّ
اْلَقْحل

اْبِر ِطنْااَد  َٓ ُتنَاااُ  إِٓ بِالحَّ  َدَرَجااٍت 
ِ
َقااَ   َبَلاك ُقْلااُت  َأىَّاك َلااَؽ َهاَذا؟ َقاااَ   إِنَّ لل

ْكِر ِطنَْد ال ,اْلَبالءِ   َوالشر
ِ
َخاِء َمَع َخْشَوِة الل رِّ َواْلَمالىَِوِة. رَّ   1سفِل الوِّ

 

 

 

                                      
 . 5/ 3/ 5  سحبان ٓبـ الثقات  1س
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 املبخح اخلاَظ

 ايسباْٞ حيهِ مبا أْصٍ اهلل

 

 ڍ ڍ ڇ] قا  تمالك  ,مـ صفات الرباىووـ الحكؿ بما أىز  الل

 [ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

أن لل  ,  للمولؿوهذا أمر مملق ,فالرباىوقن يحكمقن بمنهج الل ,{22}ادائ ة:

  ,ولقد َد َّ اْلُقْرآُن فِل آَياٍت َكثِوَرةٍ  ,اوأمرً  احكمً 
ِ
َٓ ُحْكَؿ لَِغْوِر الل َوَأنَّ  ,َطَلك َأىَُّف 

َباَع َتْشِريِع َغْوِرِه ُكْفٌر بِفِ  ة وقفات سريمة وهل كالتالل  ,اتِّ  وسنقػ هنا طدَّ

 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ] قا  َتَماَلك  :أٚاّل 

  {81}النساء: [   ىث مث جث يت ىت مت خت حت

َيِة اْلَكِريَمةِ  ْٔ ـْ ُأُصقِ   ,َأَمَر الل فِل َهِذِه ا
ٍء َتنَاَزَع فِوِف النَّاُس مِ

ْ
بَِينَّ ُكؾَّ َشل

ـِ َوُفُروِطِف َأْن ُيَردَّ التَّنَاُزُع فِل َذلَِؽ إَِلك كَِتاِب الل َوُسنَِّة َىبِوِِّف  ي َىَُّف الدِّ
ِ
ٕ :

َوَأْوَضَح َهَذا  ,{55}النساء: [ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] َلك َقاَ  َتَما

 [ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] اْلَمْيُمقَر بِِف ُهنَا بَِقْقلِِف 

َٓ َيُجقُز التََّحاُكُؿ إَِلك َغْوِر  ,{95}الشورى: َيِة اْلَكِريَمِة َأىَُّف  ْٔ ـْ َهِذِه ا
َوُيْفَهُؿ مِ

ـَ  ,كَِتاِب الل َوُسنَِّة َىبِوِِّف  ِمو
َوَقْد َأْوَضَح َتَماَلك َهَذا اْلَمْفُهقَ  ُمَقبًِّخا لِْلُمَتَحاكِ

ـِ  إَِلك َغْوِر ِكَتاِب الل َوُسنَِّة َىبِوِِّف  ًٓ َبِموًدا َط اَن َأَضلَُّهْؿ َضاَل َْ ْو ُمَبوِّنًا َأنَّ الشَّ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] اْلَحؼِّ بَِقْقلِِف 
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ـْ  ,{65ساء:}الن [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ َٓ يًم َوَأَشاَر إَِلك َأىَُّف 

َّْاُغقِت بَِقْقلِِف   مت خت حت جت يب] َأَحٌد َحتَّك َيْكُفَر بِال

 .{386}البقرة: [ مث جث يت ىت

َّْاُغقِت َلاْؿ َيْوَتْمِواْؽ بِااْلُمْرَوِة اْلاُقْثَقك  ـْ َلْؿ َيْكُفْر بِال ْرِط َأنَّ َم َوَمْفُهقُ  الشَّ

ـْ لَ  َنَّ َوُهَق َكَذلَِؽ, َوَم
ِ
يَمااِن: ٕ ـِ اإْلِ ْؿ َيْوَتْمِوْؽ بِاْلُمْرَوِة اْلُقْثَقك َفُهَق بَِمْماِزٍ  َطا

ااُغقِت َيْواَتِحوُؾ اْجتَِماُطاُف َماَع  َّْ يَمااُن بِال يَماَن بالل ُهاَق اْلُماْرَوُة اْلاُقْثَقك, َواإْلِ اإْلِ

َّْاُغقِت َشْرٌط فِل َنَّ اْلُكْفَر بِال
ِ
يَماِن بالل: ٕ ـٌ مِنُْف, َكَما ُهَق  اإْلِ يَماِن بالل َأْو ُرْك اإْلِ

  1س.{386}البقرة: [ حت جت يب] َصِريُح َقْقلِِف 

 ّٝ َإٔ  ٟأ ،{36}الكهف: [ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ] قاٍ َتَعاَي٢: :اثاْ

  هلل. احلهِ َيا ٜهٕٛ ِإالَّ

  ـَ ليؼقل الشـؼقط ْبَمِة َما َطَدا اْب ُة الوَّ  ۈئ]َطاامٍِر    َقَرَأ َهَذا اْلَحْرَ  َطامَّ

َٓ َىافَِواٌة َواْلَمْمنَاك   [ ۈئ بِاْلَواِء اْلُمَثنَّاِة التَّْحتِوَّاِة, َوَضاؿِّ اْلَكااِ  َطَلاك اْلَخَباِر, َو

 َٓ َٓ ُيْشِرُ  الُل َجؾَّ َوَطاَل َأَحًدا فِل ُحْكِماِف, َباِؾ اْلُحْكاُؿ َلاُف َوْحاَدُه َجاؾَّ َوَطااَل  َو

ـُ َمااا ُحْكاَؿ لَِغْوااِرِه َأْلَبتَّااةَ  ي َمااُف, َوالاادِّ ااُف َتَماااَلك, َواْلَحااَراُ  َماا َحرَّ , َفاااْلَحاَلُ  َماا َأَحلَّ

 َشَرَطُف, َواْلَقَياُء َما َقَياُه.

ـُ َطاامِرٍ  اْبَمِة.   2سَوَقَرَأُه اْبا ـَ الوَّ َٓ ُتْشاِر ْ »مِا بَِياؿِّ التَّااِء اْلُمَثنَّااِة اْلَفْققِوَّاِة « َو

                                      
  .245/ 1  س  أضقاء البوان يف إيياح القرآن بالقرآن1س

  الشاصبل  قا  2س

 وتشر  خْاب وهق بالجز  كّمال  .................... ......
= 
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َهااا  َوُسااُكقِن اْلَكاااِ  بِِحااوَغةِ  َٓ ُتْشااِرْ  َأير , َأْو 
ِ
 الل

َّ
َٓ ُتْشااِرْ  َيااا َىبِاال النَّْهااِل, َأْي 

 َجاؾَّ َوَطااَل, َباْؾ َأْخلِاِص اْلُحْكاَؿ 
ِ
 اْلُمَخاَصُب َأَحًدا فِل ُحْكِؿ الل

ِ
ـْ َشاَقائِِب  لل مِا

 ِشْرِ  َغْوِرِه فِل اْلُحْكِؿ.

 [ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ] ِف َوُحْكُمُف َجؾَّ َوَطاَل اْلَماْذُكقُر فِال َقْقلِا

َشااامٌِؾ لُِكااؾِّ َمااا َيْقِيااوِف َجااؾَّ َوَطاااَل. َوَيااْدُخُؾ فِاال َذلِااَؽ التَّْشااِريُع  {36}الكهررف:

ـْ َكااْقِن اْلُحْكااِؿ  َيااُة اْلَكِريَمااُة مِاا ْٔ نَْتُف َهااِذِه ا لِو ااا َوَمااا َتَياامَّ ًٓ َأوَّ  ُدُخااق
ِ
َٓ  لل َوْحااَدُه 

ـِ َجاَء ُمَبوَّنًا فِل آَياٍت ُأَخاَر. َكَقْقلِاِف َتَمااَلك َشِريَؽ َلُف فِوِف َطَلك كِْلَتا الْ   ے] ِقَراَءَتْو

 ڈ] َوَقْقلِااِف َتَماااَلك  ,{89}األىعررام: [ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 ڭ ڭ ۓ] َوَقْقُلُف َتَمااَلك  ,{25}يوسف: [ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] , َوَقْقلِااااِف َتَماااااَلك {69}يوسررررف: [ ۇ ۇ ڭ ڭ

 گ گ گ ک ک] َوَقْقلِااااِف َتَماااااَلك  ,{95}الشررررورى: [ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 ,{93}غرررررافر: [ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ,{55}القصرص: [ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] َوَقْقلِِف َتَماَلك 

 [ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی] َوَقْقلِااااااااااِف َتَماااااااااااَلك 

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی] َوَقْقلِااااااِف  ,{95}القصررررررص:

 ڳ گ گ گ گ ک ک] َتَماااَلك َوَقْقلِااِف  .{85}ادائرر ة: [ مب

                                      
= 

ُيْشِرُ  مع جز  حكمف أحدا. بتاء الخْاب يف  يفوالممنك  قرأ ابـ طامر  وٓ تشر  

 الكا  وقرأ غوره بواء الغوب ورفع الكا .
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َياِت.  ,{992}األىعام: [ ڱ ڳ ڳ ڳ ْٔ ـَ ا
 إَِلك َغْوِر َذلَِؽ مِ

َياااااِت َكَقْقلِااااِف  ْٔ ـْ َهااااِذِه ا  [ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ] َوُيْفَهااااُؿ مِاااا

ـَ َغْوااِر َمااا َشااَرَطُف الُل َأىَُّهااْؿ ُمْشااِرُكقَن  {36}الكهررف: ِطو َأنَّ ُمتَّبِِماال َأْحَكاااِ  اْلُمَشاارِّ

 
ِ
  1س .بِالل

 ٔصَفاُت :اثايّج :ُ٘ ُِ َي َٕ اِيُخِه َُٜهٛ  ِٕ َِٜطَتٔخلُّ َأ  ِٔ ََ 

 .{95}الشورى: [ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] قا  تمالك 

  :َجاؾَّ َوَطااَل  -اْطَلْؿ َأنَّ الَل  يؼقل الشـؼقطل يف تعؾقؼف طؾك هذه أية- 

ـْ َيْوَتِحؼر َأنْ  ـَ فِل آَياٍت َكثِوَرٍة ِصَفاِت َم َفَمَلك ُكؾِّ َطاقِاٍؾ َأْن  ,َيُكقَن اْلُحْكُؿ َلفُ  َبوَّ

َن  ْٔ اُحَها ا تِال َسنَُقضِّ َفاِت اْلَماْذُكقَرَة الَّ َؾ الحِّ َوُيَقابَِلَهاا َماَع  -إِْن َشااَء الُل  -َيَتَيمَّ

ـِ اْلَقْضِموَّةِ  ـَ لِْلَقَقاىِو ِطو َْبِاُؼ  ,ِصَفاِت اْلَبَشِر اْلُمَشرِّ َطَلاْوِهْؿ ِصاَفاُت َفَونُْظُر َهاْؾ َتنْ

َْبِاُؼ َطَلاْوِهْؿ  ـْ َذلَِؽ. َفٌِْن َكاَىْت َتنْ  َوَتَماَلك َط
ِ
ـْ َلُف التَّْشِريُع, ُسْبَحاَن الل ـْ  -َم َوَلا

 َفْلَوتَّبِْع َتْشِريَمُهْؿ. -َتُكقَن 

ـْ َذلَِؽ, 
َفْلَوِقْػ بِِهْؿ ِطنْاَد َوإِْن َضَهَر َيِقونًا َأىَُّهْؿ َأْحَقُر َوَأَخسر َوَأَذ ر َوَأْصَغُر مِ

ُبقبِوَّااِة. ُسااْبَحاَىُف َوَتَماااَلك َأْن َيُكااقَن َلااُف  َٓ ُيَجاااِوْزُه بِِهااْؿ إَِلااك َمَقاااِ  الرر ِهْؿ, َو َحاادِّ

 َشِريٌؽ فِل ِطَباَدتِِف َأْو ُحْكِمِف َأْو ُمْلكِِف.

تِل َأْوَضَح بَِها  َياِت اْلُقْرآىِوَِّة الَّ ْٔ ـَ ا ـْ َلُف اْلُحْكُؿ ِص  -َتَماَلك  -َفِم
َفاِت مِ

 [ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ] َوالتَّْشِريُع َقْقُلُف ُهنَا 
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ـْ َلُف اْلُحْكُؿ  ,{95}الشورى:  ىئ ىئ ىئ ېئ ] ُثؿَّ َقاَ  ُمَبوِّنًا ِصَفاِت َم

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ی ی ی ی

   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[12 -12ى  الشقر] [   ڃ

ـْ َيْوااَتِحؼر َأْن  َْاىِوَِّة َماا ااْو ـَ لِلاانرُظِؿ الشَّ ِطو َفَهااْؾ فِاال اْلَكَفااَرِة اْلَفَجااَرِة اْلُمَشاارِّ

ااُؾ َطَلْوااِف, َوَأىَّااُف َفاااصُِر  ُُمااقُر, َوُيَتَقكَّ ْٕ ُض إَِلْوااِف ا ااِذي ُتَفااقَّ بر الَّ ُيقَصااَػ بَِيىَّااُف الاارَّ

َْرِض  ْٕ َماَواِت َوا َوَأىَّاُف  ,َطَلك َغْوِر مَِثاٍ  َساابٍِؼ  -الُِقُهَما َوُمْخَتِرُطُهَما َأْي َخ  -الوَّ

َْىَماِ  الثََّماىَِوَة اْلَماْذُكقَرَة فِال  ْٕ ُهَق الَِّذي َخَلَؼ لِْلَبَشِر َأْزَواًجا, َوَخَلَؼ َلُهْؿ َأْزَواَج ا

َيااةَ  {922}األىعررام: [ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] َقْقلِااِف َتَماااَلك  ْٔ َوَأىَّااُف  ,ا

َْرِض,  ْٕ اَماَواِت َوا اِموُع اْلَبِحاوُر, َوَأىَّاُف َلاُف َمَقالِواُد الوَّ ٌء َوُهَق الوَّ ْ
َلْوَس َكِمْثلِِف َشل

ـْ َيَشااُء َوَيَقاِدُر  ْزَع لَِما ـْ َيَشااُء  -َوَأىَُّف ُهَق الَِّذي َيْبُواُط الارِّ  -َأْي ُيَياوُِّقُف َطَلاك َما

ٍء َطلِوٌؿ.
ْ
 َوُهَق بُِكؾِّ َشل

اَؾ َفَمَلْوكُ  َع َوُيَحلِّ ـْ َيْواَتِحؼر َأْن ُيَشارِّ ُمقا ِصَفاِت َما ْؿ َأيرَها اْلُمْولُِمقَن َأْن َتَتَفهَّ

ـْ َكافٍِر َخِووٍس َحِقوٍر َجاِهٍؾ.
َٓ َتْقَبُلقا َتْشِريًما مِ َ , َو   1س َوُيَحرِّ

 ازابّع: ِٕ ََا ََٖرا ايصَّ ٘ٔ ٔفٞ  ِٝ َٜٔجُب َعًَ  ،ٍِ َُِطًٔ  َّ َّ ُن ِِ َأ ِٔ ُضَٛز٠ٔ  ،اِعًَ َٔ ٙٔ اِيآَٜأت،  َٖٔر  ٌُ ُّ َتَأ

َّد   :ََُخ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] َأي َقْقُلُف َتَماَلك 
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 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ﮾ ﮽ ﮼   ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

          ﯁ ﯀ ﮿

 - [28 - 25محمد  ] [        

ـْ َوَتَدبرِرَها, َواْلَحَذُر التَّا ر مِمَّ  َنَّ َكثِوًرا مِمَّ
ِ
ِديِد: ٕ ـَ اْلَقِطوِد الشَّ

نَْتُف مِ ا َتَيمَّ

َنَّ 
ِ
ِديِد: ٕ ـَ اْلَقِطوِد الشَّ

نَْتُف مِ ـَ َداِخُلقَن باَِل َشؽ  فِوَما َتَيمَّ َينَْتِوُبقَن لِْلُمْولِِمو

ـَ َكاِرُهقَن لَِما َىزَّ  ـَ َوَغْربِوِّو ـْ َشْرِقوِّو
اِر مِ َة اْلُكفَّ ٍد َطامَّ َ  الُل َطَلك َرُسقلِِف ُمَحمَّ

 
ر
. , َوُهَق َهَذا اْلُقْرآُن َوَما ُيَبوِّنُُف بِِف النَّبِل ـِ نَ ـْ الور

ِء  مِ َٓ ًُ ـْ َقاَ  لَِه َفُكؾر َم

َْمِر, َفُهَق َداِخٌؾ فِل َوطِ  ْٕ َلُف الُل  َسنُِْوُمُكْؿ فِل َبْمِض ا ـَ لَِما َىزَّ اِر اْلَكاِرِهو وِد اْلُكفَّ

َيِة. ْٔ  ا

ااِذيـ يتبُمااقن  َماار َكالَّ ْٕ ـْ َيُقااقُ  َلُهااْؿ  َساانُِْوُمُكْؿ فِاال ا ـْ َذلِااَؽ مِاا َوَأْحااَرى مِاا

َٓ َشاؽَّ  ِء  َٓ ًُ َ  الُل, َفاٌِنَّ َها ـَ َكِرُهقا َما َىزَّ ِذي ـَ بَِذلَِؽ لِلَّ ـَ اْلَقْضِموََّة ُمِْوِمو اْلَقَقاىِو

ااُهُؿ الْ  ـْ َتَتَقفَّ َبُماقا َماا َأىَُّهْؿ مِمَّ َماَلئَِكاُة َيْياِرُبقَن ُوُجاقَهُهْؿ َوَأْدَبااَرُهْؿ, َوَأىَُّهاُؿ اتَّ

ـَ  َأْسااَخَط الَل َوَكِرُهااقا ِرْضااَقاَىُف, َوَأىَّااُف ُمْحاابٌِط َأْطَماااَلُهْؿ. َفاْحااَذْر ُكااؾَّ اْلَحااَذِر مِاا

َْمِر. ْٕ ـَ َقاُلقا  َسنُِْوُمُكْؿ فِل َبْمِض ا ِذي ُخقِ  فِل الَّ   1س الدر

 عٛاقب احلهِ بػري َا أْصٍ اهلل: :اخاَّط 

 َٔ تسى احلهِ بهتاب ايًَّ٘ قصُ٘ ايًَّ٘: -أ

  -  -طـ طلال * 
ِ
َٓ »َيُقاقُ    قاا   إِىِّال َقاْد َساِمْمُت َرُساقَ  الل َأ
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ْ ـَةٌ 
َفا َسَ ُؽقُن َِ ؟ َقااَ   «إِكَّ

ِ
 َِقنِف كَِ ن». َفُقْلُت  َما الَمْخَرُج مِنَْها َيا َرُسقَ  الل

ِ
اُب ا 

ـْ  َكَبُل َما َقْبَؾُؽْؿ َوَخَبُر َما َبْعَدُكْؿ، َوُحْؽُؿ َما َبْقـَُؽْؿ، َوُهَق الَػْصُؾ َلنْقَس بِنالَفْزِل، َمن

 
ِ
ُف ا ُ، َوُهنَق َحْبنُؾ ا  ـْ اْبَ َغك الُفَدى َِل َغْقرِِه َأَيؾَّ ـْ َنبَّاٍر َقَصَؿُف ا ُ، َوَم َتَرَكُف ِم

َٓ َتِزينُغ بِنِف الَؿ ِ  نَراُط الُؿْسنَ ِؼقُؿ، ُهنَق الَّنِذي  ْكُر الَحؽِنقُؿ، َوُهنَق الصِّ ، َوُهَق النذِّ ـُ ق

َٓ َيْشنَبُع ِمـْنُف الُعَؾَؿناءُ  َٓ َتْؾَ بُِس بِِف إَْلِسـَُة، َو َٓ َيْخَؾنُؼ َطَؾنك َكْثنَرِة  ،إَْهَقاُء، َو َو

َٓ َتـَْؼِضل َطَوائُِبُف، ُهَق الَّ  ، َو دِّ ُـّ إِْذ َسنِؿَعْ ُف َح َّنك َقناُلقا:الرَّ  ڀ] ِذي َلْؿ َتـَْ ِف الِون

ـْ َطِؿَؾ  {3، 9}اجلن: [ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀ ڀ ـْ َقاَل بِِف َصَدَ ، َوَم َم

ـْ َدَطا إَِلْقِف َهَدى إَِلك ِصَراٍط ُمْسَ ِؼقؿٍ  ـْ َحَؽَؿ بِِف َطَدَل، َوَم   1س .«بِِف ُأِنَر، َوَم

 :َٔ أعظِ أضباب تػري ايدٍٚ-ب

ومـ أراد الل سمادتف:  ,وهذا قد جرى مرة بمد مرة يف زماىنا وغور زماىنا

جملف يمت  بما أصاب غوره, فوولؽ مولؽ مـ أيَّده الل وىحره, ويجتنب 

 چ چ چ] مولؽ مـ خذلف الل وأهاىف: فٌن الل يقق  يف كتابف 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 [   ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[41 -42ج  الح]

ٓ  ,فقد وطد الل بنحر مـ ينحره, وىحاره هاق ىحار كتاباف وديناف ورساقلف

 ىحر مـ يحكؿ بغور ما أىز  الل ويتكلؿ بما ٓ يملؿ.

                                      
  مـ صريؼ حووـ بـ 3334  رقؿ  س  , والدارمل2956رقؿ    س  رواه الرتمذي1س

طلل الجْمفل طـ حمزة الزيات طـ أبل المختار الْائل طـ ابـ أخل الحارث 

 إطقر طـ الحارث إطقر طـ طلل بف.
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 ٚقٛع ايبأع ٚايتفسم: -ج

 * 
ِ
ـِ ُطَمَر, َقاَ   َأْقَبَؾ َطَلْونَا َرُساقُ  الل  ْب

ِ
ـْ َطْبِد الل َينا َمْعَشنَر », َفَقااَ   َط

: َلننْؿ َتْظَفننرِ اْلؿُ  َـّ  َأْن ُتننْدِرُكقُه
ِ
، َوَأُطننقُذ بِننا  َـّ ـَ َخْؿننٌس إَِذا اْبُ ِؾقننُ ْؿ بِِفنن َفنناِنرِي

َْوَنناُع الَّ ِنل  ْٕ قِفُؿ الطَّاُطقُن، َوا
َشا َِ ََ  َّٓ ، َح َّك ُيْعِؾـُقا بَِفا، إِ ل َقْقٍم َقطُّ

اْلَػاِحَشُة َِ

ـْ َمَضْ  َِل َأْسَلَِِفُؿ الَّ  َّٓ َلْؿ َتُؽ ـَ َمَضْقا، َوَلْؿ َيـُْؼُصنقا اْلِؿْؽَقناَل َواْلِؿقنَزاَن، إِ ِذي

ننْؾَطاِن َطَؾننْقِفْؿ، َوَلننْؿ َيْؿـَُعننقا َزَكنناَة  ِة اْلَؿُئقَكننِة، َوَنننْقِر السُّ ، َوِشنندَّ ـَ ننـِق ُأِخننُذوا بِالسِّ

َٓ اْلَبَفائُِؿ  َؿاِء، َوَلْق ـَ السَّ َّٓ ُمـُِعقا اْلَؼْطَر ِم َلنْؿ ُيْؿَطنُروا، َوَلنْؿ َيـُْؼُضنقا َأْمَقالِِفْؿ، إِ

َلَخُذوا َبْعَض َما  ََ ـْ َغْقرِِهْؿ،  ا ِم َّٓ َسؾََّط ا ُ َطَؾْقِفْؿ َطُدوًّ ، َوَطْفَد َرُسقلِِف، إِ
ِ
َطْفَد ا 

ا َأْكَزَل ا ، َوَيَ َخقَُّروا ِمؿَّ
ِ
ُ ُفْؿ بِؽَِ اِب ا  ل َأْيِديِفْؿ، َوَما َلْؿ َتْحُؽْؿ َأئِؿَّ

َّٓ َنَعَؾ َِ  ُ، إِ

  1س.«ا ُ َبْلَسُفْؿ َبْقـَُفؿْ 

 أَس جيب إٔ ُٜتفطَّٔ ي٘:ادّضضا : 

  َّْـ لاف,   2س  وهنا قال ابـ أبل العز شارح الطحاوية أمر يجاب أن ُياتف

وهق أن الحكؿ بغور ما أىاز  الل قاد يكاقن كفاًرا ينقاؾ طاـ المّلاة, وقاد يكاقن 

اا, وإماا كفاًرا أصاغر, طلاك ممحوًة كبورًة أو صاغورًة, ويكاق ن كفاًرا  إماا مجازي 

الققلوـ المذكقريـ, وذلؽ بحوب حا  الحكؿ  فٌىف إن اطتقد أّن الحكؿ بماا 

أو اساتهان باف, ماع توقناف أىاف حكاؿ الل:  ,وأىاف مخوَّار فواف ,أىز  الل غور واجب

                                      
  , ويف سندهما ابـ 8/333  س  , ورواه أبق ىموؿ يف الحلوة4219  س  رواه ابـ ماجة1س

  4/542  سلموتدر أبل مالؽ, خالد بـ يزيد, وهق ضموػ, ورواه الحاكؿ يف ا

  .126رقؿ   سالولولة الححوحة بٌسناد حوـ. اىظر 

  ذكر الشارح هذا الكال  طند شرحف لقق  الْحاوي  وٓ ىكفر أحًدا مـ أهؾ القبلة 2س

  .267...اىظر  سص.بذىب ما لؿ يوتحلف
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أىااز  الل, وطلمااف يف هااذه فهااذا كفااٌر أكاا , وإن اطتقااد وجااقب الحكااؿ بمااا 

وطااد  طنااف, مااع اطرتافااف بيىااف موااتحؼ  للمققبااة: فهااذا طاااٍص,  , 1سمااةالقاق

ويومك كافًرا كفًرا مجازي ا أو كفًرا أصغر, وإن جهاؾ حكاؿ الل فوهاا, ماع باذ  

فهذا مخْئ, لاف أجاٌر طلاك  :جهده واستفراغ وسمف يف ممرفة الحكؿ وأخْائف

  2س اجتهاده, وخًْه مغفقر.

 :ِ٘ٝٓٔب  َت

, والنظاااا  اإلداري فِااال يجاااب التنباااف إَِلاااك الْ 
ّ
اااْرِطل فااارع َباااوـ النظاااا  الشَّ

 الحاكموة.

 الَِّذي يقتيك تحكوماف اْلكْفار 
ِّ
ـَ النَِّظاِ  اْلَقْضِمل اْطَلْؿ َأىَُّف َيِجُب التَّْفِحوُؾ َبْو

َٓ َيْقَتِيل َذلَِؽ. ـَ النَِّظاِ  الَِّذي  َْرِض, َوَبْو ْٕ َمَقات َوا  بخالؼ الوَّ

. َوإِيَضاُح َذلَِؽ أَ  ، َوَشْرِطلٌّ  نَّ الـَِّظاَم ِقْسَؿاِن: إَِداِريٌّ

َداِريُّ  ا اْْلِ ُُماقِر َوإِْتَقاُىَهاا َطَلاك َوْجاٍف َغْواِر ُمَخاالٍِػ َأمَّ ْٕ   الَِّذي ُيَراُد بِِف َضْبُط ا

ـْ َبْمَدُهؿْ  َحاَبِة, َفَم ـَ الحَّ
َٓ ُمَخالَِػ فِوِف مِ َٓ َماىَِع مِنُْف, َو ْرِع, َفَهَذا   .  لِلشَّ

ـِ النَّبال  َوَقْد َطِمَؾ ُطَمُر  ـْ َذلَِؽ َأْشَواَء َكثِوَرًة َما َكاَىاْت فِال َزَما
, مِ

ـْ َحَيَر. ـْ َغاَب َوَم ْبِط, َوَمْمِرَفِة َم َْجِؾ اليَّ
ِ
 َكَكْتبِِف َأْسَماَء اْلُجنِْد فِل ِديَقاٍن ٕ

 ومثال ذلؽ:

َْيِ,  -1 تِل َتْحِمُؾ ِدَيَة اْلَخ َلاْؿ َيْفَماْؾ َذلِاَؽ, َوَلاْؿ  َمَع َأنَّ النَّبل اْلَماقَِلة الَّ

                                      
 يتحدث طـ الققائع والقيايا الحالَّة.   هق هنا 1س

  .323س    اىظر  شرح المقودة الْحاوية2س
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َّٓ َبْمَد َأْن َوَصَؾ َتُبقَ   ـْ َغْزَوِة َتُبقَ  إِ ـِ َمالٍِؽ َط  .َيْمَلْؿ بَِتَخلرِػ َكْمِب ْب

ـِ ُأَموَّاَة َوَجْملِاِف إِيَّاَهاا ِساْجنًا  َوَكاْشتَِرائِِف َأْطنِل ُطَمَر  -2 َداَر َصاْفَقاَن ْبا

َمِة, َمَع َأىَُّف فِل َمكَّ  َٓ َأُبق َبْكٍر. َة اْلُمَكرَّ  َلْؿ َيتَِّخْذ ِسْجنًا ُهَق َو

َٓ ُيَخاالػ  اا  ُُماقِر مِمَّ ْٕ ْتَقااِن ا
تِال ُتْفَماُؾ إِلِ اِة الَّ َداِريَّ

ُُماقِر اإْلِ ْٕ ـَ ا
َفِمْثُؾ َهَذا مِ

, َوَتنْظِوِؿ إِ  ـَ ِفو َٓ َبْيس بِِف. كتنظوؿ شًون اْلُمَقضَّ ْرع  َْطَماِ  َطَلك َوْجاٍف الشَّ ْٕ َداَرِة ا

ـْ  َٓ َيْخُرُج َطا َٓ َبْيَس بِِف, َو َْىظَِمِة اْلَقْضِموَِّة  ْٕ ـَ ا
ْرَع. َفَهَذا النَّْقُع مِ َٓ ُيَخالُِػ الشَّ

ِة. ـْ ُمَراَطاِة اْلَمَحالِِح اْلَمامَّ
ْرِع مِ  َقَقاِطِد الشَّ

ننْرِطلّ  ننا الـَِّظنناُم الشَّ َْرض   اْلُمَخااالػ لتَوَأمَّ ْٕ ااَمَقات َوا شااريع خااالقل الوَّ

َْرِض. ْٕ َمَقات َوا  فتحكومف كفر بخالؼ الوَّ

ُْىَثك فِل اْلِموَراِث َلْوَس بٌِِْىَحااٍ , َوَأىَُّهَماا  ْٕ َكِر َطَلك ا َكَدْطَقى َأنَّ َتْفِيوَؾ الذَّ

 َيْلَزُ  اْستَِقاُؤُهَما فِل اْلِموَراث.

ْوَج  َد الزَّ ْجَؿ َوَكَدْطَقى َأنَّ َتَمدر َّْاَلَع ُضْلاٌؿ لِْلَماْرَأِة, َوَأنَّ الارَّ اِت ُضْلٌؿ, َوَأنَّ ال

ْىَواِن, َوَىْحَق َذلَِؽ. َٓ َيُوقُغ فِْمُلَها بِاإْلِ َْْع َوَىْحَقُهَما َأْطَماٌ  َوْحِشوٌَّة   َواْلَق

ـَ النَِّظاِ  فِل َأْىُفِس اْلُمْجَتَمِع َوَأْمَقالِ 
ِهْؿ َوَأْطَراِضِهْؿ َفَتْحكِوُؿ َهَذا النَّْقِع مِ

ٌد َطَلك  َْرِض, َوَتَمرر ْٕ َمَقات َوا َوَأْىَوابِِهْؿ َوُطُققلِِهْؿ َوَأْدَياىِِهْؿ ُكْفٌر بخالؼ الوَّ

َها َوُهَق َأْطَلُؿ بَِمَحالِِحَها  ـْ َخَلَؼ اْلَخاَلئَِؼ ُكلَّ َماِء الَِّذي َوَضَمُف َم ىَِظاِ  الوَّ

ـْ َأنْ  ا َكبِوًرا ُسْبَحاَىُف َوَتَماَلك َط ٌع آَخُر ُطُلق   ے ے ھ] َيُكقَن َمَمُف ُمَشرِّ

 ں ڱ ڱ] ,{39}الشورى: [ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
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 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ] ,{81}يوىس: [ ۓ

 [ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

  1س.{996}النحل:

 طلااك ىفوااؽ وطلااك مااـ إن الرباىوااة أن تقااوؿ شاارع الل أقننقل: اوخ اًمنن* 

ويف  ,وتحارفاتؽ ,ويف طملاؽ ,وطلاك أوٓد  ,فتقوؿ شرع الل يف بوتؽ ,تمق 

واطلؿ أن الذي يتكلؿ طـ التغوور يف كؾ شلء إٓ مـ ىفواف لاـ يغوار  ,أخالقؽ

 شوًئا.

 

 

 

 

 

                                      
 بتحر .  .262/ 3  س  أضقاء البوان يف إيياح القرآن بالقرآن1س
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 املبخح ايطادع

 ايسبإْٝٛ حفظ١

 

ة رساق  الل ولون ,فهؿ حفظة لكتاب الل ,مـ صفات الرباىووـ أهنؿ حفظة

 [ گ گ گ گ ک ک ک] قااااااااا  تمااااااااالك  ,

 . {22}ادائ ة:

بااؾ هاال  ,وهاال قيااوة لوواات سااهلة ,وهنااا لنااا وقفااات مااع قيااوة الحفااظ

ولنتيمؾ ما قالاف اإِلَمااُ  اْلَكبِواُر اْباـ اْلَجاْقِزيِّ  ,كما أسلفنا ,خحقصوة للرباىووـ

 َطَلْوِف حوث يقق   إِنَّ الَل 
ِ
َتنَا بِِحْفِظ اْلُقاْرآِن َواْلِمْلاِؿ, َوَقاْد  َخصَّ  َرْحَمُة الل ُأمَّ

ُحِػ  ـَ الحر
ـْ َقْبَلنَا َيْقَرُءوَن ُكُتَبُهْؿ مِ اا  , 1سَكاَن َم َوٓ َيْقِدُروَن َطَلك اْلِحْفِظ, َفَلمَّ

                                      
,  َقاَ   {982}األعرا : [ ۓ ے ے]  َتَماَلك َقْقلِفِ  فِل  َقَتاَدةُ  َقاَ    1س  أجدُ  إِىِّل َربِّ

َْلَقاِح  فِل ْٕ ةً  ا ةٍ  َخوْرَ  ُأمَّ ـِ  ْقنَ َوَينْهَ  بِاْلَمْمُروِ   َيْيُمُرونَ  لِلنَّاِس, ُأْخِرَجْت  ُأمَّ  اْلُمنَْكِر, َط

تِل َفاْجَمْلُهؿْ  ةُ  تِْلَؽ   َقاَ  . ُأمَّ  .َأْحَمدَ  ُأمَّ

,  َقاَ   َْلَقاِح  فِل َأِجدُ  إِىِّل َربِّ ْٕ ةً  ا َخُرونَ  ُهؿُ  ُأمَّ ْٔ  – الَخْلِؼ  فِل آَخُرونَ  َأْي  - ا

تِل اْجَمْلُهؿْ  الجنة , َربِّ  دخق  الوابققن يف ةُ  تِْلَؽ   َقاَ  . ُأمَّ  .َأْحَمدَ  ُأمَّ

,  َقاَ   َْلَقاِح  فِل َأِجدُ  إِىِّل َربِّ ْٕ ةً  ا  - كَِتاَبُهؿْ  - َيْقَرُءوَىَها ُصُدوِرِهؿْ  فِل َأَىاِجوُلُهؿْ  ُأمَّ

ـْ  َوَكانَ   َوَلؿْ  َشْوًئا, مِنَْها َيْحَفُظقا َلؿْ  َرَفُمقَها إَِذا َحتَّك ىََظًرا, كَِتاَبُهؿْ  َيْقَرُءونَ  َقْبَلُهؿْ  َم

َْاُهؿْ  اللَ  َوإِنَّ   َقَتاَدةُ  َقاَ  . َيْمِرُفقهُ  ُتَها َأْط ةُ  َأيَّ ُمَّ ْٕ ـَ  ا ـَ  َأَحًدا ُيْمِْفِ  َلؿْ  َشْوًئا اْلِحْفظِ  مِ  مِ

َُمؿِ  ْٕ ,  َقاَ  . ا تِل اْجَمْلُهؿْ  َربِّ ةُ  تِْلَؽ   َقاَ  . ُأمَّ  الدر الحديث. اىظر..... .َأْحَمدَ  ُأمَّ

ْوخ َأُبق   أخرجلوقا  الووقص  553/ 3س بالميثقر التفوور يف المنثقر  َقَتاَدة َطـ الشَّ

  . 479/ 3سكثور ابـ تفوور ُمقَسك. واىظر َقاَ  
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, َفَكْواَػ َىُقا
ِ
ـُ الل ـْ ِحْفظِِف, َفَقاُلقا  َهَذا اْب

ـْ َجاَء ُطَزْيٌر َفَقَرَأ التَّْقَراَة مِ قُ  بُِشاْكِر َما

ـْ  ـْ َضْهِر َقْلٍب, ُثؿَّ َلْوَس فِل إَُمِؿ مِمَّ ـَ مِنَّا َيْقَرُأ اْلُقْرآَن َط ـَ َسْبِع ِسنِو َلنَا َأنَّ اْب َخقَّ

, َفٌِىَّاُف َياْرِوي  ـُ ـْ َىبِوِِّف َأْقَقاَلُف َوَأْفَماَلُف َطَلاك َوْجاٍف َيْحُحاُؾ بِاِف الثَِّقاُة إِٓ َىْحا َينُْقُؾ َط

اِوي إَِلاك َأْن َيِحاَؾ إَْماُر ا ـْ َسالٍِػ, َوَينُْظُروَن فِل ثَِقِة الارَّ ْلَحِديَث مِنَّا َخالٌِػ َط

ـْ  ـْ َصاِحوَفٍة ٓ ُياْدَرى َما ُر إَُماِؿ َياْرُووَن َماا َيْذُكُروَىاُف َطا
, َوَساائِ

ِ
إَِلك َرُساقِ  الل

ـْ َىَقَلَهاا, َوَهاِذِه اْلمِ  نَْحاُة اْلَمظِوَماُة َىْفَتِقاُر إَِلاك ِحْفظَِهاا بِاَدَواِ  َكَتَبَها, َوٓ ُيْمَرُ  َم

ـَ  ـْ َسَلِفنَا َيْحَفُظاقَن اْلَكثِواَر مِا
َراَسِة, لَِوْبَقك اْلَمْحُفقُظ, َوَقْد َكاَن َخْلٌؼ َكثِوٌر مِ الدِّ

ـَ اإِلَطااَدِة َماْوال إَِلاك اْلَكَوا وَن مِا ِؾ, َفاٌَِذا اْحَتااَج إَْمِر, َفآَ  إَْمُر إَِلك َأْقَقاٍ  َيِفارر

َهاِة َأىَُّهاْؿ ُيِمواُدوَن  ْلُت َطَلاك اْلُمَتَفقِّ َأَحُدُهؿ إَِلك َمْحُفقٍظ َلْؿ َيْقِدْر َطَلْوِف, َوَلَقْد َتَيمَّ

 َذلِاَؽ, َوإَِذا اْفَتَقاَر إَِلاك 
َ
ـِ َأْو َثالًثا, َفٌَِذا َمرَّ َطَلك َأَحِدِهْؿ َيْقَماِن َىِول َتْو ْرَس َمرَّ الدَّ

 
ْ
ِ  َشل ـْ تِْلَؽ اْلَمْوَيَلِة فِل اْلُمنَاَضَرِة َلْؿ َيْقاِدْر َطَلاك َذلِاَؽ, َفاَذَهَب َزَمااُن إَوَّ

ٍء مِ

َبُب َأىَُّف َلْؿ َيْحُكْمُف. ٓ, َوالوَّ   1سَضائًِما, َوُيْحَتاُج َأْن َيْبَتِدَئ اْلِحْفَظ لَِما فِوِف َأوَّ

 :ِِ  اِيَخحِّ َع٢ًَ ٔحِفٔظ اِئعًِ

 يب ىب مب] قٓت فِل ِحْفِظ اْلِمْلِؿ َكثِوَرٌة, َوَيْكِفل مِنَْهاا َقْقُلاُف إن اْلَمنْقُ 

  {99}ادجادلررررة: [ جث يت ىت مت خت حت جت
ِّ
 إِنَّ   »َوَقااااْقُ  النَّبِاااال

  2س.«اْلَؿَلئَِؽَة َلَ َضُع َأْنـَِحَ َفا لَِطالِِع اْلِعْؾِؿ، ِرًيا بَِؿا َيْطُؾُع 

ـَ اْلَؿْعُؼنقِٓت: ـَ َأنَّ ا َوَيْؽِػل ِم ـْ َأْهلِاِف, َوَينِْفاُر مِا ـْ َلاْوَس مِا ِطواِف َما ْلِمْلاَؿ َيدَّ

ٓ َيْخَفك َأنَّ اْرتَِفااَع َقاْدِر اْلَماالِِؿ بِِمْقاَداِر ِطْلِماِف, ,النرْوَبِة إَِلك اْلَجْهِؾ, َواْلَجاِهُؾ,
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 َفٌِْن َقؾَّ َقلَّْت ِرْفَمُتُف.

َؿـِْزُلَؽ ِطـَْد  ِخنرِ  َينٍة ُيَؼاُل لَِؼاِرِئ اْلُؼْر نِ »َوفِل اْلَحِديِث  *  ََ : اْقَرْأ، َواْرَ ، 

ـْ َحِفاَظ مِاَئاَة  ،«َتْؼَرُأ بَِفا , َوٓ َم ـْ َحِفَظ اْلُكؾَّ ـْ َحِفَظ ىِْحَػ اْلُقْرآِن َكَم َوَلْوَس َم

َؾ بِاْلِحْفِظ. ـْ َحِفَظ َأْلًفا. َوَطَلك َهَذا َفَلْوَس اْلِمْلُؿ إِٓ َما ُححِّ  َحِديٍث َكَم

   َاٍم:ق ـُ َهؿَّ اِ  ْب زَّ ااَ  َفاال  اَل َطْبُد الرَّ ُكؾر ِطْلٍؿ ٓ َيْدُخُؾ َماَع َصااِحبِِف اْلَحمَّ

ُه, َوَأْىَشَد   َتُمدر

اااارُ  ْْ  َلااااْوَس بِِمْلااااٍؿ َمااااا َحااااَقى اْلِقَم

 

اااْدرُ  ...   1س َماااا اْلِمْلاااُؿ إِٓ َماااا َحاااَقاُه الحَّ

  ُِٝح ا ِٔ َح َٔ ًِٔخِفٔظ  ٌْ ٔي ِٖ َٛ َأ ُٖ  ِٔ ََ ِٖال:ٔصَف١ٔ  َِٝظ َأ ِٔ َي ََ َٚ  ١َٔٝ َٚاِئخًِ  يصَُّٛز٠ٔ 

  : ْأِس َغْواَر ُمْواَتِقوٍؿ َد َّ َطَلاك  يؼنقل اْبنـ اْلَونْقِزيِّ َمَتاك َكااَن َشاْكُؾ الارَّ

َماِغ. ْأُس َصِغوًرا  َد َّ َطَلك َرَداَءِة َهْوَئِة الدِّ َماِغ, َوإَِذا َكاَن الرَّ  َرَداَءٍة فِل الدِّ

َماِغ َما َلاْؿ َيْقَتاِرْن بِاِف َجاْقَدُة  َوإِْن َكاَن َكبِورَ  ْأِس َلْوَس بَِدلِوٍؾ َطَلك َجْقَدِة الدِّ الرَّ

َماِغ َوُوُفاقِرِه, َوإِْن َقُحاَرْت  ِة الادِّ ْت َطَلك ُققَّ َقَبُة َغلِوَظًة َدلَّ ْكِؾ, َوإَِذا َكاَىِت الرَّ الشَّ

. دِّ  َوَدقَّْت َفبِاليِّ

ـْ بِنَْوُتااُف َغْوااُر ُمَتنَاِساا ُجااِؾ َوَماا َبٍة َحَوااك َرِديًئااا َحتَّااك فِاال َفْهِمااِف َوَطْقلِااِف مِْثااَؾ الرَّ

اِغوِر  , اْلَقِحاوِر إََصاابِِع, اْلُمْواَتِديِر اْلَقْجاِف, اْلَمظِاوِؿ اْلَقاَماِة, الحَّ ـِ ْْ اْلَمظِوِؿ اْلاَب

 اْلَهاَمِة, اللَِّحوِؿ اْلَجْبَهِة.

ٌة, َفَح  - ـُ ُمْرَتدَّ َّْاٌ .َوإَِذا َكاَىِت اْلَمْو  اِحُبَها َكْوالُن َب
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ْقَداُء َدلِوٌؾ َطَلك َكَوٍؾ َوَبالَدٍة. -  َواْلَحَدَقُة الوَّ

 َوإَِذا َكاَن َأْىُفُف َغلِوًظا ُمْمَتلًِئا, َفُهَق َقلِوُؾ اْلَفْهِؿ. -

ـِ َتُد ر َطَلك َجْقَدِة  - ْْ َْاَفُة اْلَب ـْ َكاَن َىِحوَػ اْلَقْجِف َفُهَق َفِهٌؿ, َوَل  اْلَمْقِؾ.َوَم

ااَماِ   - ااُػ فِاال النَِّحاااِ  َواليِّ ْْ ااقِ  َأْكَثااُر, َواللر ْر َواْلَغَباااَوُة َواْلَغْفَلااُة فِاال ال

ا, َواْلَفْهاُؿ َوافِاًرا,  َأْضَهُر, َوَمَتك َتنَاَسَبِت إَْطَياُء, َواْطَتَدَ  اْلَقَقاُ  َكاَن اْلَمْقُؾ َتام 

ًُ ْٓكتَِواِب اْلُمُلقِ    ُمْمكِنًا.َوالتََّهور

ِذي. - ًْ  َوَقْد َيْحُحُؾ َهَذا ُثؿَّ َيْغلُِب اْلِمَزاُج َفُو

ااْفَراُء َلااْؿ ُيَياارَّ  ااَؾ اْلِحْفااُظ, َفااٌَِذا َغَلَبااِت الحَّ ُْ ااْقَداُء َب َفٌِىَّااُف َمَتااك َغَلَبااِت الوَّ

 اْلِحْفُظ.

  : لُّ
اْقَداِء ٓ َيْحَفاُظ َشاوْ  َوَقاَل إِْبَراِهقُؿ اْلَحْربِ ًئا, إِىََّماا َيْحَفاُظ َصاِحُب الوَّ

ْفَراِء.  َصاِحُب الحَّ

 َوَمَتك َكاَن اْلِمَزاُج َباِرًدا, َكاَن َصاِحُبُف َبلِوًدا, َقلِوَؾ اْلَفْهِؿ.

اْمِر  اُة الشَّ اْقِن, َوقِلَّ ـْ َطالَمِة َرَداَءِة اْلِمَزاُج ُباُروَدُة اللَّْماِس, َواْبوَِيااُض اللَّ
َومِ

 َمَع َبَواِضِف.

ااَجاَطِة,  ـِ َوالشَّ ْه َكاِء َوالااذِّ ا َيابًِوااا, َد َّ َطَلااك الااذَّ َوَمَتااك َكاااَن اْلِمااَزاُج َحااار 

ْمِر َوُجُمقَدُتُف َوَسَقاُدُه.  َوَطالَمُتُف َكْثَرُة الشَّ

اَجاُع  ـُ اْلَفِهاُؿ, اْلَماقِاُؾ الشر َواْلِمَزاُج اْلُمْمَتاِدُ  ُهاَق اْلَكامِاُؾ, َوَصااِحُبُف اْلَفِْا

اااُط فِااال إُُماااقِر َوَطالَمُتاااُف  َأْن َيُكاااقَن َمْلَمُواااُف ُمْمَتاااِدٓ, فِااال اْلَحاااَراَرِة اْلمُ  َتَقسِّ
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. ـِ َم ـَ اْلُهَزاِ  َوالوِّ ا َبْو ًْ   1س َواْلُبُروَدِة, َوَيُكقَن ُمَتَقسِّ

 :ُِٓر ايصَِّػِس َُ َِٜبَدُأ   اِئخِفُظ 

ـْ َحااِ  ومتك اْطَتَدَ  اْلِمَزاُج, َوَتَكاَمَؾ اْلَمْقُؾ, َأوْ  ِّ مِا
ابِل َجَب َذلَِؽ َيَقَظُة الحَّ

ْىَوا َد َّ َطَلااك ُقُحااقِر   إُُمااقِر, َفااٌِْن َصَلااَب ِرْفَمااَة الاادر
َ
ُلااُب َمَمااالِل ْْ ِصااَغِرِه, َفَتااَراُه َي

اُف َطَلاك َخاالٍِؼ َوَجَباْت َطَلْواِف َصاَطُتاُف َواْمتَِثااُ   ـِ اْسَتْحَياَر َطْقَلاُف, َدلَّ َفْهِمِف, َٕنَّ َم

َب إَِلْوِف, َوَطلَِؿ َأىَُّف ٓ َيْقاُرُب إِٓ بِااْلِمْلِؿ َواْلَمَماِؾ, َفَجادَّ فِال أَ  َلَب التََّقرر َْ َوامِِرِه, َف

ُلُب اْلَغاَيَة فِل اْلِمْلِؿ ُثؿَّ َيْخاُرُج  ْْ ٍض َفَتَراُه َي ـْ َغْوِر آمٍِر, َوٓ ُمَحرِّ
َتْحِحوِؾ َذلَِؽ مِ

ْهِد فِ  اك بِِف إَْمُر إَِلك الزر ِؾ, ُثاؿَّ َيَتَرقَّ
ـَ اْلَفَيائِ

ـُ مِ
ل اْلَفاىِل, َوَتْحِحوِؾ ُكؾِّ َما ُيْمكِ

َؼ, َوَقاَ  الُل َتَماَلك  ـْ َكُمَؾ ُوفِّ  ں ں ڱ] إَِلك َمَحبَِّة اْلَحؼِّ ُسْبَحاَىُف, َوَم

 .{89}األىبواء: [ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

َتاُف َتْمِشال بِاِف, َفَهِذِه ِصاَفُة اْلَغاَياِة, َوَذلِاَؽ ٓ َيْحَتااُج  ٍض: َٕنَّ ِهمَّ إَِلاك ُمَحارِّ

ٍض,  ـْ َيْحَتااُج إَِلاك ُمَحارِّ اْبَواُن َبْماَد َذلِاَؽ  َفِمانُْهْؿ َما َوُهَق َقاِطٌد, ُثؿَّ َيَتَفاَوُت الحِّ

ـْ َيْتَماُب َمَماُف الا ـْ ُتنَبُِّهاُف بَِيْيَواَر َتنْبِواٍف, َومِانُْهْؿ َما ائُِض, َوُهُؿ إَْكَثاُر, َومِانُْهْؿ َما رَّ

َياَضَة.   2س َوَجْبَلُتُف ٓ َتْقَبُؾ الرِّ

 :َع٢ًَ اِئخِفٔظ ِّ ١َُٝ ايصَّٔب  َتِسٔب

ـْ ُرِزَع  , َفَم ِّ
بِل َوَمَتك اْطَتَدَ  اْلِمَزاُج َوَتَكاَمَؾ اْلَمْقُؾ, َأْوَجَب َذلَِؽ َيَقَظَة الحَّ

ـْ َوَراِء ذَ  َدُه النََّظاَفااَة َوَلااًدا, َفْلَوْجَتِهااْد َمَمااُف, َوالتَّْقفِوااُؼ مِاا لِااَؽ, َفَونَْبِغاال َلااُف َأْن ُيَمااقِّ
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ـَ َأَخااَذُه بِِحْفااِظ  َفااُف بِااأَداِب َفااٌَِذا َبَلااَغ َخْمااَس ِساانِو ااَغِر, َوُيَثقِّ ـَ الحِّ َهاااَرَة مِاا َّْ َوال

َغِر  ـُ فِوَما َبْمُد َتْرتِوَب اْلَمْحُفقَضاِت, َفٌِنَّ اْلِحْفَظ فِل الحِّ َىْقٌش فِال اْلِمْلِؿ, َوَسنَُبوِّ

ٌة َتُحثراُف َطَلاك اْكتَِوااِب اْلِمْلاِؿ َبْماُد َفاال  ـْ َلُف ِهمَّ ر َوَلْؿ َيُك
بِل َحَجٍر, َوَمَتك َبَلَغ الحَّ

  1س َفالَح َلُف.

 :َُِخُفٛٔظ ِّ اِي ُٕ َطِسِٜل َأِحَها َٝا  َب

ِريُؼ فِل َأْحَكامِِف َكْثَرُة اإِلَطاَدِة, َوالنَّاُس َيَتَفاَوُتقَن فِال َّْ ـْ  ال َذلِاَؽ  َفِمانُْهْؿ َما

ِة التَّْكَراِر.  َيْثُبُت َمَمُف اْلَمْحُفقُظ َمَع قِلَّ

ـْ ٓ َيْحَفُظ إِٓ َبْمَد التَّْكَراِر اْلَكثِوِر.  َومِنُْهْؿ َم

 َفَونَْبِغل لإِلِْىَواِن َأْن ُيِموَد َبْمُد اْلِحْفَظ, لَِوْثُبَت َمَمُف اْلَمْحُفقُظ.

 
ر
َنناِل »   َوَقْد َقاَ  النَّبِل ـْ ُصنُدوِر الرِّ ُف َأَشدَّ َتَػِصنقًّا ِمن نِكَّ ََ َتَعاَهُدوا اْلُؼْر َن 

ـْ ُطُؼِؾَفا ـَ الـََّعِؿ ِم  .«ِم

  : قَراِزيُّ ٍة, َوإِْن َكااَن إلكواا  َوَكاَن َأُبق إِْسَحاَ  الشِّ ْرَس مِاَئاَة َمارَّ ُيِموُد الادَّ

ًة. ـَ َمرَّ  ُيِموُد َسْبِمو

  ـُ َأبِنل َبْؽنرٍ الـَّْقَسناُبقِريُّ اْلَػِؼقنُف:َوَقاَل َلـَا ا ـُ ْب ٓ َيْحُحاُؾ اْلِحْفاُظ  ْلَحَس

ًة. ـَ َمرَّ َّ َحتَّك ُيَماَد َخْمِوو
 إَِلل

  : ـُ ْرَس فِل َبْوتِِف مَِراًرا َكثِوَرًة, َفَقاَلاْت  َوَحَؽك َلـَا اْلَحَس َأنَّ َفِقوًها َأَطاَد الدَّ

 َحِفْظُتُف َأَىا. َلُف َطُجقٌز فِل َبْوتِِف َقدْ 
ِ
 َوالل
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ا َكاَن َبْمَد َأيَّاٍ .  َفَقاَ   َأِطوِديِف َفَيَطاَدْتُف َفَلمَّ

ْرَس, َفَقاَلْت  َما َأْحَفُظُف.  َقاَ   َيا َطُجقُز, َأِطوِدي َذلَِؽ الدَّ

ُر َطدَّ اْلِحْفِظ لَِئال ُيِحوَبنِل َما َأَصاَبِؽ.   1س َقاَ   إِىِّل ُأَكرِّ

 َُِخُفَٛظاُت:ٔذِنُس اأَل َٗا اِي َُٜهسَُّز ٔفٝ  َِٚقأت ائَّتٞ 

, َوَمَتاك َرَأى  ـْ ُيِريُد اْلِحْفَظ َأْن َيَتَشااَغَؾ بِاِف فِال َوْقاِت َجْماِع اْلَهاؿِّ َينَْبِغل لَِم

ـُ َفاٌِنَّ اْلَقلِواَؾ َيْثُبا َظ, َوَيْحَفاُظ َقاْدَر َماا ُيْمكِا ُت َىْفَوُف َمْشُغقَ  اْلَقْلِب َتَرَ  الاتََّحفر

 َواْلَكثِوُر ٓ َيُحُحْؾ.

, َوفِل اْلَبَكِر, َوِطنَْد ىِْحِػ  َحِر لَِمْقِضِع َجْمِع اْلَهؿِّ َوَقْد ُمِدَح اْلِحْفُظ فِل الوَّ

اللَّْوِؾ, َوٓ َينَْبِغل َأْن ُيْحَفاَظ َطَلاك َشااصِِئ َىْهاٍر َوٓ بَِحْياَرِة َخْياٍر لِاَئال َيْشاَتِغَؾ 

افَِلِة.اْلَقْلُب َوإََىاضُِر الْ  ـَ الوَّ
  2س َمالَِوُة أحمد مِ

اِذي  ـِ لَِوُكقَن َذلَِؽ َكاْلبِنَااِء الَّ ـَ اْلِحْفِظ َيْقًما َأْو َيْقَمْو
َوَينَْبِغل َأْن ُيِريَح َىْفَوُف مِ

.  ُيَراُح لَِوْوَتِقرَّ

 :َُِخُفَٛظأت َٔ اِي َٔ  ُ٘ َِٓبٔػٞ َتِكٔدمُي َٜ  ََا 

ُ  َما َينَْبِغل َتْقِديُمُف مُ  لِوِؾ َطَلاك َمْمِرَفاِة َأوَّ َمٌة فِل آْطتَِقاِد َتْشَتِمُؾ َطَلاك الادَّ َقدِّ

 ُسْبَحاَىُف, َوُيْذَكُر فِوَها َما ٓ ُبدَّ مِنُْف, ُثؿَّ َيْمِرُ  اْلَقاِجَباِت ُثاؿَّ ِحْفاَظ اْلُقاْرآِن ُثاؿَّ 
ِ
الل

 َسَماَع اْلَحِديِث.
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َمٍة فِل النَّ  ـْ ِحْفِظ ُمَقدِّ
ْحِق َيُققُ  بَِها اللَِّواُن, َواْلِفْقاُف ُطْماَدُة اْلُمُلاقِ , َوٓ ُبدَّ مِ

َوَجْمُع اْلُمُلقِ  َمْمُدوٌح إِٓ َأنَّ َأْقَقاًما َأْذَهُباقا إَْطَمااَر فِال ِحْفاِظ النَّْحاِق َواللرَغاِة, 

ـْ َذلِا اُؾ َطا َؽ َلاْوَس بَِماْذُمقٍ  َوإِىََّما ُيْمَرُ  بَِها َغِريُب اْلُقْرآِن َواْلَحِديِث َوَماا ُيَفيَّ

 َغْوَر َأنَّ َغْوَرُه َأَهؿر مِنُْف.

َوإِنَّ َأْقَقاًما َأْذَهُبقا َأْزَماَىُهْؿ فِل ُطُلقِ  اْلُقْرآِن َفاْشَتَغُلقا بَِماا َغْواره َأْصاَلح مِنْاُف 

ـْ َتْيوِوِمِف فِل َهَذا.
َقاذِّ اْلَمْهُجقَرِة, َواْلُمْمُر َأْىَفُس مِ ـَ الشَّ

 مِ

ـٌ  َوإِنَّ  َأْقَقاًما َأْذَهُبقا َأْطَماَرُهْؿ فِل ُصُرِع اْلَحاِديِث, َوَلَمْماِري إِنَّ َذلِاَؽ َحَوا

.  إِٓ َأنَّ َتْقِديَؿ َغْوِر َذلَِؽ َأَهؿر

ـْ َذلِاَؽ,  اِذي ُهاَق َأْلاَزُ  مِا ـَ ٓ َيْمِرُفاقَن اْلِفْقاَف الَّ ِٓء اْلَمْذُكقِري ًُ َفنََرى َأْكَثَر َه

ـَ  اَماِع َواْلكَِتاَباِة َذَهاَب َزَمااُن اْلِحْفاظِ  َوَمَتك َأْمَما َوإَِذا  ,َصالِاُب اْلَحاِديِث فِال الوَّ

, َوإَِذا َأَرْدَت َأْن َتْماِرَ  َشاَرَ  اْلِفْقاِف  ـر َلاْؿ َيْقاِدْر َطَلاك اْلِحْفاِظ اْلُمِهاؿِّ َطَلِت الوِّ

َغااِة, َوِساوَبَقيْ   فِاال اللر
ِّ
ـٍ فِاال َفااْىُظْر إَِلااك َمْرَتَبااِة إَْصاَمِمل ـِ َمِمااو ِف فِاال النَّْحااِق, َواْبا

 فِل اْلِفْقِف.
ِّ
افِِمل ـَ َذلَِؽ َوَمْرَتَبِة َأْحَمَد َوالشَّ َجاِ , َكْؿ َبْو  َمْمِرَفِة الرِّ

ـَ َيَدْياِف َشااب   ـَ اْلِفْقاِف َباْو ـ  َلُف إِْسنَاٌد ٓ َيْمِرُ  َشاْوًئا مِا ُثؿَّ َلْق َحَيَر َشْوٌخ ُمِو

ٌف َفجَ  , َوَهاَذا َيْكِفال فِال َفْياِؾ ُمَتَفقِّ اابر اَؿ الشَّ اْوُخ, َوَتَكلَّ اَءْت َمْوَيَلٌة  َسَكَت الشَّ

 اْلِفْقِف.

ـْ َأْصَحاِب اْلَحِديِث بُِمُلقِ  اْلَحاِديِث, َوَأْطَرُضاقا 
َوَلَقْد َتَشاَغَؾ َخْلٌؼ َكثِوٌر مِ

ـْ َمْوَيَلٍة فِل إَْحَكا ِ  ُلقا َط
ا ُسئِ ـِ اْلِفْقِف, َفَلمَّ  اْفُتِيُحقا. َط

 َيُقاقُ   
َّ
اُز, َأْخَبَرَىا اْلَخِْوُب, َقاَ   َساِمْمُت اْلَبْرَقااىِل َأْخَبَرَىا َأُبق َمنُْحقٍر اْلَقزَّ
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ـِ َصااِطٍد َفَجاَءْتاُف اْماَرَأٌة َفَقاَلاْت   َقاَ  َأُبق َبْكٍر إَْبَهِرير اْلَفِقوُف  ُكنُْت ِطنَْد َيْحَوك ْب

ْوُخ َما َْْت فِوَهاا َدَجاَجاٌة َفَماَتاْت؟ َهاِؾ اْلَمااُء َصااِهٌر َأْ   َأيرَها الشَّ َتُققُ  فِل بِْئٍر َساَق

ـْ  َجاَجُة فِل اْلبِْئِر؟ َقاَلْت  َلاْؿ َتُكا َِْت الدَّ َىِجٌس؟ َفَقاَ  َيْحَوك  َوْيَحِؽ َكْوَػ َسَق

ٌء.
ْ
ْوتَِها َحتَّك ٓ َيَقَع فِوَها َشل َّْ َّْاًة, َفَقاَ   َأٓ َغ  ُمَغ

  :  ُقْلُت  َيا َهِذِه إِْن َكاَن اْلَماُء َتَغوََّر َوإِٓ َفُهَق َصاِهٌر. َقاَل إَْبَفرِيُّ

  : لُّ
ـِ َداُوَد َوُهاَق  َوَقاَل إِْبَراِهقُؿ اْلَحْربِ  ْبا

ِّ
َبَلَغنِل َأنَّ اْمَرَأًة َجاَءْت إَِلك َطلِال

ـَ َيَدْيااِف مِْقااَداُر َأْلااِػ َىْفااٍس, َفقَ  ُث َوَبااْو اَلااْت  بِحاادقة أزاري َفَقاااَ   بَِكااِؿ ُيَحاادِّ

 اْشَتَرْيتِِف.

ـَ ِدْرَهًما. ـِ َوِطْشِري  َقاَلْت  بِاْثنَْو

ااَرِة الظَِّهااِر, َوَلاِق اتََّواَع اْلُمُماُر ََٕمْرُتاَؽ  ْت َقاَ   آه, آه َأَمْرَىاَهاا بَِكفَّ ا َمرَّ َفَلمَّ

اا َقُحاَر اْلُمُماُر َوَجاَب َتْقاِديُؿ اْلُمِهاؿِّ بِاْستِْقَحاِء ُكؾِّ ِطْلاٍؿ إِِذ اْلُكاؾر َمْماُدوٌح,  َفَلمَّ

  1س َوإَْفَيِؾ.

 َٔ ُُِبَسِشٜ  :ٔذِنُس َبِعِض اِيُخفَّأظ اِي

 :ٌٍ َِٓب ُٔ َح َُُد ِب  َأِح

   َـ ـْ َرَأْيااَت مِاا ـِ ُسااَلْوَماَن, َقاااَ   قِوااَؾ  َٕبِاال ُزْرَطااَة  َماا ااِد ْباا ـْ ُمَحمَّ َطاا

ـَ َأْح  ثِو اِذي اْلَمَشايِِخ اْلُمَحدِّ ـُ َحنَْباٍؾ, ُحاِزَرْت ُكُتُباُف اْلَواْقَ  الَّ َفَظ؟ َقاَ   َأْحَماُد ْبا

 َطَشَر َحْمال َوَطْدٓ, َما َكاَن َطَلك َضْهِر كَِتاٍب مِنَْها َحاِديُث 
ْ
َماَت فِوِف, َفَبَلَغِت اْثنَل

َثنَا ُفالٌن, َوُكؾر َذلَِؽ َكاَن َيْحَفُظُف مِ  ْْنِِف َحدَّ    ـْ َضْهِر َقْلبِِف.ُفالٍن, َوٓ فِل َب
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   َـُ َحنَْبٍؾ َيْحَفُظ َأْلَػ َأْلاِػ َحاِديٍث, َفِقواَؾ  :وقال أبق ُزْرَطة َكاَن َأْحَمُد ْب

 َلُف  َوَما ُيْدِريَؽ؟ َقاَ   َذاَكْرُتُف, َوَأَخْذُت َطَلْوِف إَْبَقاَب.

  :ـَ َأْحَمدَ  وقال َأُبق َبْؽرٍ اْلَخلُل  ْب
ِ
ـِ َحنَْبٍؾ َيُققُ   َقااَ   َسِمْمُت َطْبَد الل ْب

ـَ اْلُمَحنِّػ, َفٌِْن ِشاْئَت َتْواَيُلنِل 
ـْ ُكُتِب َوكِوٍع, مِ

لِل َأبِل  ُخْذ َأيَّ كَِتاٍب ِشْئَت مِ

ـِ اْلَكاااالِ , َحتَّاااك ُأْخبِاااَرَ  بِاإِلْسااانَاِد, َوإِْن ِشاااْئَت بِاإِلْسااانَاِد َحتَّاااك ُأْخبِاااَرَ   َطااا

  1سبِاْلَكالِ .

 ُٔ ِّٝٔب: َضٔعُٝد ِب َُُط  اِي

 َأَحاٌد َأْطَلاَؿ * 
َ
ـِ اْلُمَواوِِّب َقااَ   َماا َبِقال ـْ َساِموِد ْبا ـِ إِْبَراِهوَؿ, َط ـْ َسْمِد ْب َط

 
ِ
  2س َوَأُبق َبْكٍر َوُطَمُر مِنِّل. بُِكؾِّ َقَياٍء َقَياُه َرُسقُ  الل

  اأَلِغَعٔح ُٔ ُٕ ِب َُا ِٝ ُّ»ُضًَ َُٚد ايطِّٔجِطَتأْ  «:َأُبٛ َدا

اِظ.كَ  ـْ كَِباِر اْلُحفَّ
 اَن َطالًِما مِ

  :َقاَل َأُبنق َداُوَد  
ِ
ـْ َرُساقِ  الل َخْماَس مِاَئاِة َأْلاَػ َحاِديٍث,  َكَتْباُت َطا

. َجَمْماااُت فِواااِف َأْرَبَماااَة آٍٓ  َوَثَمااااِن مِاَئاااِة  ـُ ااانَ نَْتُف الور اْىَتَخْباااُت مِنَْهاااا َماااا َتَيااامَّ

  3سَحِديٍث.

 ِب ٔ٘ ُِٝد ايًَّ َِٜصَٜد ُعَب  ِٔ ِِ ِب ُّ»ُٔ َعِبٔد اِيَهِسٜ  «:َأُبٛ ُشِزَع١َ ايسَّاِش

 َكاَن إَِماًما ُمْتِقنًا, َحافًِظا َغِزيَر اْلِحْفِظ.

                                      
  . 51 53  سالحفاظ كبار وذكر الملؿ حفظ طلك الحث  1س

  . 66  ص  سالحفاظ كبار وذكر الملؿ حفظ طلك الحث  2س

  . 75  ص  سالحفاظ كبار وذكر الملؿ حفظ طلك الحث  3س



  

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 064 ُٗ ٞٓٔفٞ امَلِف ْٔ ِّ ايُكِسآ ٛ 

   ـْ َأبِل ُزْرَطاَة, َقاْد َحِفاَظ
ـُ َحنَْبٍؾ  َما َجاَوَز اْلِجْوُر َأْحَفَظ مِ َقاَ  َأْحَمُد ْب

 ِستَّ مِاَئِة َأْلٍػ.

  ـِ ُساَلْوَماَن الترْواَتِرير َقااَ   َساِمْمُت  َجْمَفرٍ  لوطـ أب ِد ْب ـُ ُمَحمَّ َأْحَمُد ْب

ـَ َسانًَة, َوَلاْؿ ُأَصالِْماُف ُمنْاُذ َكَتْبُتاُف,  َأَبا ُزْرَطَة َيُققُ   إِنَّ فِل َبْوتِل َما َكَتْبُتُف ُمنُْذ َخْمِوو

ِة َوَرَقٍة  ٍر َوإِىِّل َأْطَلُؿ فِل َأيِّ كَِتاٍب ُهَق, فِل َأيَّ ْْ ُهَق, فِل َأيِّ َصْفٍح ُهاَق, فِال َأيِّ َسا

ـَ اْلِمْلِؿ إِٓ َوَطاُه َقْلبِل, َفٌِىِّل ُكنْاُت َأْمِشال فِال ُساقِع 
ُهَق, َوَما َسِمَع ُأُذىِل َشْوًئا مِ

ـَ اْلُغَرِ  َصْقَت اْلُمَغنَِّواِت َفَيَضاُع ُأْصاُبِمل فِال ُأُذىِال َمَخاَفاَة َأنْ 
 َبْغَداَد َفَيْسَمُع مِ

 َيِمَوُف َقْلبِل.

   ْـ اِزير َطا َؾ َأُباق ُزْرَطاَة الارَّ
ـِ َحْمَكَقْيِف قا   ُسائِ ـِ َجْمَفِر ْب د ْب وطـ ُمَحمَّ

 َأْلااَػ َحااِديٍث َهااْؾ 
ْ
اِزيَّ َيْحَفااُظ مِاااَئَتل َّْالِع  َأنَّ َأَبااا ُزْرَطااَة الاارَّ َرُجااٍؾ َحَلااَػ بِااال

 َحنََث؟ َفَقاَ   ٓ.

 َأْلَػ َحِديٍث, َكَما َيْحَفاُظ اإِلْىَوااُن   ُثؿَّ َقاَ  َأُبق ُزْرَطةَ 
ْ
اِزير  َأْحَفُظ مِاَئَتل الرَّ

  1س ُقْؾ ُهَق الُل َأَحٌد َوفِل اْلُمَذاَكَرِة َثالُث مِاَئِة َأْلِػ َحِديٍث.

 :ٍِّٟٔٗد ََ  ُٔ ِٔ ِب َُ  َعِبُد ايسَِّح

, َوَمالٍِؽ, َوُشْمَبَة,*  ِة  الثَّْقِريِّ مَّ
ـِ إَئِ ـْ كَِبااِر  َرَوى َط

. َوَكاَن مِ ـِ اَدْي َواْلَحمَّ

اِظ.  اْلُحفَّ

   ِّـُ اْلَؿِديـِل ـِ َواْلَمَقاِ , َلَحَلْفاُت َأىِّال َلاْؿ َقاَل اْب ْك ـَ الرر   َلْق َأىِّل َحَلْفُت َبْو

. ـِ ْحَم ـْ َطْبِد الرَّ
 َأَر َأَحًدا َأْطَلَؿ بِاْلَحِديِث مِ
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  :ـُ َيْحَقك ُد ْب , َوُكاؾر َماا مَ  َوَقاَل ُمَحؿَّ ـِ كَِتاًبا َقاطر ْحَم ا َرَأْيُت ِطنَْد َطْبِد الرَّ

 َسِمْمُتُف مِنُْف َسِمْمُتُف ِحْفًظا.

  . ـِ ـِ َيْختُِؿ اْلُقْرآَن فِل ُكؾِّ َلْوَلَتْو ْحَم  َوَكاَن َطْبُد الرَّ

  :  ْبـ ُطَؿَر اْلَؼَقاِريرِيَّ
ِ
 َطْبُد ال وقال ُطَبْقُد ا 

َّ
ـُ َمْهاِدي  َأْمَلك َطَلل ـِ ْب ْحَم رَّ

ـَ َأْلَػ َحِديٍث ِحْفًظا.   1سِطْشِري

 :ُّ َْٔس ايػَِّعٔب  َعا

  َماا َكَتْباُت َساْقَداَء فِال َبْوَيااَء إِٓ َوَأَىاا * 
ر
اْمبِل ـِ ُشْبُرَمَة َقاَ   َقاَ  الشَّ ـِ اْب َط

َثنِل َرُجٌؾ بَِحِديٍث َوَأْحَبْبُت َأْن ُيِمودَ  .َأْحَفُظَها, َوٓ َحدَّ
َّ
  2س ُه َطَلل

 :ُّ ٌَ اِيُبَداِز َُأعٝ ُٔ ِإِض َُّد ِب  ََُخ

طناف  لءوقبؾ أن أكتب أيَّ شا ,إما  الدىوا وأمور المًمنوـ يف طلؿ الحديث

 أقق   

أشااهد الل تمااالك أىِّاال أحااب اإلمااا  محمااد بااـ اسااماطوؾ البخاااري فوااف 

أكتاب ولق أردت أن  ,وأسي  الل أن يجممنل بف يف صحبة رسقلف  ,سبحاىف

ولكـ تكفونال بماض الققفاات الواريمة ماع  ,اطنف بحوب حبل لف ٕلفت كتابً 

 وأستاذ إستاذيـ. ,إما  المحدثوـ ,الح  الكبور

وأو  ما أذكره حديث ذكر بمض الملماء أن محداع هذا الحديث اإلماا  
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  1سوالل تمالك أطلؿ. ,البخاري

ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة, َقاَ   َقااَ  َرُساقُ  ا*   َط
ِ
ـُ ِطـْنَد الثَُّريَّنا، »  لل ي َلنْق َكناَن الندِّ

اِرَس  ََ ـْ  اِرَس َح َّك َيَ ـَاَوَلفُ  -َأْو َقاَل  -َلَذَهَع بِِف َرُنٌؾ ِم ََ ـْ َأْبـَاِء    2س «.ِم

ولقاد اكتفوات بالنقاؾ ماـ  ,وأن ىذكر بمض إمقر طـ اإلما  البخااري

ولـ أحواؾ إٓ يف ماا خارج  ,تاريخ بغداد ولكـ حذفت إساىود خشوة اإلصالة

 طـ تاريخ بغداد.

   ًَوُرِزَع  ,اإلماا  البخااري َمَهاَر فِال ِطْلاِؿ اْلَحاِديِث  با : اَلققل مس عقـ

 اْلِحْفظ َلُف, َواْلَمْمِرَفة.

 :ْ٘بٛغ ايبدازٟ يف طفٛيت 

طـ أبل جمفر محمد بـ أبل حااتؿ الاقراع النحاقي, َقااَ   قلات ٕبال * 

طوؾ البخاري  كوػ كان بدء أمر  يف صلب الحديث؟ طبد الل محمد بـ إسما

 َقاَ   ألهمت حفظ الحديث وأىا يف الكتاب.

َقاَ   وكؿ أتك طلوؽ إذ ذا ؟ فَقاَ   طشار سانوـ أو أقاؾ, ثاؿ خرجات ماـ 

الكتاب بمد المشر, فجملت اختلػ إلك الداخلل وغوره, َوَقاَ  يقما فوما كاان 

 .«إبراهوؿ سفوان طـ أبل الزبور, طـ»يقرأ للناس  

 فقلت لف  يا أبا فالن إن أبا الزبور لؿ يروه طـ إبراهوؿ.

فاىتهرين, فقلت لف  ارجع إلك إصؾ إن كان طند , فدخؾ وىظار فواف ثاؿ 
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 خرج فقا  لل  كوػ هق يا غال ؟ قلت  هق الزبور بـ طدي بـ إبراهوؿ.

 فيخذ القلؿ منل وأحكؿ كتابف, فقا   صدقت.

كاؿ كنات إذ رددت طلواف؟ فقاا   اباـ إحادى  فقا  لف بمض أصحابف  ابـ

ـِ المبااار  ووكوااع  طشاارة فلمااا صمناات يف ساات طشاارة ساانة, حفظاات كتااب اباا

 وطرفت كال  هًٓء.

 ,ثؿ خرجت مع أمل وأخل أحمد إلك مكة, فلما حججت رجاع أخال هباا

وتخلفاات يف مكااة يف صلااب الحااديث, فلمااا صمناات يف ثمااان طشاارة جملاات 

وأقاويلهؿ وذلاؽ أياا  طبواد الل باـ مقساك,  أصنػ قيايا الححابة والتابموـ

يف اللوااالل المقماارة,  وصاانفت كتاااب التاااريخ إذ ذا  طنااد قاا  الرسااق  

 َوَقاَ   كؾ اسؿ يف التاريخ لف طندي قحة, إٓ أين كرهت تْقيؾ الكتاب.

  سااممت بمااض أصااحابنا, يقااق   َقاااَ  محمااد بااـ  :وَقنناَل السننعداين

ناال الحااحوح مااـ زهاااء ساات مائااة ألااػ إسااماطوؾ  أخرجاات هااذا الكتاااب يم

 حديث.

  َقاَ  لل محماد باـ إساماطوؾ يؼقل ،وطـ محؿد بـ يقسػ الػربري  

البخاااري  مااا وضاامت يف كتاااب الحااحوح حااديثا إٓ اغتواالت قبااؾ ذلااؽ 

 وصلوت ركمتوـ.

  قلاات ٕباال طبااد الل محمااد بااـ َقنناَل  ،وطننـ محؿنند بننـ أبننل حنناتؿ  

 جمواع إسماطوؾ  تحفظ جموع ما أدخلت يف 
َّ
المحنػ؟ فقا   ٓ يخفاك طلال

 ما فوف.
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  :البخاااري  اسااممت محمادً  وطنـ الػربننري محؿند بننـ يقسنػ، َقناَل

بخقارز , يقق   رأيت أبا طبد الل محمد بـ إسماطوؾ, يمنل يف المنا , خلاػ 

قدماف وضاع أباق طباد الل  يمشال فكلماا رفاع النبال  والنبل  النبل 

 المقضع. محمد بـ إسماطوؾ قدمف يف ذلؽ

   ساممت الانجؿ باـ الفياوؾ  :وطـ محؿد بـ يقسنػ الػربنري، َقناَل

يف المنا  خرج مـ قرياة ماساتل,  وكان مـ أهؾ الفهؿ, يقق   رأيت النبل 

إذا خْا خْاقة يخْاق محماد باـ  ومحمد بـ إسماطوؾ خلفف فكان النبل 

 ويتبع أثره. إسماطوؾ وييع قدمف طلك خْقة النبل 

   يف الناق ,  رأيات النبال  يقسنػ الػربنري، يؼنقل:وطـ محؿد بـ

فقا  لل  أيـ تريد؟ فقلت  أريد محماد باـ إساماطوؾ البخااري. فقاا   أقرئاف 

 منل الوال .

  ساممت شاوخل وطـ طبد ا  بـ محؿد بـ إسحا  السؿسار، يؼقل  

يقااق   ذهباات طونااا محمااد بااـ إسااماطوؾ يف صااغره فاارأت والدتااف يف المنااا  

, فقااا  لهااا  يااا هااذه قااد ردَّ الل طلااك ابنِااؽ بحااَره لكثاارة  إبااراهوؿ الخلوااؾ

 بكائؽ, أو لكثرة دطائؽ. َقاَ   فيصبح وقد ردَّ الل طلوف بحره.

   سممت حاشد بـ إساماطوؾ, وطـ محؿد بـ أبل حاتؿ القار ، َقاَل  

يقق   كان أبق طبد الل محمد بـ إساماطوؾ يختلاػ ممناا إلاك مشاايخ البحارة 

 يكتب حتك أتك طلك ذلاؽ أياا , فكناا, ىقاق  لاف  إىاؽ تختلاػ وهق غال  فال

ممنا وٓ تكتب فما ممنا  فوما تحنع؟ فقا  لنا بمد ستة طشرة يقما  إىكماا قاد 

 ما كتبتماا فيخرجناا ماا كاان طنادىا فازاد 
ّ
 وألححتما, فاطرضا طلل

ّ
أكثرتما طلل
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طلاك خموااة طشاار ألاػ حااديث, فقرأهااا كلهاا طااـ ضهاار القلاب حتااك جملنااا 

حكااؿ كتبنااا طلااك حفظااف, ثااؿ َقاااَ   أتاارون أين أختلااػ هاادرا وأضااوع أيااامل؟ ى

 فمرفنا أىف ٓ يتقدمف أحد.

   ّوُروِذي ُكنْااُت بِاْلَبْحااَرِة فِاال  َيُؼننقُل: ،وطننـ ُيقُسننَػ ْبننـ ُمقَسننك اْلَؿننرُّ

ادُ  ـُ إِْساَماِطوَؾ  َجامِِمَها إِْذ َسِمْمُت ُمنَاِدًيا ُينَااِدي, َياا َأْهاَؾ اْلِمْلاِؿ َقاْد َقاِدَ  ُمَحمَّ ْبا

, َفَقاُمقا فِل َصَلبِِف َوُكنُْت َمَمُهْؿ, َفَرَأْينَا َرُجااًل  ـْ فِال لِْحَوتِاِف اْلُبَخاِرير  َشااب ا َلاْؿ َيُكا

االِة َأْحاَدُققا بِاِف  ـَ الحَّ اا َفاَرَغ مِا َُْقاَىِة َفَلمَّ ـَ اْلَبَواِض ُيَحالِّل َخْلاَػ إُْسا
ٌء مِ

ْ
َشل

َد َلُهْؿ َمْجلَِس اإِلْماالِء َفَيَجااَبُهْؿ إَِلاك َذلِاَؽ, َفَقااَ  اْلُمنَااِدي َثاىًِواا َوَسَيُلقُه َأْن َيْمقِ 

 , ـُ إِْساَماِطوَؾ اْلُبَخااِرير اُد ْبا  ُمَحمَّ
ِ
َفنَاَدى فِل َجامِِع اْلَبْحَرِة, َقْد َقِدَ  َأُباق َطْباِد الل

 اَب بَِيْن َيْجلَِس َغًدا فِل َمْقِضِع َكَذا.َفَوَيْلنَاُه َأْن َيْمِقَد َمْجلَِس اإِلْمالِء َفَقْد َأَج 

ااُر  ااُظ َوالنرظَّ ُثقَن َواْلُحفَّ ا َأْن َكااَن بِاْلَغاَداِة َحَياَر اْلُفَقَهااُء َواْلُمَحادِّ َقاَ   َفَلمَّ

ـْ َكَذا َوَكَذا َأْلًفا.
 َحتَّك اْجَتَمَع َقِريٌب مِ

ـُ إِْسامَ  ُد ْب  ُمَحمَّ
ِ
اِطوَؾ لإلِْماالِء, َفَقااَ   َقْباَؾ َأْن آُخاَذ فِال َفَجَلَس َأُبق َطْبِد الل

َثُكْؿ  اإِلْمااالِء, َقاااَ  َلُهااْؿ  َيااا َأْهااَؾ اْلَبْحااَرِة َأَىااا َشاااب  َوَقااْد َسااَيْلُتُمقىِل َأْن ُأَحاادِّ

. ـْ َأْهِؾ َبَلِدُكْؿ َتْوَتِفوُدوَن اْلُكؾَّ ُثُكْؿ بَِيَحاِديَث َط  َوَسُيَحدِّ

ـْ َقْقلِاِف, ُثاؿَّ َأَخاَذ فِال اإِلْماالِء, َفَقااَ   حادثنا  َقاَ   َفَبَقْقا النَّاُس  ُبقا مِا َوَتَمجَّ

ـْ  , ُبَلاَدْيُكْؿ, َقااَ   أخ ىاا َأبِال, َطا ر
اٍد اْلَمَتكِل ـِ َجَبَلَة َأبِل َروَّ ـُ ُطْثَماَن ْب  ْب

ِ
َطْبُد الل

ـِ َأبِال اْلَجْما ـْ َسالِِؿ ْبا ـْ َمنُْحقٍر َوَغْوِرِه, َط ـِ َمالِاٍؽ, َأنَّ ُشْمَبَة, َط ـْ َأَىاِس ْبا ِد, َطا

 
ِّ
ُجُؾ ُيِحبر اْلَقْقَ . َأْطَرابِو ا َجاَء إَِلك النَّبِل , الرَّ

ِ
 َفَقاَ   َيا َرُسقَ  الل

ـْ َأَحعَّ »َفَذَكَر َحِديَث   .«اْلَؿْرُء َمَع َم
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ثااؿ َقاااَ  محمااد بااـ إسااماطوؾ  هااذا لااوس طناادكؿ إىمااا طناادكؿ طااـ غواار 

 منحقر, طـ سالؿ.

  :ا طلك هذا النوؼ, يقاق   وأملك طلوهؿ مجلًو  َقاَل يقسػ بـ مقسك

يف كؾ حديث روى شمبة هذا الحديث طندكؿ كذا, فيما مـ رواية فالن فلاوس 

 ذا ممناه. اطندكؿ, أو كالمً 

  :ن دخااقلل البحاارة أيااا  محمااد بااـ وكااا َقنناَل يقسننػ بننـ مقسننك

ـ طباادة الياابل, الملااؽ بااـ أباال الشااقارب, وهااال  الاارأي, وأحمااد باا طبااد

 وحمود بـ مومدة, وغورهؿ.

 ثؿ دخلت البحرة مرات بمد ذلؽ.

 :ٙذنس ٚصف ايبصسٜني ايبدازٟ َٚدحِٗ إٜا 

  :ساممت حاشاد باـ إساماطوؾ, يقاق    طـ محؿد بـ أبل حاتؿ، َقاَل

كنت بالبحرة فوممت قدو  محمد بـ إسماطوؾ, فلما قاد , َقااَ   محماد باـ 

 .بشار  دخؾ الوق  سود الفقهاء

  :اظ الدىوا أربمة  أبق زرطة باالري,  وطـ بـدار محؿد بـ بشار قال حفَّ

وطبد الل باـ طباد الارحمـ الادارمل بوامرقند,  ,ومولؿ بـ الحجاج بنووابقر

 ومحمد بـ إسماطوؾ البخاري ببخارى.

  :سااممت محمااد بااـ إسااماطوؾ  وطننـ محؿنند بننـ أبننل حنناتؿ، َقنناَل

ت إلك مجلس محمد بـ بشاار, فلماا البخاري, يقق   لما دخلت البحرة صر

 خرج وقع بحره طلل, فقا   مـ أيـ الفتك؟ قلت  مـ أهؾ بخارى.
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 َقاَ   كوػ تركت أبا طبد الل؟ فيموكت.

 فقا  لف أصحابف  رحمؽ الل هق أبق طبد الل.

 فقا  فيخذ بودي وطاىقنل, َوَقاَ   مرحبا بمـ أفتخر بف منذ سنوـ.

  سااممت محمااد بااـ  ػ، يؼننقل:وطننـ إسننحا  بننـ أحؿنند بننـ خؾنن

إسااماطوؾ غواار ماارة, يقااق   مااا تحاااغرت ىفواال طنااد أحااد إٓ طنااد طلاال ابااـ 

المادينل, ماا ساممت الحاديث مااـ يفِّ إىواان أشاهك طنادي أن أساممف مااـ يف 

.
ّ
 طلل

   َثنِل حامد بـ أحمد, َقاَ   ذكر لملال اباـ المادينل َوَقاَل إسحا   َحدَّ

فواال طنااد أحااد إٓ طنااد طلاال ابااـ قااق  محمااد بااـ إسااماطوؾ  مااا تحاااغرت ى

 المدينل, فقا   ذروا ققلف هق ما رأى مثؾ ىفوف.

  :أتوت طلل ابـ المادينل, فرأيات  وطـ َ ح بـ كقح الـقسابقري، َقاَل

 محمد بـ إسماطوؾ جالوا طـ يمنوف, وكان إذا حدث التفت إلوف كيىف يهابف.

  :ـ إساماطوؾ, سممت محمد ب وطـ محؿد بـ أبل حاتؿ القرا ، َقاَل

يقااق   ذاكاارين أصااحاب طماارو بااـ طلاال بحااديث, فقلاات  ٓ أطرفااف, فوااروا 

بذلؽ, وصاروا إلك طمارو باـ طلال, فقاالقا لاف  ذاكرىاا محماد باـ إساماطوؾ 

 البخاري بحديث فلؿ يمرفف.

 فقا  طمرو بـ طلل  حديث ٓ يمرفف محمد بـ إسماطوؾ لوس بحديث.

  :بـ طبد الل, يقق   َقااَ  لال  وسممت حاشد َقاَل محؿد بـ أبل حاتؿ

أبق محمب أحمد بـ أبل بكر المدينل  محمد بـ إسماطوؾ أفقف طندىا وأبحر 
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 مـ ابـ حنبؾ.

 فقا  رجؾ مـ جلوائف  جاوزت الحد.

وىظرت إلك وجهاف ووجاف محماد باـ  افقا  أبق محمب  لق أدركت مالكً 

 إسماطوؾ لقلت  كالهما واحد يف الفقف والحديث.

 ازٟ دلًظ ايتخدٜح ببػداد ٚاَتخإ ايبػدادٜني ي٘:ذنس عكد ايبد 

  ـَ َطنِدّي َيُؼنقُل: لطنـ َأبِن َة َمَشاايَِخ َيْحُكااقَن  َأنَّ  َأْحَؿننَد ْبن َسااِمْمُت ِطادَّ

, َقااِدَ  َبْغااَداَد, َفَوااِمَع بِااِف َأْصااَحاُب اْلَحااِديِث,  ـَ إِْسااَماِطوَؾ اْلُبَخاااِريَّ ااَد ْباا ُمَحمَّ

ـَ َفاْجَتَمُمقا َوَطَمُدوا إِ  َلك مِاَئِة َحِديٍث, َفَقَلُبقا ُمُتقَىَهاا, َوَأَسااىِوَدَها, َوَجَمُلاقا َماْت

ـٍ آَخاَر, َوَدَفُمقَهاا إَِلاك َطَشاَرِة َأْىُفاٍس,  ـِ لَِماْت َهَذا اإِلْسنَاِد آَخَر, َوإِْسنَاَد َهَذا اْلَمْت

ـْ تِْلا ـْ َحاِديٍث مِا ـَ اْلَمَشاَرِة, َفَواَيَلُف َطا َؽ إََحاِدياِث, َفَقااَ   ٓ َفاْبَتَدَر َرُجاٌؾ مِا

ـْ آَخَر, َفَقاَ   ٓ َأْطِرُفُف, َفَما َزاَ  ُيْلِقل َطَلْوِف َواِحاًدا َبْماَد َواِحاٍد,  َأْطِرُفُف, َفَوَيَلُف َط

ـَ اْلَمَشَرِة, َواْلُبَخاِرير َيُققُ   ٓ َأْطِرُفُف, َوَكاَن َبْمُض اْلُفَهَمااِء َيُقاقُ   
َحتَّك َفَرَغ مِ

 ُجُؾ َفْهٌؿ, َوَبْمُيُهْؿ َيْقِيل َطَلْوِف بِاْلَمْجِز.الرَّ 

ـِ إََحاِديِث, َوُهَق َيُققُ  فِال ُكاؾِّ َحاِديٍث  ٓ  ُثؿَّ اْبَتَدَر َرُجٌؾ آَخُر, َفَوَيَلُف َط

ابِااُع, إَِلااك َتَماااِ  اْلَمَشااَرةِ  ـْ َطَشااَرٍة, ُثااؿَّ الثَّالِااُث, ُثااؿَّ الرَّ , َأْطِرُفااُف, َحتَّااك َفااَرَغ مِاا

ا َفَرُغقا, اْلَتَفَت إَِلك إَوَّ ِ  اا  ,َواْلُبَخاِرير ٓ َيِزيُدُهْؿ َطَلك ٓ َأْطِرُفُف, َفَلمَّ َفَقااَ   َأمَّ

ابِاُع,  ُ , َفُهَق َكَذا, َوَحِديُث الثَّاىِل َكَذا, َوَحِديُث الثَّالِاُث َكاَذا, َوالرَّ َحِديُثَؽ إَوَّ

ـٍ إَِلاك إِْسانَاِدِه, َوُكاؾَّ إِْسانَاٍد إَِلاك َمْتنِاِف, َحتَّك َأَتك َطَلك َتَماِ  اْلَمَشرَ  ِة, َفَردَّ ُكؾَّ َماْت
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  1س َوَفَمَؾ بِأَخِر مِْثَؾ َذلَِؽ, َفَيَقرَّ َلُف النَّاُس بِاْلِحْفِظ َوَأْذَطنُقا َلُف بِاْلَفْيِؾ.

 :ً٘ذنس ايبػدادٜني فط 

  :اساان  أباق اىتهك الحفظ إلك أربمة ماـ أهاؾ خر قال أحؿد بـ حـبؾ

زرطااة الاارازي, ومحمااد بااـ إسااماطوؾ البخاااري, وطبااد الل بااـ طبااد الاارحمـ 

  ماا أخرجات خراساان االومرقندي, والحوـ بـ شجاع البلخل. وقاا  أيًيا

 مثؾ محمد بـ إسماطوؾ البخاري.

  :محماد باـ إساماطوؾ فقواف  وطـ يعؼقب بـ إبراهقؿ الدورقل، يؼقل

 هذه إمة.

  سممت أبا طمرو المواتنور باـ طتواؼ  تؿ، َقاَل:وطـ محؿد بـ أبل حا

البكري, َقاَ   سممت رجاء بـ المرجاك, يقاق   فياؾ محماد باـ إساماطوؾ 

طلك الملماء كفيؾ الرجا  طلك النواء, فقا   لف رجؾ يا أبا محمد كؾ ذلاؽ 

 بمرة, فقا   هق آية مـ آيات الل يمشل طلك ضهر إرض.

  الحاافظ بخاارى يرياد الخاروج  ولما قد  رجاء بـ مرجاك الماروزي

إلك الشاش ىز  الرباط وصار إلوف مشايخنا وصرت فاومـ صاار إلواف, فوايلنل 

إسااماطوؾ, فيخ تااف بوااالمتف, وقلاات لااف  لملااف  طااـ أباال طبااد الل محمااد بااـ

 يجوئؽ الواطة, فيملك طلونا واىقيك المجلس ولؿ َيِجْئ أبق طبد الل.

كاان الواق  الثالاث َقااَ  رجااء  إن أباا  فلما كان الوق  الثاين لؿ يجئاف, فلماا

طبد الل لؿ يرىا أهال للزيارة فماروا بناا إلواف ىقيال حقاف, فاٌين طلاك الخاروج, 

                                      
  . 92  ص  سالحفاظ كبار وذكر الملؿ حفظ طلك الحث  1س
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وكان كالمرتغؿ طلوف, فجئنا بجماطتنا إلوف, ودخلنا طلاك أبال طباد الل, وساي  

ا بف, فقا  لف رجاء  يا أبا طبد الل كنات بإشاقاع إلواؽ وأشاتهل أن تاذكر شاوئً 

 الحديث, فٌين طلك الخروج.مـ 

 َقاَ   ما شئت.

ا ماـ حااديث أياقب, وأباق طبااد الل يجواب إلااك أن فايلقك طلواف رجاااء شاوئً 

سكت رجاء طـ اإللقاء, فقا  ٕبل طبد الل  ترى بقل شلء لؿ ىاذكره؟ فيخاذ 

يقاق  رجاااء  ماـ روى هاذا؟ وأبااق أباق طباد الل محماد بااـ إساماطوؾ يلقال, و

 ا أو أكثر أطدها.ا مـ بيمة طشر حديثً إلك أن ألقك قريبً الل يجلء بٌسناده  طبد

وحاىت مـ أبل طبد الل ىظرة إلك وجهاف فمار   ,اشديدً  اوتغور رجاء تغورً 

 التغور فوف, فقْع الحديث.

فلما خرج رجاء َقاَ  أبق طباد الل محماد باـ إساماطوؾ  أردت أن أبلاغ باف 

 ت.ضمػ ما ألقوتف إٓ أين خشوت أن يدخلف شلء فيموك

  ماا رأيات تحات أدياؿ هاذه  بؽنر محؿند بنـ إسنحا ، يؼنقل: لطـ أب

 الوماء أطلؿ بالحديث مـ محمد بـ إسماطوؾ البخاري.

 :ٟغٗاد٠ اإلَاّ َطًِ يف اإلَاّ ايبداز 

  ـِ إِْساَماِطوَؾ  َيُؼقُل: ،طـ َأْحَؿَد ْبـ َحْؿُدوَن اْلَحاَِظ اِد ْبا ُكنَّاا ِطنْاَد ُمَحمَّ

ـْ  اْلُبَخاِريِّ َفَجاءَ  ـِ ُطَماَر, َطا  ْبا
ِ
ـْ َحاِديِث ُطَبْواِد الل اِج َفَوَيَلُف, َطا ـُ اْلَحجَّ ُمْولُِؿ ْب

 
ِ
ـْ َجابٍِر, َقاَ   َبَمَثنَا َرُسقُ  الل َبْوِر, َط ٍة َوَمَمنَا َأُبق ُطَبْوَدَة. َأبِل الزر  فِل َسِريَّ

ـُ َأبِال َثنَا اْب ـُ إِْسَماِطوَؾ  َحدَّ ُد ْب َثنِل َأِخال َأُباق  َفَقاَ  ُمَحمَّ ُأَوْياٍس, َقااَ   َحادَّ
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اَة,  ـْ َجاابٍِر اْلِقحَّ َبْواِر, َطا ـْ َأبِال الزر , َطا
ِ
ـْ ُطَبْواِد الل ـِ باِلٍ , َطا ـْ ُسَلْوَماَن ْب َبْكٍر, َط

ُْقلِِف.  بِ

ـْ ُمقَسك  ـِ ُجَرْيٍج, َط ـِ اْب ٍد, َط ـِ ُمَحمَّ اِج ْب ـِ َفَقَرَأ َطَلْوِف إِْىَواٌن َحِديَث َحجَّ ْبا

ـْ َأبِاال ُهَرْيااَرَة, َقاااَ    ـْ َأبِوااِف, َطاا ـُ َأبِاال َصااالٍِح, َطاا َثنِل ُسااَهْوُؾ ْباا ُطْقَبااَة, َقاااَ   َحاادَّ

ُفؿَّ َوبَِحْؿِدَ  َأْشنَفُد َأْن ٓ » اَرُة اْلَؿْوِؾِس إَِذا َقاَم اْلَعْبُد، َأْن َيُؼقَل: ُسْبَحاَكَؽ الؾَّ َكػَّ

 .«َأُتقُب إَِلْقَؽ إَِلَف إِٓ َأْكَ  َأْسَ ْغِػُرَ  وَ 

ـْ ُمقَسك  ـُ ُجَرْيٍج, َط ـْ َهَذا اْلَحِديِث؟ اْب
ـُ مِ ْىَوا َأْحَو َفَقاَ  َلُف ُمْولٌِؿ  فِل الدر

ـْ ُسَهْوٍؾ.ا ـِ ُطْقَبَة, َط  ْب

ٌد  ٓ. ْىَوا, َحِديًثا؟ َقاَ  ُمَحمَّ  ُيْمَرُ  بَِهَذا اإِلْسنَاِد فِل الدر

 إِٓ َأىَُّف َمْمُلقٌ .

 ُمْولٌِؿ ٓ إَِلَف إِٓ الَل َواْرَتَمَد. َقاَ   َأْخَبَرىِل بِِف.َفَقاَ  

ـِ  ااِج ْبا ـْ َحجَّ َقاَ   اْسُتْر َما َسَتَر الُل, َفٌِنَّ َهَذا َحِديٌث َجلِوٌؾ َرَواُه اْلَخْلاُؼ َطا

ـِ ُجَرْيٍج, َفَيَلحَّ َطَلْوِف َوَقبََّؾ َرْأَسُف َوَكااَد َأْن يَ  ـِ اْب ٍد, َط  ُمْوالٌِؿ, َفَقااَ  َلاُف ُمَحمَّ
َ
ْبكِال

ـُ إِْسااَماِطوَؾ, َقاااَ   حاادثنا  َثنَا ُمقَسااك ْباا , َحاادَّ   اْكُتااْب إِْن َكاااَن ٓ ُباادَّ
ِ
َأُبااق َطْبااِد الل

, َقااَ   َقااَ  َرُساقُ  
ِ
ـِ َطْباِد الل ـْ َطْقِن ْبا ـُ ُطْقَبَة, َط َثنِل ُمقَسك ْب ُوَهْوٌب, َقاَ   َحدَّ

 
ِ
ارَ »  الل َفَقاَ  َلُف ُمْوالٌِؿ ٓ ُيْبِغُياَؽ إِٓ َحاِساٌد, َوأْشاَهُد َأنَّ  .«ُة اْلَؿْوِؾسِ َكػَّ

ْىَوا مِْثُلَؽ.  َلْوَس فِل الدر
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 املبخح ايطابع

 ايسبإْٝٛ غٗدا٤ 

 

يحملااقن بااوـ جنباااهتؿ  ,لقااد ساابؼ ممنااا أن الرباااىووـ حفظااة لكتاااب الل

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] قاااااا  تماااااالك  ,القااااارآن

وكماا أهنااؿ حفظاة للقاارآن  ,{21}العنكبروت: [ ڻ ڻ ں ں

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک] فهااؿ طلوااف شااهداء قااا  تمااالك 

 .{22}ادائ ة: [ ڳ ڳ

 يا أمة محمد  إن الل أخرجكؿ لتكقىقا شهداء طلاك النااس قاا  تماالك  -

وشااارط ماااـ  ,{922}البقررررة: [ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]

 فهؾ رأيت؟!  ,يشهد أن يرى

رؤية تححؾ باالوقوـ, وأياـ يقوناؽ الاذي باف رأيات إن ال ,هذه هل القيوة

طلاك الاديـ  قاا   اشهودً  ,يف الديـ اشهودً  ,بالديـ اللديـ, شهودً  التكقن شهودً 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک] تماااااااالك 

 .{22}ادائ ة: [ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

  وأحسنـ العطاينا  ،ووقػات منع أحسنـ العطاينا ،ومـ هـا لـا إشارات

 با : ا عقـً هق القؼقـ َلققل مس
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 :ايٝكني يػ١ 

ن  اّلتل تدّ  طلك زوا   وهق راجع إلك ماّدة سي « يقـ»محدر ققلهؿ 

الّشّؽ, وقوؾ  الوقوـ مـ صفة الملؿ فاقع الممرفاة والّدراياة وأخقاهتاا, يقاا   

 طلؿ يقوـ وٓ يقا   ممرفة يقوـ.

  :مار الوقوـ  الملؿ وزوا  الّشّؽ, يقا  مناف  يقنات إ وقال الوقهرّي

وأيقنتف وأيقنت بف واستوقنتف واستوقنت باف وتوّقنات  كّلاف بممناك   ,يقنا سويقنا 

أي طلمتف وتحّققتف, ويقا   هق يقـ, ويقـ ويقاـ, ويقناة, وموقاان  إذا كاان ٓ 

ّٓ أيقنف.  يومع شوئا إ

   :الوقاوـ هاق الملاؿ وإزاحاة الّشاّؽ وتحقواؼ إمار. وقال ابنـ مـظنقر

ـ إيقاىا فهق مققـ, ويقـ يوقـ يقنا فهق يقـ, والوقاوـ  يقا  مـ ذلؽ  أيقـ يقق

ا ٓ شّؽ فواف  ا سأي طلمً ىقوض الّشّؽ, والملؿ ىقوض الجهؾ, تقق  طلمتف يقونً 

أضااا  الحااّؼ إلااك  {89}احلاقررة: [ ے ھ ھ ھ] ويف الّتنزيااؾ المزيااز 

الوقوـ ٓ أّىف غوره, إّىما هق خالحف وأصّحف, فحار بمنزلاة إضاافة الابمض إلاك 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ] لكااّؾ, والوقااوـ هااق المااقت يف ققلااف تمااالك ا

 يف ققلؽ مققـ للّيّمة قبلها. اوإّىما صارت الواء واوً  {11}احلجر: [ ڎ

ـّ  وإذا صّغرهتا رددهتا إلك إصؾ يف ققلؽ مواوقـ. ورّبماا طّباروا طاـ الّظا

. ـّ   1س بالوقوـ, وبالوقوـ طـ الّظ

                                      
 ,  395س التمووز ذوي ائربح ,  2219/ 6س والححاح  157/ 6س المقايوس  1س

 . 4964/ 5س المرب ولوان
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 ا:ايٝكني اصطالّح 

  :1س ـ هق سكقن الفهؿ مع ثبات الحكؿ.الوقو قال الّراغع  

  :الوقاوـ هاق الملاؿ بالّشالء بماد أن كاان صااحبف شااّكا  وقال الؿـاوّي

  2س فوف, ولذلؽ ٓ يْلؼ طلك طلمف تمالك.

  :3س الوقوـ هق أن تملؿ الّشلء وٓ تتخّوؾ خالفف. وقال الؽػقّي  

  :بات المْاابؼ الوقاوـ  هاق آطتقااد الجااز  الّثا وقال يف مقيع  خنر

للقاقع, وقوؾ  هق طبارة طـ الملؿ الموتقّر يف القلب لثبقتاف ماـ سابب متماّوـ 

  4سلف بحوث ٓ يقبؾ آهندا .

  :الوقوـ هق آطتقاد الجاز  المْابؼ الّثابت, أي اّلذي  وقال الّ فاكقّي

فبآطتقاااد يخاارج الّشااؽ, وبالجاااز  يخاارج  ,ٓ ياازو  بتشااكوؽ المتشااّكؽ

, وبا ـّ   5س لمْابؼ يخرج الجهؾ, وبالّثابت يخرج اطتقاد المقّلد.الّظ

  :ّوقال الورناين  ّٓ اطتقاد الّشالء بيّىاف كاذا ماع اطتقااد أّىاف ٓ يمكاـ إ

  6س كذا مْابقا للقاقع غور ممكـ الّزوا .

                                      
 . 552  سالمفردات  1س

 . 347  سالتماريػ مهمات طلك التققوػ  2س

 . 67  سالكلوات  3س

 . 979س الوابؼ المرجع  4س

 . 982 -213س الكلوات  5س

 . 259س التمريفات  6س
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 :ٕايفسم بني ايتصدٜل ٚاإلٜكا 

حاديؼ أّن الوقوـ قاد يكاقن ضارورّيا والتّ  الػر  بقـ الّ صديؼ واْليؼان:* 

اختوارّي إذ قد يحدث الوقوـ وٓ يحدث الّتحديؼ وذلؽ كمـ شااهد ممجازة 

 
ّ
ولؿ يحاّدع باف, هاذا يف الاّدىوا, أّماا يف أخارة فاٌّن الّتحاديؼ يكاقن  النّبل

 
ّ
ّٓ بتحاديؼ النّبال  مقّدما طلك الوقوـ إذ ٓ يحدث الوقوـ بايحقا  أخارة إ

الوقوـ بممنك الّتحاديؼ ساإليماان   وقد يذكر , 1سفوما أخ  بف طـ رّبف يف ذلؽ

  2سللمناسبة بونهما. 

 ّٓ  ا؟َت٢ ٜهٕٛ )يفظ( ايظٔ ٜكٝ

, وقاد ىقاؾ طاـ  ـّ ـّ قد يمّبر طنف باالوقوـ والوقاوـ قاد يمّبار طناف باالّظ إّن الّظ

ـّ يف القرآن فهاق يقاوـ وهاذا مشاكؾ يف كثوار ماـ أياات,  مجاهد ققلف  كّؾ ض

.وقد ذكر المحّقققن ضقابط لتحديد ال ـّ  مراد بالّظ

ـّ محمقدً أحدها طلواف فهاق يقاوـ وحواث وجاد  امثاًبا ا  أّىف حوث وجد الّظ

 .طلوف بالمذاب فهق الّشّؽ. سوهذا مـ جهة الممنك  امتقّطدً  امذمقمً 

ـّ الّثاين ـّ يّتحؾ بف أن سالمخّففة مـ الّثقولة  فهاق شاّؽ وكاّؾ ضا   أّن كّؾ ض

  3سيّتحؾ بف أّن المشّددة فهق يقوـ.

                                      
 .بتحر   979س الكلوات  1س

 . 1547/ 3س الفنقن اصْالحات كشا   2س

  .588س الكلوات  3س
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 ايٝكني: َٓصي١ 

  ـْ َمنَااِز ِ - -قال ابنـ الؼنّقؿ  [ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]   َومِا

ـَ اْلَجَوِد. َوبِاِف َتَفاَضاَؾ  {8}الفاحتة:
وِح مِ يَماِن َمنِْزَلُة الرر

ـَ اإْلِ
ـِ َوُهَق مِ َمنِْزَلُة اْلَوِقو

َر اْلَماامُِلقنَ  . َوَطَماُؾ اْلَقاْقِ  إِىََّماا اْلَماِرُفقَن. َوفِوِف َتنَاَفَس اْلُمَتنَافُِوقَن. َوإَِلْواِف َشامَّ

ـِ  ُولَِد َبْونَُهَما ُحُحاقُ   ْبُر بِاْلَوِقو َج الحَّ َكاَن َطَلْوِف. َوإَِشاَراُتُهْؿ ُكلرَها إَِلْوِف. َوإَِذا َتَزوَّ

. َقاَ  الُل َتَماَلك, َوبَِقْقلِِف  َيْهَتاِدي اْلُمْهَتاُدونَ  ـِ ي َماَمِة فِل الدِّ  چ چ] اإْلِ

 .{32}السج ة: [   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

. َفَقاااَ , َوُهااَق  ـِ َياااِت َواْلَبااَراِهو ْٔ ْىتَِفاااِع بِا
ِ
ـِ بِآ َوَخااصَّ ُسااْبَحاَىُف َأْهااَؾ اْلَوِقااو

ـَ  لِو
 .{35}الذاريات: [ ڻ ڻ ں ں ڱ] َأْصَدُع اْلَقائِ

 , ـَ ـِ اْلَماَلِمو ـْ َبْو
ـِ بِاْلُهَدى َواْلَفاَلِح مِ  ٹ] َفَقاَ  َوَخصَّ َأْهَؾ اْلَوِقو

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .[5 - 4البقرة  ] [   چ چ چ ڃ

, َفَقاَ  َتَماَلك  ـِ ـْ َأْهِؾ اْلَوِقو
ـْ َأْهِؾ النَّاِر  بَِيىَُّهْؿ َلْؿ َيُكقُىقا مِ   َوَأْخَبَر َط

 حص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت خت]

 .{23}اجلاثوة: [   حض جض مص

 َأْرَواُح َأْطَماااِ  اْلَجااَقاِرِح. َوُهااَق َفاااْلَوقِ 
َ
تِاال ِهاال ـُ ُروُح َأْطَماااِ  اْلُقُلااقِب الَّ و

ْيِن الَِّذي َطَلْوِف َمَداُرُه. ُْْب َهَذا الشَّ يِقوَِّة. َوُهَق ُق دِّ  َحِقوَقُة الحِّ

ـْ َخْوَثَماةَ *  ِّ َطا
ـِ التَّْوِمل ـِ َط ْفَواَىْو ـِ الور ـُ َيِزيَد َط   َوَرَوى َخالُِد ْب

ِ
ـْ َطْباِد الل َطا
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 ا
ِّ
ـِ النَّبِل ـِ َمْوُمقٍد َط َٓ َتْحَؿَدنَّ َأَحًدا »َقاَ    ْب . َو

ِ
َـّ َأَحًدا بَِسَخِط ا  َٓ ُتْرِيَق

َٓ َيُسنقُقُف   
ِ
ننِنَّ ِرْزَ  ا  ََ نَؽ ا ُ. 

َـّ َأَحًدا َطَؾنك َمنا َلنْؿ ُيْمتِ َٓ َتُذمَّ ، َو
ِ
ََْضِؾ ا  َطَؾك 

ُه َطـْننَؽ َكَراِهَقننَة َكنناِرٍه. َوإِنَّ ا َ بَِعْدلِننِف َوِقْسننطِِف  إَِلْقننَؽ  َٓ َيننُردُّ ِحننْرُص َحننرِيٍص. َو

ننؽِّ  ، َوَنَعننَؾ اْلَفننؿَّ َواْلُحننْزَن َِننل الشَّ ـِ َيننا َواْلَقِؼننق ننل الرِّ
وَح َواْلَػننَرَح َِ َنَعننَؾ الننرُّ

ْخطِ   «.َوالسُّ

ِؾ. َولَِهَذا ـُ التََّقكر ـُ َقِري . َواْلَوِقو ـِ ِة اْلَوِقو ُؾ بُِققَّ َر التََّقكر  ُفوِّ

ـَ اْقتَِراُن اْلُهَدى بِِف. َؾ َثَمَرُتُف َوَىتِوَجُتُف. َولَِهَذا َحُو َقاُب  َأنَّ التََّقكر  َوالحَّ

 {91}النمررررل: [ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ] َقاااااَ  الُل َتَماااااَلك * 

 
ِ
. َوَقاَلااْت ُرُساااُؾ الل ـُ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ] َفاااْلَحؼر  ُهااَق اْلَوِقااو

 .{93}إبراهوم: [ چ ڃ ڃ

ـُ إَِلك اْلَقْلِب اْمَتأَلَ ُىقًرا َوإِْشاَراًقا. َواْىَتَفاك َطنْاُف ُكاؾر َرْياٍب  َوَمتَّك َوَصَؾ اْلَوِقو

. َفاْمَتأَلَ َمَحبًَّة   َوَشؽ  َوَسَخٍط, َوَهؿ  َوَغؿ 
ِ
. َوَخْقًفا مِنُْف َوِرًضا بِاِف, َوْشاْكًرا َلاُف, لل

ُة َجِموِع اْلَمَقاَماِت َواْلَحامُِؾ َلَها.َوتَ  اًل َطَلْوِف, َوإَِىاَبًة إَِلْوِف. َفُهَق َمادَّ   1سَقكر

والوقوـ يحمؾ طلك مباشرة إهقا  وركقب إخْار, وهق ييمر بالّتقاّد  

دائما, فٌن لؿ يقارىف الملؿ حمؾ طلك المماصب, والملؿ سوحده  ييمر بالّتيّخر 

 , فااٌن لااؿ يحاابف الوقااوـ فقااد يحااّد صاااحبف طااـ المكاسااب دائمااا وباإلحجااا

  2س والمغاىؿ.

                                      
 . 395/ 5س التمووز ذوي بحائر  أييا واىظر . 413/ 2س الوالكوـ مدارج  1س

 . 422/ 5س التمووز ذوي بحائر  2س



  

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 082 ُٗ ٞٓٔفٞ امَلِف ْٔ ِّ ايُكِسآ ٛ 

 :عالَات ايٝكني 

  :ثالثة مـ أطال  الوقوـ  قال الػقروز  بادّي 

 قّلة مخالْة النّاس يف المشرة. -1

 تر  المدح لهؿ يف المّْوة. -2

 الّتنّزه طـ ذّمهؿ طند المنع. -3

ّؾ شلء, والّرجقع إلواف يف كاّؾ أمار, النّظر إلك الل يف ك :أيًضاومـ طلماتف 

  1سوآستماىة بف يف كّؾ حا .

 :أْٛاع ايٝكني 

   الوقاوـ طلاك ثالثاة أوجاف  يقاوـ خا , - -قال أبنق بؽنر النقّرا  

 ويقوـ دٓلة, ويقوـ مشاهدة.

يريااد بوقااوـ الخاا  سااكقن القلااب إلااك خاا  المخاا  ووثققااف بااف, ويقااوـ 

لف مع وثققف بحدقف إدّلة الّداّلة طلك ما أخا   الّدٓلة ما هق فققف وهق أن يقوؿ

بف وهذا كماّمة إخباار باإليماان والّتقحواد وهاق يف القارآن, فٌّىاف سابحاىف ماع 

كقىااف أصاادع القااائلوـ الّحااادقوـ يقااوؿ لمباااده إدّلااة وال اهااوـ طلااك صاادع 

أخباره, فوحمؾ لهؿ الوقوـ مـ القجهوـ, مـ جهة الخا  وماـ جهاة الّتادلوؾ. 

فورتفماقن ماـ ذلااؽ إلاك الّدرجاة الّثالثااة وهال يقاوـ المكاشاافة بحواث يكااقن 

 لمواقهنؿ, فنوابة اإليماان بالغواب هال إلاك القلاب كنوابة 
ّ
المخ  باف كاالمرئل

                                      
 . 397/ 5س الوابؼ المرجع  1س



        

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 083  ٓٞ  ايَعِبُد ايسَّبَّأْ

 إلك الموـ, وهذا أطلك أىاقاع الوقاوـ, وهال اّلتال أشاار إلوهاا طاامر باـ 
ّ
المرئل

ولاوس هاذا ماـ كاال  « الق كشػ الغْاء ماا ازددت يقونًا»طبد القوس يف ققلف  

 باـ أبال صالاب رسق  الل 
ّ
كماا يظنّاف ماـ ٓ  - -وٓ ماـ كاال  طلال

  1س طلؿ لف بالمنققٓت.

 :دزجات ايٝكني 

 القؼقـ طؾك ِلث درنات:

وهق ما ضهر مـ الحّؼ, وقبق  ما غااب للحاّؼ, والققاق   طؾؿ القؼقـ: -أ

ف ودينف اّلذي أضهاره طلك ما قا  بالحّؼ فاّلذي ضهر مـ الحّؼ هق أوامره وىقاهو

طلاك ألواانة رساالف. واّلااذي غاااب للحاّؼ  هااق اإليمااان بالغوااب كالجنّااة والنّااار 

والّحااراط والحواااب وىحااق ذلااؽ, أّمااا الققااق  طلااك مااا قااا  بااالحّؼ أي مااـ 

 أسمائف وصفاتف وأفمالف.

مااا اسااتغنك بااف صاااحبف طااـ صلااب الااّدلوؾ ّٕن الااّدلوؾ  طننقـ القؼننقـ: -ب

فااٌذا كااان الماادلق  مشاااهدا لااف. فااال حاجااة حونئااذ  يْلااب للملااؿ بالماادلق ,

 لالستدٓ .

وهاذه منزلاة الّرساؾ طلاوهؿ الّحاالة والّواال , فقاد رأى  حّؼ القؼنقـ: -ج

باال واساْة, أّماا  - -بمونف الجنّة والنّاار وكّلاؿ الل تماالك مقساك ىبّونا 

 بالنّوبة لنا فٌّن حّؼ الوقوـ يتيّخر إلك وقت الّلقاء.

                                      
 -396/ 5س التمووز ذوي بحائر واىظر. بتحر   418/ 2س الوالكوـ مدارج  1س

425 . 
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ذلؽ  أن يخا   شاخص أّن طناده طواال وأىات ٓ تشاّؽ يف  ومّما يقّضح

صدقف. ثّؿ أرا  إّياه فازددت يقونا, ثّؿ ذقت مناف. فاإّو  طلاؿ الوقاوـ, والّثااين 

 طوـ الوقوـ, والّثالث حّؼ الوقوـ.

فملمنااا أن بالجنّااة والنّااار  طلااؿ الوقااوـ, فااٌذا أزلفاات الجنّااة للمّتقااوـ, 

وؿ للغاويـ, وطاينها الخالئاؼ فاذلؽ  طاوـ وشاهدها الخالئؼ, وبّرزت الجح

الوقااوـ, فااٌذا أدخااؾ أهااؾ الجنّااة الجنّااة, وأهااؾ النّااار النّااار فااذلؽ حونئااذ حااّؼ 

  1سالوقوـ.

 حدٜح ايكسإٓ عٔ ايٝكني: 

 :ايعٌُ يآلخس٠ ديٌٝ ايٝكني 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] قا  تمالك * 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ] وقا  تمالك  ,{2}البقرة: [ ڄ

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ] وقا  تمالك  ,{25}ادائ ة: [   ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 .[5 -4النمؾ  ] [   چ چ

 :ٙايٝكني ٖب١ َٔ اهلل يبعض عباد 

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ] قااااا  تمااااالك * 

                                      
  .422/ 5س التمووز ذوي روبحائ  422/ 2س الوالكوـ مدارج  1س
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 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

  .{995}البقرة: [ ی ی

  اهلل طسٜل إىل ايٝكني:ايٓظس يف خًل 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ] قا  تمالك 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ] وقا  تمالك  ,{98}األىعام: [ ڤ  1سڤ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 وغور ذلؽ مـ أيات. {3}الرع : [   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 :ثٛاب أٌٖ ايٝكني 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ] قااااا  تمااااالك * 

 .{32}السج ة: [ ڌ ڍ

 ٝكني يف أحٛاٍ أٌٖ اآلخس٠:حل اي 

 ں ں ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ] قاااا  تماااالك * 

 ے   ے ھ ھ   ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ

                                      
طلك ما يف ملكقت الومقات وإرض مـ  - -أصلع إبراهوؿ  --الل   1س

المخلققات, فلما طلؿ أىف لوس بودها شلء, وأن أمرها بود الل وحده, صر  وجهف 

طـ هذه إشواء إلك خالؼ هذه إشواء, وتقكؾ طلوف وحده يف جموع أمقره فقا   

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ]

, وهبذا الوقوـ المظوؿ واجف الباصؾ, وأىجاه الل مـ ضلؿ الْغاة, {91}األىعام: [

 فلما ألققه يف النار, أىجاه الل مـ النار, واىتحر التقحود طلك الشر .
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وقاااااا   ,[96 - 92القاقماااااة  ] [   ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵   ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 ہ ہ ہ   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ] تمااااااااااالك 

  .[52 - 48الحاقة  ] [   ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے   ے ھ ھ ھ   ھ ہ

 ايسؤ١ٜ:عني ايٝكني ب 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ] قا  تمالك * 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى   ى ې

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ] وقا  تمالك  ,[22 - 22النمؾ  ] [   حئ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ں ں ڱ ڱ ڱ] وقا  تمالك  ,{29}اد ثر: [ ہ ۀ ۀ

 ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ   ڻ

 .[8 - 5التكاثر  ] [   ے ھ ھ

 حدٜح ايط١ٓ عٔ ايٝكني: 

الوقوـ, وحض طلوف, ورفع مـ شيىف يف كثوار ماـ  --لقد ذكر النبل * 

ـْ  ,إحاديث ـَ ِرَفاَطاَة, َأْخَباَرُه َطا ـِ َطِقواٍؾ, َأنَّ ُمَمااَذ ْبا اِد ْبا ـِ ُمَحمَّ  ْب
ِ
ـْ َطْبِد الل َط

  َأبِوِف, َقاَ   َقاَ  َأُبق َبْكرٍ 
ِ
يُؼ, َطَلك الِمنَْبِر ُثؿَّ َبَكك َفَقااَ   َقااَ  َرُساقُ  الل دِّ  الحِّ

ِ  َطَلك الِمنَْبِر ُثؿَّ َبَكك َفَقاَ    ننِنَّ َأَحنًدا َلنْؿ »َطاَ  إَوَّ ََ َقَة، 
اْسَلُلقا ا َ الَعْػَق َوالَعاَِ
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ـَ الَعاََِقةِ  ـِ َخْقًرا ِم   1س «.ُيْعَط َبْعَد الَقِؼق

جمؾ الَوِقوـ مـ أهؿ أسس صالح إفراد وإمة كلهاا   لالنب بؾ إن* 

  ,ححق  الوقوـ
ِ
، »  َقاَ  َرُسقُ  الل ـِ ْهنِد َواْلَقِؼنق نِة بِالزُّ ُمَّ ْٕ ِل َهنِذِه ا َصَلُح َأوَّ

ََمؾِ  ْٕ    2س «.َوَيْفِؾُؽ  ِخُرَها بِاْلُبْخِؾ َوا

ـْ  ,وقاوـيْلاب ماـ رباف ويادطقه أن يرزقاف ال --وقد كاان النبال *  َطا

 
ِ
َماا َكااَن َرُساقُ  الل ـَ ُطَماَر, َقااَ   َقلَّ ـِ َأبِل ِطْماَراَن, َأنَّ اْبا ـْ  َخالِِد ْب َيُقاقُ  مِا

َْصَحابِِف  
ِ
َطَقاِت ٕ ِء الدَّ َٓ ًُ ـْ َخْشنَق َِؽ »َمْجلٍِس َحتَّك َيْدُطَق بَِه ُفؿَّ اْقِسنْؿ َلـَنا ِمن الؾَّ

ـَ َمعَ  ـِ َمنا َما َيُحقُل َبْقـَـَا َوَبْق ـَ الَقِؼنق ُغـَا بِِف َنـََّ َؽ، َوِم ـْ َصاَط َِؽ َما ُتَبؾِّ اِصقَؽ، َوِم

ْكَقا ُن بِِف َطَؾْقـَا ُمِصقَباِت الدُّ   3س .....«.ُتَفقِّ

ـْ َأبِل َجْمَفاٍر, َأنَّ َرُساقَ   --كما أىف كان *  يوتموذ بالل مـ الشؽ, فَم

 
ِ
ُفؿَّ إِكِّل»َكاَن َيُققُ    الل ـْ  الؾَّ ، َوَأُطقُذ بِنَؽ ِمن ـِ ؽِّ َبْعَد اْلَقِؼق ـَ الشَّ َأُطقُذ بَِؽ ِم

ـِ  ي ـْ َطَذاِب َيْقِم الدِّ ، َوَأُطقُذ بَِؽ ِم ـِ َقاصِق   4س «.ُمَؼاَرَكِة الشَّ

قاا   قاا   --وخا  طلك أمتف الشؽ والرياب, فماـ أبال هريارة * 

ُم َطَؾك ُأمَّ ِل َيْعَػ »  رسق  الل  َؿا َأَتَخقَّ ـِ  إِكَّ   5س «.اْلَقِؼق

                                      
 . 3632  سالجامع وصحوح , 3558  سالرتمذي سنـ  1س

ِحوَحةا ,3845  اْلَجامِع َصِحوح , 12 صس «الزهد» يف أحمد أخرجف  2س  .3427  لحَّ

 .1268  اْلَجامِع َصِحوح,  3522  سالرتمذي  3س

 . 19/ 6  سمحنػ ابـ أبل شوبة  4س

 . 196/ 1س حماد بـ لنموؿ والزهد المبار  ٓبـ والرقائؼ الزهد  5س
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 :َعسف١ ايطًف أ١ُٖٝ ايٝكني 

لقد أدر  سلػ إمة الحالحقن مـ الححابة والتابموـ أهمواة الوقاوـ,  -

ـِ َمْواُمقٍد  ـِ اْبا قاا    --فكاىقا يرفمقن مـ شيىف ويكثرون مـ ذكره, فَما

, َوَخْواُر اْلِغنَاك ِغنَاك الانَّ » ـُ  فِل اْلَقْلِب اْلَوِقاو
َ
ْفِس, َوَخْواُر اْلِمْلاِؿ َماا َوَخْوُر َما ُأْلِقل

ا َكُثَر َوَأْلَهك..   1س .«َىَفَع, َوَخْوُر اْلُهَدى َما اتربَِع, َوَما َقؾَّ َوَكَفك َخْوٌر مِمَّ

الفاارح والاااروح يف الوقااوـ والرضاااا, والغاااؿ »يقاااق    --وكااان  -

 .«والحزن يف الشؽ والوخط

الـناس لنؿ إٓ إن »  --قاا   قاا  رساق  الل  --وطـ الحواـ  -

وقاا   .«-- يمتقا يف الندكقا شنقًئا خقنًرا منـ القؼنقـ، والعاَقنة، َسنؾقهؿا ا 

صدع الل, وصدع رسقلف, بالوقوـ ُهرب مـ النار, وباالوقوـ ُصلبات »الحوـ  

الجنة, وبالوقوـ ُص  طلك المكروه, وبالوقوـ ُأديات الفارائض, ويف ممافااة الل 

  2س .«بقن يف المافوة, فٌذا وقع البالء تباينقاخور كثور, قد والل رأيناهؿ يتقار

 :ٕايٝكني ايبػسٟ ْٛعا 

حوااث يقلااد الْاطااة  ,  يقااوـ طلااك الل, وهااذا يقااوـ المااًمنوـأحنندهؿا

, واإلقبااا  طلااك الل, والتقجااف إلوااف يف جموااع --والمحبااة لل ورسااقلف 

 إحقا .

يقلاد طناد    يقوـ طلك إسباب وإشواء, وهذا يقوـ الكفاار, وهاذاالثاين

                                      
 . 159/  11  سجامع مممر بـ راشد  1س

  .196/ 1  سالزهد والرقائؼ ٓبـ المبار  والزهد لنموؿ بـ حماد  2س



        

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 111  ٓٞ  ايَعِبُد ايسَّبَّأْ

اإلىوان آطتمااد طلاك إساباب, والادطقة إلاك إساباب, والتقجاف إلوهاا يف 

 جموع إحقا .

وبوبب هذا الوقوـ يغفؾ اإلىوان طاـ ماراد الل مناف, وطاـ ماراده ماـ الل, 

 ويشغؾ بدىواه طـ آخرتف, فوشقك يف دىواه, ويخور آخرتف.

 :ايٝكني ضس ايجبات يف املٛاقف ايصعب١ 

 ,نا طـ سبب ثبات بمض الناس يف مقاقػ حواتواة يتمرضاقن لهااإذا تواءل

وسااققط آخااريـ طنااد ىفااس المققااػ ىكتشااػ أهنااؿ يملكااقن صاافات ممونااة 

 يفتقدها أخرون, ومنها وهق مقدمتها الوقوـ.

والذي يمتلاؽ هاذه الحافة يادر  أنَّ كاؾ ماا يحاوبف يف هاذه الحوااة الادىوا 

وإحااقا  ٓ تحاالح إٓ  , بااٌرادة اللفإشااواء ٓ تااييت إٓ ,-بتقاادير مااـ الل 

بٌرادة الل, فهق الذي يفمؾ ما يشاء, ويغوار إذا شااء, ويباد  إذا شااء, فماا شااء 

 ڈ ڈ ڎ] الل كان, وما لؿ يشي لؿ يكاـ, وبواده كاؾ شالء قاا  سابحاىف 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .{36}آل عمران: [   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ,الحافة يادر  أىاف إذا طماؾ باٌخالص فاالل ساوجزيفوالذي يمتلاؽ هاذه 

وأن الظلاؿ إن ُوجاد لاـ يواتمر,  ,أن النحار قااد  ٓ محالاة افحونها يدر  يقونً 

وأن المحاااطب التاال  ,وأن الحواااة زائلااة ,وأن اإلىوااان مبتلااك يف هااذه الحواااة

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] ٕىناا ٓ ىملاؿ الغواب, :ىقاجهها هل خوار لناا

, فكااؿ مااـ {89}التوبررة: [ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ
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إمقر كنا ىمتقد أهنا شّر لنا وقت حدوثها, ثؿ بماد مارور الققات اكتشافنا أهناا 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ] قااا  تمااالك  ,لحااالحنا

 وقاااا  تماااالك  ,{396}البقررررة: [ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 .{91}النساء: [ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې]

  َٔبسب٘:احتُاٍ ايبال٤ عال١َ ع٢ً ثك١ املؤ 

وهاذه المالماة تناتج طاـ  ,إن احتما  البالء طالمة طلك ثقاة الماًمـ برباف

وطلًما بين وطده حؼ, وأن مـ استمواؽ بحبلاف فقاد  ,ققة يف الوقوـ بف سبحاىف

استموؽ بحبؾ غوار منقْاع, وهاذه الثقاة تجملاف يحاس بالْميىوناة لماا يادور 

تؿ دوائار الياقء يف حقلف مـ أحداث, يري أهنا مظلمة وملوئة بالظال  التل تما

 النفس فتقرثها كآبة تنغص طلوها حواهتا.

  َة اْلَخاْقِ    قال ابـ الؼقؿ اِذي َيْحِواُؿ َماادَّ تمالك يف بواان ذلاؽ  َوالَّ

ـْ َساالََّؿ  . َفااٌِنَّ َماا
ِ
 ُهااَق التَّْواالِوُؿ لل

ِ
ـْ  لل َواْسَتْوااَلَؿ َلااُف, َوَطلِااَؿ َأنَّ َمااا َأَصاااَبُف َلااْؿ َيُكاا

َّٓ َماا َكَتاَب الُل َلاُف  لُِوْخَِْئُف, ـْ ُيِحاوَبُف إِ ـْ لُِوِحوَبُف, َوَطلَِؿ َأىَُّف َلا َيُه َلْؿ َيُك َْ  -َوَما َأْخ

تِال َيَخااُ  َطَلْوَهاا  ـَ فِل َقْلبِِف َمْقِضٌع َأْيًيا. َفٌِنَّ َىْفَواُف الَّ َلْؿ َيْبَؼ لَِخْقِ  اْلَمْخُلققِو

َّٓ َماا ُكتِاَب َلَهاا. َوَأنَّ َماا َقْد َسلََّمَها إَِلك َولِوَِّهاا َومَ  َٓ ُيِحاوُبَها إِ َهاا. َوَطلِاَؿ َأىَّاُف  َٓ ْق

 بَِقْجٍف.
ِ
ـْ َغْوِر الل

َٓ ُبدَّ َأْن ُيِحوَبَها. َفاَل َمْمنَك لِْلَخْقِ  مِ   1س ُكتَِب َلَها 

 :املؤَٔ يف ٜكٝٓ٘ ع٢ً زب٘ نايطري 

يخاا  ماـ أي شالء, يرى كاؾ شالء كبواًرا, و ,إن الْور ما دا  يف إرض

                                      
 . 32/ 2  سالوالكوـ مدارج  1س
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فٌذا حّلؼ يف الوماء, رأى كؾ شلء صغوًرا, وٓ يخا  مـ أحد: ٕىاف ترقاك يف 

 طلق الوماء.

فاٌذا تملاؼ  ,والمولؿ كذلؽ ما دا  متيثًرا باالمخلقع فهاق دائًماا يف خاق 

بالل وتقكؾ طلواف وحاده ساقط ماـ طوناف المخلاقع مهماا كاان, ومهماا كاىات 

 ققتف.

 :ٚضا٥ٌ حصٍٛ ايٝكني 

فالقائؿ طلاك الناار يخاا  منهاا, وٓ  ,لوقوـ ٓ يححؾ إٓ بالمجاهدةا -1

يلتفت إلك سقاها, فكوػ إذا وقاػ أماا  الخاالؼ الجباار كواػ ٓ يخافاف هوباًة 

 ًٓ  وتمظوًما. وإجال

والْفؾ الحغور إذا أراد شاوًئا ماـ أماف أو أبواف سايلف بوقاوـ: ٕىاف ٓ يمار  

وـ, ولؿ يلتفت إلك غوره أجابف كماا غورهما, فكذلؽ المولؿ إذا سي  ربف بالوق

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى]  -سااابحاىف-قاااا  

 .{956}البقرة: [ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

فالْفؾ يبكل كلماا أراد شاوًئا ماـ أماف  ,والبكاء سبب لححق  المراد -2

أو أبوف, وٓ يزا  يبكل حتك يححؾ طلك ما يريد, وكذلؽ المولؿ يبكال أماا  

تغفًرا متيرًطا حتك يواتجاب لاف, كماا قاا  سابحاىف طاـ , موالل خاشًما ذلواًل 

 [ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ] طبااااااااااااااده الماااااااااااااًمنوـ 

 .{951}اإلرساء:
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 :أَٛز ٜصداد بٗا ايٝكني يف ايكًٛب 

اا إٓ ماـ  ,كثرة التيمؾ يف كتاب الل وتدبر مماىوف -1 وٓ ينتفاع باالقرآن حق 

ض ا ٕمقر كلها إلاك جاء طنده الوقوـ طلك الل وحده, وتقكؾ طلوف وحده, وفقَّ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] الل وحده, كما قا  سبحاىف 

 .{35}اجلاثوة: [   ۋ

 تدبر أيات الكقىوة. -2 

وقد صلب خلوؾ الرحمـ ذلؽ مـ  ,تدبر مماين صفات الل تمالك -3

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]خال  أن يريف ربف كوفوة الخلؼ مشاهدة قا  تمالك  

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .{365}البقرة: [   چ چ چ ڃ ڃ ڃ

كثرة سًا  الل تمالك اإليمان والوقاوـ والهادى, ففال حاديث طبادالل  -4

ُفنؿَّ اْقِسنْؿ َلـَنا »يقاق    -طلوف الحالة والواال -قا  كان  --بـ طمر ا الؾَّ

ـَ َمَعاِصقَؽ،  ـْ َخْشَق َِؽ َما َيُحقُل َبْقـَـَا َوَبْق ُغـَنا بِنِف َنـََّ نَؽ، ِم ـْ َصاَط ِنَؽ َمنا ُتَبؾِّ َوِم

ْكَقا ُن بِِف َطَؾْقـَا ُمِصقَباِت الدُّ ـِ َما ُتَفقِّ ـَ الَقِؼق  (2) .....«.(1)َوِم

                                      
يملؿ أن  فلكـ هذه المحائب إذا كان طند اإلىوان يقوـ فٌى :ن الدىوا محائبها كثورةإ  1س

, وإذا ص  واحتوب إجر مـ الل  , ويرفع هبا مـ درجاتف يكفر هبا مـ سوئاتفالل 

و يف سقاء كاىت يف بدىف أ ,مهما طظمت هاىت طلوف المحائب وسهلت طلوف المحـ

  أهلف أو يف مالف.

 .1268  اْلَجامِع َصِحوح,  3522  سالرتمذي  2س



        

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 113  ٓٞ  ايَعِبُد ايسَّبَّأْ

 مـ الديـ.  1س الممؾ بما تمّلؿ المبد -5

 تمّبده لل تمالك. -6

 ذكر المبد لربف سبحاىف وتمالك يف كؾ حا . -7

                                      
 الل مدح وبف وصميىونتف, القلب حواة بف الذي الوقوـ, يثمر أىف  الملؿ فيؾ مـ  1س

 وهؿ ,{2}البقرة: [ ڄ ڦ ڦ ڦ]  قا  حوث بكتابف, المهتديـ المتقوـ

 تكقينوة آيات أ  موْقرة, ةتنزيلو آيات أكاىت سقاء أيات, لهؿ الل فحؾ الذيـ

 , {19[ }األىعام: ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]  تمالك يقق  منظقرة,

 ٿ ٿ ٺ] ,{3[ }الرع : ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]

 .{2[ }اجلاثوة: ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ]  بققلف إبراهوؿ خلولف طلك الل أثنك

 ک ک]  بققلف طنده يقوـ ٓ مـ وذ  .{98[ }األىعام: ڤ ڤ ٹ ٹ

 .{53[ }النمل: ڳ گ گ گ گ

 الديـ, يف اإلمامة إلك هبما اإلىوان يرتقل طنحريـ أحد الوقوـ القرآن جمؾ ولقد

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]  تمالك قا  كما

 .{32}السج ة: [ ڌ

 وطرضت جاىب, كؾ مـ الشبهات ىاوشتف ا,مزطزطً  ويقونف إيماىف كان إذا واإلىوان

 كالريشة فوغدو بحورتف , وقلة ,طلمف ليمػ وذلؽ وشما , يموـ طـ الشكق  لف

 .حا  طلك توتقر ٓ الريح, مهب يف

 ٓ الراسل, كالْقد ا إيماىف وققة طلمف, يف لرسقخف ا فهق الوقوـ, صاحب أما

 طلوف وردت لق هق بؾ والشبهات, الشكق  رياح فوف تًثر وٓ يتزلز , وٓ يتزطزع

 فوف قدحت وٓ يقونف, أزالت ما ا القوؿ ابـ قا  كما ا البحر أمقاج بمدد الشبف مـ

 حرس ردها طلوف وردت إذا بؾ الشبهات, توتفزه فال الملؿ, يف رسخ قد ٕىف شكا,

 .مغلقبة مغلقلة وجوشف الملؿ
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الااقحل الزاخاارة بآيااات الرتغوااب والرتهوااب  كثاارة النظاار يف ىحااقص -8

والقطد والقطواد, وٓ يلاز  ماـ زياادة الوقاوـ أن تقجاد كراماات وٓ أن تارت  

إسباب, فكثور مـ الححابة لؿ تكـ لهؿ كرامات, وكاان إىبوااء والحاحب 

ـِ الِمْقَداِ   :يتكوبقن  َط
ِ
ـْ َرُسقِ  الل ًمنا َمنا َأَكنَؾ َأَحنٌد َصَعا», َقاَ   , َط

 َداُوَد 
ِ
ـْ َطَؿنِؾ َينِدِه، َوإِنَّ َكبِنلَّ ا  ـْ َأْن َيْلُكنَؾ ِمن ، َخْقًرا ِم ـْ َقطُّ ، َكناَن َيْلُكنُؾ ِمن

وكاذلؽ خواار  ,وقد تااجر الحاحابة وزرطاقا وامتهناقا المهاـ , 1س «َطَؿِؾ َيِدهِ 

 الولػ بمدهؿ.

 َٛاقف ألٌٖ ايٝكني: 

  ًٌٜٝكني اخل: 

يف النار, لؿ يتقجف إلك أي مخلقع, وإىما حونما ُألقل  - -إبراهوؿ 

فولب الل اإلحراع مـ النار فقًرا,  ,تقجف إلك الل صالًبا منف النجاة وحده

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے] وجملها برًدا وسالًما طلوف.

 ﯁ ﯀ ﮿ ﮾   ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶   ﮵

 .[72 - 68إىبواء  ] [    

ـِ َطبَّااٍس, َحْوابُ  ـِ اْبا َقاَلَهاا »نَا الُل َوىِْماَؿ الَقكِواُؾ, وهذا محداع ما صاح َطا

اٌد  إِْبَراِهوُؿ  َ فِل النَّاِر, َوَقاَلَها ُمَحمَّ
ـَ ُأْلِقل ـَ َقااُلقا « ِحو  ىئ ىئ] ِحاو

 [ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی

                                      
 . 2272  سالبخاري صحوح  1س
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  1س.{992}آل عمران:

   اا ِجالَء بِاٌِْبَراِهوَؿ »  َقاَل ُمَؼاتٌِؾ َوَسنِعقٌد وا  ,َفَخَلُماقا ثَِواَبافُ  َلمَّ َوَشادر

اْمُس  ,َوُوِضَع فِل اْلَمنَْجنِوِؼ  ,قَِماَصفُ  َْرُض َواْلِجَبااُ  َوالشَّ ْٕ اَماَواُت َوا َبَكاِت الوَّ

يُح َواْلَماَلئَِكةُ  َحاُب َوالرِّ ر َوالوَّ
ُكؾ  َيُققُلقَن  َياا َربر  ,َواْلَقَمُر َواْلَمْرُش َواْلُكْرِسل

َفَقاَلِت النَّااُر َوَبَكاْت  َياا َربر  ,َفاْئَذْن َلنَا فِل ُىْحَرتِفِ  ,ارِ إِْبَراِهوُؿ َطْبُدَ  ُيْحَرُع بِالنَّ 

ْرَتنِل لَِبنِل آَد َ  ااَي »إَِلاْوِهْؿ   َفَيْوَحك الل  ,َوَطْبُدَ  ُيْحَرُع بِل ,َسخَّ إِنَّ َطْباِدي إِيَّ

ااا «. َرُكْؿ َفاْىُحااُروهُ َوإِِن اْسَتنَْحاا ,إِْن َدَطاااىِل َأَجْبُتاافُ  ,َوفِاال َجنْبِاال ُأوِذَي  ,َطَباادَ  َفَلمَّ

 اْسَتْقَبَلُف ِجْبِريُؾ 
َ
اَلُ  َطَلْواَؽ َياا إِْباَراِهوُؿ  ُرمِل ـَ اْلَمنَْجنِوِؼ َوالنَّاِر َفَقاَ   الوَّ َبْو

ا ُقِذَ  فِال  ,َأَىا ِجْبِريُؾ   َربِّل. َفَلمَّ
ِ
ا إَِلْوَؽ َفاَل َحاَجتِل إَِلك الل َأَلَؽ َحاَجٌة؟ َقاَ   َأمَّ

 ﮹ ﮸ ﮷]  َوَقااَ  الُل  ,نَّاِر َكاَن َسَبَقُف إِْسَرافِوُؾ َفَولََّط النَّاَر َطَلك قَِماصِفِ ال

اااَلِ  َلُكاازَّ فِوَهااا  ,{61}األىبورراء: [ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ااُف بِالوَّ ْْ
َفَلااْق َلااْؿ َيْخلِ

 فما أحقجنا للثقة والوقوـ بقدرة رب المالموـ.  2س.«َبْرًدا

 :ٜكني ايطٝد٠ ٖاجس 

  ـُ َطبَّاسٍ َقاَل ا ـْ قَِباِؾ ُأ ِّ إِْساَماِطوَؾ, ْب اَؼ مِا َْ َ  َماا اتََّخاَذ النَِّوااُء الِمنْ   َأوَّ

َ َأَثَرَها َطَلك َساَرَة, ُثؿَّ َجااَء بَِهاا إِْباَراِهوُؿ َوبِاْبنَِهاا إِْساَماِطوَؾ 
ل ًقا لُِتَمفِّ َْ اتََّخَذْت مِنْ

َ ُتْرِضاُمُف, َحتَّاك َوَضاَمُهَما ِطنْاَد الَبْوا
ِت ِطنْاَد َدْوَحاٍة, َفاْقَع َزْماَزَ  فِال َأْطَلاك َوِهل

َة َيْقَمئٍِذ َأَحٌد, َوَلْوَس بَِها َماٌء, َفَقَضاَمُهَما ُهنَالِاَؽ, َوَوَضاَع  الَمْوِجِد, َوَلْوَس بَِمكَّ

لًِقااا, َفَتبِ  َْ ااك إِْباَراِهوُؿ ُمنْ َمْتااُف ُأ ر ِطنْاَدُهَما ِجَراًبااا فِوااِف َتْماٌر, َوِسااَقاًء فِوااِف َمااٌء, ُثااؿَّ َقفَّ

                                      
  . 4563  سالبخاري صحوح  1س

  .22/ 1  سإصفواء وصبقات إولواء حلوة  2س
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اِذي َلاْوَس فِواِف  ـَ َتْذَهُب َوَتْتُرُكنَا بَِهَذا الَقاِدي, الَّ إِْسَماِطوَؾ َفَقاَلْت  َيا إِْبَراِهوُؿ, َأْي

 َٓ َٓ  إِْىٌس َو ٌء؟ َفَقاَلْت َلُف َذلَِؽ مَِراًرا, َوَجَماَؾ 
ْ
َيْلَتِفاُت إَِلْوَهاا, َفَقاَلاْت َلاُف  آلُل  َشل

َٓ الَِّذي َأَمَرَ  بِ    1س.. الحديث..ُيَيوُِّمنَا, ُثؿَّ َرَجَمْت  َهَذا؟ َقاَ  َىَمْؿ, َقاَلْت  إَِذْن 

وتواايلف  ,إهنااا كاىاات متجهااة إلااك زوجهااا وتتبمااف ,اومققفهااا طجوااب جاادً 

ـَ َتْذَهُب َوَتْتُرُكنَا بَِهاَذا الاَقاِدي؟امرارً  ولكاـ لماا طرفات أن إمار ماـ الل  ,  َأْي

َٓ  ,تفتت بقلبها إلك اللوتركت زوجها وال ,استولمت ُيَياوُِّمنَا,  ثؿ َقاَلْت  إَِذْن 

 ُثؿَّ َرَجَمْت.

  ٚايٝكني يف اهلل ضبخاْ٘: َٛض٢ 

خرج فرطقن بجنقده الذيـ حشرهؿ مـ مختلػ المادن, ولحاؼ بمقساك 

ومـ ممف, وكان خروج فرطقن بجنقده الخروج إخوار الاذي ٓ طاقدة بماده, 

 مئ حئ جئ] وجهؿ, فقاا  تماالك لذلؽ طّلقت آيات القرآن طلك خار

فاالل هاق الاذي أخارجهؿ  [58, 57]الشامراء   [ مب خب حب جب  يئ ىئ

لهالكهؿ ودمارهؿ: يف الققت الذي يظـ الناس فوف أهنؿ خرجقا للقيااء طلاك 

طباد الل الحالحوـ. فهؿ يمكرون باالمًمنوـ, ولكاـ الل فاققهؿ أسارع مكارا, 

 وهق أسرع الحاسبوـ.

زيااز الحكااوؿ ماانهؿ: فاايخرجهؿ مااـ جناااهتؿ, لقااد حااان وقاات اىتقااا  الم

خرجاقا  ,وبواتونهؿ, وقحقرهؿ, أخرجهؿ مـ الخور والرفاه الذي كااىقا فوهاا

 مـ النموؿ إلك الجحوؿ.

                                      
  .3364  سالبخاري صحوح  1س
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 :ٕٛجنا٠ بين إضسا٥ٌٝ يف جل١ ايبخس َٔ فسع 

إلك المشرع, إلاك البحار إحمار, حتاك  ا, متقجهً سار مقسك بيتباطف لواًل 

 قدسة.يخرج مـ محر إلك إرض الم

ولما أشرقت شمس الحباح اقرتب فرطاقن وجناقده ماـ الماًمنوـ, قاا  

أي  وصااالقا إلاااوهؿ طناااد  ,{65}الشرررعراء: [ يت ىت مت] تماااالك 

شاروع الشامس, ولماا أشارقت الشامس كاان مقساك طلاك الشااصئ, فققفاقا 

 هنا : ٕهنؿ لوس ممهؿ سفـ وٓ ققارب.

 !! رأوا فرطااقن يف غايااة الهااق افنظاار بنااق إساارائوؾ خلفهااؿ, فاارأوا منظاارً 

وجنقده مقبلوـ ىحقهؿ, بمّدهتؿ وطتادهؿ. مااذا يفماؾ بناق إسارائوؾ أماا  هاذا 

 الجوش المظوؿ المدجج؟

وبدأ الخق  يوري يف قلقب بنل إسرائوؾ, وسوْر طلوهؿ الفازع, هاا هاق 

فرطقن وجنقده ساونتقمقن مناا!! فايصلققا صاوحة مِلًهاا الرطاب, وقاالقا  إِىَّاا 

أدركقىااا, وأن سااتكقن المجاازرة واإلبااادة طلونااا! هااذه هاال َلُمااْدَرُكقَن  لقااد 

اليربة القاضوة طلك اإلسال  وأهلف, ٓ بقاء لنا!! ففل حواب البشر ا الماادي 

ا لوس أمامهؿ فرصة للنجاة, فكوػ ينجاقن والبحار ماـ أماامهؿ, والمادو ماـ 

خلفهااؿ!! فكااؾ الحوااابات البشاارية تقااق   إهنااؿ ماادركقن, وأىااف قااد اىتهااك 

 !!أمرهؿ

  بتأٜٝد زب٘ َٚعٝت٘: ٜكني َٛض٢ 

, . لإليمان والتقكؾ طلك الل حواب آخر, يمرفف ىبوهؿ مقساك .ولكـ
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 [   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] ولهاااااذا صمااااايهنؿ وأزا  خاااااقفهؿ, فقاااااا  

. ثؿ قّد  لهؿ حقوقة قاصماة, طلاؾ هباا سابب صميىونتاف ويقوناف: أن {63}الشعراء:

 سب, وسوخّلحف مـ أطدائف.الل ممف, وأىف سوهديف إلك التحر  المنا

رباال مماال بملمااف وحفظااف  {63}الشررعراء: [   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]

وطنايتف, أبدا لـ يتخّلك طنل. وهذا ما يجب أن يكقن طلوف الموالؿ: أن تقاقى 

ثقتف بربف وبنحره, فالققة وآستمداد المادي والثقة بالمدد والُمّدة بدون تمّلٍؼ 

 ا.بالل ٓ يغنل شوئً 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] , قااؾ وأىاات تمااوش يف هااذا الاازمـ الحاامب أيهااا المواالؿ

 , إن الل ٓ يتخّلك طـ أولوائف.{63}الشعراء: [   ٺ ٺ

 :ٖ٘الى فسعٕٛ َٚٔ َع 

وقػ بنق إسرائوؾ طلك شاصئ البحر, ٓ يملكقن وسولة مادية للنجااة ماـ 

فرطااقن وجوشااف, وهنااا أضهاار الل آيااات طجوبااة لااف, ىااتج طنهااا ىجاااة المااًمنوـ 

كافريـ, آيات رباىواة تاد  طلاك أن الل ماع أولوائاف, يحفظهاؿ ويادفع وهال  ال

 طنهؿ.

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ] أمر الل ىبوف مقسك أن ييرب بمحاه البحر 

. وىّفذ مقسك أمر ربف, وضرب البحر المظوؿ {62}الشعراء: [ ٹ ٹ ٹ

بمحا, وماذا طوك أن تفمؾ طحا مـ خشب يف بحر طظوؿ؟ ولكنف أمر الل 

طـ أولوائف, فٌذا بالبحر ُينّفذ أمر الل فونفلؼ فِلقتوـ: واحدًة طـ الذي ٓ يتخّلك 

الوموـ وإخرى طـ الشما , وبنق إسرائوؾ ينظرون إلك ماء البحر, فٌذا بف 
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] واقػ طـ الوموـ والشما  كالجبؾ المالل 

, فاىفلؼ لف البحر, فيىجك الل مقسك ومـ آمـ {62}الشعراء: [ ڦ ڦ

طدوه هبذا البحر يف آٍن واحد, أمر بالنجاة, وأمر بالهال  قا  ممف, وأهلؽ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ] سبحاىف 

 چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ

 ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ

 .[68-63الشمراء  ] [   ک ڑ

 :ٜكني أبٞ ايدحداح 

ـِ َمالٍِؽ, َأنَّ َرُجاًل َقااَ  *  ـْ َأَىِس ْب , إِنَّ لُِفااَلٍن َىْخَلاًة, َوَأَىاا  َط
ِ
َياا َرُساقَ  الل

 
ر
 ُأقِوُؿ َحائِِْل بَِها. َفَقاَ  َلُف النَّبِل

َ
َأْططَِفا »  ُأقِوُؿ َحائِِْل بَِها, َفُمْرُه َأْن ُيْمَِْونِل

ل اْلَوـَّةِ 
اُه بِـَْخَؾٍة َِ ْحَداِح َفَقاَ  بِْمنِ  «إِيَّ ل َىْخَلاَؽ بَِحاائِِْل َقااَ   َفَيَبك َوَأَتاُه َأُبق الدَّ

 
َّ
 إِىِّل َقِد اْبَتْماُت النَّْخَلاَة بَِحاائِِْل  َفَفَمَؾ, َقاَ   َفَيَتك النَّبِل

ِ
َفَقاَ   َيا َرُسقَ  الل

 
ر
نل اْلَوـَّنةِ »  َفَجَمَلَها َلُف. َفَقاَ  النَّبِل

ْحنَداِح َِ َبِنل الدَّ
ِٕ ـْ ِطنْذٍ  َرَداٍح  « َكنْؿ ِمن

ـَ اْلَحاائِِط, َفاٌِىِّل بِْمُتاُف بِنَْخَلاٍة مَِراًرا َفيَ 
ْحَداِح اْخُرِجل مِ َتك اْمَرَأَتُف, َفَقاَ  َيا ُأ َّ الدَّ

  1س فِل اْلَجنَِّة, َفَقاَلْت  َقْد َربِْحَت اْلَبْوَع َأْو َكلَِمًة َىْحَقَها.

فمـ منا يقايض دىواه بأخرة ومـ منا ُمواتمد للتفاريط يف ثروتاف أو منزلاف 

سوارتف يف مقابؾ شلٍء آجٍؾ لؿ يره إىف اإليمان بالغواب, وتلاؽ درجاة طالواة أو 

                                      
  وصححف ووافقف الذهبل وإلباين يف الححوحة , 2194  سحاكؿ يف الموتدر ال  1س

 . 2964س
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ٓ ُتنا  إٓ باالوقوـ والثقاة باالل القاحاد إحاد, ٓ الثقاة بحْاا  الادىوا الفاىواة, 

وهنا آمتحان وآختبار, أرجق أن تكقن هذه القحة طا ة لكاؾ ماـ يواممها 

نط ٕجلها, أو يرتفاع ضاغط دماؽ أو يقرأها: فالدىوا ٓ تواوي أن تحزن أو تق

 مـ همقمها.

 :ٕٜكني أعسابٞ تأثس بطُاع ايكسآ 

  :ـْ َمْوِجِد اْلَجامِِع بِاْلَبْحَرِة َفَبْونَاا َأَىاا » قال إصؿعل
َأْقَبْلُت َذاَت َيْقٍ  مِ

ا  ِجْلاٌػ َجااٍ  َطَلاك َقُماقٍد َلاُف, ُمَتَقلِّ
 
ًدا َساْوَفُف, فِل َبْمِض ِسَككَِها إِْذ َأْقَبَؾ َأْطَرابِال

ُجُؾ؟  ـِ الرَّ  َوبَِوِدِه َقْقٌس, َفَدَىا َوَسلََّؿ, َوَقاَ   مِمَّ

؟ 
ر
َْصَمِمل ْٕ َْصمِع, َفَقاَ  لِل  َأْىَت ا ْٕ ـْ َبنِل ا

 َفُقْلُت  مِ

ـَ َأْقَبْلَت؟  ـْ َأْي
 ُقْلُت  َىَمْؿ, َقاَ   مِ

ـِ فِواِف,  ْحَم ـْ َمْقِضٍع ُيْتَلاك َكااَلُ  الارَّ
ـِ َكااَلٌ  َيْتُلاقُه ُقْلُت  مِ ْحَم َقااَ   َأَو لِلارَّ

َدمِورقَن؟  ْٔ  ا

ـْ َقُماقِدَ ,   َشْوًئا مِنُْف, َفُقْلُت  اْىِزْ  مِا
َّ
, َفَقاَ   َأْتُؾ َطَلل

ر
َفُقْلُت  َىَمْؿ َيا َأْطَرابِل

اِرَياِت َذْرًوا َحتَّك اْىَتَهْوُت إَِلك َقْقلِفِ   ہ ہ] َتَماَلك  َفنََزَ  َواْبَتَدْأُت بُِوقَرِة الذَّ

؟  {33}الذاريات: [ ھ ھ ھ ھ ـِ ْحَم ر  َهَذا َكاَلُ  الرَّ
َْطَرابِل ْٕ  َقاَ  ا

اٍد  ًدا بِااْلَحؼِّ إِىَّاُف َلَكاَلُماُف َأْىَزَلاُف َطَلاك َىبِوِّاِف ُمَحمَّ ُقْلُت  إِي َوالَِّذي َبَمَث ُمَحمَّ

ََّْمَها بِِجْلاِدَها َوَقااَ   , َفَقاَ  لِل  َحْوُبَؽ, َفَقاَ  إَِلك َىاَقتِِف َفنَحَ  َرَها بَِوْوِفِف, َوَق

اَر َساْوَفُف, َوَقْقَساُف,  ـْ َأْقَباَؾ َوَأْدَباَر, ُثاؿَّ َكوَّ ْطنَاَها َطَلاك َما َأِطنِّل َطَلك َتْفِرَقتَِها, َفَقزَّ

ْمَلِة, َوَولَّك ُمْدبًِرا َىْحَق اْلَباِدَياِة, َوُهاَق َيُقاقُ    ھ ہ ہ] َوَجَمَلَها َتْحَت الرَّ
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ااِن اْلَبْحاَرِة,  {33}الذاريات: [ ھ ھ ھ َْ ا َتَغوََّب َطنِّل فِال ِحو ُدَها َفَلمَّ ُيَردِّ

ـَ َسانًَة  او
, َقاَرْأَت اْلُقاْرآَن ُمنْاُذ َثاَلثِ

ر
َأْقَبْلُت َطَلك َىْفِول َأُلقُمَها, َوُقْلُت  َيا َأْصاَمِمل

, َوَلاْؿ َيْمَلاْؿ  َوَمَرْرَت بَِهِذِه َوَأْمَثالَِها َوَأْشَباِهَها َفَلؿْ 
ر
َْطَرابِال ْٕ ا َتنَبََّف َلُف َهَذا ا َتَتنَبَّْف َلمَّ

, َحَجْجاُت َماَع َهااُروَن  ـْ َأْماِري َماا َأَحابَّ ا َقَياك الُل مِا ـِ َكاَلًما, َفَلمَّ ْحَم َأنَّ لِلرَّ

ـَ َفَبْونَا َأَىا َأُصقُ  بِاْلَكْمَبِة إَِذا َأْخ  مِنِو ًْ ِشوِد َأمِوِر اْلُم َبَرَىا بَِهااتٍِػ َيْهتِاُػ بَِحاْقٍت الرَّ

 
ِّ
َْطَرابِل ْٕ , َفاٌَِذا َأَىاا بِااا , َقااَ  َفاْلَتَفاتر

ر
, َتَمااَ  َياا َأْصاَمِمل

ر
َرقِواٍؼ  َتَمااَ  َياا َأْصاَمِمل

, َوَأَخااَذ بَِوااِدي َوَأْجَلَواانِل َوَراَء اْلَمَقاااِ , 
َّ
ا, َفَجاااَء, َوَساالََّؿ َطَلاال َمنُْهقًكااا ُمْحااَفار 

اِرَياِت, َفَقاَ   ـِ َذلَِؽ الَِّذي َتْتُلقُه َفاْبَتَدْأُت َثاىًِواا بُِواقَرِة الاذَّ ْحَم ـْ َكاَلِ  الرَّ
  اْتُؾ مِ

ا اْىَتَهْوُت إَِلك َقْقلِِف  َصاَح  {33}الذاريات: [ ھ ھ ھ ھ ہ ہ] َفَلمَّ

ا, َقْد  , َوَقاَ   َقْد َوَجْدَىا َما َوَطَدَىا َربرنَا َحق  ر
َْطَرابِل ْٕ اا, ا َوَجْدَىا َماا َوَطاَدَىا َربرنَاا َحق 

, َيُقاقُ  
ر
ـِ َكاَلٌ ؟ ُقْلُت  َىَماْؿ َياا َأْطَرابِال ْحَم , َهْؾ َغْوُر َهَذا لِلرَّ ر

ُثؿَّ َقاَ   َيا َأْصَمِمل

 }الررررررررررذاريات: [ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے]  الُل 

 ِطنَْدَها َوَقاَ   َيا ُسْبَحانَ {32
ر
َْطَرابِل ْٕ ـْ َذا َأْغَيَب اْلَجلِوَؾ َحتَّك    َفَحاَح ا , َم

ِ
الل

ـِ َقاَلَهاا  َثاَلًثاا َوَخَرَجاْت  وُه إَِلاك اْلَوِماو ًُ ُققُه بَِقْقلِِف َحتَّاك َأْلَجا َحَلَػ؟ أَفَلْؿ ُيَحدِّ

  1س .«َىْفُوفُ 

  :ما بلغ هبذا إطرابل ماـ رساقخ يف الوقاوـ  َاكظر أيفا الؼارئ الؽريؿ

قاااـ أن مجااارد إخباااار الل أن رزع المبااااد وماااا وطظاااوؿ يف التحاااديؼ حواااث أي

يقطدون يف الوماء كا  دون أن يقوؿ طلك ذلاؽ, فوابحان الل ماا أكثار جازع 

 اإلىوان إن موتف اليراء وما أحرصف إن موتف الوراء.

                                      
  .1276  سشمب اإليمان  1س
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 )فٛا٥د )ايٝكني َٔ: 

   الوقوـ يزيد المولؿ مـ رّبف قربا وحّبا ورضك.1س

 ٕطظؿ.  الوقوـ هق لّب الّديـ ومقحقده ا2س

 ا واستكاىة لمقٓه.  يزيد المبد خيقطً 3س

   يقرث الّتقّكؾ طلك الل والّزهد فوما طند النّاس.4س

   يكوب صاحبف المّزة والّرفمة ويباطده طـ مقاصـ الّذّلة والّيمة.5س

   بالوقوـ يّتبع النّقر فوولؽ صريؼ الّوالمة إلك دار الّوال .6س

 خالص والّحدع.ا يف مقضع اإل  ييع صاحبف دائمً 7س

  ضاابط قاقّي يرقاب المالقاة بااوـ الموالؿ ورّباف ويجملهاا تلتاز  خااّط 8س

 الّوالمة وإمان حّتك يحؾ إلك دار الّرضقان.

ّٓ إذا كان مّتحفً 9س  ا بحفة الوقوـ.  المولؿ ٓ يدر  مناه يف أخرة إ
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 املبخح ايجأَ

 ايسباْٞ غْٝٛز هلل

 

قا باإمر باالممرو  والنهال طاـ المنكار ُوِصافمـ صفات الرباىووـ أهنؿ 

 [ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ] قاااااا  تماااااالك 

غواقر  :ولذلؽ فهاق غواقٌر لل ,لمبد الرباين يحمؾ هؿَّ هذا الديـ. فا{62}ادائ ة:

 طـ المنكر. اىاهوً  ,بالممرو  اآمرً  ,لألمة افال يزا  ىاصحً  ,طلك محار  الل

 ومـ هنا لنا وقفات مع قيوة 

 عسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهساألَس بامل: 

  :املعسٚف يػ١ 

ـّ إلوااف, وققلااف تمااالك   كااالمر  وهااق مااا تمرفااف الاانّفس مااـ الخواار وتْماائ

ا, قااااا  ا ممروًفااااأي محاااااحبً  {98}لقرررر ن: [ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]

 الّزّجاج  الممرو  هنا ما يوتحوـ مـ إفما .

قااا  بمااض المفّوااريـ  {9}ادرسرر:ت: [ گ گ ک]  وققلااف 

مالئكااة  أرساالت بااالمر  واإلحوااان, وقوااؾ  هااق موااتمار مااـ فوهااا  إّىهااا سال

طر  الفرس أي يتتابمقن كمار  الفارس. والمار , والممارو  واحاد ضاّد 

النّكر. وقد تكّرر ذكر الممرو  يف الحديث, وهق مـ الّحفات الغالبة أي أمار 

ممرو  بوـ النّاس إذا رأوه ٓ ينكروىف. والممرو   النّحفة وحواـ الّحاحبة 
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  1س هؾ وغورهؿ مـ النّاس, والمنكر ضّد ذلؽ جمومف.مع إ

  :املٓهس يػ١ 

النّكر والنّكراء  الّدهاء والفْنة. ورجؾ ىكر وىكار وىكار ومنكار ماـ قاق  

مناااكور  داه فْاااـ. وامااارأة ىكاااراء, ورجااؾ منكااار داه, واإلىكاااار  الجحاااقد. 

ح أّن والنّكرة  إىكار  الّشلء, وهق ىقوض الممرفة. قاا  اباـ ساوده  والّحاحو

 وئ وئ ەئ] اإلىكار المحدر والنّكر آسؿ. ويف الّتنزيؾ المزيز 

 .{95}هود: [ ۇئ ۇئ

تنكااره.  ا  آسااتفها  طّمااا ينكااره. وآسااتنكار  اسااتفهامؽ أماارً واْلكؽننار

وقااد تكااّرر يف الحااديث اإلىكااار  ,والمنكاار مااـ إماار  خااال  المماارو 

مااف وكرهااف, فهااق والمنكار, وهااق ضااّد المماارو , وكااّؾ مااا قّبحااف الّشاارع وحرّ 

منكاار, واسااتنكره فهااق موااتنكر, والجمااع مناااكور. والنّكواار واإلىكااار  تغوواار 

  2سالمنكر.

 ا: املعسٚف اصطالّح 

اساؿ جاامع لكاّؾ ماا طار  ماـ صاطاة الل والّتقاّرب إلواف, واإلحواان إلااك 

 النّاس, وكّؾ ما ىدب إلوف الّشرع, وهنك طنف مـ المحّونات والمقّبحات.

                                      
 . 241, 239/ 9  سولوان المرب ٓبـ منظقر . 837/ 2  الححاح للجقهري س1س

 . 233 -232/ 5  لوان المرب 2س
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 ا: ٚاملٓهس اصطالّح 

إمار باالممرو  والنهال طاـ   1س كّؾ ما قّبحف الّشرع وحّرمف وهناك طناف.

المنكر اصْالحا  قا  الجرجاينّ  إمر بالممرو   هق اإلرشاد إلك المراشد 

المنّجوة. والنّهل طـ المنكار  الّزجار طّماا ٓ يالئاؿ يف الّشاريمة. وقواؾ  إمار 

المنكار  المناع طاـ الّشاّر. وقواؾ  بالممرو  الّدٓلة طلك الخور. والنّهل طاـ 

 إمر بالممرو   أمر بما يقافؼ الكتاب والّونّة.

هنال طّماا تمواؾ إلواف الانّفس والّشاهقة. وقواؾ  إمار والـّفل طنـ الؿـؽنر: 

بالممرو   اإلشارة إلك ما يرضل الل تمالك مـ أققا  المباد وأفمالاف. والنّهال 

والمّفاة وهاق ماا ٓ يجاقز يف شارع الل  طـ المنكر  تقبوح ما تنّفار طناف الّشاريمة

  2س تمالك.

 :َٓصي١ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس 

   ّاطلاؿ أّن إمار باالممرو  والنّهال طاـ المنكار قاد  قال الـّقوي  

ّٓ رساق  قلولاة  ضّوع أكثره مـ أزمان متْاولة, ولاؿ يباؼ مناف يف هاذه إزماان إ

وإذا كثار الخباث طاّؿ المقااب  ,مالكافجّدا, وهق بااب طظاوؿ باف قاقا  إمار و

ّْالح, وإذا لؿ ييخذوا طلك يد الّظالؿ أوشاؽ أن يمّمهاؿ الل تماالك  الّحالح وال

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ] بمقابااااف

 . {62}النور: [ ڳ

                                      
 . 233  س  المرجع الوابؼ1س

  .37  س  التمريفات2س
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أن يمتنل  -- فونبغل لْالب أخرة, والّواطل يف تححوؾ رضا الل

ذهب ممظمف, وطلك أمر  هبذا الباب: فٌّن ىفمف طظوؿ ٓ سّوما وقد

ـّ مـ ينكر طلوف ٓرتفاع مرتبتف ّٕن الل  بالممرو  أن يخلص ىّوتف وٓ يهاب

 ڀ] وقا  تمالك  ,{25}احلج: [ ڇ چ چ چ چ] تمالك قا  

 وقا  تمالك  ,{959}آل عمران: [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 وقا  تمالك  ,{61}العنكبوت: [ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]

 ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]

 [3 -2المنكبقت  ] [   ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

لحداقتف ومقّدتف ومداهنتف  أيًياواطلؿ أّن إجر طلك قدر النحب وٓ يرتكف 

وصلب القجاهة طنده ودوا  المنزلة لديف, فٌّن صداقتف ومقّدتف تقجب لف 

حرمة وحّقا, ومـ حّقف أن ينححف ويهديف إلك محالح آخرتف, وينقذه مـ 

ا, وصديؼ اإلىوان, ومحّبف هق مـ سمك يف طمارة آخرتف وإن أّدى مياّره

وطدّوه مـ يومك يف ذهاب أو ىقص آخرتف, وإن  ,ذلؽ إلك ىقص يف دىواه

حّحؾ بوبب ذلؽ صقرة ىفع يف دىواه. وإّىما كان إبلوس طدّوا لنا لهذا, 

أولواء للمًمنوـ  -صلقات الل وسالمف طلوهؿ أجمموـ -وكاىت إىبواء

هؿ يف محالح آخرهتؿ وهدايتهؿ إلوها, وىوي  الل الكريؿ تقفوقنا وتقفوؼ لومو

 أحبابنا وسائر المولموـ لمرضاتف. 

وينبغل لممر بالممرو  والنّاهل طـ المنكر أن يرفاؼ لوكاقن أقارب إلاك 

 
ّ
ا ماـ وطاظ أخااه سار    »- -تححوؾ المْلقب, فقاد قاا  اإلماا  الّشاافمل
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ثاّؿ إّن إمار  , 1س« ىواة فقاد فياحف وشااىففقد ىححف وزاىف, وماـ وطظاف طال

بااالممرو  والنّهاال طااـ المنكاار فاارض كفايااة إذا قااا  بااف بمااض النّاااس سااقط 

الحرج طـ الباقوـ, وإذا تركف الجموع أثؿ الكّؾ مّمـ تمّكاـ مناف باال طاذر وٓ 

ّٓ هاق أو ٓ ياتمّكـ  خق . ثّؿ إّىف قد يتمّوـ كما إذا كان يف مقضاع ٓ يملاؿ باف إ

ّٓ هق وكمـ يرى زوجتف أو ولده أو غالمف طلك منكار أو تقحاور يف مـ إز التف إ

 الممرو .

  : يواقط طاـ المكّلاػ إمار باالممرو  » قال العؾؿاء رحؿفنؿ ا ٓ

والنّهاال طااـ المنكاار لكقىااف ٓ يفوااد يف ضنّااف, بااؾ يجااب طلوااف إماار والنّهاال ٓ 

ومّثاااؾ  {11}ادائررر ة: [ گ گ گ گ ک ک]  القباااق , وكماااا قاااا  الل 

ا يف الحّما  أو غوره مكشق  بماض الماقرة وىحاق الملماء هذا بمـ يرى إىواىً 

 ذلؽ. 

  :يشاارتط يف أماار والنّاااهل أن يكااقن كامااؾ الحااا   قننال العؾؿنناء ٓ

 بماا يايمر ا ما ينهك طنف بؾ طلواف إمار, وإن كاان مخاال  ممتثال ما ييمر بف مجتنبً 

ا ينهاك طناف, فٌّىاف يجاب طلواف شاوئان  أن يايمر ا بمابف, والنّاهل وإن كان متلّبًوا

ىفوف وينهاها, وييمر غوره وينهاه, فٌذا أخّؾ بيحادهما كواػ يبااح لاف اإلخاال  

 بأخر.

  :وٓ يخااتّص إماار بااالممرو  والنّهاال طااـ المنكاار  قننال العؾؿنناء

 بيصحاب القٓيات: بؾ ذلؽ جائز ٔحاد المولموـ.

                                      
  .24/ 2  سلؿ بشرح النقوي  صحوح مو1س
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  :لوف إجمااع الموالموـ, فاٌّن غوار الاقٓة والّدلوؾ ط قال إمام الحرمقـ

يف الّحدر إّو , والمحر اّلذي يلوف كاىقا ييمرون القٓة بالممرو  وينهاقهنؿ 

طـ المنكر مع تقرير الموالموـ إّيااهؿ وتار  تاقبوخهؿ طلاك الّتشااغؾ باإمر 

 بالممرو  والنّهل طـ المنكر مـ غور وٓية. 

بماا يايمر باف وينهاك طناف, وذلاؽ  اًماثّؿ إّىاف إّىماا يايمر وينهاك ماـ كاان طال

يختلااػ باااختال  الّشاالء, فااٌن كااان مااـ القاجبااات الّظاااهرة والمحّرمااات 

المشهقرة كالّحالة والّحوا  والّزىا والخمر وىحقهاا, فكاّؾ الموالموـ طلمااء 

هبااا, وإن كااان مااـ دقااائؼ إفمااا  وإقااقا  ومّمااا يتمّلااؼ بآجتهاااد لااؿ يكااـ 

ؿ إىكاره بؾ ذلؽ للملماء, ثّؿ الملماء إّىما ينكرون ماا للمقاّ  مدخؾ فوف وٓ له

  1سأجمع طلوف, أّما المختلػ فوف فال إىكار فوف.

 :ٜٔايكطب األعظِ يف ايد 

   ّإّن إمار باالممرو  والنّهال طاـ »   قال اْلمام أبق حامد الغزالل

بّواوـ المنكر هق القْب إطظؿ يف الاّديـ, وهاق المهاّؿ اّلاذي ابتماث الل لاف النّ 

ّْلت النّبّقة, واضمحّلت  أجمموـ, ولق صقي بواصف, وأهمؾ طلمف وطملف لتم

وفشات الّيااللة, وشااطت الجهالاة, واستشارى  , 2سالّدياىة, وطّمات الفارتة 

الفواد, واّتوع الخرع, وخربت البالد, وهلاؽ المبااد, ولاؿ يشامروا باالهال  

ّٓ يق  الّتناد, وقد كان اّلذي خفنا, فٌّىا لل  وإّىا إلوف راجمقن, إذ قد اىدرس ماـ إ

هذا القْب طملف وطلمف, واىمحاؼ بالكّلّواة حقوقتاف ورسامف, فاساتقلت طلاك 

                                      
  .23/ 2  س  صحوح مولؿ بشرح النقوي1س

   الفرتة  هل الوكقن بمد الحّدة, والهدوء بمد الّشّدة.2س
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القلاقب مداهناة الخلااؼ واىمحات طنهاا مراقبااة الخاالؼ, واسرتساؾ النّاااس يف 

طلك بواط إرض ماًمـ   1ساّتباع الهقى والّشهقات اسرتسا  البهائؿ, وطّز 

قمة ٓئؿ, فمـ سمك يف تااليف هاذه الفارتة, وساّد هاذه صادع ٓ تيخذه يف الل ل

 الهاذه الّوانّة الاّداثرة ىاهًيا التفنودها مجّددً  ابمملها أو متقّلدً  الّثلمة إّما متكّفاًل 

ماـ باوـ الخلاؼ بٌحوااء سانّة أفياك  ايف إحوائها كاان مواتيثرً  ابيطبائها ومتشّمرً 

  2س ت القرب دون ذروهتا.بقربة تتياء  درجا االّزمان إلك إماتتها, وموتبد  

 :حدٜح ايكسإٓ عٔ األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] قا  تمالك * 

  .{952}آل عمران: [ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] وقااااااااااا  تمااااااااااالك * 

 .{995}آل عمران: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ] وقا  تمالك * 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

  .{992}النساء: [ ڤ ڤ ڤ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] وقا  تمالك * 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

                                      
   طّز  قّؾ.1س

  .326/ 2  س  إحواء طلق  الديـ للغزالل2س
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  .{989}األعرا : [... ڌ

 چ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ] وقا  تمالك * 

إطرا   ] [   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

199- 222] 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک] وقا  تمالك * 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 [   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

  .{99ة:}التوب

 ٻ ٻ ٻ ٱ] وقا  تمالك * 

 ڀ پ پ پ پ ٻ

 .{993}التوبة: [   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] وقا  تمالك * 

 [   ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 . {29}احلج:

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې] وقا  تمالك * 

 .{99}لق ن: [   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 ٞٗٓعٔ املٓهس: األحادٜح ايٛازد٠ يف األَس باملعسٚف ٚاي 

 * 
ِ
ـْ َطائَِشَة, َقاَلْت  َسِمْمُت َرُساقَ  الل ُمنُروا بِناْلَؿْعُروِم، », َيُقاقُ   َط
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َل ُيْسَ َواَب َلُؽؿْ  ََ ـِ اْلُؿـَْؽرِ، َقْبَؾ َأْن َتْدُطقا   (1)«.َواْكَفْقا َط

, َقاَ   َأَتْوُت َأَباا َثْمَلَباَة الخُ * 
ِّ
ْمَباىِل ـْ َأبِل ُأَموََّة الشَّ , َفُقْلاُت َلاُف  َكْواَػ َط

َّ
َشانِل

اُة آَياٍة؟ ُقْلاُت  َقْقُلاُف َتَمااَلك   ڦ ڤ ڤ ڤ] َتْحنَُع بَِهِذِه أَيِة؟ َقاَ   َأيَّ

 َلَقااااْد  {958}ادائررر ة: [ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
ِ
َقاااااَ   َأَمااااا َوالل

 
ِ
اْئَ ِؿنُروا بِنالَؿْعُروِم َبنْؾ »َفَقاَ    َسَيْلَت َطنَْها َخبِوًرا, َسَيْلُت َطنَْها َرُسقَ  الل

َرًة،  َِ ا ُمَطاًطنا، َوَهنًقى ُم ََّبًعنا، َوُدْكَقنا ُمنْم ـِ الُؿـَْؽرِ، َح َّك إَِذا َرَأْيَ  ُشحًّ َوَتـَاَهْقا َط

ـْ  نننِنَّ ِمنن ََ  ، ننِة َكْػِسننَؽ َوَدِع الَعننَقامَّ َعَؾْقننَؽ بَِخاصَّ ََ َوإِْطَونناَب ُكننؾِّ ِذي َرْأٍي بَِرْأيِننِف، 

ُؽْؿ َأيَّ 
َـّ ِمْثنُؾ َأْننرِ َوَرائِ نقِف

َـّ ِمْثنُؾ الَؼنْبِض َطَؾنك الَوْؿنرِ، لِْؾَعاِمنِؾ َِ نقِف
ْبُر َِ اًما الصَّ

ـَ َرُنًل َيْعَؿُؾقَن ِمْثنَؾ َطَؿِؾُؽنؿْ  ـُ الُمَبااَرِ   َوَزاَدىِال َغْواُر « َخْؿِسق  ْبا
ِ
َقااَ  َطْباُد الل

ـَ رَ  -ُطْتَباَة   َأْجاُر َخْمِواو
ِ
َبنْؾ َأْنننُر »ُجاااًل مِنَّاا َأْو مِانُْهْؿ. َقاااَ   قِواَؾ  َياا َرُسااقَ  الل

ـَ َرُنًل ِمـُْؽؿْ   (2)«.َخْؿِسق

َها النَّاُس إِىَُّكْؿ َتْقَرُءوَن َهِذِه أَيةَ *  يِؼ, َأىَُّف َقاَ   َيا َأير دِّ ـْ َأبِل َبْكٍر الحِّ  َط

 [ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ]

 , َوإِىِّل َسِمْمُت َرُسقَ  ا{958}ادائ ة:
ِ
إِنَّ الـَّاَس إَِذا َرَأْوا َضالًِؿا، »َيُققُ    لل

                                      
 حوـ.  وقا  إلباين  , 4224  س  سنـ ابـ ماجف1س

اللفظ لف وقا   حديث حوـ غريب.   و3258والرتمذي س . 4341  س  أبق داود2س

  مـ حديث طتبة 9ومحمد بـ ىحر المروزي يف الونة سص  . 4225وابـ ماجف س

  وقا  محققف  للحديث شقاهد 348/ 14بـ غزوان. والبغقي يف شرح الونة س

 يتققى هبا.
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ُفُؿ ا ُ بِِعَؼاٍب ِمـْفُ  َؾْؿ َيْلُخُذوا َطَؾك َيَدْيِف َأْوَشَؽ َأْن َيُعؿَّ ََ.» (1) 

 * 
ِّ
ـْ َأْصااَحاِب النَّبِاال , َأنَّ َىاًسااا مِاا ـْ َأبِاال َذر    وَطاا

ِّ
  َيااا َقاااُلقا لِلنَّبِاال

, َذهَ 
ِ
ُثقرِ َرُسقَ  الل ُُجقِر, ُيَحالرقَن َكَماا ُىَحالِّل, َوَيُحاقُمقَن   2سَب َأْهاُؾ الادر ْٕ بِاا

ُققَن بُِفُيقِ  َأْمَقالِِهْؿ, َقااَ    َأَوَلنْقَس َقنْد َنَعنَؾ ا ُ َلُؽنْؿ َمنا »َكَما َىُحقُ , َوَيَتَحدَّ

ُققَن؟ إِنَّ بُِؽؾِّ َتْسبِقَحٍة َصَدَقًة، َوُكؾِّ َتْؽبِقَرٍة َص  دَّ َدَقًة، َوُكؾِّ َتْحِؿقنَدٍة َصنَدَقًة، َتصَّ

ـْ ُمـَْؽرٍ َصَدَقٌة، َوَِل ُبْضِع  َوُكؾِّ َتْفِؾقَؾٍة َصَدَقًة، َوَأْمٌر بِاْلَؿْعُروِم َصَدَقٌة، َوَكْفٌل َط

, َأَييتِل َأَحُدَىا َشْهَقَتُف َوَيُكقُن َلُف فِوَها َأْجارٌ «َأَحِدُكْؿ َصَدَقةٌ 
ِ
؟ , َقاُلقا  َيا َرُسقَ  الل

َؽَذلَِؽ إَِذا َوَيَعَفا َِنل »َقاَ    ََ َأَرَأْيُ ْؿ َلْق َوَيَعَفا َِل َحَراٍم َأَكاَن َطَؾْقِف َِقَفا ِوْزٌر؟ 

 (3)«.اْلَحَلِل َكاَن َلُف َأْنرٌ 

 * 
ِ
ـِ َمْوااُمقٍد, َقااَ   َقااَ  َرُسااقُ  الل  ْبا

ِ
ـْ َطْباِد الل َل َمنا َدَخننَؾ »  َطا إِنَّ َأوَّ

نِؼ ا َ الـَّْؼُص َطؾَ  َقُؼنقُل: َينا َهنَذا، اتَّ ََ ُننَؾ،  ُنُؾ َيْؾَؼنك الرَّ قَؾ، َكاَن الرَّ
ك َبـِل إِْسَرائِ

نَل َيْؿـَُعنُف َذلِنَؽ َأْن َيُؽنقَن  ََ ـَ اْلَغنِد،  ُِؿَّ َيْؾَؼاُه ِمن َٓ َيِحؾُّ َلَؽ،  ُف  نِكَّ ََ َوَدْع َما َتْصـَُع، 

 ََ ا  َؾؿَّ ََ , ُثاؿَّ «َعُؾقا َذلَِؽ َيَرَب ا ُ ُقُؾقَب َبْعِضنِفْؿ بِنَبْعضٍ َأكِقَؾُف َوَشرِيَبُف َوَقِعقَدُه، 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] َقااااااااَ  

, ُثااؿَّ َقاااَ   {59}ادائرر ة: [   ھ ھ]  إَِلااك َقْقلِاافِ  {95}ادائرر ة: [ ڄ

ـِ اْلُؿـَْؽرِ، َوَلَ ْلُخ »  َلَ ْلُمُرنَّ بِاْلَؿْعُروِم َوَلَ ـَْفُقنَّ َط
ِ
ُذنَّ َطَؾك َيَدِي الظَّنالِِؿ، َكلَّ َوا 

                                      
   وقا   حديث حوـ صحوح3257والرتمذي س . 4338  أبق داود س1س

 . 122/ 2« سالنهاية»الما  الكثور. اىظر   الدثقر  جمع دثر, وهق 2س

  .1226  س  مولؿ3س



        

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 113  ٓٞ  ايَعِبُد ايسَّبَّأْ

ُف َطَؾك اْلَحؼِّ َقْصًرا ُف َطَؾك اْلَحؼِّ َأْصًرا، َوَلَ ْؼُصُركَّ  (1) «.َوَلَ ْلُصُركَّ

 * 
ِّ
 إَِلاك النَّبِال

 
ـِ َطاِزٍب َقاَ   َجاَء َأْطَرابِال ـِ اْلَبَراِء ْب َفَقااَ   َياا َرُساقَ   َط

, َطلِّْمنِال َطَماااًل ُيااْدِخُلنِل
ِ
ـْ ُكـْننَ  َأْقَصننْرَت اْلُخْطَبننَة، َلَؼننْد »اْلَجنَّااَة, َفَقااَ    الل

َلننئِ

َقَبننةَ  , 2س َأْطَرْيننَ  اْلَؿْسننَلَلةَ  ننؽَّ الرَّ َُ ,  .«َأْط ِننِؼ الـََّسننَؿَة، َو
ِ
َفَقاااَ   َيااا َرُسااقَ  الل

َد بِعِ »َأَوَلْوَواَتا بَِقاِحاَدٍة؟ َقااَ    ، إِنَّ ِطْ نَؼ الـََّسنَؿِة َأْن َتَػنرَّ َقَبنِة َأْن َٓ نؽَّ الرَّ ََ ْ ِؼَفنا، َو

ـَ َِل ِطْ ِؼَفا، َواْلِؿـَْحُة اْلَقُكقُم  ِحِؿ  ،(3)ُتِعق الظَّنالِِؿ،  (4)َواْلَػنْلُء َطَؾنك ِذي النرَّ

ـِ  َلْصِعِؿ اْلَوائَِع، َواْسِؼ الظَّْؿنآَن، َوْأُمنْر بِناْلَؿْعُروِم، َواْكنَف َطن ََ نِْن َلْؿ ُتطِْؼ َذلَِؽ،  ََ

ـَ اْلَخْقرِ اْلُؿـَْؽرِ،  َّٓ ِم ََُؽػَّ لَِساَكَؽ إِ نِْن َلْؿ ُتطِْؼ َذلَِؽ،  ََ.» (5) 

َطَؾنك ُكنؾِّ ُمْسنِؾٍؿ »  قاا   قاا  رساق  الل  - -طـ أبل مقساك* 

ُ  »َقاُلقا  َفٌِْن َلْؿ َيِجْد؟ َقاَ   « َصَدَقةٌ  َقـَْػنُع َكْػَسنُف َوَيَ َصندَّ ََ َقْعَؿُؾ بَِقَدْيِف  َقااُلقا  « ََ

ـُ َذا الَحاَنِة الَؿْؾُفنقَم »ْؿ َيْوَتِْْع َأْو َلْؿ َيْفَمْؾ؟ َقاَ   َفٌِْن لَ  ُقِعق َقااُلقا  َفاٌِْن َلاْؿ  «ََ

َقْلُمُر بِالَخْقرِ »َيْفَمْؾ؟ َقاَ    َقااَ   َفاٌِْن َلاْؿ َيْفَماْؾ؟ َقااَ   « بِناْلَؿْعُروِم »َأْو َقااَ   « ََ

                                      
  4336  س  , وقا  محققف  صحوح اإلسناد وأبق داود3712  س  أحمد يف الموند1س

  وقا   هذا حديث حوـ غريب. وابـ ماجف 3248واللفظ لف. والرتمذي س

  .4226س

   أطرضت المويلة  أي جئت هبا طريية أي واسمة.2س

 القكق   الغزيرة اللبـ الكثورة الدر.  المنحة 3س

   الفلء طلك ذي الرحؿ  الرجقع طلوهؿ بما رد الل تمالك طلوؽ مـ أمقا .4س

  وقا  354/ 9  واللفظ لف. والبغقي يف شرح الونة س299/ 4  أحمد يف الموند س5س

   ورجالف ثقات.151/ 1محققف  إسناده صحوح. وإدب المفرد مع شرحف س
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ُف َلُف َصَدَقةٌ » نِكَّ ََ رِّ  ـِ الشَّ ُقْؿِسُؽ َط   1س «.ََ

 * 
ِّ
ـِ النَّبِل ـِ الَوَماِن, َط ـْ ُحَذْيَفَة ْب َوالَّنِذي َكْػِسنل بَِقنِدِه َلَ نْلُمُرنَّ »َقااَ    َط

نؿَّ  ُِ َـّ ا ُ َأْن َيْبَعَث َطَؾنْقُؽْؿ ِطَؼاًبنا ِمـْنُف  ـِ الُؿـَْؽرِ َأْو َلُققِشَؽ بِالَؿْعُروِم َوَلَ ـَْفُقنَّ َط

َل ُيْسَ َواُب  ََ  (2) «.َلُؽؿْ  َتْدُطقَكُف 

 * 
ِ
, َأنَّ َرُسقَ  الل ـْ َأبِل َسِموٍد اْلُخْدِريِّ َقاَ  َخِْوًبا, َفَكاَن فِوَماا َقااَ    َط

َـّ َرُنًل َهْقَبُة الـَّاِس َأْن َيُؼقَل بَِحؼٍّ إَِذا َطِؾَؿفُ » َٓ َيْؿـََع  َٓ َقاَ   َفَبَكك َأُبق َساِموٍد,  «َأ

 َرأَ »َوَقاَ   
ِ
ِفْبـَاَقْد َوا  ََ   3س «.ْيـَا َأْشَقاَء 

 * 
َّ
اِريِّ َأنَّ النَّبِاال ـْ َتِمااوٍؿ الاادَّ ـُ الـَِّصننقَحةُ », َقاااَ   َطاا ي ؟ « النندِّ ـْ ُقْلنَااا  لَِماا

 »َقاَ   
ِ
ـَ َوَطامَّ ِِفؿْ    ِة اْلُؿْسِؾِؿق َئِؿَّ

ِٕ  (4) «.َولِؽَِ ابِِف َولَِرُسقلِِف َو

, َأنَّ *  ـْ َأبِل َسِموٍد الُخْدِريِّ   َط
َّ
ـْ َأْطَظِؿ الِوَفاِد َكِؾَؿنَة »َقاَ    النَّبِل إِنَّ ِم

 (5) «.َطْدٍل ِطـَْد ُسْؾَطاٍن َنائِرٍ 

 * 
ِ
ـِ َمْوُمقٍد, َأنَّ َرُسقَ  الل  ْب

ِ
ـْ َطْبِد الل ـْ َكبِلٍّ َبَعَثنُف ا ُ َِنل »َقاَ    َط َما ِم

                                      
  .1228  واللفظ لف. ومولؿ س6222س 12الفتح  -  البخاري1س

  وقا   هذا حديث حوـ وحونف إلباين سصحوح سنـ الرتمذي  2169  الرتمذي س2س

  .227/ 3والمنذري يف الرتغوب والرتهوب س . 1762

  وهق يف 3237صحوح ابـ ماجف س -  وصححف إلباين4227  ابـ ماجف س3س

  وقا   رواه 448/ 3رتغوب والرتهوب سوالمنذري يف ال . 168الححوحة لف س

 الرتمذي وقا   حديث حوـ.

 . 55  مولؿ س4س

  واللفظ لف, وقا   حوـ غريب مـ هذا 2174والرتمذي س . 4344  أبق داود س5س

  .491وهق يف الححوحة س . 3242القجف, وصحوح ابـ ماجة س
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ـْ ُأمَّ ِنِف َحَقا َّٓ َكاَن َلنُف ِمن ٍة َقْبِؾل إِ ِريُّنقَن، َوَأْصنَحاٌب َيْلُخنُذوَن بُِسنـَّ ِِف َوَيْؼَ نُدوَن ُأمَّ

 َٓ َٓ َيْػَعُؾقَن، َوَيْػَعُؾنقَن َمنا  ـْ َبْعِدِهْؿ ُخُؾقٌم َيُؼقُلقَن َما  َفا َتْخُؾُػ ِم ُِؿَّ إِكَّ بَِلْمرِِه، 

ـْ َناَهنَدُهْؿ بِِؾَسن ، َوَمن ـٌ ُفنَق ُمنْمِم ََ ـْ َناَهَدُهْؿ بَِقِدِه  َؿ ََ ، ُيْمَمُروَن،  ـٌ ُفنَق ُمنْمِم ََ اكِِف 

يَؿاِن َحبَُّة َخْرَدلٍ  ـَ اْْلِ ، َوَلْقَس َوَراَء َذلَِؽ ِم ـٌ ُفَق ُمْمِم ََ ـْ َناَهَدُهْؿ بَِؼْؾبِِف   (1)«.َوَم

ـِ َبِشااوٍر *   طااـ النرْمَماااِن ْباا
ِّ
ـِ النَّبِاال َمَثننُؾ الَؼننائِِؿ َطَؾننك »َقاااَ    , َطاا

 َوالَقاِقنِع َِقَفنا، َكؿَ 
ِ
َلَصناَب َبْعُضنُفْؿ ُحُدوِد ا  ََ َثنِؾ َقنْقٍم اْسنَ َفُؿقا َطَؾنك َسنِػقـٍَة، 

وا َأْطَل  ـَ الَؿناِء َمنرُّ نل َأْسنَػِؾَفا إَِذا اْسنَ َؼْقا ِمن
ـَ َِ َؽناَن الَّنِذي ََ َها َوَبْعُضُفْؿ َأْسَػَؾَفا، 

ل َكِصقبِـَا َخْرًقا َوَلؿْ 
ا َخَرْقـَا َِ َؼاُلقا: َلْق َأكَّ ََ ْقَقُفْؿ،  ََ ـْ  ننِْن  َطَؾك َم ََ ْقَقـَنا،  ََ ـْ  ُكنْمِذ َمن

َيْ ُرُكننقُهْؿ َوَمننا َأَراُدوا َهَؾُؽننقا َنِؿقًعننا، َوإِْن َأَخننُذوا َطَؾننك َأْيننِديِفْؿ َكَوننْقا، َوَكَوننْقا 

 (2) .«َنِؿقًعا

  يقاق  قاا   ساممت رساق  الل  - -طـ أبل سمود الخدرّي * 

ْؾُقَغقِّْرُه بَِقندِ » ََ ـْ َرَأى ِمـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا  ننِْن َلنْؿ َيْسنَ طِْع َم ََ بِِؾَسناكِِف،  ََ ننِْن َلنْؿ َيْسنَ طِْع  ََ ِه، 

يَؿانِ  بَِؼْؾبِِف، َوَذلَِؽ َأْيَعُػ اْْلِ ََ..» (3) 

 :ملاذا ٜكّٛ املطًِ باألَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس 

المولؿ يقق  بإمر بالممرو  والنهل طـ المنكر: ٕن هذه وضوفتف التال 

 ا, ووطده طلك ذلؽ الثقاب المظوؿ وإجر الجزيؾ.شرفف هبا ربف, وكلفف هب

 ًٓ ٕماار الل  والمواالؿ يقااق  بااإمر بااالممرو  والنهاال طااـ المنكاار امتثااا
                                      

  .52  مولؿ س1س

  .2493  س  البخاري2س

 . 49  مولؿ س3س
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وإمااا خااق   ,ورسااقلف  إمااا رجاااء الثااقاب الااذي يححااؾ لااف طنااد القوااا  هبمااا

 المقاب طلك تركهما.

 وتارة الغيب لل طلك اىتها  محارمف. -

الرحماة لهاؿ وإىقااذهؿ مماا وقماقا فواف ماـ وتارة النحوحة للماًمنوـ و -

 .  .التمرض لمققبة الل

وتارة يحمؾ المبد طلك القوا  هبماا إجاال  الل وتمظوماف ومحبتاف, وأىاف  -

 .  .أهؾ أن يْاع ويذكر ويشكر

وتاااارة لرؤياااة الشاااوْان يتالطاااب بالمبااااد, ويواااققهؿ إلاااك المماصااال  -

 والفقاحش فوغار اإلىوان طلوهؿ.

مريـ بالممرو  والناهوـ طاـ المنكار, والادطاء لهاؿ, والقاجب شكر أ

وإكرامهؿ والققق  ممهؿ, فمـ ىبهؽ طلك وجقد طقرب يف بدىؽ, أو أهادى 

 إلوؽ هدية فملوؽ أن تشكره, وترضك طنف, وتدطق لف, ٓ أن تمتمض منف.

وطلك أمر بالممرو  والناهل طاـ المنكار أن يحا  طلاك إهاىاة النااس 

يف الاادطقة إلااك الل, وإماار  اتمااقد لكقىااف مشاااركً  لااف  فااٌن كاىاات إهاااىتهؿ

بااالممرو  والنهاال طااـ المنكاار فملوااف أن يحوااؾ ذلااؽ الشااخص إلااك ُمنااز  

 القرآن, الذي استخدمف يف هذه المهمة, فهق طزيز حكوؿ.

ٓ  اوإن كان كالمف مـ ىقع تحقور وإهاىة لشخحف بالذات, فهذا أيًي 

ٕىف كإسور, وإهاىة إسور  ,يخص أمر بالممرو  والناهل طـ المنكر

 تمقد إلك مالكف, فهق الذي يدافع طنف كما قا  الرجؾ الحالح الناصح لققمف 
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 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]

 [   ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک

  1س. [45 -44غافر  ]

 :٘األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس جنا٠ ملٔ ٜكّٛ ب 

ب الوبت مـ بنل إسرائوؾ, يقق  تبار  طلونا قحة أصحا يقص ربرنا

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وتمالك 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 [   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .[165 - 164إطرا  ]

ٕهناا آمارة  بظلمهاا وبتحايلهاا, وفرقاة ىجاهاا الل  ففرقة أخاذها الل 

إٓ أن الل أهمااؾ  ىجاهااا الل  بااالممرو  وىاهوااة طااـ المنكاار, وفرقااة وإن

 شيهنا: إلهمالها إمر بالممرو  والنهل طـ المنكر.

 َاذا جيب ع٢ً َٔ ٜكّٛ باألَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس؟ 

   ّقال سػقان الّثقري «   ّٓ ٓ ييمر بالممرو  وٓ ينهك طـ المنكار إ

  بما ييمر, طاد  مـ كان فوف خحا  ثالث  رفوؼ بما ييمر, رفوؼ بما ينهك, طد

  2س «.بما ينهك, طالؿ بما ييمر, طالؿ بما ينهك

                                      
  . 2333/ 3  سة فقف القلقب  مقسقط1س

 . 46  س  إمر بالممرو  والنهل طـ المنكر للخاّل 2س
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 ًٓ   الملؿ بالممرو  والمنكر, والتمووز بونهما, والملاؿ بحاا  المايمقر, أو

 وحا  المنهل.

  الرفؼ بالناس حا  أدائهما, فالل رفوؼ يحب الرفؼ يف إمر كلف, وما اِاكقً 

يف شالء إٓ شااىف, واللاوـ يقْاع  كان الرفؼ يف شلء إٓ زاىف, وٓ كاان المناػ

 أطظؿ مما يقْع الووػ.

 ک ڑ]   الحلؿ والح  طلك إذى مـ الناس كما قا  سبحاىف اِالثً 

. فال بدَّ مـ هذه الثالثة  الملاؿ {95}ادزمل: [ گ گ گ ک ک ک

 . والح  بمده... والرفؼ ممف.قبؾ إمر والنهل

لكاااـ إمااار  ,ز وإمااار باااالممرو  والنهااال طاااـ المنكااار كالهماااا ٓ

وباف يواتقوؿ  ,بالممرو  قبؾ النهل طـ المنكر, وإمر بالممرو  هق إصؾ

وتركاقا  ,وغشاقا المحرماات ,فٌذا ركب الناس الفاقاحش ,الناس طلك الديـ

الْاطات, وأقبلقا طلك المماصل, وجب تغوور هذه المنكرات كماا قاا  النبال 

ْؾُقغَ »   - ََ ـْ َرأى ِمـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا  ننِْن َلنْؿ َم ََ بِِؾَسناكِِف،  ََ ننِْن َلنْؿ َيْسنَ طِْع  ََ قِّْرُه بَِقنِدِه، 

بَِؼْؾبِِف، َوَذلَِؽ أْيَعُػ اِْليَؿانِ  ََ  (2).(1)«َيْسَ طِْع 

 َا دزجات تػٝري املٓهس ٚأحٛاي٘؟ 

 ل غققر الؿـؽر ِلث درنات: 

  تغوور المنكر بالود, وهذا خاص بقلل إمار, أو ماـ ينوباف طناف, إذ إولك

                                      
 . 49  س  مولؿ1س

  .2334/ 3  س  مقسقطة فقف القلقب2س
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 جمؾ الل لف الققة والولْان والجاه, وخيقع الرطوة لف.

فكؾ مـ مكنَّف الل يف إرض لز  طلوف تغووار المنكار بالواد, وذلاؽ يشامؾ 

حاكؿ الدولة, والقاضل يف محكمتف, والقائد يف جوشف, والمادير يف محالحتف, 

 وإب يف منزلف.

طاة, ويكااقن   تغوواار المنكاار باللوااان, وهااذا خاااص بالملماااء والاادالثاكقننة

بالقق  الحوـ, والكلمة الْوبة, والمقطظة الحونة, يفمؾ ذلؽ ابتغاء مرضااة 

 الل, ٓ يخشك يف الل لقمة ٓئؿ.

  تغوور المنكر بالقلب, وهذا أضمػ اإليمان, وآخر المراتب, وهق الثالثة

, ولاذا يجاب طلاك كاؾ موالؿ وموالمة ماـ الماماة ايف الققت ىفواف مهاؿ جادً 

 وقط طـ المكلػ يف كؾ زمان ومكان.والخاصة, وٓ ي

. .واإلىكار بالقلب يكقن كالتاالل  بغاض الممحاوة التال رآهاا أو ساممها

. .التمناال وهااق أن يتمنااك أن لااق يوااتْوع أن يزيااؾ هااذا المنكاار بوااده أو لواااىف

والاادطاء بااين ياادطق الل أن يزيااؾ هااذا المنكاار, وأن يهاادي قلااب صاااحبف إلااك 

 الحراط الموتقوؿ.

 عسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس أزبع١ أحٛاٍ:ٚيألَس بامل 

. .. وتاارة يحالح إمار والنهال.. وتاارة يحالح النهال.فتارة يحلح إمر

 وتارة ٓ يحلح ٓ أمر وٓ هنل.

, ا, وينهاك طاـ المنكار مْلًقااوأما مـ جهة النقع فوًمر باالممرو  مْلًقا

 وإذا اشتبف إمر استبان المًمـ حتك يتبوـ لف الحؼ. 
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 ني ايدع٠ٛ ٚاألَس باملعسٚف ٚاي٢ٗٓ عٔ املٓهس؟َا ايفازم ب 

إمر بالممرو  والنهك طـ المنكر غور الدطقة, فالدطقة بوان, وإمر 

 ڳ ڳ ڳ]  والنهل سلْان, وقد جمع الل بونهما يف ققلف سبحاىف 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

  1س.{952}آل عمران: [ۀ

 يًعاصٞ إٔ ٜأَس باملعسٚف ٢ٜٗٓٚ عٔ املٓهس؟ ٌٖ. 

أسلفنا أن إمر بالممرو  والنهل طـ المنكر واجبان طلك كؾ مولؿ 

 والل يقق   ,ومولمة فهؾ للماصل أن ييمر بالممرو  وينهك طـ المنكر؟

 [   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]

 ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ] . ويقق  {22}البقرة:

 .[3 -2الحػ  ] [   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ؿسؾؿ ملمقر بشقئقـ:والوقاب: كعؿ. َنن ال

   فمؾ الْاطات وتر  المماصل.أحدهؿا

   أمر غوره بفمؾ الْاطات وتر  المماصل.والثاين

, واإلخااال  بيحااد إمااريـ ٓ يقتياال اوكمااا  المبااد بالقوااا  هبمااا مًماا

 اإلخال  بأخر.

وممنك أيتوـ تنبوف وتحذير للمولموـ لمد  الجمع بونهما فمؾ المحار , 

                                      
  .2336/ 3  سمقسقطة فقف القلقب  1س
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طاـ الماالؿ  طـ الموالؿ, فيااًل  , فهذا ٓ يلوؼ بالمامؾ, فياًل وهنل الناس طنف

 أو الداطل إلك الل.

ومـ آداب إمر بالممرو  والنهال طاـ المنكار التمرياػ, فاٌن الجاهاؾ 

فاٌذا طار  أقلاع طناف, فوجاب تمريفاف بلْاػ.  ايقد  طلك الشلء ٓ يظنف منكرً 

ـْ َسنننَ َر ُمْسنننِؾًؿا»ومنهاااا سااارت المواااقب والقباااائح   ْكَقا َوَمننن نننل الننندُّ
، َسنننَ َرُه ا ُ َِ

 (1)«.َوأِخَرةِ 

 إْهاز املٓهس ي٘ أزبع حاالت: 

   أن يزو  ويخلفف ضده.إولك

   أن يقؾ وإن لؿ يُز  بجملتف.الثاكقة

   أن يزو  ويخلفف مثلف.الثالثة

   أن يزو  ويخلفف ما هق شر منف.الرابعة

 بمة محرمة.فإولوان مشروطتان, والثالثة مقضع اجتهاد, والرا

بٌىكار المنكر وتغووار المنكار لوححاؾ باذلؽ ماـ  -  -وقد أمر النبل 

 الممرو  ما يحبف الل ورسقلف.

فٌذا كان إىكار المنكر يوتلز  ما هاق أىكار مناف, وأبغاض إلاك الل ورساقلف 

منف, فٌىف ٓ يوقغ إىكاره, وإن كاان الل يبغياف ويمقات أهلاف, وهاذا كاإلىكاار 

ة بالخروج طلوهؿ, فٌن ذلؽ أساس كؾ شر وفتنة إلك آخار طلك الملق  والقٓ

                                      
  .2699  س  أخرجف مولؿ1س
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 الدهر.

يف قتا  إمراء الاذيـ ياًخرون  -  -وقد استيذن الححابة رسق  الل 

نلَة، »الحالة طـ وقتها, وقالقا  أفال ىقاتلهؿ؟. فقا    نقُؽُؿ الصَّ
ٓ، َما أَقناُمقا َِ

لةَ  قُؽُؿ الصَّ
 (1) «.ٓ َما أَقاُمقا َِ

ـْ أِمقرِِه َشْقئً »  -  -وقاا  *  ـْ َرأى ِم ـْ  اَم نُف َمن نِكَّ ََ ْؾَقْصنبِْر َطَؾْقنِف  ََ َيْؽَرُهنُف 

اَرَ  اْلَوَؿاَطة ِشْبرً  َؿاَت، إِٓ َماَت ِمقَ ًة َناِهِؾقَّةً  اََ ََ.» (2) 

ومـ تيماؾ ماا جارى طلاك اإلساال  ماـ الفاتـ الحاغار والكباار رآهاا ماـ 

ك منكر, فْلاب إزالتاف فتقلاد مناف إضاطة هذا إصؾ المظوؿ, وطد  الح  طل

 ما هق أك  منف.

يرى بمكة أك  المنكرات وألاقان الشار  يف  -  -وقد كان رسق  الل 

 أو  بمثتف ولؿ يوتْع تغوورها بوده مع بغيف لها.

بؾ لما فتح مكة, وصاارت دار إساال  طاز  طلاك تغووار البوات ورده طلاك 

ف خشاوة وقاقع ماا هاق أطظاؿ مناف ققاطد إبراهوؿ, ومنمف مـ ذلؽ مع قدرتف طلو

 مـ طد  احتما  قريش لذلؽ, لقرب طهدهؿ بالجاهلوة.

يا طائشنة: َلنْقٓ أنَّ َقْقَمنِؽ َحنِديُث َطْفنٍد بَِواِهِؾقَّنٍة؛ » -  -قا  النبل * 

قِف َما أْخرَِج ِمـُْف، َوأْلَزْقُ ُف بِإْرِض، َوَنَعؾْ 
لْدَخْؾُ  َِ ََ ُفِدَم،  ََ ُ  َلُف َٕمْرُت بِاْلَبْقِ  

                                      
  .1855  س  أخرجف مولؿ1س

  .1849  س  واللفظ لف, ومولؿ7254  س  أخرجف البخاري2س
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ـِ َباًبا َشْرِققًّ  َبَؾْغُ  بِِف أَساَس إِْبَراِهقؿَ اَوَباًبا َغربقًّ  اَباَبْق ََ  ، .»(1) 

ولهذا لؿ ييذن يف اإلىكار طلك إمراء بالود, لما يرتتب طلوف مـ وقاقع ماا 

 هق أطظؿ منف مـ سفؽ الدماء واضْراب إمـ.

ن إىكاار  طلاوهؿ فٌذا رأيت أهؾ الفجقر والفوقع يلمباقن بالشاْرىج كاا

مـ طد  الفقف والبحورة, إٓ إذا ىقلتهؿ منف إلك ماا هاق أحاب إلاك الل ورساقلف 

 كالرماية وسباع الخوؾ وىحقهما. 

 وإذا رأيت الكفار المقاتلوـ يشربقن الخمر فاال تنكار طلاوهؿ: ٕن الل 

إىما حر  الخمر ٕهنا تحد طـ ذكر الل وطـ الحالة, وهًٓء يحدهؿ الخمار 

 قتؾ النفقس وسبل الذرية, وأخذ إمقا , وهكذا. طـ

وقااد وقااع بواابب الجهااؾ بااف غلااط طظااوؿ طلااك الشااريمة, أوجااب الحاارج 

والمشقة, وححق  الفتـ, وتكلوػ ما ٓ سبوؾ إلوف, وماا ُيملاؿ أن الشاريمة ٓ 

 تييت بف.

وإمر بالممرو  والنهل طاـ المنكار وضوفاة إىبوااء والرساؾ, ووضوفاة 

لقوا  هبا مـ أشر  إطما , فاال بادَّ لماـ يقاق  هبماا ماـ الملاؿ هذه إمة, وا

لئال يقع فوما حار  الل, ويققاع طبااد الل فوماا حار  الل, فاٌن إمار باالممرو  

والنهاال طااـ المنكاار إفتاااء طملاال باادون سااًا , تثوااره أحااقا  الناااس وفشااق 

 المماصل بونهؿ.

                                      
  .1333  س , واللفظ لف, ومولؿ1586  س  أخرجف البخاري1س
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 ّاختالف ايٓاع يف قبٍٛ اإلميإ ٚايعٌُ باألحها: 

النااااس يختلفاااقن يف قباااق  اإليماااان والمماااؾ بإحكاااا , وطناااد إمااار 

 بالممرو  والنهل طـ المنكر ٓ بدَّ مـ مراطاة ذلؽ.

  :َالـاس أربعة أقسام 

 :ّاألٍٚ: قٟٛ اإلميإ، عامل باألحها 

فهذا لوس لف طذر, فٌذا وقمت منف ممحوة ينكر طلوف بققة, ويمامؾ مماملاة 

الثالثاة  -  -ه يف الممحاوة, كماا اطتاز  النبال أشد, لئال يكاقن قادوة لغوار

الاذيـ خلفاقا يف غاازوة تباق  خمواوـ لولااة, وأمار النااس هبجاارهؿ لماا تركااقا 

 الخروج لغزوة تبق  مع كما  إيماهنؿ وطلمهؿ.

 :ّايجاْٞ: قٟٛ اإلميإ، جاٌٖ باألحها 

فهذا يدطك مباشرة ببوان الحكؿ الشرطل, وبوان خْر اقارتا  المماصال, 

  وإزالة
ِ
ـِ َطبَّااٍس, َأنَّ َرُساقَ  الل  ْبا

ِ
ـْ َطْباِد الل َرَأى  المنكر الذي وقع فوف. َطا

َرَحُف, َوَقاَ    َْ ـْ َذَهٍب فِل َيِد َرُجٍؾ, َفنََزَطُف َف
َيْعِؿُد َأَحُدُكْؿ إَِلنك َنْؿنَرٍة »َخاَتًما مِ

َقْوَعُؾَفنا َِنل َينِدهِ  ََ ـْ َكناٍر  ُجاِؾ َبْماَد َماا«ِم   , َفِقواَؾ لِلرَّ
ِ
  ُخاْذ َذَهاَب َرُساقُ  الل

 
ِ
َٓ آُخُذُه َأَبًدا َوَقْد َصَرَحُف َرُسقُ  الل  ,

ِ
َٓ َوالل   1س.َخاتَِمَؽ اْىَتِفْع بِِف, َقاَ   

 :ّايجايح: ضعٝف اإلميإ، عامل باألحها 

فهااذا ياادطك بااالرفؼ واللااوـ بالحكمااة والمقطظااة الحواانة, لوزيااد إيماىااف 

 فوْوع ربف, ويتقب مـ ممحاوت
َّ
ـْ َأبِال ُأَماَماَة َقااَ   إِنَّ َفًتاك َشااب ا َأَتاك النَّبِال ف. َطا

                                      
  .2292  س  أخرجف مولؿ1س
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َىا, َفَيْقَبَؾ اْلَقْقُ  َطَلْوِف َفَزَجُروُه َوَقاُلقا  َماْف.   , اْئَذْن لِل بِالزِّ
ِ
َفَقاَ   َيا َرُسقَ  الل

نَؽ », َفَدَىا مِنُْف َقِريًبا. َقاَ   َفَجَلَس َقااَ   «اْدُكفْ »َمْف. َفَقاَ    ُمِّ
ِٕ .  «؟َأُتِحبُّنُف  َٓ َقااَ   

 َجَمَلنِل الُل فِاَداَءَ . َقااَ   
ِ
َفناتِِفؿْ »َوالل ُمَّ

ِٕ َٓ الـَّناُس ُيِحبُّقَكنُف  ُ ِحبُّنُف »َقااَ    .«َو ََ َأ

ْبـَ ِننَؽ؟
ِ
 َجَمَلنِاال الُل فِااَداَءَ  َقاااَ    «ٓ

ِ
 َيااا َرُسااقَ  الل

ِ
. َوالل َٓ َٓ الـَّنناُس »َقاااَ    َو

ُْخ ِنَؽ ». َقااَ   «قَكُف لَِبـَناتِِفؿْ ُيِحبُّ  ِٕ ُ ِحبُّنُف  ََ  َجَمَلنِال الُل فِاَداَءَ .  «؟َأ
ِ
. َوالل َٓ َقااَ   

ََخنَقاتِِفؿْ »َقاَ    ِٕ َٓ الـَّاُس ُيِحبُّقَكُف  ُ ِحبُّنُف لَِعؿَّ ِنَؽ »َقااَ    .«َو ََ   «؟َأ
ِ
. َوالل َٓ َقااَ   

َٓ ا»َجَمَلنِااال الُل فِاااَداَءَ . َقااااَ    ننناتِِفؿْ َو ُ ِحبُّنننفُ ». َقااااَ   «لـَّننناُس ُيِحبُّقَكنننُف لَِعؿَّ ََ  َأ

 َجَمَلنِااال الُل فِاااَداَءَ . َقااااَ    «؟لَِخاَل ِنننَؽ 
ِ
. َوالل َٓ َٓ الـَّننناُس ُيِحبُّقَكنننفُ »َقااااَ     َو

تِِفؿْ  َٓ ْر َقؾْ ». َقاَ   َفَقَضَع َيَدُه َطَلْوِف َوَقاَ   «لَِخا ـْ الؾُفؿَّ اْغِػْر َذْكَبُف َوَصفِّ ن  َبُف، َوَحصِّ

ْرَنفُ  ٍء. «ََ
ْ
ـْ َبْمُد َذلَِؽ اْلَفَتك َيْلَتِفُت إَِلك َشل   1س َقاَ   َفَلْؿ َيُك

 :ّايسابع: ضعٝف اإلميإ، جاٌٖ باألحها 

فهذا ىح  طلوف, وىرفاؼ باف, وىمرفاف بمظماة ماـ يمحاوف, وىملماف الحكاؿ 

ماع  -  -ل بالرفؼ واللْػ, وٓ ىقبخف وٓ ىزجره وٓ ىمنفف, كما فمؾ النب

 إطرابل الذي با  يف الموجد.

  -  -طـ أىس * 
ِ
ـُ فِل اْلَمْوِجِد َماَع َرُساقِ  الل   -قا   َبْونََما َىْح

-  
ِ
, َفَقاَ  َيُبقُ  فِل اْلَمْوِجِد, َفَقاَ  أْصَحاُب َرُسقِ  الل

 
  -  -إِْذ َجاَء أْطَرابِل

 
ِ
َفَتَرُكاقُه َحتَّاك َبااَ , «. َدُطنقهُ ,  ُتْزِرُمنقهُ ٓ»  -  -َمْف َمْف. قا   قا  َرُسقُ  الل

 
ِ
إِنَّ َهنِذِه اْلَؿَسناِنَد ٓ َتْصنُؾُح لَِشنْلٍء »َدَطاُه َفَقااَ  َلاُف   -  -ُثؿَّ إِنَّ َرُسقَ  الل

 
ِ
َؿا ِهَل لِِذْكرِ ا  ـْ َهَذا اْلَبْقِل َوٓ اْلَؼَذِر، إِكَّ نلِة، َوِقنَراَءِة اْلُؼنْر نِ ِم أْو «. ، َوالصَّ

                                      
  .372اىظر الولولة الححوحة رقؿ سو  ,22564  س  أخرجف أحمد1س
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ِ
ـْ َمااٍء,  , قا   َفيَمَر َرُجاًل -  -َكَما قا  َرُسقُ  الل ـَ اْلَقْقِ , َفَجااَء بِاَدْلٍق مِا

مِ

  1س َفَشنَُّف َطَلْوِف.

فالمماصل آفات تحوب القلاقب والجاقارح, وإلزالتهاا ٓ بادَّ ماـ تخلواة 

 أخر.وتحلوة, ببوان طظمة الل, وطظمة كتابف, وطظمة أوامره, وطظمة الوق  

وبوان خْر المماصال والواوئات طلاك الانفس, وطلاك المجتماع, وطلاك 

إمااة, وبوااان فيااؾ الْاطااات والفيااائؾ وحوااـ التحلاال هبااا, وبوااان خْاار 

 المماصل والرذائؾ وقبح التلقث هبا.

فهؾ ىقق  بقضوفة إىبواء والمرسلوـ, وىبتمد طـ وضوفة الشواصوـ 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] والملحديـ كما قا  سبحاىف 

 ہ ہ ہ   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

آ  ] [   ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

  2س .[125 -124طمران  

 َٛاقف يف األَس باملعسٚف ٚايٓٗٞ عٔ املٓهس: 

 :ٞقص١ ضعٝد بٔ جبري َع احلجاج بٔ ٜٛضف ايجكف 

سمود بـ جبور جهبذ الملماء ماات وماا يف إرض رجاؾ إٓ وهاق محتااج 

ـ يقساػ الثقفال, الاذي قاا  طناف ساودىا طمار باـ إلك طلمف, ذبحف الحجاج ب

طبااد المزيااز  لااق تخابثاات إمااؿ وجاااءت كااؾ أمااة بخبوثهااا, وجئنااا بالحجاااج 

                                      
  , واللفظ لف.285  س , ومولؿ219  س  أخرجف البخاري1س

  . 2348 -2342/ 3  س  مقسقطة فقف القلقب2س
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 لفقناهؿ.

ـِ دكاقان َوَغْواِرهِ *  اِد ْبا ـْ ُمَحمَّ ـِ ُجَبْواٍر   َط ااَج َبَماَث إَِلاك َساِموِد ْبا َأنَّ اْلَحجَّ

ا َساَر بِ  َة َفَلمَّ ُسقُ  بَِمكَّ ُسقُ  َيُحقُ  النََّهااَر َفَيَصاَبُف الرَّ ُسقُ  َثالَثَة َأيَّاٍ  َرآُه الرَّ ِف الرَّ

 َوَيُققُ  اللَّْوَؾ.

 إِىِّل َْٕطَلُؿ َأىِّل إِىََّما َأْذَهاُب بِاَؽ إَِلاك اْلَقْتاِؾ َفاْذَهاْب  
ِ
ُسقُ   َوالل َفَقاَ  َلُف الرَّ

ِريِؼ ِشْئَت. َّْ  َأيَّ ال

ْواَت َطنِّال ِخْفاُت َأْن َفَقاَ  َسِموٌد. إِىَُّف َسَوبْ   اَج َأىََّؽ َأَخاْذَتنِل َفاٌِْن َخلَّ ُلُغ اْلَحجَّ

ـْ َأْذَهُب إَِلْوِف.
 َيْقُتَلَؽ َوَلكِ

اُج  َما اْسُمَؽ؟  ا َدَخَؾ َطَلْوِف َقاَ  َلُف اْلَحجَّ  َفَلمَّ

ـُ ُكَوْوٍر.  َقاَ    ر ْب
ـُ ُجَبْوٍر َقاَ   َكَذْبَت َأْىَت َشِقل  َسِموُد ْب

ْتنِل.َقاَ    ل َسمَّ    ُأمِّ

َؽ.   َقاَ   َشِقوَت َوَشِقَوْت ُأمر

 َقاَ   اْلَغْوُب َيْمَلُمُف َغْوُرَ . 

ْىَوا َىاًرا َتَلظَّك.   ُْٕبِدَلنََّؽ بِالدر
ِ
 َقاَ   َأَما َوالل

 َلْق َطلِْمُت َأنَّ َذلَِؽ إَِلْوَؽ َما اتََّخْذُت إَِلًها َغْوَرَ . َقاَ   

َْفك َقااَ   َمااا تَ   ـَ قااق  فِاال َرُسااق  الل النَّبِال اْلُمْحاا ؟ َقاااَ   َخْوااُر اْلَباااقِو

. ـَ  َوَخْوُر اْلَماِضو

 َما َتُققُ  فِل َأبِل َبْكٍر؟ َقاَ   
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ـَ  {25}التوبة: [ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے] َقاَ    ي َأَطازَّ الُل بِاِف الادِّ

َع بِِف َبْمَد اْلُفْرَقِة.  َوَجمَّ

 َمَر؟َقاَ   َما َتُققُ  فِل طُ  

 فِل َخْلِقِف. 
ِ
 َقاَ  اْلَفاُروُع َوِخوَرُة الل

 َقاَ   َما َتُققُ  فِل ُطْثَماَن؟ 

ُز َجْوَش اْلُمْوَرِة اْلُمْشَتِري َبْوًتا فِل اْلَجنَِّة.   َقاَ   اْلُمَجهِّ

لهْؿ إِْساالًما َوَأْقاَدمِِهْؿ ِهْجاَرًة وَ     َقاَ  مـ َأوَّ
َأْطَظِمِهاْؿ َقاَ   َما َتُققُ  فِل َطلِل

 
ِ
َج مِنُْف َرُسقُ  الل  َأَحبَّ َبنَاتِِف إَِلْوِف؟ َفْيال َزوَّ

 َقاَ   َما َتُققُ  فِل ُمَماِوَيَة؟ 

. َقاَ   
ِ
 َكاتُِب َرُسقِ  الل

 َما َتُققُ  فِل َطْبِد اْلَملِِؽ؟ َقاَ   

ـْ ُمْحِونًا َفَيَتؿَّ الُل إِْحَواَىُف َوإِ   ـْ ُيْمِجَز الَل.َقاَ  إِْن َيُك ـْ ُمِووًئا َفَل  ْن َيُك

  َقاَ  
ر
 إَِلك َيْقمِنَا َهَذا؟  َما َتُققُ  فِل اْلُخَلَفاِء ُمنُْذ َكاَن النَّبِل

 َسُوْجَزْوَن بَِيْطَمالِِهْؿ َفَمْوُروٌر ومبثقر َلْوُت َطَلْوِهْؿ بَِقكِوٍؾ. َقاَ  

؟ َقاَ  
َّ
 َما َتُققُ  فِل

 َوَىْفُوَؽ َأْطَلُؿ.َأْىَت  َقاَ   

 َقاَ   ُبثَّ فِل طلمؽ.  
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. َ  َقاَ   إِذا أسً  َوٓ َأُسرر

 .  َقاَ   َفُبثَّ

 .
ِ
 َوُجْرَأٌة َطَلك َمَماِصل الل

ِ
 َقاَ   َقْد َضَهَر مِنَْؽ َجْقٌر فِل ُحْكِؿ الل

ُهْؿ َأِو اْمَدْحُهْؿ َقاَ     .َىْفِولإِىََّما اْسَتْحَفْظُت َأْمَر  َقاَ   ُذمَّ

 َفَيير َرُجٍؾ َأىا؟ َقاَ  

 َيْق  اْلِقَواَمة تخت . َقاَ  

 َفَييرُهْؿ َأَحبر إَِلْوَؽ؟ َقاَ   

 َقاَ   َأْرَضاُهْؿ لَِخالِِقِف. 

 َوَأيرُهْؿ َأْرَضاُهْؿ لَِخالِِقِف؟ َقاَ  

َْاَطتِِف. َقاَ     َأْتَبُمُهْؿ َْٕمِرِه َوَأْطَلُمُهْؿ بِ

  َقاَ   
ِ
َِّْمنََّؽ َأْطَياًء.َوالل   َُٕق

 ُدْىَواَي َوُأْفِوُد َطَلْوَؽ آِخَرَتَؽ َواْلِقَحاُص َأَماَمَؽ. َقاَ   
َّ
 إًِذا ُتْفِوُد َطَلل

ـَ إَْمَقاِ ؟  َقاَ   
ـَ مِ مِنِو ًْ  َكْوَػ َتَرى َما َىْجَمُع َٕمِوِر اْلُم

 َلْؿ َأَر مِنَْها َشْوئا. َقاَ  

 قا  فنشرت َبوـ َيَدْيِف.َفيمر بإم َقاَ   

 ,إِْن َحَمْلَتها َحتَّك َتْشَتِرَي لَِحاِحبَِؽ إََماَن َياْقَ  اْلِقَواَماِة َفَهاَذا َصاالٌِح  َقاَ   

 َوإِٓ َفَقْد َأْوَقْرَت َضْهَرَ  َواْشَتدَّ حوابف.
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َٓ َينَْفُع إِٓ َصوٌِّب؟  َقاَ     َكوَػ تَراُه 

وِّ  َقاَ   َْ  ٍب؟َأَوَلْوَس ُهَق بِ

 بَِرْأيَِؽ َجَمْمَتُف. َقاَ   

 َأُتِحبر َأىَُّف َلَؽ؟ َقاَ   

 َٓ ُأِحبر إِٓ َما ُيِحبر الُل. َقاَ   

 َقاَ   اْلَقْيُؾ َلَؽ. 

ـِ اْلَجنَِّة َوُأْدِخَؾ النَّاَر.  ـْ ُزْحِزَح َط  َقاَ   اْلَقْيُؾ لَِم

ـْ َهِذِه الْ  
ْرُبقِ ؟َقاَ   َكْوَػ َتَرى َما َىُمدر مِ  َمَماِزِ  َواْلَمَزامِوِر َوال

 َما َرَأْيُت َرُجاال َأَشادَّ ِخالًفاا  
ِ
ـَ َيَدْيِف َفَيْقَبَؾ َسِموٌد َيْبكِل َقاَ   َتالل َفُيِرَبْت َبْو

.
َ
ْرُبقُ  َفَيْقَبْلَت َتْبكِل ـَ َيَدْيَؽ اْلَمَماِزُ  َوال  مِنَْؽ ُضِرَبْت َبْو

اُج َوَكوْ  َقاَ    ـْ َأْهاَقاِ  َياْقِ  اْلِقَواَماة؟ َيا َحجَّ
ٍء َلُف َىظائُِر مِ

ْ
ـْ َشل

َٓ َىْبكِل مِ َػ 

ْمَقِة.  مِنَْها َىْفَخُة الحَّ

 اْذَهُبقا بِِف َفاْقُتُلقُه. َقاَ   

اًدا َطْباُدُه  َقاَ    َٓ إَِلاَف إِٓ الُل َوَأنَّ ُمَحمَّ اُج َأىِّال َأْشاَهُد َأْن  إِىِّل ُأْشِهُدَ  َيا َحجَّ

 َوَرُسقُلُف َوَأْسَتْحِفُظَكُهَما َحتَّك َأْلَقاَ  بِِهَما َيْقَ  اْلِقَواَمِة.

ـُ ُجَبْوااٍر َفَقاااَ    ااَؿ َسااِموُد ْباا ااا َذَهُبااقا بِااِف َتَبوَّ وُه َقاااَ   َفَلمَّ ااا َردر وُه َفَلمَّ مِااؿَّ  ُردر

 َضِحْكَت؟

  َقاَ   
ِ
 َوِحْلِؿ الل

ِ
ـْ ُجْرَأتَِؽ َطَلك الل

ْبُت مِ   َطنَْؽ.َتَمجَّ
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ااااا َسااااَحُبقُه َقاااااَ   َقاااااَ     ہ ہ ہ ہ ۀ] اْسااااَحُبقُه َفَلمَّ

َقاااااااَ    {91}األىعرررررام: [ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

ـِ اْلِقْبَلِة.  اْصِرُفقا َوْجَهُف َط

 .{998}البقرة: [ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ] َقاَ   

 َما َأْىَزَطُف ِٔي الْ  َقاَ   
ِ
 ُقْرآِن.ُكبرقُه لَِقْجِهف َطُدوَّ الل

 .{88}طه: [ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] َفَقاَ   

ـَ اْلَبْحِريَّ َفَقاَ    اَج. َفَبَلَغ َذلَِؽ اْلَحَو  اللَُّهؿَّ َقاِصَؿ اْلَجَبابَِرِة اْقِحِؿ اْلَحجَّ

وُد َوَأَصاَبُف الكزاز.  َبْمَد َذلَِؽ َأيَّاًما َحتَّك َوَقَع فِل َجْقفِِف الدر
َ
   1س َفَما َبِقل

  طنـ كاتنع كنان لؾحوناج يؼنال لنف يعؾنك، قنال: ،يحقك بـ سعقد طـ 

ا بماد كنت أكتب للحجاج وأىا يقمئذ غال  حاديث الواـ, فادخلت طلواف يقًما

فادخلت مماا يلال ضهاره,  ,قتؾ سمود باـ جبوار وهاق يف قباة لهاا أربماة أباقاب

ا وطلمات أىاف إن طلاؿ فوممتف يقق   ما لل ولومود بـ جبور, فخرجات رويادً 

ثؿ لؿ يلباث الحجااج إٓ يواورا حتاك ماات. ويف رواياة أخارى  أىاف  ,بل قتلنل

  2س كان يقق   ما لل ولومود بـ جبور كلما أردت النق  أخذ برجلل.

 :ٞقص١ اإلَاّ األٚشاعٞ َع ايطفاح ايعباض 

طاـ الِفْرَياابِل  ذكر الاذهبل يف الواور يف ترجماة شاوخ اإلساال  إوزاطال 

                                      
 . 238 -237ص    س  المحـ1س

  .4/ 7  س  المنتظؿ2س
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ِ
ا َفَرَغ َطْبُد الل اِح  قا   َلمَّ فَّ   َيْمنِل  َطؿَّ الوَّ

ـُ َطلِل ـْ َقْتِؾ َبنِل ُأَموََّة, َبَماَث  1س -ب
. مِ

ـَ مِنُْهؿ بِالَكافِرُكقَباَت. , َوَكاَن َقَتَؾ يقمئذ ىوًفا, َوَسْبِمْو َّ
   2سإَِلل

َّ
َفاْشَتدَّ َذلَِؽ َطَلال

  3سَوَقِدْمُت َفَدَخْلُت, َوالنَّاُس ِسَماَصاِن.

ـُ فِْوفِ  ,. 4س ْقُ  فِل َمْخَرِجنَاَفَقاَ   َما َتقُ     . 5س ?َوَما َىْح

ةٌ    َمَقدَّ
ـِ َطلِل ـَ َداُوَد ب  . 6س ُقْلُت  َأصَلَح الُل إَمِْوَر َقْد َكاَن َبْونِل, َوَبْو

ْرُت ُثؿَّ ُقْلُت  َْٕصُدَقنَُّف, َواْسَتبَوْلُت لِْلَمْقِت    . 7س َقاَ   َلُتْخبَِرىِّل. َفَتَفكَّ

ـِ َسااِمْوٍد َحااِدْيَث إَْطَماااِ , ُثااؿَّ   ـْ َيْحَوااك باا َؿننا إَْطَؿنناُل » َرَويااُت َلااُف َطاا إِكَّ

ـْ َكاَكْ  ِهْوَرُتُف إَِلك ُدْكَقا ُيِصنقُبَفا، َأْو إَِلنك  َؿ ََ َؿا لُِؽؾِّ اْمرٍِئ َما َكَقى،  بِالـِّقَّاِت، َوإِكَّ

ِفْوَرُتُف إَِلك َما َهاَنَر إِ  ََ  . 9س َوبَِوِدِه َقِيوٌب َينُكُت بِفِ   8س.«َلْقفِ اْمَرَأٍة َيـْؽُِحَفا، 

                                      
المباسووـ. وقا  طنف اإلما  الذهبل  كان  لدولة أسوت شخحوة أهؿ هق   والوفاح1س

, قتؾ يف صبوحة الوق  الذي دطا فوف إوزاطل مائة اغشقمً  اللدماء ضالمً  اسفاكً  املكً 

 مـ رجا  بنل أموة وأمرائها. وسبموـ رجاًل 

 المقرطة. وهق :كقب الكافر   جمع2س

 صفان. يمنل  3س

 إمقيوـ. دولة طلك الخروج   أي4س

 أمقالهؿ. وأخذ وسجنهؿ وتمذيبهؿ قتلهؿ مـ   أي5س

 الوابقة المقدة طالقة بوبب -سوغيبف الذي -الجقاب مـ يمفوف أن بذلؽ   يقحد6س

 أخوف. وبوـ بونف

 المقت. طلك ىفول وصنت   يمنل7س

  .1  سي  البخار8س

 يبف.غ شدة مـ إرض بف ييرب   أي9س
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ـِ  َما َتُقْقُ  فِل َقْتِؾ َأْهِؾ َهَذا الَبْوِت  ْحَم   1س ?ُثؿَّ َقاَ   َيا َطْبَد الرَّ

ـِ   ـْ َطائَِشاَة َطا ْوِر َطا اخِّ ـِ الشِّ ِ  با ارِّ َْ ـْ ُم ـُ َمْرَواَن َطا ُد ب َثنِل ُمَحمَّ ُقْلُت  َحدَّ

 
ِّ
َٓ  َٓ »َقاَ    - النَّبِل َّٓ ا ُ َوَأكِّل َرُسنقُل  َيِحؾُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِؾٍؿ، َيْشَفُد َأْن  إَِلَف إِ

نَل  َِ َّٓ بِنِْحَدى  ، إِ
ِ
ـِ ا  ي ـَ الندِّ اكِنل، َوالَؿناِرُ  ِمن ٍث: النـَّْػُس بِنالـَّْػِس، َوالثَّقِّنُع الزَّ

 (2).«ال َّاِرُ  لِْؾَوَؿاَطةِ 

ـِ    الِخاَل  َفَقاَ   َأْخبِْرىِل َط
ِ
ـْ َرُساْقِ  الل َفُقْلاُت  َلاْق  ?- َفِة, َوِصوٌَّة َلنَاا مِا

 
ِ
ـْ َرُسْقِ  الل

  َكاَىْت, َوِصوًَّة مِ
 
ُمُف. اَأَحدً  --َما َتَرَ  َطلِل  َيَتَقدَّ

 طَ  ًٓ ُقْلُت  إِْن َكاَىْت َلُهؿ َحاَل  ?َقاَ   َفَما َتُقْقُ  فِل َأْمَقاِ  َبنِل ُأَموَّةَ  
َ
َلْوَؽ َفِهل

 َطَلْوَؽ َأحَرُ . َفَيَمَرىِل, َفُيْخِرْجُت. اَحَراٌ , َوإِْن َكاَىْت َطَلْوِهؿ َحَرامً 
َ
  3س َفِهل

  َملًِكا  امملًقا ليقق  الاذهب 
 
ـُ َطلِال  با

ِ
اكً اَجبَّاارً  اَقاْد َكااَن َطْباُد الل  ا, َسافَّ

َماِء, َصمَب الِمَراِس, ومع هذا فاإلماا  إ ُطُف بُِمارِّ الَحاؼِّ َكَماا زاطال َيْحادَ ولِلدِّ

 َٓ ـَ  َتَرى  انُْقَن لأِلَُماَراِء َماا َيْقَتِحُماْقَن بِاِف مِا ـَ ُيَحوِّ اِذْي اقِء الَّ ـْ ُطَلَماِء الور
َكَخْلٍؼ مِ

ا َقااَتَلُهُؿ الُل َأْو َيواُكُتْقَن َماَع الُقاْدَرِة  االظرلِؿ َوالَمْوِػ, َوَيقلُِبْقَن َلُهُؿ الَباصَِؾ َحق 

.َطَلك َبوَ    4س اِن الَحؼِّ

ولذلؽ لما مات اإلماا  إوزاطال وقاػ والال حماص طلاك قا ه فقاا   

                                      
 أموة. بنل   يقحد1س

  . 6878  س  البخاري2س

  .553/ 6  س  سور أطال  النبالء3س

  .552/ 6  س  سور أطال  النبالء4س
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 َّٓ , َو ـْ   1س ىِل.َرِحَمَؽ الُل َأَبا َطْمٍرو َفَلَقْد ُكنُْت َأَخاُفَؽ َأْكَثَر مِمَّ

 :ٞاإلَاّ أبٛ بهس بٔ ايٓابًط 

 اإلما  أبق بكر بـ النابلول شوخ طلماء الحاديث يف محار لماا أتاك المماز

الفاصمل المبودي اإلسماطولل وكان مـ أحفاد مومقن القداح الوهقدي, الاذي 

 مدحف ابـ هاىئ إىدلول بققلف  

 مااااا شاااائت ٓ مااااا شاااااءت إقاااادار

 

 فااااااحكؿ فيىااااات القاحاااااد القهاااااار ...

فقاا  المحاريقن  المماز يف  ,وقبؾ أن يماقت بوانتوـ اختفاك يف سارداب  

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں] ك   قاا  تماالامملًقا الوحاب. قا  ابـ كثوار

 .{82}الزخر : [ ہ ۀ ۀ

  :ـِ يديف الزاهاد الماباد الاقرع الناساؽ  قال ابـ كثقر َوَقْد ُأْحِيَر إَِلك َبْو

َلاْق َأنَّ َمِمال فقا  لاف المماز  بلغنال طناؽ َأىَّاَؽ ُقْلاَت  -التقك أبق بكر النابلول 

ماا قلات   َأْسُهٍؿ لرموات الارو  بتوامة ورموات المحاريوـ بواهؿ, فقاا  َطشرةَ 

ينبغال أن ىارموكؿ   هذا, فظـ أىف رجع طـ ققلف فقا   كوػ قلت؟ قاا   قلات

ـَ إماة وقتلاتؿ  َىَُّكاْؿ َغوَّاْرُتْؿ ِديا
ِ
بتومة ثؿ ىرموهؿ بِاْلَماِشِر. َقااَ   َولِاَؿ؟ َقااَ   ٕ

 ىقر اإللهوة, وادطوتؿ ما لوس لكؿ. َفاَيَمَر َبٌِْشاَهاِرِه فِال َأوَّ ِ  وَأصَفْيُتؿالحالحوـ 

ًحاا ُثاؿَّ َأَماَر بَِواْلِخِف فِال  َيْقٍ  ُثؿَّ ُضِرَب يف الوق  الثاين بالوواط َضْرًبا َشاِديًدا ُمَبرِّ

اْلَوْقِ  الثَّالِِث, َفِجلَء بَِوُهقِدي  َفَجَماَؾ َيْواُلُخُف َوُهاَق َيْقاَرُأ اْلُقاْرآَن َقااَ  اْلَوُهاقِدير  

ا َبلَ  ٌة َطَلْوِف, َفَلمَّ ـِ َفَمااَت َفَيَخَذْتنِل ِرقَّ و اكِّ . فكاان ْغُت تِْلَقااَء َقْلبِاِف َصَمنُْتاُف بِالوِّ

                                      
  .553/ 6  س  سور أطال  النبالء1س
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ِهوُد. وروى الذهبل فقاا   والل لقاد سامع صاقت القارآن ماـ   1س يقا  َلُف الشَّ

  2س جقفف بمد أن قتلقه.

 :ايػٝذ عص ايدٜٔ عبد ايطالّ با٥ع أَسا٤ املُايٝو 

ااَل  باـ أبال اْلَقاِسا هق اد اْباـ طبد اْلَمِزيز بـ طبد الوَّ ؿ باـ حواـ باـ ُمَحمَّ

َْان  َْطاااَل  ُسااْل ْٕ ااة ا مَّ
َئِ ْٕ ْساااَل  َواْلُمْواالِموـ َوأحااد ا  شااوخ اإْلِ

ّ
مهااذب الّواالِمل

َمر بِاْلَمْمُروِ  َوالنَّْهل َطـ اْلُمنكر فِال  ْٕ اْلملَماء إَِما  طحره باَِل مدافمة اْلَقائِؿ بِا

ِريَمة وغقاميها  اْلَماِر  بمقاصادها لاؿ يار مثاؾ َزَماىف المْلع طلك حقائؼ الشَّ

َٓ رأى مـ َرآُه مثلف طلمً  ة جناان ا وقوامً ا وورطً َىفوف َو ا فِل اْلحؼ وشاجاطة َوُقاقَّ

 وسالصة لَِوان.

 َٛقف٘ َع ضًطإ دَػل:

  اا   :ليؼقل اْلمام السبؽ ْوخ طز الّديـ بِِدَمْشؼ إَِلاك أْثنَااء َأيَّ َواْستمّر الشَّ

ااالح إِْسااَماِطوؾ اْلمَ  ْمااُرو  بِاايبل الخااوش فاسااتمان َأُبااق الخااوش بااالفرىج الحَّ

اااُهْؿ َمِدينَااة صااودا وقلمااة الشااقوػ َفاايْىكر َطَلْوااِف الشاا َْ خ طااز الااّديـ َوتاار  وَوَأْط

ااْوخ َأُبااق َطْماارو اْبااـ اْلَحاِجااب  َبااة وساااطده فِاال َذلِااؽ الشَّ ْْ َطاء َلااُف فِاال اْلخ الاادر

َْان مِنُْهَما َفخَ  ْل َرَجا إَِلك الاديار المحارية فِال ُحاُدود سانة اْلَمالِكِل َفَغيب الور

ـَ وِستِماَئة.  توع َوَثاَلثِو

                                      
  .552/ 6  س  سور أطال  النبالء1س

  .284/ 11  س  البداية والنهاية2س
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 ْصٚي٘ أزض َصس َٚٛقف٘ َع أضتاذ داز ايطًطإ:

َقاَماة ِطنْاده َفَقااَ    ْوخ طز الّديـ بالكر  َتلقاُه َصاحبَها َوَسَيَلُف اإْلِ ا مر الشَّ َفَلمَّ

ِهَرة َفَتلقاااُه ساالْاهنا اْلملااؽ َلااُف بلااد  َصااِغور طلااك طلماال ثااؿَّ تقجااف إَِلااك اْلَقااا

الح ىجؿ الّديـ َأيرقب بـ اْلَكامِؾ وأكرماف ووٓه خْاباة َجاامع َطْمارو اْباـ  الحَّ

ة فاااتفؼ َأن أسااتاذ َداره َفخاار  اْلَماااِص بِمْحاار َواْلَقَياااء هبَااا وبالقجااف القبلاال ُماادَّ

اِذي َكااَن إَِلْواِف أَ  اُوقخ َوُهاَق الَّ مار المملكاة طماد إَِلاك الّديـ ُطْثَمان باـ شاوخ الشر

اا  َمْوِجد بِمْحر َفممؾ طلك َضهره بِنَاء لْبؾ خاىات َوبقوت تيرب ُهنَالاؽ َفَلمَّ

ْوخ طز الّديـ حكؿ هبد  َذلِؽ اْلبنااء َوأْساقط َفخار الاّديـ اْباـ  َثبت َهَذا ِطنْد الشَّ

اْوخ ِطنْاد ال ْوخ وطز  َىفوف مـ اْلَقَياء َولؿ تْواقط باذلؽ منزَلاة الشَّ َْان الشَّ اْل ور

َٓ يتايثر بِاِف  َية َوضـ َفخر الّديـ َوَغواره َأن َهاَذا الحكاؿ  َٓ َولكنف لؿ يمده إَِلك اْلق

االح َرُساقٓ ماـ  َْان اْلملاؽ الحَّ اْل َفخر الّديـ فِل اْلَخااِرج فااتفؼ َأن جهاز الور

ُسق  إَِلاك الادِّ  ا وصؾ الرَّ يَقان ووقاػ ِطنْده إَِلك اْلَخلِوَفة الموتمحؿ بَِبْغَداد َفَلمَّ

َبوـ َيدي اْلَخلِوَفة َوأّدى الرَساَلة خرج إَِلْوِف َوَسَيَلُف َهؾ َسِممت َهِذه الرَساَلة ماـ 

اُوقخ  َْان َفخار الاّديـ اْباـ شاوخ الشر اْل َٓ َوَلكِـ حملنوها َطـ الور َْان َفَقاَ   ْل الور

َٓ ىقباؾ أستاذ َداره َفَقاَ  اْلَخلِوَفة إِن اْلَماْذُكقر أْساقْف اْباـ طباد ا ااَل  َفانْحـ  لوَّ

َْان َحتَّاك شاافهف بالرساالة ثاؿَّ َطااد إَِلاك َبْغاَداد  اْل ُسق  إَِلك الور ِرَواَيتف َفرجع الرَّ

َْان مدرساة الحاالحوة اْلَمْمُروَفاة َباوـ القحاريـ بِاْلَقااِهَرِة  اْل وأداها ثؿَّ بناك الور

ْوخ طز الّديـ افِِموَّة هبَا إَِلك الشَّ فباشره وتحدى لنفع النَّااس  وفقض تدريس الشَّ

بُِمُلقمِِف َولما اْسَتقر مَقامف بِمْحر أْكرماف َحاافظ الاديار المحارية وزاهادها طباد 

اْوخ طاز الاّديـ  اْلَمظِوؿ اْلُمنِْذِرّي َواْمتنع مـ اْلفتوا َوَقاَ  ُكنَّا ىفتل قبؾ ُحُيقر الشَّ

 َوأما بمد ُحُيقره فمنحب اْلفتوا ُمَتَمّوـ فِوِف.
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 َع ايطًطإ أٜٛب:َٛقف٘ 

َْان فِال  اْل ّ  صلع َشوخنَا طز الاّديـ ماّرة إَِلاك الور
يقق  تلموذه الشوخ اْلَباِجل

َيْق  طود إَِلك القلمة فشاهد المواكر محْفوـ َبوـ َيَدْيِف ومجلس المملكاة َوَماا 

َْان فِوِف َيْق  اْلِمود ماـ إهباة َوقاد خارج طلاك ققماف فِال زينتاف طلاك َطااَدة  ْل الور

َْان س اْل َُماَراء تقباؾ إَْرض َباوـ َيادي الور ْٕ الصوـ الاديار المحارية َوأخاذت ا

َْان وىاداه َيا َأيرقب َما حجتؽ ِطنْد الل إِذا َقاَ  َلاؽ ألاؿ  ْل ْوخ إَِلك الور َفاْلَتفت الشَّ

أبقئ َلؽ ملؽ محر ثؿَّ تبوح اْلُخُمقر َفَقااَ  َهاؾ جارى َهاَذا َفَقااَ  ىماؿ الحاىاة 

ىِوَّة ُيَباع فِوَها اْلُخُمقر َوَغورَها مـ اْلُمنَْكَرات َوَأىات تتقلاب فِال ىْمَماة َهاِذه اْلُفاَل 

المملكة ُينَاِديف َكَذلِؽ بَِيْطَلك َصقتف والمواكر واقفقن َفَقاَ  َيا َسوِّدي َهَذا َأىا َما 

اذيـ َيُققُلاقنَ   ی ی ی ی]  طملتف َهَذا مـ زَمان أبل َفَقاَ  َأْىات ماـ الَّ

َْاا  تِْلاَؽ  {33}الزخر : [ جئ ی ی ی ی] جئ َْان بٌِِْب اْل فرسؿ الور

 الحاىة.

  :َْان  يؼقل تؾؿقذه الشقخ اْلَباِنّل اْل ْوخ لما َجاَء مـ ِطنْاد الور َسَيلت الشَّ

َوقد شاع َهَذا اْلَخَبر َيا َسوِّدي َكوَػ اْلَحا  َفَقاَ  َيا بنال َرَأْيتاف فِال تِْلاَؽ المظماة 

نف لَِئالَّ تك  َىفوف فتًذيف َفقلت َيا َساوِّدي أماا خفتاف َفَقااَ  َوالل َياا َفَيَرْدت َأن أهو

َْان قدامل كالقط. ْل   1سبنل استحيرت َهْوَبة الل َتَماَلك َفَحاَر الور

 عص ايدٜٔ عبد ايطالّ با٥ع أَسا٤ املُايٝو:

رأى الشوخ طز الديـ طبد الوال  أن الممالوؽ الذيـ اشرتاهؿ ىجؿ الاديـ 

                                      
  .بتحر .212-229/ 8  س  صبقات الشافموة1س
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ب ودفااع ثماانهؿ مااـ بواات مااا  المواالموـ واسااتغلهؿ يف خدمتااف وجوشااف, أيااق

وتحااريػ شاائقن الدولااة يمارسااقن البوااع والشااراء وهااق تحاار  باصااؾ, ٕن 

وٓ شاراء,  االمملق  ٓ ينفذ تحرفف, فيخذ سلْان الملماء ٓ يميل لهاؿ بوًما

فياايقهؿ ذلااؽ وشااجر بواانهؿ وبوناف كااال  حااق  هااذا الممناك فقااا  لهااؿ بااائع 

   أىااتؿ أن أرقاااء ٓ ينفااذ لكااؿ تحاار , وإن حكااؿ الاارع موتحااحب الملااق

طلوكؿ لبوت ما  الموالموـ, وقاد طزمات طلاك باومكؿ فاحتاد  إمار, وباائع 

, فتمْلااات اوٓ شاااراء, وٓ ىكاًحااا االملاااق  محااامؿ, ٓ يحاااحح لهاااؿ بوًمااا

, واحمار امحالحهؿ, وكاان ماـ جملاتهؿ ىائاب الوالْان الاذي اشاتاط غيابً 

 اع شاكلتف, وأرسلقا إلك بائع الملق , فقا   ىمقد لكاؿ مجلًواأىفف, فاجتمع م

وينادى طلوكؿ لبوت ما  المولموـ, ويححؾ طاتقكؿ بْرياؼ شارطل فرفماقا 

إمر إلك الولْان, فبمث إلوف, فلؿ يرجاع فخرجات ماـ الوالْان كلماة فوهاا 

ا يف دخقلاف يف هاذا إمار, وإىاف ٓ  غلظاة حاصالها اإلىكاار طلاك الشاوخ ا 

وهناا أدر  الشاوخ الماز أن أطاقان الباصاؾ تماالًوا طلواف ووقفاقا يف  ,ؼ بافيتمل

وجف الحؼ وتْبوؼ الشرع, وتنفوذ إحكا  التل ٓ تفرع ا يف الديـ ا باوـ كبوار 

وصااغور, وحاااكؿ ومحكااق  وأمواار ومااقاصـ, فلجااي إلااك سااالحف اليااموػ 

أطلاـ الباهت يف ضاهره الققي الفماا  المادمر يف حقوقتاف وجاقهره وسانده, و

ىوحاب وطز  ىفواف طاـ القيااء وقارر الرحواؾ طاـ القرياة الظاالؿ أهلهاا آ

, وحمؾ أهلف, ومتاطاف طلاك اوالتل ترفض إقامة شرع الل, وىفذ المز قراره فقرً 

آخر وخرج مـ القاهرة, وما اىتشار الخا  باوـ النااس يف  احماره وركب حمارً 

وٓ صبل وٓ رجاؾ مرأة امحر حتك تحركت جمقع المولموـ وراءه فؿ تكـ 

ٓ يًوبااف إلوااف بتخلااػ, وٓ سااوما الملماااء والحااالحوـ, والتجااار, وأمثااالهؿ 
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ولوان حالهؿ يقاق   ٓ خوار يف محار إن لاؿ يكاـ فوهاا الماز باـ طباد الواال  

وأمثالااف, القااائمقن بالكتاااب والواانة وأماارون بااالممرو , والناااهقن طااـ 

لقمة ٓئؿ, وٓ شاماتة شاامت, المنكر, والمجاهديـ يف سبوؾ الل, ٓ يخافقن 

ورفمة التقارير حق  هذه الظاهرة إلك القااهرة, وكاىات التقصاوات  متاك راح 

ذهب ملكؽ فركب الولْان بنفوف ولحقف واسرتضاه وصوب قلباف, فرجاع أن 

ينادى طلك ملق  محر وأمرائها ويبومهؿ, وأرسؾ إلوف كبورهؿ ا ىائب الولْان 

ىازطج ىائاب إىاف يرياد إىفااذ حكاؿ الل, طندئاذ ا بالمالصفة والشوخ لؿ يتغور, 

وقاا   كواػ يناادي طلوناا هاذا  االولْان وأصدر قراره بتحافوة الشاوخ جواديً 

الشااوخ ويبومنااا وىحااـ ملااق  إرض والل ٕضااربنف بوااوفل هااذا بنفوااف يف 

وصرع الباب فخرج إلواف  اجماطتف, وجاء إلك بوت الشوخ والووػ يف يده صلتً 

, وطاد إلك أبوف, وأخ ه الحا , فقا  بائع إماراء اجلدً  اأمرً ولد الشوخ, فرأى 

لقلده  يا ولدي  أباق  أقاؾ ماـ أن يقتاؾ يف سابوؾ الل,  بربف, قائاًل  اإيماىً  اممتلئً 

, فبكاك, افلما رآه ىائب الولْان اهتزت ياده وارتمادت فرائحاف وساقط أرًضا

ؾ؟ فقا  الشوخ أىاادي أي المم ا  يا سودي, خورً وسي  الشوخ أن يدطق لف قائاًل 

طلاوكؿ وأبااومكؿ, قاا  ىائااب الوالْان  ففومااا تحار  ثمننااا؟ قاا  الشااوخ  يف 

ب الولْان  مـ يقيوف؟ قاا  الشاوخ  أىاا وأىفاذ الل ئمحالح المولموـ قا  ىا

طلوهؿ واحاد تلاق أخار وغاالك  اا فباع إمراء مناديً  أمره طلك يد الشوخ ا 

صرفف يف وجقه الخور التل تمقد بالنفع طلك سلْان الملماء يف ثمنهؿ وقبيف و

 سبائع الملق  . البالد والمباد. ومـ هنا طر  الشوخ المز بيىف 

لاؿ يشاهده الماالؿ  افريادً  اواشتهر أمره يف أفاع, وسجؾ لف التاريخ مققفً  

أجمع, وطال صقت الحؼ, وطاز الملمااء وتاؿ تْبواؼ شارع الل تماالك, وهاز  
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ْة والقااقة الماديااة, أمااا  ساالْان الل تمااالك, الباصااؾ وصاشاات سااها  الواال

َضنُؾ اْلِوَفناِد: َكِؾَؿنُة »  وأحكامف, وصدع طلك الماز حاديث رساق  الل  َْ َأ

وطاد المز إلاك طريناف يف كناػ الل تماالك ورطايتاف   1س.«َحؼٍّ ِطـَْد ُسْؾَطاٍن َنائِرٍ 

 [ يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی]وهاااق القائاااؾ  

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ] ؾ والقائاا ,{25}احلررج:

  2س .{39}يوسف: [ ۈئ

 :َٕٛقص١ زجٌ َع املأ 

َدَخااَؾ َرُجااٌؾ َطَلااك اْلَمااْيُمقِن َكاااَن يِْمِشاال فِاال النَّاااِس َفَوااْيُمُرُهْؿ بِاااْلَمْمُروِ  

ـْ قَِبااِؾ اْلَخلِوَفااِة, َفاْسااَتْدَطاُه  ـْ اْلُمنَْكااِر ُدوَن َأْن َيُكااقَن َمااْيُمقًرا مِاا َوَينَْهاااُهْؿ َطاا

ـَ َقااَ  الُل  لَِؿ َتْيُمُر َوَتنَْهكَمْيُمقُن َوَقاَ  َلُف  الْ  اِذي ـُ الَّ َوَقْد َجَمَؾ الُل َذلَِؽ إَِلْونَا َوَىْح

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] فِااااااااوِهْؿ 

 .{29}احلج: [ گ ک ک ک ک

ـَ َأْىَت َكَما َوَصْفَت َىْفَوَؽ مِ  مِنِو ًْ ُجُؾ  َصَدْقَت َيا َأمِوَر اْلُم ـَ َفَقاَ  الرَّ

ـْ َجِهَؾ  ـِ َغْوَر َأىَّا َأْولَِواُؤَ  َوَأْطَقاُىَؽ فِوِف. َوٓ ُينْكُِر َذلَِؽ إِٓ َم َْاِن َوالتََّمكر ْل الور

 َوُسنََّة َرُسقلِِف 
ِ
َس -  -كَِتاَب الل  ک] , َقاَ  الل َجؾَّ َوَطال َوَتَقدَّ

 [ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

                                      
  .1122  س .صحوح الجامع282/ 8  سلممجؿ الكبور للْ اين  ا1س

   . وصبقات الشافموة274-273ص    س  المغق  التتار بوـ آىتشار وآىكوار2س

  . 216/ 8س
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  ,{99}التوبة:
ِ
ـِ َكاْلُبـَْقاِن َيُشدُّ َبْعُضُف »   -َوَقاَ  َرُسق  الل ـُ لِْؾُؿْمِم الُؿْمِم

ـَ َأَصابِِمِف.« َبْعًضا َفَيْطَجَب اْلَمْيُمقُن بَِكالمِِف َوُسرَّ بِِف َوَقاَ   مِْثُلَؽ   1س َوَشبََّؽ َبْو

ـْ َرْأيِنَا. َوَهَكَذا ْمِض َطَلك َما ُكنَْت َطَلْوِف بَِيْمِرَىا وَ اَيُجقُز َأْن َيْيُمَر بِاْلَمْمُروِ  فَ  َط

ة اْلَمْيُمقِن, َوَلْؿ  ََْمْت ُحجَّ نَِّة اْىَق ُجَؾ آْحتَِجاج بِاْلُقْرآِن َوالور ـَ الرَّ ِحوـ َأْحَو

ـْ اْلُمنَْكِر. ُجَؾ َطَلك َصِريَقتِِف بِإَْمِر بِاْلَمْمُروِ  َوالنَّْهِل َط ـْ إِْقَراِر الرَّ
ا مِ  َيِجُد ُبد 

ُجاؾ َدَخاَؾ َواِطاٌظ َطَلاك اْلَماْيُمقن فقطظاف وأغلاظ طلواف يف َوَطْكُس َهاَذا  الرَّ

ـْ  ـْ ُهَق َخْواٌر مِنْاَؽ إَِلاك َما القق  فقا  لف الميمقن  َيا َرُجؾ اْرفِْؼ َفٌِنَّ الَل َبَمَث َم

ْفِؼ. َبَماَث ُمَقَساك َوَهااُرون إَِلاك فِْرَطاقن, َفَيْوَصااُهمَ  ا ُهَق َشار  مِنِّال, َوَأَماَرُه بِاالرِّ

َوُهنَاااا َكااااَن َمْققِاااُػ  ,{22}طررره: [ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]  بَِقْقلِااافِ 

  2س اْلَمْيُمقِن ُهَق إَْقَقى َٕنَّ الَدلِوَؾ َمَمُف.

 :َّٕٛاٍ ٚقصت٘ َع ابٔ طٛي ُٕ احَل َٓا  ُب

  اِهااُد, َشااْوُخ اإِلْساااَل  :ليؼننقل طـننف الننذهب ُث الزَّ ِ , َأُبااق اإِلَماااُ  الُمَحاادِّ

ـِ ُبنَاانُ  ـْ  الَحَوا , َىِزْيااُؾ مِْحاَر, َوَماا ر
ـِ َسااِمْوٍد الَقاِساِْل ـِ َحْماَداَن با اِد باا ـُ ُمَحمَّ باا

َٓ اُيْيَرُب بِِمَباَدتِِف الَمَثُؾ. وقا  طنف أيًي  ْوَلاِة    َوَكاَن َكبِْواَر الَقاْدِر,  ـَ الدَّ َيْقَباُؾ مِا

ـَ فِال َذاِت ااَشْوئً  , َفَحاَبَر, , ولف جاللة طجوبة طند الخاص والما . َوَقِد امُتِح
ِ
لل

 َواْرَتَفَع َشْيُىف.

  : اِزيُّ ـُ َأْحَؿَد الرَّ ـُ ب ْوَذَبااِريَّ َيُقاْقُ    وَقاَل الُحَسْق   الرر
َسِمْمُت َأَباا َطلِال

                                      
  .2446  س  صحوح البخاري1س

  .126/ 2  س  مقارد الظمآن لدروس الزمان2س
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ـَ ُصْقُلااْقَن  اااَ , َوَذلِااَؽ َأىَّااُف َأَمااَر اْباا َكاااَن َسااَبُب ُدُخااْقلِل مِْحااَر ِحَكاَيااَة ُبنَاااَن الَحمَّ

َٓ بِالَمْمُرْوِ , َفيَ  ُف َو اُبُع َيُشامر ـَ َياَدْي َساُبٍع, َفَجَماَؾ الوَّ ه,  َمَر بِِف َأْن ُيلَقك َباْو َيُيارر

َؽ؟  ُبِع, قِْوَؾ َلُف  َما الَِّذي َكاَن فِل َقْلبِاَؽ َحْواُث َشامَّ ـِ َيَدِي الوَّ ـْ َبْو
ا ُأخِرَج مِ َفَلمَّ

َباِع َوُلَمابَِها. ُر فِل ُسًِر الوِّ -َقاَ   ُثؿَّ ُضِرَب َسْبَع ِدَرٍر, َفَقاَ  َلُف  َقاَ   ُكنُْت َأَتَفكَّ

. -َيْمنِل  لِْلَملِِؽ  ـَ ـُ ُصْقُلْقَن َسْبَع ِسنِْو ٍة َسنًَة. َفُحبَِس اْب   1س َحَبَوَؽ الُل بُِكؾِّ ِدرَّ

 :ابٔ ت١ُٝٝ يف َكاب١ً ًَو ايتتاز 

ذهب الشوخ ابـ توموة ماع القفاد الشاامل وكاان رئوواا للقفاد إلاك مقابلاة 

 زان  ملؽ التتار وقائدهؿ.سقا

  :وقااد كوااا الل الشااوخ حلااة مااـ المهابااة واإليمااان » يؼننقل ابننـ كثقننر

والتقك ولقد قا  أحد الذيـ شاهدوا اللقااء  كنات حاضارا ماع الشاوخ فجماؾ 

يحاادث الواالْان بقااق  الل ورسااقلف يف المااد  ويرفااع صااقتف ويقاارب منااف.. 

ص إلواف ٓ يمارض طناف: والولْان مع ذلؽ مقبؾ طلوف محاغ لماا يقاق  شااخ

وإن الولْان مـ شدة ماا أوقاع الل يف قلباف ماـ الهوباة والمحباة ساي  ماـ هاذا 

الشااوخ؟ إين لااؿ أر مثلااف وٓ أثباات قلبااا منااف وٓ أوقااع مااـ حديثااف يف قلباال وٓ 

ا ٕحاااد مناااف فااايخ  بحالاااف وماااا هاااق طلواااف ماااـ الملاااؿ رأيتنااال أطظاااؿ اىقواااادً 

  2س.«والممؾ

                                      
  .299/ 11  س  سور أطال  النبالء1س

  .121/ 6  سمـ حواة ابـ توموة  لمحات تاريخوة 2س
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 ثل ٚٚايٞ َصس:اإلَاّ ايبٜٛطٞ َع ايٛا 

اإلما  البقيْل تلموذ اإلماا  الشاافمل, وطاالؿ الشاافموة, اماتحـ يف خلاؼ 

القرآن, فلقد بمث القاثؼ لقالل محر أن امتحنف يف خلؼ القارآن, فاالقالل كاان 

يحبف, فقا  لف  قؾ  إن القرآن مخلقع بونال وبوناؽ, قاا   ٓ والل ورائال مائاة 

ر أىااف يوااوره إلاك بغااداد وإغااال  يف , فاضاْألاػ, وٓ أكااذب يف ديااـ الل 

طنقف, وإىكاا  والقواقد يف رجلواف, وقاد شادوا ماا باوـ رجلواف وماا باوـ طنقاف 

, وكااان يقااق   والل بولواالة وضاامقا فوهااا قْمااة حديااد زىتهااا أربمااوـ رصاااًل 

ٕمقتـ يف حديدي َهَذا َحتَّك يييت مـ بمدي قق  يملمقن أىف قاد َماات فِال َهاَذا 

  1س حديدهؿ.الشين قق  فِل 

 :قص١ اإلَاّ أمحد بٔ ْصس اخلصاعٞ َع ايٛاثل 

  :ماا تقاق  يف القارآن؟  واْلمام أحؿد بـ كصر الخزاطل قال لنف القاِنؼ

قا   القرآن كال  الل, قا   هؾ تارى رباؽ ياق  القواماة؟ قاا   صاحت باذلؽ 

إحاديث, فقا  القاثؼ  إين أحتوب خْااي إلاك هاذا الرجاؾ الكاافر ثاؿ قاا  

, وطلققا رأسف يف بغداد وجوده يف سامراء, ووضمقا القود يف رجلوف بماد فقتلف

 أن قتؾ.

  :َكاَن أحمد ْباـ ىحار ِخلِّال,  وطـ إبراهقؿ ْبـ إِْسَؿاِطقؾ ْبـ خؾػ َقاَل

فلما قتؾ يف المحنة وصلب رأساف, أخا ت أن الارأس يقارأ القارآن, فمياوت 

ه رجالة وفرسان يحفظقىف, فلَما فبت بقرب مـ الرأس مشرفا َطَلْوِف, َوَكاَن طند

                                      
  .175/ 11  سالمنتظؿ يف تاريخ الملق  وإمؿ  1س
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 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ] هدأت المواقن ساممت الارأس يقارأ 

فاقشمر جلادي, ثاؿ رأيتاف بماد  ,[2 -1المنكبقت  ] [   ھ ھ ھ ھ ہ

ذلؽ فِل المنا  وطلوف الوندس واإلست ع وطلك رأساف تااج, فقلات  َماا فماؾ 

كنت مغمقَما ثالثة أياا ,  الل بؽ َيا أخل؟ َقاَ   غفر لل وأدخلنل الجنة, إٓ أين

 
ِ
حاق  وجهاف  مر بل, فلَما بلاغ خشابتل فقلت  ولؿ؟ َقاَ   َكاَن َرُسقُ  الل

, قتلات َطَلاك الحاؼ أ  َطَلاك الباصاؾ؟ 
ِ
طنل, فقلت َلُف بماد ذلاؽ  َياا َرُساق  الل

َقاَ   أىات َطَلاك الحاؼ, ولكاـ قتلاؽ رجاؾ ماـ أهاؾ بوتال, فاٌذا بلغات إلواؽ 

  1س أستحل منؽ.

 

 

                                      
  .169/ 11  س  المنتظؿ يف تاريخ الملق  وإمؿ1س
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 املبخح ايتاضع

 ايسباْٞ َتبع ال َبتدع

 

ٕن الربااين لاـ يحاؾ إلاك  ,إن الحواة الرباىواة تقتيال آتبااع ٓ آبتاداع

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] قااا  تمااالك  صريااؼ الواامادة إٓ باتباااع رسااق  الل 

ومـ هنا  {29}آل عمران: [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ىقػ يف هذه الحفحات حق  قيوة آتباع.

 ٜف االتباع: تعس 

 :االتباع يػ١ 

وتادّ  هاذه المااّدة طلاك الّتلاّق  ,محدر اّتبع المايخقذ ماـ مااّدة ست ب ع 

والقفق, يقا   تبمت القق  تبما, وتباطة بالفتح, إذا مشوت خلفهؿ أو مّروا باؽ 

فميوت ممهؿ, وتبمت الّشلء  سرت يف أثره, والّتاابع  الّتاالل, والجماع تّباع 

وقاا  أباق طبواد  أتبمات القاق  إذا كااىقا قاد  اسؿ للجماع. وتّباع وتبمة. والّتبع

 سبقق  فلحقتهؿ.

  :أتبع أحوـ مـ اّتبع: ّٕن آّتباع أن يواور الّرجاؾ وأىات  وقال الػّراء

 توور وراءه. فٌذا قلت أتبمتف فكيّىؽ قفقتف.

 -واّتبع القرآن  ائتّؿ بف وطمؾ بما فواف, ويف حاديث أبال مقساك إشامرّي 

ـٌ َطَلاْوُكْؿ  إِنَّ »  -
ـٌ َلُكاْؿ ِذْكاًرا, َوَكاائِ

ـٌ َلُكاْؿ َأْجاًرا, َوَكاائِ
َهَذا اْلُقاْرآَن َكاائِ
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ـْ َيتَّبِِع اْلُقاْرآَن َيْهابُط بِاِف ِرَيااَض اْلَجنَّاِة,  َٓ َيتَّبُِمُكْؿ, َفٌِىَُّف َم ِوْزًرا, َفاتَّبُِمقا اْلُقْرآَن َو

ـْ ُيتََّبْع بِِف اْلُقْرآُن َيُزخر فِل   1س .«َقَفاُه َحتَّك َيْقِذَفُف فِل َجَهنَّؿَ  َوَم

    ڄ ڄ]يقااق   اجملااقه أمااامكؿ ثااّؿ اتلااقه كمااا قااا  تمااالك 

أي يّتبمقىاااف حاااّؼ اّتباطاااف, وأراد ٓ  {939}البقررررة: [ ڃ ڃ ڃ ڃ

 تدطقا تالوتف والممؾ بف فتكقىقا قد جملتمقه وراءكؿ.

بع طملاف وكالماف  أتقناف ا  واتر, ووالك. وتااوتابع بوـ إمقر متابمة وتباطً 

  تابمنا إطما  فلؿ ىجاد شاوئا أبلاغ يف 
ّ
وأحكمف, ومنف حديث أبل واقد الّلوثل

صلب أخرة مـ الّزهد يف الّدىوا, أي أحكمناها وطرفناهاا. ويقاا   تاابع فاالن 

كالمف, وهق تبوع للكال  إذا أحكمف, ويقا   هق يتابع الحديث إذا كان يورده, 

  2س الملؿ إذا كان طلمف يشاكؾ بميف بميا ٓ تفاوت فوف. وقوؾ  فالن متتابع

وآّتباع يف إصؾ  اقتفاء أثر الماشل, ثّؿ اساتممؾ يف المماؾ بمثاؾ طماؾ 

ثاّؿ اساتممؾ يف  {955}التوبرة: [ پ پ پ]الغور, كماا يف ققلاف  

  3س امتثا  إمر, والممؾ بما ييمر بف المتبقع فهق آئتمار.

 ا:ٚاصطالّح 

  تمالك  -ْلمام أحؿدقال ا- 
ّ
  هق أن يّتبع الّرجؾ ما جااء طاـ النّبال

                                      
  3371  سالدارمل وسنـ  49/ 1  سمنحقر بـ سمود سنـ مـ التفوور  1س 

 ,  1192/ 3  سالححاح واىظر ,  419 ,416/ 1  سمنظقر ٓبـ المرب لوان  2س 

  . 362/ 1  ساللغة ومقايوس

 . 423/ 7  سوالتنقير التحرير تفوور  3س
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 وطـ أصحابف, ثّؿ هق مـ بمد يف الّتابموـ مخّور. 

   ّآّتباع ما ثبات طلواف الحّجاة, وهاق -تمالك  -وقال ابـ طبد البر  

هق المثؾ إطلاك  اّتباع كّؾ مـ أوجب طلوؽ الّدلوؾ اّتباع ققلف. فالّرسق  

  1س ا أمر بف.يف اّتباع م

   ّبااب ماا أمار طرفاف ماـ أمار رساق  الل -تماالك  -قنال الّشناَعل  

, وأن قد جمؾ الل بالنّاس كّلهؿ الحاجة إلوف يف دينهؿ, وأقا  طلوهؿ حّجتف 

ممااين ماا أراد الل بفرائياف يف كتاباف,  بما دّلهاؿ طلواف ماـ سانـ رساق  الل 

إذا كاىت سنّة مبّوناة طاـ الل ممناك  لوملؿ مـ طر  منها ما وصفنا أّن سنّتف 

ما أراد مـ مفروضف فوماا فواف كتااب يتلقىاف, وفوماا لاوس فواف ىاّص كتااب سانّة 

أخرى فهل كاذلؽ ٓ يختلاػ حكاؿ الل ثاّؿ حكاؿ رساقلف, باؾ هاق ٓز  بكاّؾ 

  2س حا .

   ّالكتاب سأي القارآن  هاق المّتباع طلاك -تمالك  -وقال الّشاصبل  

لنّاس بحوب اّتباطهؿ لف. إّن الل تمالك وضع هاذه الّشاريمة الحقوقة, ومراتب ا

حّجة طلك الخلؼ كبورهؿ وصغورهؿ, مْاومهؿ وطاصاوهؿ, باّرهؿ وفااجرهؿ. 

لؿ يختّص هباا أحادا دون أحاد, وكاذلؽ ساائر الّشارائع إىّماا وضامت لتكاقن 

حّجة طلك جموع إمؿ اّلتل تنّز  فوهؿ تلاؽ الّشارائع, حّتاك إّن المرسالوـ هباا 

 لقات الل طلوهؿ داخلقن تحت أحكامها.ص

مخاصب هبا يف جموع أحقالف وتقّلباتاف مّماا  ا فيىت ترى أّن ىبّونا محّمدً 

                                      
 . 548/ 7  سللشنقوْل البوان أضقاء  1س

 .بتحر   125 -85  سللشافمل الرسالة  2س
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ا فالّشاريمة هال الحاكماة طلاك  -ا لاف وّٕمتافاختّص باف دون أّمتاف, أو كاان طام 

ّْريااؼ المقّصااؾ  اإلصااالع والممااق  طلوااف وطلااك جموااع المكّلفااوـ, وهاال ال

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]  ٓ تارى إلاك ققلاف تماالك والهادي إطظؿ. أ

 [ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .{83}الشورى:

فهق طلوف الّحالة والّواال  أّو  ماـ هاداه الل بالكتااب واإليماان, ثاّؿ ماـ  

اّتبمف فوف, والكتااب هاق الهاادي, والاقحل المناّز  طلواف مرشاد ومباّوـ لاذلؽ 

 الهدى, والخلؼ مهتدون بالجموع.

ّما استنار قلباف وجقارحاف طلواف الّحاالة والّواال  وباصناف وضااهره بناقر ول

, صاار هاق الهاادي إّو  لهاذه إّماة والمرشاد إطظاؿ, ا وطمااًل الحّؼ طلًما

حوث خّحف الل تمالك دون الخلؼ بٌىزا  ذلؽ النّقر طلوف, واصْفاه مـ جملاة 

هاة اختحاصاف باالقحل ا ماـ جأّولو ا مـ كان مثلاف يف الخلقاة البشارّية اصاْفاءً 

 ڱ] اّلذي استنار بف قلبف وجقارحف فحار خلقف القرآن, حّتاك قاا  الل فواف 

وذلؽ ّٕىف حّكؿ القحل طلك ىفوف حّتك صاار  {2}القلم: [ ں ں ڱ ڱ

ا طند حكمف, فقد جااء باإمر وهاق باف ماًتمر, يف طلمف وطملف طلك وفقف واقفً 

لّتخقيػ وهااق أّو  الخااائفوـ, وبااالنّهل وهااق منتااف وبااالقطظ وهااق مااّتمظ, وبااا

وبالّترجوة وهق سائؼ داّبة الّراجوـ, وقد صاارت الّشاريمة المنّزلاة طلواف حّجاة 

حاكمة طلوف, ودٓلة طلك الّحراط الموتقوؿ اّلذي سار طلواف, فاٌذا كاان إمار 

ا كذلؽ, فوائر الخلؼ حرّيقن بين تكقن الّشريمة حّجاة حاكماة طلاوهؿ, ومناارً 

لحّؼ, وشرفهؿ إّىما يثبت بحوب ماا اّتحافقا باف ماـ الاّدخق  يهتدون هبا إلك ا
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 ًٓ , فماـ كاان أشاّد محافظاة ا وطمااًل  واطتقاادً تحت أحكامها, وإخاذ هباا قاق

طلك اّتباع الّشريمة فهق أولك بالّشر  والكر , ومـ كان دون ذلاؽ لاؿ يمكاـ 

بحوااب  أن يبلااغ يف الّشاار  المبلااغ إطلااك يف اّتباطهااا, فالّشاار  إذا إّىمااا هااق

  1سالمبالغة يف تحكوؿ الّشريمة.

  ٚزضٛي٘  االتباع ديٌٝ ذلب١ اهلل: 

فاٌّن  المحّب والمحبقب, وفوما يتمّلؼ بمحّبة الل  لؾؿحّبة صرَان هؿا:

صرفوها هما  محّبة المباد لرّباف ومحّباة الاّرّب لمباده, ودلواؾ إولاك هال اّتبااع 

 .المحْفك 

 ڦ ڦ] ّتباع ويًّكد ذلؽ قق  الل تمالك أّما الّثاىوة فهل ثمرة ذلؽ آ 

}آل  [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ولذلؽ أصلؼ طلك هذه أية الكريمة آية المحّبة, يقق  أبق  ,{29عمران:

أىز  الل هذه أية  سلومان الّداراينّ  لّما اّدطت القلقب محّبة الل 

  3س. 2سمحنة

ّْ ّي  -وممنك هذه أية يا محّمد لقفاد ىحاارى ىجاران  قؾ -كما يقق  ال

إن كنااتؿ تزطمااقن أّىكااؿ تحّبااقن الل فحققااقا قااقلكؿ اّلااذي تققلقىااف إن كنااتؿ 

 -صادقوـ باّتباطكؿ إّياي فٌّىكؿ تملمقن أّىل رسق  الل إلوكؿ كماا كاان طوواك

                                      
 باختحار.  342 -338/ 2س آطتحا   1س

 . القلقب لهذه وامتحاىا اختبارا أي محنة   2س

 . 22/ 3  سالوالكوـ مدارج  3س
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 . 1س رسقٓ إلك مـ أرسلف الل إلوهؿ -

ّْاطاة ماـ جاىاب   المبااد ومحّباة الل وقد فّور بميهؿ المحّبة بآّتبااع وال

لمباااده بٌىمامااف طلااوهؿ بااالغفران فقااا   محّبااة المبااد لل ورسااقلف صاطتااف لهمااا 

 . 2س واّتباطف أمرهما ومحّبة الل للمباد إىمامف طلوهؿ بالغفران

  : طالماة حاّب الل حاّب القارآن وطالماة حاّب  وقال سفؾ بنـ طبند ا

 
ّ
 القرآن حّب النّبل

ّ
حّب الّونّة, وطالمة ذلؽ كّلاف  , وطالمة حّب النّبل

, وهذه أياة الكريماة حاكماة طلاك كاّؾ ماـ اّدطاك محّباة الل  3س حّب أخرة

ّْريقة المحّمدّية بيّىف كاذب يف ىفس إمار حّتاك يّتباع الّشارع  ولوس هق طلك ال

 ڄ]المحّماادّي والااّديـ النّبااقّي يف جموااع أققالااف وأفمالااف, والمااراد بااااا 

أّىف يححاؾ لكاؿ فاقع ماا صلباتؿ ماـ محّباتكؿ إّيااه وهاق  {29}آل عمران: [ڄ

محّبتااف إّياااكؿ وهااذا أطظااؿ مااـ إّو  إذ لااوس الّشااين أن تحااّب إّىمااا الّشااين أن 

  4س تحّب.

  يف ققلف تمالك يف أية الّوابقة  يحببكؿ  -تمالك  -يؼقل ابـ الؼّقؿ

متهاا اّتبااع الّرساق  الل إشارة إلك دلوؾ المحّبة وثمرهتا وفائادهتا فادلولها وطال

فااٌذا لااؿ تححااؾ المتابمااة فلوواات  وفائاادة آّتباااع وثمرتااف محّبااة الل  

ّٓ باّتبااع    وطلك ذلؽ فٌّىاف ٓ تناا  محّباة الل أيًياالمحّبة بحاصلة, وقا   إ

                                      
  .156/ 3  سالْ ي تفوور طـ تحارباخ  1س

 . 42/ 4  سالقرصبل تفوور  2س

 .ىفوها الحفحة ىفوف, الوابؼ المرجع  3س

 . 358/ 1  سكثور ابـ تفوور  4س
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, والخالصاة أّن آّتبااع طالماة طلاك صادع المباد يف حّباف لل  1س الحبوب 

 وغفراىف. باع هل محّبة الل تمالك وأّن ثمرة هذا آتّ 

 :ِٜاالتباع يف ايكسإٓ ايهس 

 ا طـف.ا بف ومـفقًّ ورد آّتباع يف الؼر ن الؽريؿ ملمقرً 

ـّ والكّفااار ومااا أشاابف  َننالؿـفّل طـننف: - هااق اّتباااع الهااقى والّشااوْان والّظاا

 ذلؽ.

فقاد ورد طلاك صاقر طديادة منهاا اّتبااع الّرساؾ, ومنهاا  أّما الؿلمقر بنف: -

القحل والّشاريمة والهادى وصاالح الماًمنوـ, وسنحانّػ آياات آّتبااع  اّتباع

الميمقر بف وفقا لما أمر باّتباطف ولكـ سيكتفل بآية أو آيتوـ طلك إكثار يف كاؾ 

 فقرة حتك ٓ يْق  الكال .

 :اآلٜات ايٛازد٠ يف االتباع 

  أٚال: اتباع املٛىل: 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ] -

 [   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .{28}يوىس:

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ] -

      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻

                                      
 .بتحر   39 -22/ 3  سالوالكوـ مدارج  1س
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 .{9}غافر: [     

 ّٝ  :ٚزضٌ اهلل ايهساّ ٚأٚيٝا٥٘ ايصاحلني ا: اتباع ايسضٍٛ ثاْ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] -

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .{922}البقرة: [   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] -

 .{29}آل عمران: [   چ چ

 ا: اتباع اهلد٣ ٚايسضٛإ َٚا أْصٍ اهلل َٔ نتاب أٚ ازتط٢ َٔ غسٜع١:ثايّج 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] -

 .{25}البقرة: [   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ] -

 .{963ل عمران:}آ [   ﮷

 ا: اتباع املؤَٓني:زابّع 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] -

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .{955}التوبة: [   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ



        

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 153  ٓٞ  ايَعِبُد ايسَّبَّأْ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ] -

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .{98}لق ن: [   ہ ہ ہ ۀ ۀ

 :حدٜح ايط١ٓ عٔ االتباع 

اااب -1 ّْ  َأَتااك النَّ  - -طااـ طماار بااـ الخ
َّ
ـْ  بِاال بِكَِتاااٍب َأَصاااَبُف مِاا

 
ر
ُكنقَن »َفَغِيَب َوَقااَ    َبْمِض َأْهِؾ اْلُكُتِب, َفَقَرَأُه َطَلك النَّبِل َِقَفنا  (1)َأُمَ َفقِّ

ـْ  َٓ َتْسَلُلقُهْؿ َط ـَ اْلَخطَّاِب، َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه َلَؼْد ِنْئُ ُؽْؿ بَِفا َبْقَضاَء َكِؼقًَّة،  َيا اْب

ُققا بِِف، َوالَِّذي َكْػِسل بَِقِدِه َلنْق َش  ُ َصدِّ ََ ُبقا بِِف، َأْو بَِباصٍِؾ  ُ َؽذِّ ََ ُقْخبُِروُكْؿ بَِحؼٍّ  ََ ْلٍء 

َّٓ َأْن َي َّبَِعـِل  (2).«َأنَّ ُمقَسك َكاَن َحقًّا، َما َوِسَعُف إِ

  طاـ أباال مقساك إشاامرّي, -2
ِّ
ـِ النَّبِاال َؾ َمننا إِنَّ َمَثِؾنل َوَمَثنن»َقاااَ    َطا

 ، َعْقـَنلَّ
َؼناَل: َينا َقنْقِم إِكِّنل َرَأْينُ  اْلَونْقَش بِ ََ َبَعَثـَِل ا ُ بِِف َكَؿَثِؾ َرُنٍؾ َأَتنك َقْقَمنُف، 

الـََّواءَ (3)َوإِكِّل َأَكا الـَِّذيُر اْلُعْرَيانُ  ََ نَلْدَلُوقا ،(4)،  ََ ـْ َقْقِمنِف،  َلَصاَطُف َصائَِػٌة ِمن ََ(5) 

نناْكَطَؾُؼقا َطَؾننك مُ  َصننبََّحُفؿُ ََ ََ َلْصننَبُحقا َمَؽنناَكُفْؿ،  ََ َبْ  َصائَِػننٌة ِمننـُْفْؿ   ْفَؾنن ِِفْؿ، َوَكننذَّ

                                      
 .مبآة بقلة الشلء يف القققع هق  وقوؾ التحوّر, هق التهّق   متهّقكقن  1س

 المشكاة حوـ,  إلباين وقا  ,  27س طاصؿ أبل ٓبـ الونة ,  387/ 3س أحمد  2س

 . 3834/ 6س كثورة شقاهد لف وذكر اإلرواء يف وذكره للدارمل, وطزاه . 63/ 1س

 المخافة يقجب بما وإطالمهؿ ققمف إىذار أراد إذا الرجؾ أن أصلف  المريان النذير أىا  3س

 يفمؾ ما وأكثر دهمهؿ, بما لوخ هؿ ؿمنه ابمودً  كان إذا إلوهؿ بف وأشار ثقبف ىزع

 .ورقوبهؿ القق  صلومة هذا

 .النجاة اصلبقا  النجاء  4س

 .اللوؾ أو  مـ ساروا  فيدلجقا  5س
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َلْهَؾَؽُفْؿ َواْنَ اَحُفؿْ  ََ َبنَع َمنا ِنْئنُ  بِنِف،  ،(1) اْلَوْقُش  ـْ َأَصناَطـِل َواتَّ َذلَِؽ َمَثُؾ َم ََ

ـَ اْلَحؼِّ  َب َما ِنْئُ  بِِف ِم ـْ َطَصاكِل َوَكذَّ  (2) .«َوَمَثُؾ َم

3-  
ِ
ـِ َمْوُمقٍد, َقاَ   َخطَّ َلنَا َرُسقُ  الل  ْب

ِ
ـْ َطْبِد الل ْ ا َط ُثؿَّ َقاَ    ,َخ

« 
ِ
ـْ ِشَمالِِف, ُثؿَّ َقاَ    ,«َهَذا َسبِقُؾ ا  ـْ َيِمونِِف َوَط ُْقًصا َط  -ُسُبٌؾ  َهِذهِ »ُثؿَّ َخطَّ ُخ

َقٌة   چ چ] , ُثؿَّ َقَرَأ «إَِلْقفِ  ِمـَْفا َشْقَطاٌن َيْدُطق َطَؾك ُكؾِّ َسبِقؾٍ  -َقاَ  َيِزيُد  ُمَتَفرِّ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

  3س.{982}األىعام: [ ڑ ژ ژ ڈ

4-  
ِ
ـْ َأبِل ُهَرْيَرَة, َأنَّ َرُسقَ  الل ـْ َدَطا إَِلنك ُهنًدى، َكناَن َلنُف », َقاَ   َط َم

َٓ َيـْ  ـْ َتبَِعُف،  َْنرِ ِمْثُؾ ُأُنقِر َم ْٕ ـَ ا ـْ َدَطنا إَِلنك ِم ـْ ُأُنقِرِهْؿ َشْقًئا، َوَم ُؼُص َذلَِؽ ِم

نناِمِفْؿ  َِ ـْ   َٓ َيننـُْؼُص َذلِننَؽ ِمنن ـْ َتبَِعنُف،  نناِم َمنن َِ نِؿ ِمْثننُؾ   ِْ ـَ اْْلِ َينَلَلٍة، َكنناَن َطَؾْقننِف ِمنن

 (4).«َشْقًئا

َـّ »  أّىااف قااا   قااا  رسااق  الل  - -طااـ أباال رافااع -5 َٓ ُأْلِػننَق

نا َأَمنْرُت بِنِف َأْو َكَفْقنُ  َطـْنُف َأَحَدُكْؿ ُم َّ  ـْ َأْمنرِي ِمؿَّ َْمنُر ِمن ْٕ قنِف ا
ؽًِئا َطَؾك َأِريَؽ ِِف َيْلتِ

َبْعـَاهُ   اتَّ
ِ
َٓ َكْدِري َما َوَنْدَكا َِل كَِ اِب ا  َقُؼقُل  ََ.» (5) 

                                      
 .استيصلهؿ  اجتاحهؿ  1س

 .لف واللفظ  2283س ومولؿ ,  6482س 11 الفتح -البخاري  2س

 ووافقف سناداإل صحوح  وقا   318/ 2س الحاكؿ لف, واللفظ  435/ 1س أحمد  3س

 حوـ, إسناده   مخرجفس إلباين وقا  ,  13س طاصؿ أبل ٓبـ الونة الذهبل,

 .صحوح والحديث

 . 2674س مولؿ  4س

 .صحوح   3849/ 871/ 3س إلباين وقا   4625س داود أبق  5س
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َؽنٌة إَِلنك الـَّبِنلِّ َنناَءْت َمَل »قاا    - -طـ جابر بـ طباد الل -6
 ئِ

ـَ َكائَِؿنٌة، َوالَؼْؾنَع َوُهَق كَ  نُف َكنائٌِؿ، َوَقناَل َبْعُضنُفْؿ: إِنَّ الَعنْق َؼناَل َبْعُضنُفْؿ: إِكَّ ََ ائٌِؿ، 

نُف  َؼناَل َبْعُضنُفْؿ: إِكَّ ََ اْينرُِبقا َلنُف َمنَثًل،  ََ َؼاُلقا: إِنَّ لَِصاِحبُِؽْؿ َهَذا َمنَثًل،  ََ َيْؼَظاُن، 

ـَ  َؼاُلقا: َمَثُؾنُف َكَؿَثنِؾ َرُننٍؾ َكائٌِؿ، َوَقاَل َبْعُضُفْؿ: إِنَّ الَعْق ََ َكائَِؿٌة، َوالَؼْؾَع َيْؼَظاُن، 

اَر َوَأَكنَؾ  اِطَل َدَخَؾ الدَّ ـْ َأَناَب الدَّ َؿ ََ قَفا َمْلُدَبًة َوَبَعَث َداِطًقا، 
َبـَك َداًرا، َوَنَعَؾ َِ

اَر َوَلن اِطَل َلنْؿ َينْدُخِؾ الندَّ ـْ َلنْؿ ُيِونِع الندَّ ـَ الَؿْلُدَبِة، َوَمن ـَ الَؿْلُدَبنِة، ِم ْؿ َيْلُكنْؾ ِمن

ـَ  نُف َكنائٌِؿ، َوَقناَل َبْعُضنُفْؿ: إِنَّ الَعنْق َؼناَل َبْعُضنُفْؿ: إِكَّ ََ ُلقَها َلنُف َيْػَؼْفَفنا،  َؼاُلقا: َأوِّ ََ

نٌد  اِطل ُمَحؿَّ اُر الَوـَُّة، َوالدَّ الدَّ ََ َؼاُلقا:  ََ ـْ َأَصناَع َكائَِؿٌة، َوالَؼْؾَع َيْؼَظاُن،  َؿن ََ  ،

نًدا  ًدا ُمَحؿَّ  ـْ َطَصنك ُمَحؿَّ َؼْد َأَصاَع ا َ، َوَمن نٌد  ََ َؼنْد َطَصنك ا َ، َوُمَحؿَّ ََ

ـَ الـَّاسِ   ْرٌ  َبْق ََ».(1) 

  -طـ طبد الل بـ طمرو باـ المااص  -7
ِ
 قاا   ُذكِاَر لَِرُساقِ  الل

ْسننَلِم »ِرَجاااٌ  َيْجَتِهااُدوَن فِاال اْلِمَباااَدِة اْجتَِهاااًدا َشااِديًدا, َفَقاااَ    تِْؾننَؽ َيننَراَوُة اْْلِ

ُتفُ  ْ َرُتُف إَِلنك اْق َِصناٍد (2)َوِشرَّ ََ ـْ َكاَكْ   َؿ ََ ْ َرٌة،  ََ ٍة  ٌة، َولُِؽؾِّ ِشرَّ ، َولُِؽؾِّ َيَراَوٍة ِشرَّ

ِِلُمٍّ َما ُهقَ  ََ َذلَِؽ اْلَفالُِؽ (3)َوُسـٍَّة  ََ ْ َرُتُف إَِلك اْلَؿَعاِصل،  ََ ـْ َكاَكْ     .«، َوَم

إِنَّ لُِؽؾِّ َطَؿنٍؾ »  ة  طـ طبد الل بـ طمرو قا   قا  رسق  الل ويف رواي

                                      
  .7281س 13 الفتح -البخاري  1س

 محدر واليراوة والرغبة, طالنشا ممناها مشّددتوـ, الراء وفتح الشوـ بكور الّشّرة  2س

 الشدة, بمد الوكقن هل والفرتة وطشقف, بف أغر  أي بف لهج الشلء ضري ققلهؿ

 .الحدة بمد والهدوء

 ويقحد: فلوً  وبممنك طظوؿ, ثابت أصؾ إلك راجع إىف يمنل ٕمف دطاء  هق ما فأل   3س

 .الموتقوؿ الْريؼ طلك ٕىف
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ـْ َكاَكنْ   َؾنَح، َوَمن َْ َؼنْد َأ ََ ْ َرُتنُف إَِلنك ُسنـَّ ِل،  ََ ـْ َكاَكنْ   َؿن ََ ْ َرٌة،  ََ ٍة  ًة، َولُِؽؾِّ ِشرَّ ِشرَّ

َؼْد َهَؾَؽ  ََ ْ َرُتُف إَِلك َغْقرِ َذلَِؽ،  ََ.»(1) 

ُكنؾُّ ُأمَّ ِنل َينْدُخُؾقَن »قاا      الل أّن رسق - -طـ أبل هريرة -8

ـْ َأَبك َّٓ َم ـْ َياْيَبك؟ َقااَ    ،«الَوـََّة إِ , َوَما
ِ
ـْ َأَصناَطـِل َدَخنَؾ »َقاُلقا  َيا َرُسقَ  الل َمن

َؼْد َأَبك ،الَوـَّةَ  ََ ـْ َطَصاكِل   (2)«.َوَم

  يف االتباع املجٌ ايتطبٝكٞ َٔ حٝا٠ ايٓيب: 

ـِ ُطَمارَ *  ـِ اْبا   َطا
ر
ـْ َذَهاٍب, َفاتََّخااَذ  , َقااَ   اتََّخاَذ النَّبِال َخاَتًماا مِا

 
ر
ـْ َذَهاٍب, َفَقااَ  النَّبِال ـْ َذَهنٍع »  النَّاُس َخَقاتِوَؿ مِا « إِكِّنل اتََّخنْذُت َخاَتًؿنا ِمن

ـْ َأْلَبَسُف َأَبًدا»َفنََبَذُه, َوَقاَ      3س, َفنََبَذ النَّاُس َخَقاتِوَمُهْؿ.«إِكِّل َل

ُع ُكاؾر َواِحاٍد مِنُْهَماا َحاِديَث *  ـِ َمْخَرَماَة, َوَماْرَواَن, ُيَحادِّ ـِ الِمْوَقِر ْبا وَط

 َٓ  َصاااِحبِِف, َقااا
ِ
ـَ الُحَدْيبَِوااِة َحتَّااك إَِذا َكاااُىقا بِااَبْمِض    َخااَرَج َرُسااقُ  الل َزَماا

 
ر
ِريااِؼ, َقاااَ  النَّبِاال َّْ ـَ الَقلِقننِد بِنناْلَغؿِ »  ال َِننل َخْقننٍؾ لُِؼننَرْيٍش  (4)قؿِ إِنَّ َخالِننَد ْبنن

ـِ (5)َصِؾقَعةٌ  ُخُذوا َذاَت الَقِؿنق ََ  َماا َشاَمَر بِِهاْؿ َخالِاٌد َحتَّاك إَِذا ُهاْؿ بَِقَتاَرِة  «، 
ِ
َفاَقالل

                                      
 أبل ابـ ,  6542س شاكر وصححف لف إولك الرواية ولفظ  165/ 2س أحمد  1س

صحوح  إسناده  مخرجف وقا . لف الثاىوة الرواية ولفظ , 28/ 1س الونة يف طاصؿ

 بلفظ هريرة لأب طـ  349/ 2س حبان ٓبـ كذلؽ وطزاه ,الشوخوـ شرط طلك

 .أثار مشكؾ يف والْحاوي قريب

 . 7282س 13 الفتح -البخاري  2س

  .7298س -يالبخار  3س

 . والمدينة مكة بوـ مقضع وقوؾ والجحفة, رابغ بوـ مكان هق  غموؿال  4س

 .الجوش مقدمة  الْلومة  5س
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  1سالَجااْوشِ 
ر
َلَؼ َيااْرُكُض َىااِذيًرا لُِقااَرْيٍش, َوَساااَر النَّبِاال َْ َحتَّااك إَِذا َكاااَن  , َفاااْى

تِل  2سبِالثَّنِوَّةِ    3سُيْهَبُط َطَلْوِهْؿ مِنَْها َبَرَكْت بِِف َراِحَلُتاُف, َفَقااَ  النَّااُس  َحاْؾ َحاْؾ  الَّ

ْت    5س, َفَقاُلقا  َخأَلَْت الَقْحاَقاُء, َخاأَلَْت الَقْحاَقاءُ  4سَفَيَلحَّ
ر
  , َفَقااَ  النَّبِال

ـْ َحَبَسَفا»
, ُثاؿَّ « 6سَحنابُِس الِػقنؾِ  َما َخَِلَْت الَؼْصَقاُء، َوَما َذاَ  َلَفا بُِخُؾٍؼ، َوَلؽِ

َٓ »َقاااَ    َّٓ  َوالَّننِذي َكْػِسننل بَِقننِدِه،   إِ
ِ
َيْسننَلُلقكِل ُخطَّننًة ُيَعظُِّؿننقَن َِقَفننا ُحُرَمنناِت ا 

 ., ُثؿَّ َزَجَرَها َفَقَثَبْت «َأْطَطْقُ ُفْؿ إِيَّاَها

َقلِواِؾ الَمااِء,   7سك َثَمادٍ َقاَ   َفَمَدَ  َطانُْهْؿ َحتَّاك َىاَزَ  بَِيْقَحاك الُحَدْيبَِواِة َطَلا

ُضفُ     8سَيَتَبرَّ
ِ
 إَِلاك َرُساقِ  الل

َ
ًضا, َفَلْؿ ُيَلبِّْثُف النَّاُس َحتَّك َىَزُحقُه َوُشاكِل النَّاُس َتَبرر

 َماا َزاَ   
ِ
ـْ كِنَاَىتِِف, ُثؿَّ َأَمَرُهْؿ َأْن َيْجَمُلقُه فِواِف, َفاَقالل

َُْش, َفاْىَتَزَع َسْهًما مِ  الَم

ـُ َوْرَقااَء  يِّ َحتَّك َصَدُروا َطنُْف, َفَبْونََما ُهْؿ َكَذلَِؽ إِْذ َجااَء ُباَدْيُؾ ْبا َيِجوُش َلُهْؿ بِالرِّ

ـْ ُخَزاَطاَة, َوَكااُىقا َطْوَباَة ُىْحاِح  ـْ َقْقمِِف مِا
 فِل َىَفٍر مِ

ر
   9سالُخَزاِطل

ِ
 َرُساقِ  الل

ـْ َأْهِؾ تَِهاَمَة, َفَقاَ   إِىِّل َترَ 
ي  َىَزُلاقا َأْطاَداَد اْكُت َكْمَب مِ ًَ ـَ ُلا , َوَطامَِر ْبا ي  ًَ ـَ ُل ْب

                                      
 .إسقد الغبار هل أو الغبار مـ يثوره ما  الجوش قرتة  1س

 .الحديبوة طلك تشر  الجبؾ يف صريؼ  الثنوة  2س

 .الوور تركت إذا للناقة تقا  كلمة  حؾ حؾ  3س

 .اإللحاح مـ وهق القوا , طد  طلك تمادت أي  ألّحت  4س

 .للخوؾ كالحران للناقة الخالء  خألت  5س

 .مكة طـ الفوؾ حبس كما - -الل حبوها أي الفوؾ حابس  6س

 .قلوؾ أي مثمقد ماء فوها حفورة أي  الماء قلوؾ ثمد  7س

 .قلواًل  قلواًل  إخذ هق  يت ضف  8س

 لف النحح مقضع أهنؿ أي ظها,لحف الثواب بف تقضع ما هل الموبة  ىحح طوبة  9س

 .لوره وإماىة
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َْافِوااُؾ  ـِ  1سمَِواااِه الُحَدْيبَِوااِة, َوَمَمُهااُؿ الُمااقُذ الَم وَ  َطاا , َوُهااْؿ ُمَقاااتُِلقَ  َوَصااادر

 
ِ
ْْ لِِؼَ ناِل َأَحنٍد، َوَلؽِـَّنا ِنئْ »  الَبْوِت, َفَقاَ  َرُسقُ  الل ا َلْؿ َكِون ، إِكَّ ـَ ـَنا ُمْعَ ِؿنرِي

ًة،  نننِْن َشنناُءوا َمنناَدْدُتُفْؿ ُمنندَّ ََ ْت بِِفننْؿ،  َوإِنَّ ُقَرْيًشننا َقننْد َكِفَؽننْ ُفُؿ الَحننْرُب، َوَأَيننرَّ

ننِْن َشناُءوا َأْن َينْدُخُؾقا َِقَؿنا َدَخنَؾ َِقنِف  ََ ننِْن َأْضَفنْر:  ََ ـَ الـَّناِس،  َوُيَخؾُّقا َبْقـِل َوَبنْق

 َّٓ َعُؾقا، َوإِ ََ قاالـَّاُس  َؼْد َنؿُّ ََ َؾـَُّفْؿ (2) 
َُقناتِ َٕ َقالَِّذي َكْػِسنل بَِقنِدِه  ََ ، َوإِْن ُهْؿ َأَبْقا، 

 .«َوَلُقـِْػَذنَّ ا ُ َأْمَرهُ  ،(3)َطَؾك َأْمرِي َهَذا َح َّك َتـَْػرَِد َسالَِػ ِل

َلَؼ َحتَّك َأَتك َْ ُقَرْيًشاا, َقااَ   إِىَّاا َقاْد  َفَقاَ  ُبَدْيٌؾ  َسُيَبلُِّغُهْؿ َما َتُققُ , َقاَ   َفاْى

, َفاٌِْن ِشاْئُتْؿ َأْن َىْمِرَضاُف َطَلاْوُكْؿ  ًٓ ُجاِؾ َوَساِمْمنَاُه َيُقاقُ  َقاْق ـْ َهاَذا الرَّ ِجْئنَاُكْؿ مِا

 َٓ ْأِي  َفَمْلنَا, َفَقاَ  ُساَفَهاُؤُهْؿ   ٍء, َوَقااَ  َذُوو الارَّ ْ
َحاَجاَة َلنَاا َأْن ُتْخبَِرَىاا َطنْاُف بَِشال

َثُهْؿ بَِماا َقااَ  مِنُْهؿْ    َهاِت َما َسِمْمَتُف َيُققُ , َقاَ   َسِمْمُتُف َيُقاقُ  َكاَذا َوَكاَذا, َفَحادَّ

 
ر
ـُ َمْوُمقٍد َفَقاَ   َأْي َقاْقِ , َأَلْواُتْؿ بِالَقالِاِد؟ َقااُلقا  َبَلاك, النَّبِل , َفَقاَ  ُطْرَوُة ْب

َٓ َقاَ   َأَوَلْوُت بِالَقَلِد؟ َقاُلقا  َبَلك, َقا , َقااَ   َأَلْواُتْؿ َ   َفَهْؾ َتتَِّهُماقىِل؟ َقااُلقا  

ا َبلَُّحقا  ِجْئُتُكْؿ بَِيْهلِل َوَوَلاِدي   4سَتْمَلُمقَن َأىِّل اْسَتنَْفْرُت َأْهَؾ ُطَكاَظ, َفَلمَّ
َّ
َطَلل

اَة ُرْشادٍ  َّْ ـْ َأَصاَطنِل؟ َقاُلقا  َبَلك, َقاَ   َفٌِنَّ َهَذا َقاْد َطاَرَض َلُكاْؿ ُخ , اْقَبُلقَهاا َوَم

 
َّ
 َوَدُطقىِل آتِوِف, َقاُلقا  اْئتِِف, َفَيَتاُه, َفَجَمَؾ ُيَكلُِّؿ النَّبِل

ر
َىْحاًقا  , َفَقااَ  النَّبِال

                                      
 ممها الاليت إمهات والمْافوؾ اللبـ, ذات الناقة هل المقذ  المْافوؾ المقذ  1س

 .أصفالها

 .اسرتاحقا أي  جّمقا  2س

 طـ كناية سالفتل تنفرد حتك ققلف مـ والممنك. المنؼ صفحة هل الوالفة  سالفتل  3س

 .اوحودً  القتا  أو القتؾ

 .طلوهؿ ما أداء طـ امتنمقا بممنل وبلحقا  اإلجابة طـ آمتناع هق التبّلح  بّلحقا  4س
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اُد َأَرَأْياَت إِِن اْسَتْيَصاْلَت َأْماَر  ـْ َقْقلِِف لُِبَدْيٍؾ, َفَقااَ  ُطاْرَوُة ِطنْاَد َذلِاَؽ  َأْي ُمَحمَّ
مِ

ـِ إُْخاَرى, َقْقمَِؽ, َهْؾ َسِممْ  ـَ الَمَرِب اْجَتااَح َأْهَلاُف َقْبَلاَؽ, َوإِْن َتُكا
َت بَِيَحٍد مِ

ََرى َأْوَشاااًبا َٕ ََرى ُوُجقًهااا, َوإِىِّاال  َٕ  
ِ
وا   1سَفااٌِىِّل َوالل ـَ النَّاااِس َخلِوًقااا َأْن َيِفاارر مِاا

يُؼ  اْمُحْص بَِبْظاِر الا دِّ ِت َوَيَدُطقَ , َفَقاَ  َلُف َأُبق َبْكٍر الحِّ ـُ َىِفارر َطنْاُف  2سالَّ , َأَىْحا

 َوَىَدُطُف؟ 

ـْ َذا؟   َفَقاَ   َم

 .َقاُلقا  َأُبق َبْكرٍ 

 َٓ ااِذي َىْفِواال بَِوااِدِه, َلااْق َيااٌد َكاَىااْت َلااَؽ ِطنْااِدي َلااْؿ َأْجااِزَ  بَِهااا  َقاااَ   َأَمااا َوالَّ

 
َّ
ََجْبُتَؽ, َقاَ   َوَجَمَؾ ُيَكلُِّؿ النَّبِل َما َتَكلَّ َٕ ـُ , َفُكلَّ َؿ َأَخَذ بِلِْحَوتِِف, َوالُمِغوَرُة ْبا

 
ِّ
َماا َأْهاَقى ُشْمَبَة َقائٌِؿ َطَلك َرْأِس النَّبِال اْوُػ َوَطَلْواِف الِمْغَفاُر, َفُكلَّ , َوَمَماُف الوَّ

 
ِّ
اْر َيادَ  ُطْرَوُة بَِوِدِه إَِلك لِْحَوِة النَّبِل اْوِػ, َوَقااَ  َلاُف  َأخِّ َ  َضَرَب َياَدُه بِنَْماِؾ الوَّ

 
ِ
ـْ لِْحَوِة َرُسقِ  الل ـُ َط ـْ َهَذا؟ َقاُلقا  الُمِغوَرُة ْبا , َفَرَفَع ُطْرَوُة َرْأَسُف, َفَقاَ   َم

َأَلْوُت َأْسَمك فِال َغاْدَرتَِؽ؟ َوَكااَن الُمِغواَرُة َصاِحَب  , 3سُشْمَبَة, َفَقاَ   َأْي ُغَدرُ 

 َقْقًما فِل الَجاِهلِوَِّة َفَقَتَلُهْؿ, َوَأَخَذ 
ر
  َأْماَقاَلُهْؿ, ُثاؿَّ َجااَء َفَيْساَلَؿ, َفَقااَ  النَّبِال

ا اِْلْسَل » َؾْسُ  ِمـُْف َِل َشْلءٍ َأمَّ ََ ا الَؿاَل  َلْقَبُؾ، َوَأمَّ ََ  .«َم 

                                      
 .شتك أىقاع مـ إخالط  إوشاب  1س

 لهؿ, صنؿ  والالت المرأة فرج يف الختان بمد تبقك قْمة البظر  الالت بظر امحص  2س

 سب يف ةالمبالغ بكر أبق فيراد إ  بلفظ لكـ بذلؽ الشتؿ المرب طادة وكاىت

 .أمف مقا  يمبد كان مـ بٌقامة طروة

 .بالغدر وصفف يف مبالغة وهل غادر مـ  غدر  3س
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ِّ
َؿ  ُثؿَّ إِنَّ ُطْرَوَة َجَمَؾ َيْرُمُؼ َأْصَحاَب النَّبِال  َماا َتانَخَّ

ِ
بَِمْونَْواِف, َقااَ   َفاَقالل

 
ِ
َّٓ َوَقَمااْت فِاال َكااػِّ َرُجااٍؾ مِاانُْهْؿ, َفااَدَلَؽ بَِهااا َوْجَهااُف   َرُسااقُ  الل ُىَخاَمااًة إِ

َي َكاُدوا َيْقَتتُِلقَن َطَلك َوُضاقئِِف, َوإَِذا  َوِجْلَدُه, َوإَِذا َأَمَرُهْؿ اْبَتَدُروا َأْمَرُه, َوإَِذا َتَقضَّ

وَن إَِلْوِف النََّظَر َتْمظِوًما َلفُ َتَكلََّؿ َخَفُيقا َأْصَقاَتُهْؿ ِطنَْدُه, َوَما ُيحِ   .در

 َلَقْد َوَفاْدُت َطَلاك الُمُلاقِ , 
ِ
َفَرَجَع ُطْرَوُة إَِلك َأْصَحابِِف, َفَقاَ   َأْي َقْقِ , َوالل

ُماُف   إِْن َرَأْياُت َملًِكاا َقاطر ُيَمظِّ
ِ
, َوالل

ِّ
َوَوَفْدُت َطَلاك َقْوَحاَر, َوكِْواَرى, َوالنََّجاِشال

ااٍد َأْصااحَ  ااُؿ َأْصااَحاُب ُمَحمَّ َّٓ  اُبُف َمااا ُيَمظِّ َؿ ُىَخاَمااًة إِ  إِْن َتاانَخَّ
ِ
ااًدا, َوالل ُمَحمَّ

َوَقَمْت فِال َكاػِّ َرُجاٍؾ مِانُْهْؿ, َفاَدَلَؽ بَِهاا َوْجَهاُف َوِجْلاَدُه, َوإَِذا َأَماَرُهْؿ اْبَتاَدُروا 

اَي َكااُدوا َيْقَتتُِلاقَن َطَلاك وَ  اَؿ َخَفُياقا َأْصاَقاَتُهْؿ َأْمَرُه, َوإَِذا َتَقضَّ ُضاقئِِف, َوإَِذا َتَكلَّ

اَة ُرْشاٍد  َّْ وَن إَِلْواِف النََّظاَر َتْمظِوًماا َلاُف, َوإِىَّاُف َقاْد َطاَرَض َطَلاْوُكْؿ ُخ ِطنَْدُه, َوَما ُيِحدر

 .َفاْقَبُلقَها

ـْ َبنِل كِنَاَىَة  َدُطقىِل آتِوِف, َفَقاُلقا  اْئتِِف, َفَلمَّ 
 َفَقاَ  َرُجٌؾ مِ

ِّ
ا َأْشَرَ  َطَلك النَّبِال

  
ِ
َل »  َوَأْصَحابِِف, َقاَ  َرُسقُ  الل َُ ـْ َقْقٍم ُيَعظُِّؿقَن الُبنْدَن، َهَذا  ٌن، َوُهَق ِم

اْبَعُثقَها َلفُ  اا َرَأى َذلِاَؽ َقااَ   ُساْبَحاَن  «ََ َفُبِمَثْت َلُف, َواْسَتْقَبَلُف النَّاُس ُيَلبراقَن, َفَلمَّ

, َماا 
ِ
َٓ الل ًُ اا َرَجااَع إَِلاك َأْصااَحابِِف, َقاااَ   َينَْبِغاال لَِها ـِ الَبْوااِت, َفَلمَّ وا َطا ِء َأْن ُيَحاادر

ـِ الَبْوِت  وا َط  .َرَأْيُت الُبْدَن َقْد ُقلَِّدْت َوُأْشِمَرْت, َفَما َأَرى َأْن ُيَحدر

ـُ َحْفٍص, َفَقاَ   َدُطق ىِل آتِوِف, َفَقاُلقا  اْئتِاِف, َفَقاَ  َرُجٌؾ مِنُْهْؿ ُيَقاُ  َلُف مِْكَرُز ْب

 
ر
ا َأْشَرَ  َطَلْوِهْؿ, َقاَ  النَّبِال ناِنرٌ »  َفَلمَّ ََ َفَجَماَؾ ، «َهنَذا ِمْؽنَرٌز، َوُهنَق َرُننٌؾ 

 
َّ
ااُؿ النَّبِاال ـُ َطْمااٍرو, َقاااَ  َمْمَمااٌر  ُيَكلِّ ُمااُف إِْذ َجاااَء ُسااَهْوُؾ ْباا , َفَبْونََمااا ُهااَق ُيَكلِّ

 َفَيْخَبَرىِل َأيرقُب 
ر
ـُ َطْمٍرو, َقاَ  النَّبِل ا َجاَء ُسَهْوُؾ ْب ـْ ِطْكِرَمَة َأىَُّف َلمَّ َلَؼنْد »  , َط
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ـْ َأْمرُِكؿْ   .«َسُفَؾ َلُؽْؿ ِم

ـُ َطْماٍرو َفَقااَ   َهااِت  ْهِرير فِال َحِديثِاِف  َفَجااَء ُساَهْوُؾ ْبا َقاَ  َمْمَمٌر  َقاَ  الزر

 اْكُتْب َبْونَنَا َوَبْونَُكْؿ كَِتاًبا
ر
  ا َفاَدَطا النَّبِال

ر
   »الَكاتِاَب, َفَقااَ  النَّبِال

ِ
بِْسنِؿ ا 

ِحقؿِ  ـِ الرَّ ْحَؿ ـِ اْكُتاْب  ،«الرَّ  َما َأْدِري َما ُهَق َوَلكِا
ِ
, َفَقالل ـُ ْحَم ا الرَّ َقاَ  ُسَهْوٌؾ  َأمَّ

 
ِ
َٓ بِاْسِمَؽ اللَُّهؿَّ َكَما ُكنَْت َتْكُتاُب, َفَقااَ  الُمْوالُِمقَن  َوالل    

ِ
َّٓ بِْواِؿ الل َىْكُتُبَهاا إِ

 
ر
ِحوِؿ, َفَقاَ  النَّبِال ـِ الرَّ ْحَم ُفنؿَّ »  الرَّ َهنَذا َمنا »ُثاؿَّ َقااَ   « اْكُ نْع بِاْسنِؿَؽ الؾَّ

 
ِ
ٌد َرُسقُل ا    ،«َقاَيك َطَؾْقِف ُمَحؿَّ

ِ
 َلْق ُكنَّا َىْمَلاُؿ َأىَّاَؽ َرُساقُ  الل

ِ
 َفَقاَ  ُسَهْوٌؾ  َوالل

 َٓ ـِ الَبْواِت, َو , َفَقااَ   َما َصَدْدَىاَ  َطا
ِ
ـُ َطْباِد الل اُد ْبا ـِ اْكُتاْب ُمَحمَّ َقاَتْلنَااَ , َوَلكِا

 
ر
نُد »  النَّبِل ْبُ ُؿقكِل، اْكُ نْع ُمَحؿَّ ، َوإِْن َكذَّ

ِ
 إِكِّل َلَرُسقُل ا 

ِ
 اَوا 

ِ
ـُ َطْبنِد ا   «ْبن

ْهِرير  َوَذلَِؽ  - َّٓ  َٓ »لَِقْقلِِف   َقاَ  الزر  إِ
ِ
َيْسَلُلقكِل ُخطًَّة ُيَعظُِّؿقَن َِقَفنا ُحُرَمناِت ا 

  - «َأْطَطْقننُ ُفْؿ إِيَّاَهننا
ر
ـَ الَبْقننِ ، »  َفَقاااَ  َلااُف النَّبِاال ننقا َبْقـَـَننا َوَبننْق َطَؾننك َأْن ُتَخؾُّ

ـَُطقَم بِفِ  ََ» ، َٓ  
ِ
ُث الَمرَ  َفَقاَ  ُسَهْوٌؾ  َوالل َْةً َتَتَحدَّ ـْ  1سُب َأىَّا ُأِخْذَىا ُضاْغ , َوَلكِا

 َٓ ـَ الَماِ  الُمْقبِِؾ, َفَكَتَب, َفَقاَ  ُسَهْوٌؾ  َوَطَلك َأىَُّف 
َيْيتِواَؽ مِنَّاا َرُجاٌؾ َوإِْن  َذلَِؽ مِ

, َكْواَػ ُياَردر 
ِ
َّٓ َرَدْدَتاُف إَِلْونَاا, َقااَ  الُمْوالُِمقَن  ُساْبَحاَن الل إَِلاك  َكاَن َطَلك ِدينِاَؽ إِ

ـَ َوَقْد َجاَء ُمْولًِما؟   الُمْشِركِو

ـِ َطْمااٍرو َيْرُسااُػ فِاال  ـُ ُسااَهْوِؾ ْباا َفَبْونََمااا ُهااْؿ َكااَذلَِؽ إِْذ َدَخااَؾ َأُبااق َجنْااَدِ  ْباا

,  , 2سُقُوقِدهِ  ـَ ـَ َأْضُهاِر الُمْوالِِمو اَة َحتَّاك َرَماك بِنَْفِواِف َباْو ـْ َأْسَفِؾ َمكَّ
َوَقْد َخَرَج مِ

 َفَقاَ  ُسهَ 
ر
, َفَقاَ  النَّبِال

َّ
ُه إَِلل ُ  َما ُأَقاِضوَؽ َطَلْوِف َأْن َتُردَّ ُد َأوَّ   ْوٌؾ  َهَذا َيا ُمَحمَّ

                                      
 .وطنقة قهّرا أي  ضغْة أخذىا  1س

 .القود بوبب ابْوئً  امشوً  يمشل أي  قوقده يف يرسػ  2س
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ا َلْؿ َكْؼِض الؽَِ اَب َبْعُد » ٍء َأَباًدا, َقااَ   ،«إِكَّ
ْ
 إًِذا َلْؿ ُأَصاالِْحَؽ َطَلاك َشال

ِ
َقاَ   َفَقالل

 
ر
َلِنْزُه لِل»  النَّبِل َعنْؾ »َأَىا بُِمِجوِزِه َلَؽ, َقاَ    َقاَ   َما ،«ََ َْ ا ََ َقااَ   َماا  ،«َبَؾنك 

 .َأَىا بَِفاِطٍؾ, َقاَ  مِْكَرٌز  َبْؾ َقْد َأَجْزَىاُه َلَؽ 

ـَ َوَقااْد ِجْئااُت  , ُأَردر إَِلااك الُمْشااِركِو ـَ َقاااَ  َأُبااق َجنْااَدٍ   َأْي َمْمَشااَر الُمْواالِِمو

 َٓ  َتَرْوَن َما َقْد َلِقو ُمْولًِما, َأ
ِ
َب َطَذاًبا َشِديًدا فِل الل  .ُت؟ َوَكاَن َقْد ُطذِّ

 
ِ
 الل

َّ
ااِب  َفَيَتْواُت َىبِال َّْ ـُ الَخ   َقاَ   َفَقاَ  ُطَمُر ْبا

ِ
 الل

َّ
َفُقْلاُت  َأَلْواَت َىبِال

ا, َقاَ    َىا َطَلك الَباصِِؾ, َقااَ   «َبَؾك»َحق  , َوَطُدور , «َؾنكبَ », ُقْلُت  َأَلْونَا َطَلك الَحؼِّ

ىِوََّة فِال ِدينِنَاا إًِذا؟ َقااَ    ، َوَلْسنُ  َأْطِصنقِف، »ُقْلُت  َفلَِؿ ُىْمِْل الدَّ
ِ
إِكِّنل َرُسنقُل ا 

ُْاقُ  بِاِف؟ َقااَ   «َوُهَق َكاِصرِي ُثنَا َأىَّا َسنَْيتِل الَبْواَت َفنَ , ُقْلُت  َأَوَلْوَس ُكنَْت ُتَحدِّ

ا َكْلتِ » َلْخَبْرُتَؽ َأكَّ ََ َٓ  ،«قِف الَعامَ َبَؾك،  ٌم بِفِ », َقاَ   َقاَ   ُقْلُت   قِف َوُمطَّقِّ
نِكََّؽ  تِ ََ». 

اا؟ َقااَ   َبَلاك,   َحق 
ِ
 الل

َّ
َقاَ   َفَيَتْوُت َأَبا َبْكٍر َفُقْلُت  َيا َأَبا َبْكٍر َأَلاْوَس َهاَذا َىبِال

َىا َطَلاك الَباصِاِؾ؟ َقااَ     َبَلاك, ُقْلاُت  َفلِاَؿ ُىْمِْال ُقْلُت  َأَلْونَا َطَلاك الَحاؼِّ َوَطاُدور

ىِوََّة فِل ِدينِنَا    1سالدَّ
ِ
ُجاُؾ إِىَّاُف َلَرُساقُ  الل , َوَلاْوَس َيْمِحال إًِذا؟ َقااَ   َأيرَهاا الرَّ

, ُقْلُت  َأَلْوَس َكاَن  , 2سَربَُّف, َوُهَق َىاِصُرُه, َفاْسَتْمِوْؽ بَِغْرِزهِ   إِىَُّف َطَلك الَحؼِّ
ِ
َفَقالل

ُْقُ  يُ  ُثنَا َأىَّا َسنَْيتِل الَبْوَت َوَى َقاَ   َبَلك, َأَفَيْخَبَرَ  َأىَّاَؽ َتْيتِواِف الَمااَ ؟  بِِف؟  3سَحدِّ

                                      
 .بالنقص؟ ىرضك لماذا أي  ديننا يف الدىوة ىمْل  1س

 أي «بغرزه فاستموؽ» بققلف والمراد. لفرسل الركاب بمنزلة لإلبؾ الغرز  غرزه  2س

 .يفارقف فال الفارس بركاب يموؽ كالذي مخالفتف وتر  بيمره تموؽ

ّّْق س هما وتشديد والقاو الْاء بفتح الفمؾ هذا المونل ضبط  3س  أصلف أن طلك  ى

 . ىتّْق س
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 َٓ ٌ  بِفِ ُقْلُت   َّْقِّ  ., َقاَ   َفٌِىََّؽ آتِوِف َوُم

ْهِرير  َقاَ  ُطَمرُ قَ  اا َفاَرغَ اَ  الزر , َقااَ   َفَلمَّ ًٓ ـْ َقِياوَِّة    َفَمِمْلُت لَِذلَِؽ َأْطَما مِا

 
ِ
َْصَحابِِف   الكَِتاِب, َقاَ  َرُسقُ  الل

ِ
ُِؿَّ اْحِؾُؼقا»ٕ اْكَحُروا  ََ  .«ُققُمقا 

 َما َقاَ  مِنُْهْؿ َرُجٌؾ َحتَّاك َقااَ  َذلِاَؽ َثااَل 
ِ
اا َلاْؿ َيُقاْؿ َقاَ   َفَقالل اٍت, َفَلمَّ َث َمارَّ

ـَ النَّااِس, َفَقاَلاْت ُأ ر َساَلَمَة  مِنُْهْؿ َأَحٌد َدَخَؾ َطَلك ُأ ِّ َسَلَمَة, فَ  َ مِا
َذَكَر َلَها َما َلِقل

 َٓ , َأُتِحبر َذلَِؽ, اْخُرْج ُثؿَّ 
ِ
 الل

َّ
ُتَكلِّْؿ َأَحًدا مِنُْهْؿ َكلَِمًة, َحتَّك َتنَْحَر ُبْدَىَؽ,  َيا َىبِل

اْؿ َأَحاًدا مِا نُْهْؿ َحتَّاك َفَماَؾ َذلِاَؽ َىَحاَر َوَتْدُطَق َحالَِقَؽ َفَوْحلَِقَؽ, َفَخَرَج َفَلْؿ ُيَكلِّ

ا َرَأْوا َذلَِؽ َقاُمقا, َفنََحُروا َوَجَمَؾ َبْمُيُهْؿ َيْحلِاُؼ  ُبْدَىُف, َوَدَطا َحالَِقُف َفَحَلَقُف, َفَلمَّ

ا  .َبْمًيا َحتَّك َكاَد َبْمُيُهْؿ َيْقُتُؾ َبْمًيا َغم 

مِنَاااٌت َفااَيْىَزَ  اللُ  ًْ  ھ ھ ہ ہ ہ]  َتَماااَلك ُثااؿَّ َجاااَءُه ىِْوااَقٌة ُم

 [ ېئ ۈئ]َحتَّاااااك َبَلاااااَغ  {95}ادمتحنرررررة: [ ے ے ھ ھ

َج إِْحاَداُهَما  {95}ادمتحنة: اْرِ  َفَتاَزوَّ , َكاَىَتا َلاُف فِال الشِّ ـِ لََّؼ ُطَمُر َيْقَمئٍِذ اْمَرَأَتْو َْ َف

ـُ ُأَموَّةَ  ـُ َأبِل ُسْفَواَن, َوإُْخَرى َصْفَقاُن ْب  .ُمَماِوَيُة ْب

  ُثؿَّ 
ر
ـْ ُقاَرْيٍش َوُهاَق  َرَجَع النَّبِل إَِلك الَمِدينَاِة, َفَجااَءُه َأُباق َبِحاوٍر َرُجاٌؾ مِا

اِذي َجَمْلاَت َلنَاا, َفَدَفَماُف إَِلاك  , َفَقاُلقا  الَمْهَد الَّ ـِ ُمْولٌِؿ, َفَيْرَسُلقا فِل َصَلبِِف َرُجَلْو

, َفَخَرَجا بِِف َحتَّك َبَلَغا َذا الُحلَ  ـِ ُجَلْو ـْ َتْماٍر َلُهاْؿ, َفَقااَ  الرَّ ْوَفِة, َفنََزُلاقا َياْيُكُلقَن مِا

ََرى َساْوَفَؽ َهاَذا َياا ُفااَل  َٕ  إِىِّال 
ِ
ـِ  َوالل ُجَلْو ََحِد الارَّ

ِ
ُف َأُبق َبِحوٍر ٕ ُن َجوِّاًدا, َفاْساَتلَّ

ْبُت بِِف, ُثؿَّ   إِىَُّف َلَجوٌِّد, َلَقْد َجرَّ
ِ
ْبُت, َفَقاَ  َأُبق َبِحاوٍر   أَخُر, َفَقاَ   َأَجْؾ, َوالل َجرَّ
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, َوَفاارَّ أَخااُر َحتَّااك َأَتااك  1سَأِرىِاال َأْىُظااْر إَِلْوااِف, َفَيْمَكنَااُف مِنْااُف, َفَيااَرَبُف َحتَّااك َبااَرَد 

 
ِ
ـَ َرآُه   الَمِدينََة, َفَدَخَؾ الَمْوِجَد َيْمُدو, َفَقاَ  َرُسقُ  الل َلَؼنْد َرَأى َهنَذا »ِحاو

 َفلَ  .«ُذْطًرا
ِّ
ا اْىَتَهك إَِلك النَّبِل  َصاِحبِل َوإِىِّال َلَمْقُتاقٌ , َفَجااَء  مَّ

ِ
َقاَ   ُقتَِؾ َوالل

َتاَؽ, َقاْد َرَدْدَتنِال إَِلاْوِهْؿ, ُثاؿَّ   َأْوَفاك الُل ِذمَّ
ِ
, َقاْد َوالل

ِ
 الل

َّ
َأُبق َبِحاوٍر َفَقااَ   َياا َىبِال

 َأْىَجاىِل الُل مِنُْهْؿ, َقاَ  النَّ 
ر
نفِ »  بِل َحنْرٍب، َلنْق َكناَن َلنُف  (3)ِمْسنَعرَ  (2)َوْينُؾ ُأمِّ

 .«َأَحٌد 

ُه إَِلْوِهْؿ, َفَخَرَج َحتَّك َأَتك ِسوَػ الَبْحرِ  ا َسِمَع َذلَِؽ َطَرَ  َأىَُّف َسَوُردر   4سَفَلمَّ

ـُ ُسَهْوٍؾ, َفَلِحَؼ بَِيبِل َبِح  َٓ َقاَ   َوَينَْفلُِت مِنُْهْؿ َأُبق َجنَْدِ  ْب َيْخُرُج  وٍر, َفَجَمَؾ 

َّٓ َلِحَؼ بَِيبِل َبِحوٍر, َحتَّك اْجَتَمَمْت مِنُْهْؿ ِطَحاَبٌة,  ـْ ُقَرْيٍش َرُجٌؾ َقْد َأْسَلَؿ إِ
مِ

َّٓ اْطَتَرُضقا َلَها, َفَقَتُلقُهْؿ  ْيِ  إِ  َما َيْوَمُمقَن بِِموٍر َخَرَجْت لُِقَرْيٍش إَِلك الشَّ
ِ
َفَقالل

 َوَأَخُذوا 
ِّ
ا  َأْمَقاَلُهْؿ, َفَيْرَسَلْت ُقَرْيٌش إَِلك النَّبِل ِحِؿ, َلمَّ  َوالرَّ

ِ
ُتنَاِشُدُه بِالل

 
ر
, َفَيْرَسَؾ النَّبِل ـٌ

ـْ َأَتاُه َفُهَق آمِ  ٱ] إَِلْوِهْؿ, َفَيْىَزَ  الُل َتَماَلك  َأْرَسَؾ, َفَم

 [ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

َوَكاَىْت َحِموَُّتُهْؿ  {36}الفتح: [ ڱ ڳ ڳ] غَ َحتَّك َبلَ  {32}الفتح:

ِحوِؿ, َوَحاُلقا َبْونَهُ  ـِ الرَّ ْحَم  الرَّ
ِ
وا بِبِْوِؿ الل , َوَلْؿ ُيِقرر

ِ
 الل

ر
وا َأىَُّف َىبِل ْؿ َأىَُّهْؿ َلْؿ ُيِقرر

                                      
 .وحقاسف أىفاسف خمدت أي  برد حتك  1س

 . الذ  مـ فوها ما ممنك يقحدون وٓ المدح يف المرب تققلها ذ  كلمة  أمف ويؾ  2س

 .لنارها موّمر للحرب مقدا  أي  حرب مومر  3س

 . البحر ساحؾ أي   الووـ بكورس البحر سوػ  4س
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ـَ الَبْوِت.   1سَوَبْو

 .  هذه أمثلة مـ اتباع الححابة لرسق  الل 

  أبق بؽر لعؿر: فواكظر ما قال  
ِ
ُجاُؾ إِىَّاُف َلَرُساقُ  الل , َوَلاْوَس َأيرَهاا الرَّ

. وأيًيا  إِىَّاُف َطَلاك الَحاؼِّ
ِ
 ماا اَيْمِحل َربَُّف, َوُهَق َىاِصُرُه, َفاْسَتْمِوْؽ بَِغاْرِزِه, َفاَقالل

 . حدث مـ أبل جند  وأبل بحور

 تباعَٔ اآلثاز ٚأقٛاٍ ايعًُا٤ ٚاملفطسٜٔ ايٛازد٠ يف اال: 

إن جااء  شالء يف كتااب الل » :لشريح )الؼاينل( - -قال طؿر -1

فاقض بف, وٓ يلفتنّؽ طنف الّرجا : فٌن جاء  ما لوس يف كتاب الل فااىظر سانّة 

فاقض هبا, فٌن جاء  ما لاوس يف كتااب الل ولاؿ يكاـ فواف سانّة  رسق  الل 

فٌن جاء  ما لاوس يف  , فاىظر ما اجتمع طلوف النّاس فخذ بف,مـ رسق  الل 

, ولؿ ياتكّلؿ فواف أحاد قبلاؽ, فااخرت كتاب الل ولؿ يكـ يف سنّة رسق  الل 

أّي إمريـ شئت, إن شئت أن تجتهد برأيؽ ثاّؿ تقاد  فتقاّد , وإن شائت, إن 

ّٓ خورا لؽ.   2س تتيّخر فتيّخر, وٓ أرى الّتيّخر إ

ساقد فقّبلاف أّىف جاء إلاك الحجار إ :- -وطـ طؿر بـ الخّطاب -2

 »فقا   
ّ
 إّىال أطلاؿ أّىاؽ حجار ٓ تياّر وٓ تنفاع, ولاقٓ أّىال رأيات النّبال

  3س يقّبلؽ ما قّبلتؽ.

                                      
 ,1784 ,1783س مقْما ومولؿ لف, واللفظ  2732 ,2731س 5 الفتح -البخاري  1س

1785 . 

  .72 ,71/ 1  سالدارمل سنـ ,  231/ 8  سالنوائل سنـ  2س

  . 1272س مولؿ لف, واللفظ  1597س 3 الفتح -البخاري  3س
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جلوت إلك شاوبة يف هاذا المواجد, قاا   جلاس  وطـ أبل وائؾ قال: -3

 طمااار يف مجلواااؽ هاااذا فقااا  
ّ
صااافراء وٓ  1سهممااات أن ٓ أدع فوهاااا  إلاال

ّٓ قومتها بوـ المولمو  2سبوياء ـ. قا   ما أىت بفاطؾ. قا   لؿ؟ قلات  لاؿ إ

 يفملف صاحبا   قا  هما المرآن يقتدى هبما.

إّيااكؿ وآساتنان بالّرجاا : فاٌّن  : -وقال طؾنّل بنـ أبنل صالنع  -4

الّرجؾ لوممؾ بممؾ أهؾ الجنّة ثّؿ ينقلب لملؿ الل فوف فوممؾ بممؾ أهاؾ النّاار 

ممؾ بممؾ أهاؾ النّاار فونقلاب لملاؿ فومقت وهق مـ أهؾ النّار, وإّن الّرجؾ لو

الل فوف فوممؾ بممؾ أهؾ الجنّة فومقت وهق ماـ أهاؾ الجنّاة, فاٌن كناتؿ ٓ باّد 

وأصاااحابف  فااااطلوـ فباااإمقات ٓ بإحوااااء وأشاااار إلاااك رساااق  الل 

  3سالكرا .

 ے ھ] يف معـك ققلنف تعنالك: - -وقال ابـ طّباس -5

ى بنااا وٓ تجملنااا أئّمااة دَ هَتااى لوُ , اجملنااا أئّمااة هااد{92}الفرقرران: [ ۓ ے

  4سضاللة.

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶] يف ققلننف تعننالك: - -وقننال ابننـ طّبنناس -6

فيّماااا الاااذيـ ابوّيااات وجاااقههؿ فيهاااؾ الّوااانّة », {956}آل عمرررران: [ ﮻ ﮺

                                      
 .الكمبة يف أي  1س

 الل رسق  هبما المراد  والمرآن والفية, الذهب هبما المراد  والبوياء الحفراء  2س

 . بكر وأبق 

  .359 ,358/ 2  سللشاصبل آطتحا   3س

  .265س 13 الفتح -البخاري  4س
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والجماطاااة وأولاااق الملاااؿ. وأّماااا اّلاااذيـ اساااقّدت وجاااقههؿ فيهاااؾ البااادع 

  1س«.والّياللة

طووناة باـ ححاـ باـ حذيفاة باـ  قد »قال:  - -وطـ ابـ طّباس -7

وكاان ماـ النّفار الاذيـ  -بدر فنز  طلاك اباـ أخواف الحاّر باـ قاوس باـ ححاـ

 ًٓ  كااىقا أو يدىوهؿ طمر, وكان القاّراء أصاحاب مجلاس طمار ومشااورتف كهاق

فقا  طووناة ٓباـ أخواف  ياا اباـ أخال! هاؾ لاؽ وجاف طناد هاذا إموار  - اشّباىً 

ؽ طلوف, قا  ابـ طّباس  فاساتيذن لمووناة. فتوتيذن لل طلوف؟. قا   سيستيذن ل

اااب, والل مااا تمْونااا الجااز , ومااا تحكااؿ بوننااا ا فلّمااا دخااؾ قااا   ياا ّْ ابااـ الخ

بالمد . فغيب طمر حّتك هّؿ بين يقع باف, فقاا  الحاّر  ياا أموار الماًمنوـ, إّن 

 [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]  الل تمااالك قااا  لنبّوااف 

لوـ. فاقالل ماا جاوزهاا طمار حاوـ تالهاا . وإّن هذا مـ الجااه{911}األعرا :

  2س«.طلوف, وكان وّقافا طند كتاب الل

 فٛا٥د االتباع َٔ: 

   دلوؾ المحّبة الكاملة ويجلب محّبة الل لمبده.1س

   آّتباع مجلبة لرحمة الل تمالك ومغفرتف ورضقاىف.2س

   آّتباع دلوؾ الفالح والهداية وقبق  الّتقبة.3س

 يود والنّحر والّتمكوـ والمّزة والفالح.  يجلب الّتي4س

                                      
 . 72/ 1س آطتقاد أصق   1س

 . 7286س 13 الفتح -البخاري  2س
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   يححؾ للمبد بف الّومادة وصوب الموش يف الّداريـ.5س

   الخروج مـ هقى النّفس وطبادة الّذات.6س

 .  ضمان الّوالمة وإمـ مـ الخْي لمحمة المتبقع 7س

   الّوالمة مـ آطرتاض وإمـ مـ آىتقاد.8س

 أجره بمقدار ما يكثر تابمف.   صاحبف مـ أئّمة الهدى فوكثر9س

 .حكمف كحكؿ اّتباطف فوما فملف    آّتباع فوما تركف 12س

ّٓ للّحااالحوـ المّتقااوـ اّلااذيـ يقاارءون القاارآن 11س   آّتباااع ٓ يكااقن إ

 ويمملقن بف.

  ٓ يجقز اّتباع الكاّذابوـ وصااّلب الّوالْة اّلاذيـ يقارءون القارآن ٓ 12س

 يجاوز حناجرهؿ.
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 اخلامت١ ْطأٍ اهلل حطٓٗا

 

 

 أتوُتااااااؽ راجًوااااااا َيااااااا ذا الجااااااال ِ 

 

ْج ماااا َتاااَرى ماااـ ُساااقِء َحاااالل ...  ففااارِّ

 َطَحااااْوُتؽ َسااااوِِّدي وْيلِاااال بَجْهلاااال 

 

اااْر بباااالل ... ُْ  َوَطواااُب الاااذىِب لاااؿ يخ

  َّٓ  إلاااااك ماااااـ َيْشاااااَتكِل المملاااااقُ  إ

 

ُه يااااا َمااااْقَلك اَلمااااَقالل ... َٓ  إِلااااك َمااااْق

ااااال َلاااااؿ تلِاااااْدين َلَمْماااااِري لواااااَت    ُأمِّ

 

َواااااالل ...  ولاااااؿ ُأْغِياااااْبؽ يف ُضَلاااااِؿ اللَّ

 َفَهاااااا أىاااااا طباااااُد  الَماصااااال فقوااااارٌ  

 

الل ... ًَ  إِلااااك ُرْحماااااَ  فاقبااااْؾ لاااال ُساااا

 فاااااٌْن طاَقْباااااَت ياااااا ربِّااااال ُتَماقِاااااْب  

 

ااااااااا بالمااااااااذاِب وبالنََّكااااااااا  ...  ُمحق 

 وإن َتْمفااااااااق فمْفااااااااق  قااااااااد َأَراين 

 

فمااااااااااااالل وأوزاري الثقااااااااااااا ...
ِ
ٕ  
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 ًٓ  جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ]  َتَماَلك قا   أو

 154 ...............   {81}النساء: [   ىث مث جث يت ىت مت خت حت

 َأن أي ,{36}الكهف: [ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ]  َتَماَلك قا   ثاىًوا

َّٓ  يكقن َٓ  الحكؿ  155 ................................................  .لل إِ

ـْ  ِصَفاُت   ثالًثا  157 ..........................   َلفُ  اْلُحْكؿُ  َيُكقنَ  َأنْ  َيْوَتِحؼر  َم
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َماِن, َهَذا فِل َطَلْوفِ  َيِجُب  ُمْولٍِؿ, ُكؾَّ  َأنَّ  اْطَلؿْ   رابًما ُؾ  الزَّ َياِت, َهِذهِ  َتَيمر ْٔ ـْ  ا  مِ

د ُسقَرةِ   158 .........................................................   ُمَحمَّ
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 161 .............................................   والتفرع البيس وققع -ج

َّْـ أن يجب أمر  سادًسا  161 ........................................   لف ُيتف

*** 

 165.....حفظ١ ٕايسباْٝٛ ايطادع املبخح

 166 ...............................................   اْلِمْلؿِ  ِحْفظِ  َطَلك اْلَحثِّ 

ـْ  ِصَفةِ  ـْ  لِْلِحْفظِ  َأْهٌؾ  ُهقَ  َم قَرةِ  َحْوُث  مِ ـْ  َواْلِحْلَوةِ  الحر  167 ...   َأْهال َلْوَس  َوَم

َغرِ  ُمنْذُ  َدأُ َيبْ  اْلِحْفظُ   169 ...............................................   الحِّ

  َتْربَِوةُ 
ِّ
بِل  169 .............................................   اْلِحْفظِ  َطَلك الحَّ

 172 ..........................................   اْلَمْحُفقظِ  َأْحَكا ِ  َصِريِؼ  َبَوانُ 

تِل إَْوَقاِت  ِذْكرُ  رُ  الَّ  171 ............................   ْحُفقَضاُت اْلمَ  فِوَها ُيَكرَّ

ـَ  َتْقِديُمفُ  َينَْبِغل َما  171 .....................................   اْلَمْحُفقَضاِت  مِ

اظِ  َبْمضِ  ِذْكرُ  ـَ  اْلُحفَّ  173 ..........................................   اْلُمْبَرِزي

ـُ  َأْحَمدُ   173 .......................................................   َحنَْبؾٍ  ْب

ـُ  َسِمودُ   174 ....................................................   اْلُمَووِِّب  ْب

ـُ  ُسَلْوَمانُ    َداُودَ  َأُبق» إَْشَمِث  ْب
ر
ِجْوَتاىِل  174 ..........................   «الوِّ

  ُطَبْودُ 
ِ
ـُ  الل ـِ  اْلَكِريؿِ  َطْبدِ  ْب اِزير  ُزْرَطةَ  َأُبق» َيِزيدَ  ْب  174 ...................   «الرَّ
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ـِ  َطْبدُ  ْحَم ـُ  الرَّ  175 ...............................................   َمْهِدي   ْب

  َطامِرٌ 
ر
ْمبِل  176 .........................................................   الشَّ

دُ  ـُ  ُمَحمَّ  176 .........................................   اْلُبَخاِرير  إِْسَماِطوَؾ  ْب

 177 ..............................................   لتفصفق يف البخاري ىبقغ

 181 .........................   إياه ومدحهؿ البخاري البحريوـ وصػ ذكر

 183 ....   لف البغداديوـ وامتحان ببغداد التحديث مجلس البخاري طقد ذكر

 184 .................................................   فيلف البغداديوـ ذكر

 185 ................................   البخاري اإلما  يف مولؿ اإلما  شهادة

*** 

 187....غٗدا٤ ايسبإْٝٛ ايطابع املبخح

 188 ............................................................   لغة الوقوـ

 189 ......................................................  اصْالًحا الوقوـ

 192 .........................................   واإليقان التحديؼ وـب الفرع

 192 ..........................................  يقونًا؟ الظـ  لفظس يكقن متك

 191 ..........................................................   الوقوـ منزلة

 193 .......................................................   الوقوـ طالمات

 193 ..........................................................   الوقوـ أىقاع

 194 .......................................................   الوقوـ درجات

 195 .............................................   الوقوـ طـ القرآن حديث

 195 ............................................   الوقوـ دلوؾ لمخرة الممؾ

 195 ........................................   طباده لبمض الل مـ هبة الوقوـ



        

 

 

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 177  ٓٞ  ايَعِبُد ايسَّبَّأْ

 196 ....................................   الوقوـ إلك صريؼ الل ؼخل يف النظر

 196 .....................................................   الوقوـ أهؾ ثقاب

 196 .....................................   أخرة أهؾ أحقا  يف الوقوـ حؼ

 197 ....................................................   بالرؤية الوقوـ طوـ

 197 ..............................................   الوقوـ طـ الونة حديث

 199 ...........................................   الوقوـ أهموة الولػ ممرفة

 199 .................................................   ىقطان البشري الوقوـ

 222 .................................   الحمبة المقاقػ يف الثبات سر الوقوـ

 221 ............................   بربف المًمـ ثقة طلك طالمة البالء احتما 

 221 ......................................   كالْور ربف طلك يقونف يف المًمـ

 222 ................................................   الوقوـ ححق  وسائؾ

 223 .......................................   القلقب يف الوقوـ هبا يزداد أمقر

 225 ..................................................   الوقوـ ٕهؾ مقاقػ

 225 .....................................................    الخلوؾ يقوـ

 226 ....................................................   هاجر الوودة يقوـ

 227 ....................................   سبحاىف الل يف والوقوـ  مقسك

 228  ...........................  فرطقن مـ البحر لجة يف إسرائوؾ بنل ىجاة

 228 ....................................   ومموتف ربف بتييود  مقسك يقوـ

 229 ...............................................   ممف ومـ فرطقن هال 

 212 ....................................................   الدحداح أبل يقوـ

 211 .......................................   القرآن بوماع تيثر أطرابل يقوـ
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 213 ....................................................    الوقوـس فقائد مـ

*** 

 214 ........هلل غْٝٛز ايسباْٞ ايجأَ املبخح

 214 ..................................   المنكر طـ والنهل بالممرو  إمر

 214 ........................................................   لغة الممرو 

 215 ...........................................................   غةل المنكر

 215 ..................................................   اصْالًحا الممرو 

 216 ...................................................   اصْالًحا والمنكر

 216 .............................   المنكر طـ والنهل بالممرو  إمر منزلة

 219 ..............................................   الديـ يف إطظؿ القْب

 222 ................   المنكر طـ والنهل بالممرو  إمر طـ القرآن حديث

 221 .............   المنكر طـ والنهل بالممرو  إمر يف القاردة إحاديث

 226 ..............   المنكر طـ والنهل بالممرو  بإمر المولؿ يقق  لماذا

 228 .................  بف يقق  لمـ ىجاة المنكر طـ والنهل بالممرو  إمر

 228 ........  المنكر؟ طـ والنهل بالممرو  بإمر يقق  مـ طلك يجب ماذا

 229 .....................................  وأحقالف؟ المنكر تغوور درجات ما

 232 ...................   أحقا  أربمة المنكر طـ والنهل بالممرو  ولألمر

 231 ...........  المنكر؟ طـ والنهك بالممرو  وإمر الدطقة بوـ الفارع ما

 231 ................... .المنكر؟ طـ وينهك بالممرو  ييمر أن للماصل هؾ

 232 ..........................................   حآت أربع لف المنكر إىكار

 235 ....................   بإحكا  والممؾ اإليمان قبق  يف الناس اختال 
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 235 .................................   بإحكا  طالؿ اإليمان, ققي  إو 

 235 .................................   بإحكا  جاهؾ اإليمان, ققي  الثاين

 235 ..............................   بإحكا  طالؿ اإليمان, ضموػ  الثالث

 236 .............................   بإحكا  جاهؾ اإليمان, ضموػ  الرابع

 237 ........................   المنكر طـ والنهل بالممرو  إمر يف مقاقػ

 237 ....................   الثقفل يقسػ بـ الحجاج مع جبور بـ سمود قحة

 242 ............................   المباسل الوفاح مع إوزاطل اإلما  قحة

 245 ............................................   النابلول بـ بكر أبق اإلما 

 246 ......................   ؽالممالو أمراء بائع الوال  طبد الديـ طز الشوخ

 246 ..............................................   دمشؼ سلْان مع مققفف

 247 ......................   الولْان دار أستاذ مع ومققفف محر أرض ىزولف

 248 .............................................   أيقب الولْان مع مققفف

 248 ............................   الممالوؽ مراءأ بائع الوال  طبد الديـ طز

 251 ...............................................   الميمقن مع رجؾ قحة

ا  ُبنَانُ   252 ...................................   صقلقن ابـ مع وقحتف الَحمَّ

 253 .........................................   التتار ملؽ مقابلة يف توموة ابـ

 254 ................................   محر ووالل القاثؼ مع يْلالبق اإلما 

 254 ........................   القاثؼ مع الخزاطل ىحر بـ أحمد اإلما  قحة

*** 

 256 .....َبتدع ال َتبع ايسباْٞ ايتاضع املبخح

 256 ........................................................   آتباع تمريػ
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 256 ............................................................   لغة آتباع

 257 ...........................................................   واصْالًحا

 262 ...............................    ورسقلف  الل محبة دلوؾ آتباع

 262 ..............................................   الكريؿ القرآن يف آتباع

 262 .............................................   تباعآ يف القاردة أيات

 262 ................................................    المقلك اتباع  أوٓ

 263 .........   الحالحوـ وأولوائف الكرا  الل ورسؾ  الرسق  اتباع  ثاىًوا

  ريمةش مـ ارتيك أو كتاب مـ الل أىز  وما والرضقان الهدى اتباع  ثالًثا

 ........................................................................ 263 

 263 .................................................   المًمنوـ اتباع  رابًما

 264 ..............................................   آتباع طـ الونة حديث

 267 ..........................   آتباع يف  النبل حواة مـ التْبوقل المثؾ

 276 ...............   آتباع يف القاردة والمفوريـ لماءالم وأققا  أثار مـ

 278 ......................................................   آتباع فقائد مـ

 282 ..............................................  حونها الل ىوي  الخاتمة

 281 ...............................................................  الفهرس

 

 

  


