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ــا�ت الأ�ن�ب�ياء  ، والصاة والســام عىل �ن ن
احلمــد لله رب العامل�ي

. ن
ع�ي ، �ن�ب�ي�نا محمد وعىل آله وصح�به أ�ب ن

واملرسل�ي
أما �بعد:

د�يما  د اكن امللوك �ت �ت �ي�نة، �ن ان عــادة للرن �يل�بــس ال�ناس ال�ت�يحب
راح،  ي امل�ناس�بات والأ�ن ا للملك، و�تل�بسه ال�نساء �ال�يا �ن �يل�بسو�نه رمرن
ا   ُأل�بس �تا�ب

ن
م� ا�ا، �ن ب وزا و�ن ق �ن ا لأ�نه ��ت د �يُم�نح الوا�د �تا�ب و�ت

ي أمر ما. ازا عظ�يما �ن ب ق اإ�ن د ��ت �ت �ن
َواِهِر، وهو عامة  َ َهِب َواحْلب نْ الّذَ

وال�تَّــاُج َما �يَُصاُغ ِلْلُمُلوِك ِمــ�
ف. للعرن وال�ش
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ن

ن أ�نواعا م�
  ســ�يُل�بس �بعض أول�يا�أه الصاحلــ�ي

ن
والر��

اموا �بها. �يامة؛ �نظ�ي أمعال صاحلة �ت ان �يوم ال�ت ال�ت�يحب
ذه عدوا،  ــ�يطان الــذي أمر�نا الــرب  أن �ن�تحن كما أن السش
 

ن
ــع أ�ت�باعه م� �ي و�يد�ن  الرصاط املســ�ت�ت

ن
ال�نا ع� اهــدا اإصن ــاول �ب �ي

ــىت املعاصي  ي سش اع�نا �ن �ي�ت هدهم؛ لإ صارى �ب ن اإىل �بذل �ت
ــ�ياط�ي السش

رب   ال�ت
ن

�يد م� ص �بعض أول�أك الأ�ت�باع �بمرن ن ـوب، �بل اإ�نه �ي والذ�ـن
ــ�يطا�ن�ية �نظ�ي  ا�نا سش ، �بم�نحهــم �ت�يحب ي ــ�يطا�ن ــاوة وال�تكر�ي السش واحل�ن
وى  ن أعن

ان للك م�  �يَم�نح هــذه ال�ت�يحب
ن

ال�نا، ول� ي اإصن هودهــم �ن �ب
ي �بعض ك�با�أ الذ�نوب.. ع مسلما �ن ن أو�ت

مسلما، واإ�نما للك م�
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ي أهمها: الزنى والشرك والقتل. والىت
ي   الىت

ن
ان الر�� ة �ن�تعرف عىل �ت�يحب رن الة املو�ب ي هذه امل�ت دعو�نا �ن

ي س�تُم�نح لك �يوم  �يطان الىت ان السش �يامة، وعىل �ت�يحب س�تُم�نح �يوم ال�ت
ي هذا الد�ن�يا. �ن

ت عل�يها؟  ى؟ هل �تعر�ن ان الرمح�ن �يا �ت مل�ن س�تكون �ت�يحب
حدها أو �بها لكها؟  وز �ب�أ وهل حرصت عىل ال�ن

ىل ل�ب�ها؟  �ك و�ت�توق اإ �أُِبّ �ن�ن وملاذا ال �ت�ش
ن ذلك؟

ول �ب�ي�نك و�ب�ي ي �ت وما �تلك املوا�نع ال�ت



ان  �ت�يحب
الرمح�ن 

ان  و�ت�يحب
�يطان ال�ش

6

ن عد�يدة 
 لع�باده املؤم�ن�ي

ن
ي ســ�يم�نحها الر�ــ� ان الىت اإن ال�ت�يحب

.. لب �ب�ش طر عىل �ت ن ، ومل �ت ن
ان مل �ت م�شلها ع�ي وم�ت�نوعة، �ت�يحب

ان:  هرها أر�بعة �ت�يحب م�ن أسش
ار، و�تاج امللك، و�تاج ال�نور. �تاج الكرامة، و�تاج الو�ت

ان؟  ومل�ن �تلك ال�ت�يحب
اإ�نها ل�شا�شة أص�ناف: 

ه�يد. رآن، ولل�ش ظ ال�ت رآن، ولوالدي حا�ن ظ ال�ت حلا�ن
.. ي ن ال�نىب

هكذا صحت الأ�اد�يث ع�
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.. رن اكن ذلكم هو املوحب
ص�يل وال�ب�يان..  ل�يكم ال�ت�ن  واإ

. م�ن أحاد�يث س�يد االأ�نام
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أوال تاج الكرامة وتاج الوقار وتاج الملك:««

رآن املازم  ان ال�شا�شة لكها ســ�تم�نح لصا�ب ال�ت هــذه ال�ت�يحب �ن
ال: »يَِجيُء صاحب  ي  �ت ة  أن ال�نىب ي هر�ي  أ�ب

ن
ع� له، �ن

اْلُقْرآن يَْوَم اْلِقيَاَمِة َفيَُقوُل القرآن: يَا َربِّ َحلِِّه –أي أل�بسه احلل�ية-  

َفيُْلبَُس تَاَج اْلَكَراَمِة، ثم يقول: ثُمَّ يَُقوُل: يَا َربِّ ِزْدُه، َفيُْلبَُس ُحلََّة 

َلُه:  َفيَُقاُل  َعنُْه،  َفَيَْض  َعنُْه،  اْرَض  َربِّ  يَا  يَُقوُل:  ثُمَّ   الَكَراَمِة، 

اْقَرأْ َواْرَق، َويَُزاُد ِبُكلِّ آيٍَة َحَسنًَة« ]]].  

]1]  رواه الرتمذي )5192(، والدارمي )1133(، واحلاكم واللفظ له )9202(، وحسنه األلباين يف 
صحيح اجلامع )0308(.
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ال: »اقرؤوا اْلُقْرآَن، فإنه ِنْعَم  ة  أ�نه �ت ي هر�ي ي روا�ية لأ�ب و�ن
ِحْليََة  َحلِِّه  َربِّ  يا  اْلِقيَاَمِة:  يوم  يقول  انه  اْلِقيَاَمِة،  يوم  ِفيُع  الشَّ

اْلَكَراَمِة، َفيَُحلَّ ِحْليََة اْلَكَراَمِة، يا َربِّ اْكُسُه ِكْسَوَة اْلَكَراَمِة، َفيُْكَس 

ِكْسَوَة اْلَكَراَمِة، يا َربِّ البسه تَاَج اْلَكَراَمِة، يا َربِّ ارض عنه، َفَليَْس 

ٌء« ]]]. بَْعَد ِرَضاَك َشْ

وم �به، س�يُل�بس �تاج  رآن آ�ناء الل�يل و�ي�ت راءة ال�ت ن �ت
الذي �يك�ش م� �ن

ال: »يَِجيءُ اْلُقرْآُن  ن معر  �ت الكرامــة، وذلك ملا رواه ع�بد الله �ب
َعَمِلِه،  ِمْن  ُعَماَلٌة  َعاِمٍل  ِلُكلِّ  َربِّ  يَا  يَُقوُل:  ِلَصاِحِبِه،   يَْشَفُع 

إال  الصحيح  رجال  رجاله  الشفاعة:  كتاب  يف  الوادعي  وقال   ،)1133( موقوفا  الدارمي  رواه    [1[
عاصاًم، وهو ابن أيب النجود، فقد رويا له مقرونًا وهو حسن احلديث اهـ )صفحة 942(.
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َوإِنِّي ُكنُْت أَْمنَُعُه اللَّذَّةَ َوالنَّْوَم، َفأَْكِرْم. َفيَُقاُل: ابُْسْط يَِمينََك، َفيُْمَلُ ِمْن 

ِرْضَواِن اللَِّه، ثُمَّ يَُقاُل: ابُْسْط ِشَماَلَك، َفيْمَلُ ِمْن ِرْضَواِن اللَِّه، َويُْكَس 

ِكْسَوَة اْلَكَراَمِة، َويَُحلَّ ِحْليَِة اْلَكَراَمِة، َويُْلبَُس تَاَج اْلَكَراَمِة« ]]].

س�يُل�بس  ا، �ن ي ال�نهار أ�يصن راء�ته �ن ن �ت
�يد عىل ذلك و�يك�ش م� ن ن �ي

وأما م�
ال:  ي  �ت ة  أن ال�نىب ار، وذلك ملا رواه أ�بو هر�ي �تاج الو�ت
اِحِب يَُقوُل ِلَصاِحِبِه: َهْل  »يَِجيُء اْلُقْرآُن يَْوَم اْلِقيَاَمِة َكالرَُّجِل الشَّ

تَْعِرُفِني؟ أَنَا الَِّذي ُكنُْت أُْسِهُر َليَْلَك، َوأُْظِمئُ َهَواِجَرَك، َوإِنَّ ُكلَّ تَاِجٍر 

ِمْن َوَراِء ِتَجاَرِتِه، َوأَنَا َلَك اْليَْوَم ِمْن َوَراِء ُكلِّ تَاِجٍر. َفيُْعَطى اْلُمْلَك 

]1]  رواه الدارمي موقوفا )2133(، وحسنه الوادعي يف كتاب الشفاعة )صفحة 412(.
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َويُْكَس  اْلَوَقاِر،  تَاُج  َرأِْسِه  َعَل  َويُوَضُع  ِبِشَماِلِه،  َواْلُخْلَد  ِبيَِميِنِه، 

، أَنَّى َلنَا  نْيَا َوَما ِفيَها، َفيَُقوَلِن: يَا َربِّ َواِلَداُه ُحلَّتَْيِ َل تَُقوُم َلُهَما الدُّ

َهذَا؟ َفيَُقاُل َلُهَما: ِبتَْعِليِم َوَلِدُكَما اْلُقْرآَن« ]]]. 

والوقار هو الرزا�نة واحللم.

ن له �بالل�يل وال�نهار؟ 
رآن املالزم�ي هل أ�نت م�ن أصحاب ال�ت �ن

�ناء والع�يدان واالأو�تار؟ أم م�ن أصحاب العن
ال: »إِنَّ اْلُقْرآَن  ي  �ت �يدة الأسلمي  أن ال�نىب روى �ب
اِحِب،  يَْلَقى َصاِحبَُه يَْوَم اْلِقيَاَمِة ِحَي يَنَْشقُّ َعنُْه َقْبُُه َكالرَُّجِل الشَّ

]1]  رواه الطرباين يف األوسط، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )9282(.
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َفيَُقوُل َلُه: َهْل تَْعِرُفِني؟ َفيَُقوُل: َما أَْعِرُفَك، َفيَُقوُل: أَنَا َصاِحبَُك اْلُقرْآُن، 

أَْظَمأْتَُك ِف اْلَهَواِجِر، َوأَْسَهْرُت َليَْلَك، َوإِنَّ ُكلَّ تَاِجٍر ِمْن َوَراِء ِتَجاَرِتِه، 

َوأَنَا َلَك اْليَْوَم َوَراَء ُكل ِتَجاَرٍة، َفيُْعَطى اْلُمْلَك ِبيَِميِنِه َواْلُخْلَد ِبِشَماِلِه، 

َويُوَضُع َعَل رَأِْسِه تَاُج اْلَوَقاِر، َويَُكَسا َواِلَداهُ ُحلَّتَْيِ لَ تَُقوُم َلُهَما أَْهُل 

نْيَا، َفيَُقولَِن: ِبَما ُكِسينَا هذا؟ َفيَُقاُل َلُهَما: ِبأَْخِذ َوَلِدُكَما اْلُقْرآَن،  الدُّ

ثُمَّ يَُقاُل: اْقَرأُ َواْصَعْد ِف َدَرِج اْلَجنَِّة َوُغَرِفَها َفُهَو ِف ُصُعوٍد َما َداَم 

يَْقَرأُ هّذاً َكاَن أَْو تَْرِتيالً« ]]].

]1]  رواه الدارمي )1933(، وابن أيب شيبة )54003(، وحسنه ابن حجر يف املطالب العالية بزوائد 
املسانيد الثامنية )8743(.
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هاد ذروة س�نام  هداء، واحلب ا للسش ار س�يم�نح أ�يصن كما أن �تاج الو�ت
ف احلصول عىل م�شل هذا ال�تاج العظ�ي  الإســام، مما �يؤكد عىل �ش
ال:  ي  �ت ن الصامت  أن ال�نىب  ع�بادة �ب

ن
ع� ــدر، �ن ال�ت

َدْفَعٍة من  ِل  أَوَّ ِف  َلُه  يُْغَفَر  اللَِّه سبع ِخَصاٍل: أن  ِعنَْد  ِهيِد  ِللشَّ »إن 

ِمْن  َويَُجاُر  اإليمان،  حلة  ويحل  اْلَجنَِّة،  ِمْن  َمْقَعَدُه  َويََرى  دمه، 

، َويُوَضُع َعَل َرأِْسِه تَاُج اْلَوَقاِر  ، َويَأَْمُن ِمْن اْلَفَزِع اْلَْكَبِ َعذَاِب اْلَقْبِ

َوَسبِْعَي  اثْنَتَْيِ  ُج  َويَُزوَّ ِفيَها،  َوَما  نْيَا  الدُّ ِمْن  َخْيٌ  ِمنْه  اْليَاُقوتَُة 

ُع ِف َسبِْعَي ِمْن أََقاِرِبِه« ]]]. َزْوَجًة ِمْن اْلُحوِر اْلِعِي، َويَُشفَّ

]1]  رواه الرتمذي )3661(، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )4731(.
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و�تة  وت، وال�يا�ت �توي عىل �يا�ت
امة هذا ال�تاج الذي �ي حن ي �ن �ت�أمل �ن

م�ته! ما �بالك �بال�تاج �ب �يها. �ن  الد�ن�يا وما �ن
ن

�ي م� الوا�دة م�نه �ن
ل�ته �بالد�ن�يا؟  اصن  م�ن

ن
هل �يمك� �ن

الك والله وألف الك.
�يمك�نك أن �ت�نال  اهد ل�تل�بس هذا ال�تاج، �ن ب اإذا مل �تس�تطع أن �ت �ن
�يعة  لة الر�ن ن ل الله �تعاىل �بصدق هذه امل�ن ــهداء �ب�أن �تس�أ لة السش ن م�ن

.
ن

در �ب�شم� ظى �بهذا ال�تاج الذي ل �ي�ت لعلك أن �ت
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  أن رسول الله  ن ��ن�يف د روى ســهل �ب �ت �ن
َهَداِء َوإِْن  َهاَدَة ِبِصْدٍق، بَلََّغُه اللَُّه َمنَاِزَل الشُّ ال: »َمْن َسأََل اللََّه الشَّ �ت

َماَت َعَل ِفَراِشِه« ]]].

ار.. ي ال�ن�ية، ل�ت�نال �تاج الو�ت �تاج اإىل صدق �ن
دا، و�ي الأمر �يس�ي �ب �ن

ار.. وما أدراك ما �تاج الو�ت
ل الله العظ�ي أن �يم�ن عل�ي�نا �بكرمه   �ن��أ

له. صن ي س�ب�يله وأن �يل�ب��نا هذا ال�تاج �ب�ن هادة �ن �بال�ش
]1]  رواه اإلمام مسلم )9091(، وأبو داود )0251(، والرتمذي )3561(، والنسائي )2613(، وابن 
ماجه )7972(، واحلاكم )2142(، وابن حبان )2913(، والبيهقي )93381(، والدارمي )7042(، 

والطرباين يف الكبري )0555(.
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وأما من عمل بالقرآن فيلبس تاج الُملك..««

ي  ــده  أن ال�نىب  �ب
ن

 أ�ب�يه ع�
ن

ــع�يب عــ� ن سش  معرو �ب
ن

عــ� �ن
ــال: »يتمثل القرآن يوم القيامة ، فيؤتى بالرجل قد   �ت
الف أمره[، فيتمثل خصما دونه، قال: فيقول: يا  حن كان حمله ]�ن

فرائيض،  وضيع  حدودي،  تعدى  حامل،  فرش  إياي،  حملته  رب، 

بالحجج  عليه  يقذف  يزال  فما  طاعتي،  وترك  معصيتي،  وركب 

عل  يكبه  حتى  يرسله  ما  بيده  فيأخذ  به،  فشأنك  يقال:  حتى 

صخرة ف النار، ويؤتى بالعبد الصالح قد كان حمله فحفظ أمره، 

فيتمثل خصما دونه فيقول: يا رب، حملته إياي فكان خي حامل، 
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حفظ حدودي، وعمل بفرائيض، واجتنب معصيتي، وعمل بطاعتي، 

وما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال ]له[: شأنك به، فيأخذ بيده 

امللك،  تاج  عليه  ويعقد  اإلستبق،  حلة  يكسوه  حتى  يرسله  فما 

ويسقيه كأس الخمر« ]]].

ظو�نه و�يعملون �به.. �ن ن �ي رآن هم الذ�ي حملة ال�ت �ن
رآن: أي إكرام  ي معىن �امل ال�ت اري ر�ه الله �تعاىل �ن ال ال�ت و�ت

قارئه وحافظه ومفرسه اهـ ]]].

]1]  أخرجه ابن أيب شيبه بإسناده، وحسنه ابن حجر يف املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية )1943(.
]2]  مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للمال عيل القاري )607/8 ح2794(.
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هم. �ي كرامهم و�تو�ت رآن اإ ولذلك اكن م�ن حق محلة ال�ت
 : ِه اَل َرُسوُل الّلَ اَل: �تَ َعرِّيِ  �تَ ي ُموَس الأَسشْ نْ َأ�بِ

َع� �ن
يْبَِة اْلُمْسِلِم، َوَحاِمِل اْلُقْرآِن، َغْيِ  »إِنَّ ِمْن إِْجالِل اللَِّه: إِْكَراَم ِذي الشَّ

ْلَطاِن اْلُمْقِسِط« ]]]. اْلَغاِل ِفيِه َواْلَجاِف َعنُْه، َوإِْكَراَم ِذي السُّ

]1]  رواه أبو داود )3484(، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )89(.
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ثانيا تاج النور:««

رآن.. ظ ال�ت ن �نص�يب والدي �ا�ن
وهذا ال�تاج م�

ظ الكم الله ومعل  اوة لولدهما الذي ��ن �نعــم اإ�نها كرامة و��ن
ظ ك�تاب الله.. عا ولدهما حل�ن �به، و�تكر�يما هلما لأ�نهما د�ن

ــل الله �تعاىل ل�يس له  صن ن �ن
، ولك� ن

ن أم�ي�ي
اهل�ي ــد �يكو�نا �ب و�ت

�د.
ال رســول الله  : »َمْن َقَرأَ  ال: �ت �يدة  �ت  �ب

ن
ع� �ن

اْلُقرْآَن َوتََعلََّمُه وََعِمَل ِبِه أُْلِبَس يَْوَم اْلِقيَاَمِة تَاًجا ِمْن نُور َضوُْءُه ِمثُْل 

نْيَا َفيَُقوَلِن:  ْمِس، َويُْكَس َواِلَديِْه ُحلَّتَاِن َل يَُقوُم ِبِهَما الدُّ َضوِْء الشَّ
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ِبَما ُكِسينَا؟ َفيَُقاُل: ِبأَْخِذ َوَلِدُكَما اْلُقْرآَن« ]]].

ال الوالدان:  ن �ت
ي ع�بارات احلد�يث �ــ�ي مــل رحمــك هللا �ن �ت�أ

�تهما  ر��تهما و�بهحب همــا مل �يســ�تط�يعا كــ�ت �ن )بما كسينا هذا؟( �ن

�ا �بما كســ�ي�نا هــذا؟ لعلمهما أ�نهما  اســ�ت�ن ، �ن  �بهذا ال�تاج امل�بهحج
ظة ك�تاب الله..  ��ن

ن
، وأ�نهما ل�يسا م� ان هذا ال�شواب العظ�ي ل �يس�تح�ت

واب )بأخذ ولدكما القرآن(. اكن احلب �ن
ر�ة!  ما أعظمها �ن

ن �شواب!
له م� رن وما أ�ب

]1]  رواه احلاكم، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: حسن لغريه )4341(.
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�يامة  عورك اإذا رأ�يت والد�يك �يل�بسان هذا ال�تاج �يوم ال�ت ما سش �ن
رح؟  د ال�ن ر�ان أسش وهما �ن
رحك؟  ك�يف س�يكون �ن �ن

رحهما؟ ذا ك�نت أ�نت س�بب �ن وكم س�ت�بلغ سعاد�تك اإ
اإن اســ�تطعت أيها االبن البار أن �تُل�بس أ�بو�يك �تاج ال�نور  �ن
 

ن
ِم� عل، �ن ا�ن وم هلما الد�ن�يا �ن �يامة ل �ي�ت ن �يوم ال�ت

و�تكس�يهما �ل�ت�ي
رص عىل  دمها لأ�بو�يك أن �ت ل هد�ية �ت�ت صن أعظم ال�ب لوالد�يك وأ�ن

أن �تل�بسهما هذا ال�تاج..
رآن و�تعلمه والعمل �به. ة �تاوة ال�ت ل �بك�ش ول �ي�ت�أ�ت لك ذلك اإ
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�يل  ا�رص عىل �تسحب ا، �ن واإذا أردت أن تحظى بهذا التاج أ�يصن
ظوا ك�تاب الله، ل�تل�بس  رآن ل�يح�ن �يظ ال�ت �ن ــات �ت ي �ل�ت أ�ب�نا�أك �ن
ول �باإذن الله: �بما كســ�ي�نا هذا؟  ن �نور، ل�ت�ت

ا م� ك �تا�ب ـت وزو�ب أ�ـن
رآن. ذ ولدكما ال�ت �ن ال لكما: �ب�أ �ي�ت �ن

 
ن

 اكن يصــدُّ أوالده عــن القــرآن، و�يم�نعهم م�
ن

وأمــا مــ�
د   هذا ال�شواب و�ت

ن
هذا اإ�نســان محروم م� ا�ته �ن ي �ل�ت �يل �ن ال�تســحب

ل �بالله. وة اإ اب، ول �ول ول �ت �ي�ناله الع�ت
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تيجان الشيطان:««

ي أع�يذك �بالله م�نها، لأ�نها  اإ�ن ان �ن ن ال�ت�يحب
ي م� أما الص�نف ال�شا�ن

ف هلا  �ي�ت�ش �يطان ل�بعض أول�يا�أه، �ن ــ�يطا�ن�ية، �يم�نحها السش ان سش �ت�يحب
 

ن
 م�

ن
 ك�با�أ الذ�نوب، ولك�

ن
ة م� ي ك�ب�ي ع مسلما �ن ــ�يطان أو�ت لك سش

اله الصادق  الذي س�يحظى م�نهم �بذلك ال�تاج؟ دعو�نا �نسمع ما �ت
دث �يوم�يا  ي �ي ــ�يطا�ن رامي سش طط اإ�ب  محن

ن
املصــدوق  ع�

ن �بالذات.
د املسلم�ي صن

ال: »إذا أصبح  ي  �ت ن ال�نىب
ي موس  عــ�  أ�ب

ن
عــ� �ن

التاج،  ألبسته  اليوم مسلما  إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل 
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فيقول:  امرأته،  طلق  حتى  به  أزل  لم  فيقول:  هذا  فيجيء  قال: 

يوشك أن يتزوج، ويجيء لهذا، فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، 

حتى  به  أزل  لم  فيقول  هذا:  ويجيء  يبهما،  أن  يوشك  فيقول: 

أرشك، فيقول: أنت أنت، ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، 

فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج« ]]].

ــال: »إِذَا أَْصبََح إِبِْليُس بَثَّ  ي  �ت ي روا�يــة أن ال�نــىب و�ن
ُجنُوَدُه، َفيَُقوُل: َمْن أََضلَّ اْليَْوَم ُمْسِلًما أَْلبَْستُُه التَّاَج. َقاَل: َفيَْخُرُج 

َج،  َهذَا، َفيَُقوُل: َلْم أََزْل ِبِه َحتَّى َطلََّق اْمَرأَتَُه، َفيَُقوُل: أَْوَشَك أَْن يَتََزوَّ

]1]  رواه ابن حبان، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب: )9442(.
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َويَِجيُء َهذَا َفيَُقوُل: َلْم أََزْل ِبِه َحتَّى َعقَّ َواِلَديِْه، َفيَُقوُل: أَْوَشَك أَْن يََبَّ، 

َك َفيَُقوُل: أَنَْت أَنَْت، َويَِجيُء،  َويَِجيُء َهذَا، َفيَُقوُل: َلْم أََزْل ِبِه َحتَّى أرَْشَ

َفيَُقوُل: َلْم أََزْل ِبِه َحتَّى َزنَى َفيَُقوُل: أَنَْت أَنَْت، َويَِجيُء َهذَا، َفيَُقوُل: 

َلْم أََزْل ِبِه َحتَّى َقتََل َفيَُقوُل: أَنَْت أَنَْت، َويُْلِبُسُه التَّاَج« ]]].

ط، أو �نوعا  �ت ا وا�دا �ن �يطان �تا�ب د أن للسش ب ي احلد�يث �ت و�ت�أمل �ن
هو ُمعرف  ول: )ألبسته التاج( �ن احلد�يث �ي�ت ان، �ن ن ال�ت�يحب

وا�د م�
�بالألف والام.

]1]  التعليقات احلسان )73/9(.
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ن واحلد�يث 
�ي ن السا�ب�ت

ن احلد�ي�ش�ي
مع �ب�ي ب ول: ك�يف �ن ولعل سا�أا �ي�ت

  ِه اَل َرُسوُل الّلَ اَل: �تَ ن ع�بد الله  �تَ ا�ب �ب الذي رواه �ب
ايَاُه َفأَْدنَاُهْم ِمنُْه  »إِنَّ إِبِْليَس يََضُع َعْرَشُه َعَل اْلَماِء ثُمَّ يَبَْعُث َسَ

َوَكذَا،  َكذَا  َفَعْلُت  َفيَُقوُل:  أََحُدُهْم  يَِجيُء  ِفتْنًَة  أَْعَظُمُهْم  َمنِْزَلًة 

َفيَُقوُل: َما َصنَْعَت َشيْئًا، َقاَل: ثُمَّ يَِجيُء أََحُدُهْم َفيَُقوُل: َما تََرْكتُُه 

َحتَّى َفرَّْقُت بَيْنَُه َوبَْيَ اْمَرأَِتِه، َقاَل: َفيُْدِنيِه ِمنُْه َويَُقوُل: ِنْعَم أَنَْت، 

َقاَل الَْعَمُش: أَُراُه َقاَل َفيَْلتَِزُمُه« ]]].

]1]  رواه اإلمام أمحد، ومسلم واللفظ له )3182(.
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ن 
�ياط�ي ي م�نه أك�ش السش ن أن اإ�بل�يس �يد�ن

ن الروا�ي�ت�ي
مع �ب�ي  احلب

ن
و�يمك�

ن  وق والد�ي �تمع ع�ت اإذا ا�ب ن لك �يوم، �ن ــ�ت �ت�نــة، �ب�ناء عىل أعظم ال�ن �ن
�ت�نة؛ لأ�نها ذ�نوب ل  �تل أعظم �ن �نا وال�ت �تــل، اكن الرن وطــاق وز�ن و�ت
�ت�نة طاق،  ن د�ن�يا مع �ن �ت اءت �ن �يعها، واإذا �ب �ت  اإصا�ها و�ت

ن
�يمكــ�

�ت�نة، وهكذا. ن أعظمها �ن
�ي و�ب ن الرن

ر�يق �ب�ي �ت�نة ال�ت�ن اك�نت �ن
ق  ّرَ ن �ن

ل�يه م� ّرب اإ وتأمــل في الحديث األخيــر أن اإ�بل�يس �ت
 

ن
 مل �يل�بســه ال�تاج، واإ�نما اكن ال�تاج مل�

ن
مه، ولك� ن ن وال�ت

�ي ن زو�ب
�ب�ي

�تل مسلما! �ت
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ح �رص اإ�بل�يس - أعاذنا هللا منه - عىل  اكأّن احلد�يث �يوصن �ن
ل�يه،  ، وأ�نه هدف أىمس �يســى اإ ن

ي أوســاط املســلم�ي �تل �ن ـ�ش ال�ت �ـن
أ أ�ت�باعه �يوم�يا عل�يه. و�ياك�ن

�تمع�نا،  ي محب ت �ن ي كــ�ش  الظواهــر الىت
ن

�تــل م� اهــرة ال�ت واإن طن
�تل أو ا�ن�تحار،  ر�يمة �ت  �ب

ن
�بارها ال�يوم�ية ع� لوا أ�ن ن را�أد ل �ت وأص�بحت احلب

�بل. ن �ت
ن �نسمعه م�

مما مل �نك�
 

ن
لة م� ن ن م�ن

ــ�ياط�ي رب السش رى أن أ�ت ــارت الأ�اد�يــث الأ�ن وأسش
 ، ن

ي أوســاط املســلم�ي ســاد �ن ا لل�ن �ت�نة و�ن�ش هم �ن �بل�يــس هــم أك�ش اإ
�تل. �نا وال�ت ك والرن وق وال�ش صوصا الطاق والع�ت �ن
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رص  ي �ي ن واملعــاصي الىت �ت ي أعظــم ال�ن رى �ن مــل مــرة أ�ن �ش �ت�أ
�نود اإ�بل�يس لك �يوم: الشــرك والزنا والقتل وعقوق  عل�يها �ب
، وك�با�أ ذ�نوب،  لكها عظا�أ الوالديــن والتفريق بين األزواج، �ن
عهم اإىل  ن ود�ن

ال املسلم�ي ر�بون اإىل اإ�بل�يس �باإصن �نود اإ�بل�يس �ي�ت�ت حب �ن
�تمع. ي املحب ن �ن �ت ار�تاكب ك�با�أ الذ�نوب وأعظم ال�ن

طع  ، و�ت ن
ن املســلم�ي

ر�يق �ب�ي ك�يــك لــاأ�ة، و�ت�ن فالطــاق �ت�ن
�يد لاأولد. لاأر�ام، و�ت�ش

لهما. صن حود و�ت�نكر ل�ن وعقوق الوالدين �ب

طاع ع�نها. ل وا�ن�ت  الع�بود�ية لله عرن و�ب
ن

اكك ع� والشرك ا�ن�ن
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ك�يك لروا�بط  �نســاب، و�ت�ن لط لاأ والزنــا ه�تــك لاأعراض، و�ن
الأ�ة املسلمة.

�ي �ق. رد �بعن طع حل�ياة ال�ن والقتل �ت

�ية.. هي �با�ت �يامة، �ن   س�تُم�نح �يوم ال�ت
ن

ان الر�� اإن �ت�يحب
 وراءها 

ن
ا�ن�ية، �بل وم� ي الد�ن�يا، وهي �ن �يطان �تُم�نح �ن ان السش و�ت�يحب

�نار �ام�ية.
 فأي التيجان تريد أن تلبسها يا عبد الله؟««

. ي االأواب واب.. وصّلِ عىل ال�ن�ب �ت�يار احلب  أدع لك احن
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كتب للمؤلف :««

؟ ي �ن�تا�ب ك�يف �تط�يل معرك الإ
�نة؟ ي احلب �تك �ن ع در�ب �ن ك�يف �ت

ي ؟ ظى �بدعاء ال�نىب ك�يف �ت
 كرب الرصاط؟

ن
و م� ك�يف �ت�نحب

. أم�ن�يات املو�ت
�نة؟ ي احلب صورا �ن ك�يف �تملك �ت

�يام الل�يل. أمعال �شوا�بها ك�ت

ا�نك ؟ ن ل م�ي ك�يف �ت�ش�ت
�تح أ�بواب السماء ؟  ك�يف �ت�ن

عل احلنلق �يدعون لك ؟ ب ك�يف �ت
؟ �ب  عذاب ال�ت

ن
و م� ك�يف �ت�نحب

ة. رها الصد�ت عل�ية �تك�ن ول�ية و�ن ذ�نوب �ت

. ي أمعال أك�ش م�نها ال�نىب
ات؟ ك�يف �تسا�بق اإىل احلن�ي
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