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 وأسـلم وأصـيل ،وأمجلـه الثنـاء أحسن عليه وأثني ،وأكمله احلمد أفضل هللا احلمد

  .أمجعني وصحبه آله وعىل ،اهللا عبد بن حممد رسله وأفضل ،خلقه خري عىل

 

 أعــىل هبــا تنــال ،للخــريات واســمم األمــة هلــذه جعــل أنتعــاىل  اهللا مــنن مــن فــإن

 نفسـها عـن وتضـع ،األجـر عظـيم تنـال عمـل بأقل ،السيئات عنها ويكفر ،الدرجات

 .يشاء من يؤتيه اهللا فضل وذلك ،نعمة من هبا وأكرم ،منة من هبا فأعظم ،الوزر عظيم

 شـأنه وعظـيم فضـله بيـان يف يكفي الذي اجلمعة يوم ،العظيمة املواسم تلك ومن

 دخلأُ  وفيه ،آدم لقُخ  فيه ،اجلمعة يوم الشمس فيه طلعت يومٍ  خري« :^ مةاأل نبي قول

 يسأل يصيل مسلم عبٌد  يوافقها ال ساعة وفيه ،الساعة تقوم وفيه ،منها هبطأُ  وفيه ،اجلنة

 .]مسلم رواه[»إياه اهللا أعطاه إال خريا فيها اهللا

 يـتعلم فيهـا ،اجلمعة بةخط فيه لعباده اهللا رشع أن ،اليوم هذا يف العظيمة املنن ومن

 .اجلزيل والثواب ،العظيم األجر وحضورها أدائها عىل ورّتب ،النايس ويتذكر ،اجلاهل

 أنـواع مـن نـوع أي يف تتوفر ال بخصائص وختتص ،بمزايا تتميز اجلمعة خطبة إن 

 خاشع مهيب جو يف وتتم ،اإلسالم شعائر من شعرية متثل إهنا حيث ،األخرى اخلطب

 جـل هللا وطاعـة صـالة يف أنـه افيهـ املسـلم ويشعر ،واالستامع للتلقي نفوسال فيه تتهيأ



  

  
  

  

  
 ا  

 ،عنه التشاغل وعدم ،اخلطيب إىل اإلنصات بوجوب تتميزُخطبة اجلمعة  أنّ  كام ،وعال

 احلكـم عليهـا ينطبـق ال التـي والنـدوات ،واملحـارضات ،اخلطـب سائر عن يفردها مما

 .نفسه الرشعي

 يسـتمع الواحـد العـام ففـي ،أسـبوع كـل يف التكـرارو باالسـتمرارية أيضاً  وتتميز

اخلطيب  أحسن فإذا ،متكامالً  دراسياً  برناجماً  يمثل وهذا ،خطبة ومخسني الثنتني املصيل

  .عظيمة اوثمراهت ،جليلة اخلطبة آثار كانت إعداده

 مستوياهتم وباختالف ،إليها احلارضين بتنوع ذلك جانب إىل اجلمعة خطبة وتتميز

 وال ،املجتمـع فئـات مجيـع خياطـب  هافي اخلطيب فإن ،واالجتامعية ،العلمية وطبقاهتم

 دون حتول التي العقبات تذليل يعني التنوع وهذا ،أخرى دون فئة عىل احلضور خيتص

 ،واملعلـم والطالـب ،العمـل وصـاحب العامـل فإن ،االجتامعية اإلصالح طرائق تنفيذ

 فـال ،مسـؤولياهتم أمـام ويوضـعون ،حـدوا آنٍ  يف بوناطَ ُخيـ كلهـم والـرئيس واملوظف

ـ وال ،األخـرى الفئـة غيـاب يف مـنهم فئـة ختاطب  دون مـنهم فئـة عـىل املسـئولية لحتمِّ

 .األخرى

 كبرية توجـب علـيهم أن يكونـوا عـىل بمسؤوليةوهذا وال شك يلقي عىل اخلطباء 

 .مستوى هذه الفريضة العظيمة والشعرية الربانية

واخلطيـب  ،الـذي ينهـل منـه كـل مسـلم »خلطيـببسـتان ا« من هذا البـاب كـانو

ويبدأ  يف أهناره، يسبحالله وظ، يعيش اخلطيب يف  » رابعاجلزء ال«  وبني أيدينا  ،ةخاصَّ 

.يف حتضري خطبته بطريقته اخلاصة وأسلوبه البارع



 
 

 

 

  أنفــع يــا صــاحبي مــا دعــوةٌ 

ــــــاً  ــــــا قارئ ــــــدتك اهللا ي   ناش
 

 

  مـــن دعــــوة الغائــــب للغائــــِب 

ــــأل الغفــــران للكاتــــِب أن    تس
 

 

ولوجهـه خالصـًا وأن يكـون ذخـرًا  أسأل اهللا أن ينفع هبذا الكتاب و جيعله صـاحلاً 

واهللا تعـاىل أعـىل واعلـم وصـىل اللهـم عـىل نبينـا  ،ليوم املعاد إنه ويل ذلك والقادر عليه

  .له وصحبه وسلمآحممد وعىل 
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 أدلـةوعز واقتدر وفطر الكائنات بقدرته فظهرت فيهـا ،  الذي عال وقهراحلمد هللا

فسبحانه من اله عظيم ال يامثل وال يضاهى وال يدركه برصـ وتعـاىل  ،وحدانية من فطر

 .وال مفر من قادر حميط ال تنجي منه قوةٌ 

 ،بـه وكفـر اهللا وحده ال رشيك له عـىل رغـم أنـف مـن جحـد إالال اله  أنوأشهد 

بقـي وال نرجو هبا النجاة من نار ال تُ  شهادةً  ،ال ملجأ فيه وال وزر ندخرها ليومٍ  شهادةً 

 .تذر

له وصحبه السـادة الغـرر آ عبده ورسوله سيد البرش وعىل اً سيدنا حممد أنوأشهد 

 .الذين جاهدوا يف اهللا حّق جهاده فام وهى عزم احدهم وال فرت

، ]٢٨١:البقـرة[ َواتَُّقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِيِه إَِىل اهللاَِّ :Q ونفيس بتقوى اهللاأوصيكم 

 .اتقوا يوًما الوقوف فيه طويل واحلساب فيه ثقيل

مما يزيد حب اهللا يف القلوب ومما يزيد ويرفع منسوب اإليامن يف القلوب  

ها دخـل اجلنـة أي مـن معرفة أسامء اهللا وصفاته فإن هللا تسعة وتسعون اسًام مـن أحصـا

 ...حفظها ووعاها وعمل هبا واعتقدها دخل اجلنة

 .دعونا نتعرف عىل أسامء اهللا وصفاته ونعيش يف ظالهلا 

مع اسم يف منتهى الرمحة والرقة والعطف واللطف والرأفـة وإياكم واليوم سنقف 

 »املنـتقم«و »اجلبـار«قد يتخيل البعض أن أسامء مثـل . »اجلبار«واحلنني؛ اسم اليوم هو 



 
 

 

 . هي أسامء لقصم الظاملني واالنتقام من اجلبابرة فقط »القهار«و

، املشكلة هي أننا قد نكون عشنا عمرًا طويالً ولكننا مل نشعر أبدًا بأسامء اهللا احلسنى

تذوق معنـى اسـم نلسنوات عدة دون أن نشعر هبا أو ، كمثل قراءتنا لسورة اإلخالص

صـمدت لـه كـل اخلالئـق وهـو املقصـود يف قضـاء  الصمد الذي، حيا معهنو »الصمد«

 ..احلوائج لكل اخلالئق

فالبـد مـن ، أحيانًا تتداخل عندنا صفات اإلنسـان مـع صـفات اخلـالق  

ســبت إىل ســبت إىل اخلــالق فهــي صــفات كــامل أمــا إذا نُ العلــم بــأن هنــاك صــفات إذا نُ 

فهـذه صـفة نقـص فيـه ألنـه  فإذا وصفنا إنسانًا بأنـه جبـار، املخلوق فهي صفات نقص

لـق ُخ ، Qوجـوده مـن اهللا  وال نشوراً  وال حياةً  ضعيف مهام جترب ال يملك لنفسه موتاً 

 .لق اإلنسان هلوعاُخ ، لق اإلنسان عجوالً ُخ ، اإلنسان ضعيفاً 

هذا اإلنسان الذي يوصف بأنه جبار هـل بإمكانـه أن يضـمن اسـتمرار حياتـه إىل  

 .ياة بيد اجلبار جل جاللهثانية واحدة ؟ ال فاملوت واحل

ومع تقـدم العلـم أصـبح  ،عرشات األشخاص كل يوم يموتون بسبب وبال سبب

قلبيـة أو هبـوط مفـاجئ يف  ةٌ دماغيـة أو سـكت ةٌ سـكتجلطٌة يف الدماغ أو :يقول الطبيب 

 ...وظائف الكليتني أو تشّمع الكبد

 .نسأل اهللا لنا ولكم العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة

بني أظهرنا أشخاص كثريون كانت هلم آمال طويلة جـدًا كـل هـذه اآلمـال ونحن 

:،أال مـا أضـعف اإلنسـان وصـدق اهللا القائـل تبددت ألن خلـالً طفيفـًا جـدًا أصـاهبم

 .]٢٨:النساء[     َوُخلَِق اِإلنَساُن َضِعيفاً 

ار هـذه صـفة ذم يف اإلنسـان ألن وجـود اإلنسـان فيـه ف اإلنسان بأنه جبّـإذا وِص 
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عقـل  ،قـوة اإلنسـان تابعـة ملشـيئة اهللا، وجود اإلنسان تابع ملشيئة اهللا، Qافتقار إىل اهللا 

ـفإذا قلنا فالن جبار فإننا نذُ ، اإلنسان تابع ملشيئة اهللا  عي مـاألنـه يـدّ  ،يف حقـه ه ولعنـةٌ مُّ

أمـا إذا وصـفنا خـالق ، عي قـوة ليسـت بقوتـهيـدّ ، عي حجًام ليس بحجمـهيدّ ، ليس له

 ،وال معقب حلكمه ألمرهحد األحد الفرد الصمد احلي القيوم الذي ال راد الكون الوا

إذا وصفنا خالق الكون بأنه جبار فهـذه صـفة مـدح وصـفة تنزيـه وصـفة مـن صـفات 

 .Qالذات هللا 

ُهـَو اهللاَُّ الَّـِذي ال  : قوله تعاىليف القرآن مرة واحدة فقط يف  »اجلبار«ورد اسم اهللا 

ُ ُسـبَْحاَن اهللاَِّ َعـامَّ إِلََه إِالَّ ُهَو املَْ  بَّـاُر املُْتََكـربِّ الُم املُْْؤِمُن املَُْهيِْمُن الَْعِزيـُز اْجلَ وُس السَّ لُِك الُْقدُّ

ُكونَ   .]٢٣:احلرش[ ُيْرشِ

  :كلمة اجلبار هلا معاٍن عدة 

عهـا ال نقول نخلة جبارة لشـدة ارتفا، ُينال اجلبار هو العايل الذي ال :املعنى األول

 :يقول يف قرآنه الكـريم - واهللا، نقول ناقة جبارة يصعب ركوهبا، نستطيع قطف ثمرها

 .]٢٢:املائدة[ ُموَسى إِنَّ فِيَها َقْوًما َجبَّاِرينَ  َقالُوا َيا 

 يعني ال يتواضع متعاظم متكرب ال،أما إذا قلنا فالن جبار ، أي عظامء أقوياء أشداء

لــذلك تــرون ، قصــامً  Qإلنســان البــد مــن أن يقصــمه اهللا مثــل هــذا ا، ينقــاد إىل أحــد

وجعلـه يف  Qوتسمعون كل وقت وكل حني عن جبار من جبابرة األرض قصـمه اهللا 

فـال حيـق  Qو العظمة من صـفات اهللا  Qألن الكربياء من صفات اهللا  ،أسفل سافلني

 .إلنسان ضعيف منازعة اهللا هذه الصفات

، فليعلم أنه من اخلارسين، أو أراد أن يتكرب، ه فيهن الكربياء هللا سبحانه فمن نازعإ

الكربيـاء ردائـي، والعظمـة إزاري : Qقال اهللا « :وهو يقول، ^ واسمعوا إىل احلبيب



 
 

 

 أهلكتـه أي، ]صـحيح  رواه أمحـد وأبـو داود وهـو[.»فمن نازعني واحدًا منهام قذفته يف النـار

 وذلــه إليــه وافتقــاره هللا بوديتــهع دائــامً  ظهــريُ  فهــو املوحــد املــؤمن أمــا. عليــه وقضــيت

 مـن كـان^  حممـد ورسـوله اهللا عبـد املوحـدين املـؤمنني وسـيد،  يديـه بني وانكساره

 .يديه بني وانكساره ذله وإظهار إليه وافتقاره هللا عبوديته إظهار عىل الناس أحرص

حتيط  إذًا املعنى األول من معاين اسم اجلبار اإلله العظيم الذي ال تناله األفكار وال

 .به األبصار وال يصل إىل كنهه عقول العقالء سبحانه جل جالله

جـابر  ، اخلـواطرجـْرب ، جرب خـاطر فـالن يقولون فالنالعوام : للجبار املعنى الثاين

 ويقال ُجِرب ، ما ُعبَِد اهللا يف األرض بأفضل من جرب اخلواطر :وهلذا قيل ، عثرات الكرام

 .العظم

هتـدم ، مشـكلة ،كـرب،كلـام حصـل ضـيق ، لح لألمـوراجلبار هبذا املعنى هو املصـ

يأيت خالق الكون وهو اجلبار فريأب الصـدع ويلـم ، افتقر إنسان تضعضع إنسان، يشء

لذلك كلام جئت اهللا ، الشمل ويغني الفقري وجيرب الكسري ويعطي املحروم ويرفع الذليل

Q سار جرب كرسك كلام جئته من باب اخلضوع والتذلل واالنك، خاضعًا منكرسًا جربك

 .وملَّ شعثك ورأب صدعك وقوى ضعفك وأغنى فقرك وأعز ذلك

لكل من ُأهني أو ، لليتامى، ملن ُظِلم، هذا االسم. هو الذي جيرب املنكرسين »اجلبار«

 .ُكرس وهو مظلوم

هو الذي جيربك عندما تلجأ إليه بكِرسك وذلـك وخضـوعك فهـو الـذي  »اجلبار« 

 . ُجيِرب املنكرسين

؟اللهم اجرب كل »اجلبار«افرتاًء من لك سوى  لاميا من قيل فيه قوالً ظُ ، ِلميا من ظُ 

 .كسري وانرص كل مظلوم
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يـا مطلقـة يـا مـن تنكـر لـك الكـل حتـى ، يـا أرملـة، يا يتيم يا من أهنكتـك الـدنيا 

؟ يا رشيك يـا مـن شـاركت شخصـًا مـا يف رشكـة ثـم »اجلبار«من لك سوى ، جريانك

؟ يا من ظلمها زوجها ظلم شـديد »اجلبار«من لك سوى ، خدعك واستوىل عىل مالك

 هـذهكـل مـن ُظِلـم يف ، احلزانـى، ؟ اليتـامى»اجلبـار«سـوى لـِك من ، وأحلق هبا األذى

ى ؟ لن تلجأ إليـه بكِرسـك وذلـك إال وينرصـك ألنـه سـمَّ »اجلبار«من هلم سوى ، الدنيا

 .»اجلبار«نفسه بـ 

 ،يـارب ُكرسـت ،له وقـل يـارب ُظلمـتاجلأ إليه وتذلل بني يديه وابكي  

 .يارب عطفك ورمحتك وعفوك ومغفرتك

إذا كنـت يف خصـومة وكنـت أنـت القـوي واسـتعملت قوتـك يف الظلـم :

أمـا إذا كنـت ، أعـىل سـوف يقصـمك ألن هنـاك جبـاراً  ولسـت منترصـاً  فلست رابحـاً 

 . اجلانب األضعف هناك اجلبار الذي سريمحك

القـوي يطـرد الضـعيف ويبقـى يف  ،ا أقـوى مـن الثـاينرشيكان يتخاصامن أحـدمه

ألن اهللا مـع الضـعيف واهللا هـو ،املحل ليس هذا ربحًا وال ذكاًء وال شـطارًة وال قـدرًة 

 .سيجرب كرس الضعيف وهو اجلبار سيقصم الظامل، اجلبار

هنيئـًا ملـن كـان األضـعف هنيئـًا ملـن كـان ، زوجان ختاصام أحدمها جتـاوز حـدوده

فـاهللا جبـار عـىل ، ن اهللا مـع املظلـوم يف الـزواج ويف الرشـاكة ويف أي تعامـلأل، املظلوم

جبار عىل املتكربين جبار ، جبار عىل األقوياء جبار للضعفاء، الظاملني جبار للمظلومني

 . للمتذللني

اجلـابر لكـل ، امليرسـ لكـل عسـري، املظهر لدين احلـق، فاجلبار املصلح لكل األمور

 .أفعال اهللا كسري وهذه صفة من صفة

وإذا كان األطباء . كرس لألبدان وكرس للقلوب: هناك نوعان من الكرس 



 
 

 

 . ُجيرب كرس القلوب  ُجيربون كرس األبدان فإن اهللا

يف كنـف اهللا املسـاكني الضـعفاء وو. »يا جابر كل كسري«وكان من دعاء الصاحلني 

Q وحفظه ورعايته.  

قـد يـؤخر اهللا اجلـرب حلكمـة ، فلن ُيرِجَعك خائبا، إذا انكرست وجلأت هللا 

  .يرتككلكنه لن ، يعلمها

إذا طلـب شـخص مـن ! عىل ما فات ما من أعامرنا دون أن نعرف اجلبـار يا حرسةً 

نحن نفعل هذا الفعل . ويلني له كي يلني له »...ألجل خاطري«: أحٍد ما شيئًا فيقول له

 فام بالك بأكرم األكرمني؟، مع البرش

 .ألمة اليوم بحاجة إىل أن تلجأ إىل اجلبار كي جيرب كرسها ويعيد هلا عزها وجمدهاا

ونفعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات ، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املؤمنني فاستغفروه انـه ، والذكر احلكيم

 .هو الغفور الرحيم

اما :  

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، احلمد هللا عىل إحسانه

، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله الداعي إىل رضـوانه، وحده ال رشيك له تعظيًام لشأنه

 .وسلم تسليًام كثًريا، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وإخوانه

الـذي أجـرب اخللـق عـىل مـا أراد ومحلهـم  Qهو اهللا  :اجلبار :للجبار املعنى الثالث

أي ال جيري يف سلطانه إال ما يريد وال حيصل  ،أرادوا أم مل يريدوا أحبوا أم مل حيبوا، عليه

أنت تريد وأنا أريد هكـذا يقـول ، جبار مشيئته هي النافذة Qاهللا ، يف ملكه إال ما يشاء



  

  
  

  

  
   ا ار 

أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت يل فـيام أريـد كفيتـك مـا «: يف احلديث القديس Qاهللا 

 . »تريد، وإن مل تسلم يل فيام أريد أتعبتك فيام تريد ثم ال يكون إال ما أريد

رأى يف املنـام أن ، لكـم مـن إلـه غـريي علمـتومـا ، أنا ربكم األعىل :فرعون قال

وأن  Qإىل اهللا  كان حـرٌي بـه أن يتـوب، طفالً من بني إرسائيل سوف يقيض عىل ملكه

خطر يف باله أن يقتـل كـل أبنـاء بنـي ، يعود عن غيه وعن ظلمه وعن كربه وعن ادعائه

ال تستطيع قابلة يف عرصه إال أن خترب رجاله عن مولود ذكر ولد ، إرسائيل وهكذا فعل

 . ح أبناءهمذبِّ يُ ، لبني إرسائيل فإذا أخفت قتلت هي مكانه

ومرت األيام ، وعاش معهملكه رباه يف قرصه  خل هذا الذي سيقيض عىلاجلبار تدّ 

ه وجعل، وقدرته اجلبار اهللا قوة أمام وضعفه فرعون عجزوظهر ، وكانت هنايته عىل يديه

 .فال اله إال اهللا اجلبار، ملن خلفه عربة وآيةاهللا 

بـار اجلاهللا  ؟مـا الـذي حصـل، فجعلوه يف غيابة اجلب أخوة يوسف أرادوا به كيداً 

 .قائلني تصدق علينا إليهفجاءوا  إخوتهسف وأذل خل فأعز يوتدّ 

ُه َمْن َيتَّـِق َوَيْصـِربْ َفـإِنَّ   :دخلوا عليه قال َأَنا ُيوُسُف َوهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اهللاَُّ َعَليْنَا إِنَّ

ِرِه َواهللاَُّ َغالِـٌب َعـَىل َأْمـ مـا الـذي حصـل؟ ،  ]٩٠:يوسف[ اهللاََّ ال ُيِضيُع َأْجَر املُْْحِسنِنيَ 

 . ]٢١:يوسف[ َولَكِنَّ َأْكثََر النَّاِس ال َيْعَلُمونَ 

قاطعوه نكلوا بأصحابه ثم دخل عليهم فاحتًا ، عىل قتلهتآمروا كفار مكة ^ النبي 

مـاتظنون أين فاعـل بكـم «:^لوا مجيعًا قـال تِ لو أعطى إشارة لقُ ، وهم رهن إشارة منه

 .»فأنتم طلقاء اذهبوا: كريم قال كريم وابن أخٍ  أٌخ : قالوا

مـويت غيظـًا يف بطنـي جنـني وعـىل يـدي طفـل  :قالت لرضهتا التي ال تنجب امرأةٌ 

وأن التـي ال تنجـب ، مـن يصـدق أن هـؤالء األوالد الثالثـة مـاتوا تباعـاً ، وأمامي ولد



 
 

 

 .اهللا جبار! رزقها اهللا مخسة أطفال ذكور ؟ 

عي أنه زوج وهي تدّ  عي أهنا زوجة سيئةلقت امرأة من زوجها هو يدّ الزوجان طُ  

هـو بزوجـة سـيئة تـزوج يف املستقبل إذا وفقـت بـزوج صـالح أكرمهـا و و، يسء أحياناً 

 .واهللا العامل معنى ذلك أنه كان ظاملًا هلا،أزعجته 

. ويف كل زمان ويف كل مكان ويف كل عرص ويف كل مرص جتري مثل هذه القصص

، نسان كان يف قبضة إنسانكم من إ، غني يفتقر فقري يغتني ضعيف يقوى قوي يضعف

فجأة وقع هذا القوي يف قبضة املستضـعف فـإذا أقبلـت ، يذيقه ألوان اإلهانة والعذاب

 .الدنيا عليك فال تتكرب

وبإمكانـه وبقدرتـه أن ، يعطـي املـال بشـكل كبـري فيـدهش Qواحلقيقة كام أن اهللا 

 .يأخذه دفعة واحدة فيدهش

ملن عرفك كيـف يرجـو أحـدًا غـريك، عجبت  يا رب يا جبار« :أحد العارفني قال

بأحد غريك، وعجبت ملن عرفك كيف  يارب عجبت ملن عرفك كيف يستعني عىل أمرٍ 

 . »يلتفت ألحد غريك

 !كيف خياف من عبادك وأنت اجلبار؟، َعِجبت ملن عرفك، يا رب 

  :»املنتقم«و »اجلبار«الفرق بني 

لكن ليـتم ، ل فيها للمظلومنياألص »اجلبار«بالظاملني فقط ولكن  تهعالق »املنتقم«

 . ؤخذ من الظاملنيحق املظلومني فالبد أن يُ 

 .ومل يبت ظامل، هنيئًا ملن بات مظلوم. إياك أن تنام ليلتك وأنت ظامل 

، يا من ُظلمت وحتـرتق شـوقًا لتنـتقم ممـن ظلمـك! احذروا، يا من ظلمتم الناس 

 . أنت يف كنف اجلبار. هاحذر فإن اهللا معك يف اللحظة التي ُظِلمت فيا



  

  
  

  

  
   ا ار 

إيـاك يـا صـاحب . فقد يلجأ للجبار ليالً باكيـًا لـه مـن ُظلِمـك، فإياِك وظلم أحد 

فقد يلجأ إىل اهللا ليالً باكيًا لـه مـن ، العمل وقهر أو ظلم موظف أو ساعي بسيط عندك

 . مك اهللا من أجل هذا البسيطصفيق، ظلمك وطالبًا منه أن جيرب بخاطره

ويف أصعب موقف يوم القيامة يوم ينادى عىل البرش للعرض :اجلبار يوم القيامة 

فالن بن فالن، هلم للعرض عىل «، :ختيل أنه ينادى عىل كل شخص يومئذٍ . عىل اهللا 

وجــابر ، ملني يف ذلــك املوقــفافهــو جبــار عــىل الظــ، اجلبــارى باســم اهللا ينــاد »!اجلبــار

 .للمظلومني يقتص هلم ممن ظلمهم

فإياك أن تكِرس بخـاطر أبيـك :إياك أن تكون جبار يا عبد اهللا خاصة عىل والديك 

ولـذلك وردت كلمـة ! أو أمك أو تدمع أعينهم أو حتمـر وجـوههم أو تنكِرسـ قلـوهبم

رآن عىل الوالدين عىل احلذر من أن تكون جبارًا علـيهم؛ مـرة عـىل مرتني يف الق »جبار«

ا بَِوالَِدْيِه َوَملْ َيُكْن َجبَّاًرا َعِصي�ا :تعاىل لسان سيدنا حييى يف قوله  ومرةً ،  ]١٤:مريم[ َوَبر�

ــه ــاًرا :تعــاىل عــىل لســان ســيدنا عيســى يف قول َعْلنِــي َجبَّ ــَدِيت َوَملْ َجيْ ا بَِوالِ ــر� ــِقي�ا َوَب  َش

 .]٣٢:مريم[

 .يقبلك تائباً  إليهيقبل توبتك، يف أي وقت أقبل  اهللا اجلبار

فعـن أيب هريـرة الفرائض بالسنن النوافل عند النقص يوم القيامـة، جيرب  اهللا اجلبار

إن أول ما حياسب بـه العبـد يـوم القيامـة « :يقول^ سمعت رسول اهللا : أنه قال 

فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخرسـ، فـإن من عمله صالته، 

انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل : انتقص من فريضته شيئاً، قال الرب تبارك وتعاىل

أي يف . ]»١٤٢٥«رواه ابن ماجه [»به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله عىل ذلك

 .الصوم والزكاة واحلج وغريها من العبادات



 
 

 

بــار جيــرب عثــرات املــؤمنني عنــدما خيطئــوا فيســاحمهم ويعفــوا عــنهم لســابق اهللا ج

 .إحساهنم

 .اللهم اجرب عثراتنا وقوي إيامننا وارفع درجاتنا  يارب  العاملني 

 :عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه فقـال -  -هذا وصلوا 

ا الَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيامً إِنَّ اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن عَ  َ  َىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 .]٥٦:األحزاب[

اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد، وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـة 

 .الراشدين
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  »١«ت ال 

 

كر بأقىصــ مــا يســتطاع، ســتحِق احلمــد بــال انقطــاع، ومســتوجِب الشــاحلمــد هللا مُ 

الوهاُب املنان، الرحيم الرمحن، املدعو بكل لسان، املرجو للعفو واإلحسـان، الـذي ال 

 . خري إال منه، وال فضل إال من لدنه

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، اجلميل العوائد، اجلزيل الفوائد، أكرم 

      .ب، جميب دعوة املضطر املكـروبمسؤول، وأعظم مأمول، عامل الغيوب مفّرج الكرو

وأشهد أن سيدنا حممدًا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، الوايف عهده، الصادق وعـده، 

صـىل اهللا عليـه، . ذو األخالق الطاهرة، املؤّيد باملعجزات الظـاهرة، والرباهـني البـاهرة

 .وعىل آله وأصحابه وتابعيه وأحزابه، صالة ترشق إرشاق البدور

اتقوا اهللا حق التقوى وراقبوه يف الرس والعلن ومتسكوا بام رشع اهللا لكم من الدين 

وإيــاكم  ،وأعلمــوا أن طاعــة اهللا فيهـا الســالمة والنجــاة وفيهـا الرفعــة والعــزة،القـويم 

 .واملعايص فإهنا توجب اليم العقاب ووبيل العذاب

ُقــوْا اهللاَّ ــا الَّــِذيَن آَمنُــوْا اتَّ َ ْســلُِمونَ  َحــقَّ ُتَقاتِــهِ  َيــا َأهيُّ    َوالَ َمتُــوُتنَّ إِالَّ َوَأنــتُم مُّ

 .]١٠٢:آل عمران[ 

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ  ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ا النَّاُس اتَُّقوْا َربَّ َ يا َأهيُّ

ُقـوْا اهللاَّ الَّـِذي َتَسـاءلُوَن بِـِه َواألَْرَحـاَم إِنَّ اهللاَّ َكـاَن َعَلـيُْكْم  ِمنُْهَام ِرَجاالً َكثِريًا َونَِسـاء َواتَّ

 .]١:النساء[ َرقِيباً 



 
 

 

 .سنقف وإياكم مع الرجال والرجولة

نـرى ورصنـا ،فقدت األمة أخالق الرجولـة ٍن نتكلم عن الرجال والرجولة يف زم

 :أو كام قال الشاعر .غثاًء كغثاء السيل، رجالالرجال وال  أشباه

 .غنون يف أمر جللثم ال يُ …ثقلون األرض من كثرهتمي

يا له من دين لو كان « :صدق فينا قول القائل نٍ ٍنتكلم عن الرجال والرجولة يف زم

 .»معه رجال

نتكلم عن الرجال والرجولة و األمة اليوم بحاجة إىل رجال حيملـون الـدين وهـّم 

ِمـَن املُْـْؤِمنَِني : تعـاىل لـهقو الدين ويسعون جاّدين خلدمة ديـنهم وأوطـاهنم شـعارهم

لُوا  ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللاََّ َعَليِْه َفِمنُْهْم َمْن َقَىضـ َنْحبَـُه َوِمـنُْهْم َمـْن َينْتَظِـُر َوَمـا َبـدَّ

 .]٢٣:األحزاب[ َتبِْديًال 

 .اللهم اجعلنا منهم يارب العاملني

ولــة فمــنهم مــن يفرســها بــالقوة أختلــف النــاس يف تفســري معنــى الرج 

ومنهم يفرس الرجولة بالكرم ، ومنهم من يفرسها بالزعامة والقيادة واحلزم، والشجاعة

ومنهم من ، ومنهم يقيسها بمدى حتصيل املال واالشتغال بجمعه، وتضييف الضيوف

ومنهم من يفرسها ببـذل اجلـاه والشـفاعة وختلـيص مهـام ، يظنها محية وعصبيًة جهالء

 ...بأي الطرق كانتالناس 

لكن الرجولة بمفهومها الصحيح ومعناها احلقيقي هو ما ذكره اهللا تبارك وتعاىل يف 

 ال َيأْتِيِه الْبَاطُِل ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل ِمـْن َحكِـيٍم َمحِيـدٍ  :ثنايا كتابه الذي

 .]٤٢:فصلت[

وليس ، فكل رجل ذكر، ٌق بني الرجل والذكرال بد أن نعلم أن هناك فر 



  

  
  

  

  
  »١«ت ال 

يف  »ذكـر«ولقد جـاءت كلمـة ، ما أكثر الذكور لكن الرجال منهم قليل، كل ذكر رجل

مثـل اخللـق وتوزيـع ، يف املواطن الدنيوية التي جيتمع فيهـا اجلميـع القرآن الكريم غالباً 

، تعـاىلحيبهـا اهللا أما كلمة رجل فتأيت يف املـواطن اخلاصـة التـي ، اإلرث وما أشبه ذلك

َوَمـا َأْرَسـْلنَا ِمـْن َقبْلِـَك إِالَّ  :ولذلك كان رسل اهللا إىل الناس كلهم رجـال قـال تعـاىل

 .]١٠٩:يوسف[ ِرَجاًال 

ـُل املسـئولية يف الـذب عـن التوحيـد ، والنصـح يف اهللا، الرجولة هـي حتمُّ

 َرُجـٌل ِمـْن َأْقَىصـ املَِْدينَـِة َيْسـَعى َقـاَل َيـا َوَجـاءَ : والدفاع عن أولياء اهللا قال اهللا تعـاىل

يَْقتُُلوَك َفاْخُرْج إِينِّ لَـَك ِمـَن النَّاِصـِحنيَ 
مـا  .]٢٠:القصـص[ ُموَسى إِنَّ املََْألَ َيأَْمتُِروَن بَِك لِ

دفاعًا عـن أوليـاء اهللا ؟وما جاء يميش بل جاء يسعى ملاذا ، جعله يأيت من أقايص املدينة

 .إهنا الرجولة احلقة بكل معانيها ،اهللا إىلوالدعاة 

: قال اهللا تعاىل، كلمة حق عند سلطان جائر، وصدٌع باحلق، يف القول قوةٌ  

َ اهللاَُّ َوَقـْد  َوَقاَل َرُجٌل ُمـْؤِمٌن ِمـْن آِل فِْرَعـْوَن َيْكـتُُم إِيَامَنـُه َأَتْقتُُلـوَن َرُجـًال َأْن َيُقـوَل َريبِّ

 .]٢٨:غافر[ لْبَيِّنَاِت ِمْن َربُِّكمْ َجاَءُكْم بِا

حذرًا من يوم عصيب يشـيب فيـه ، واستعالء عىل املغريات، صموٌد أمام امللهيات 

ِرَجـاٌل ال ُتْلِهـيِهْم : قـال اهللا تعـاىل، والسـاموات األرضغري  األرضالولدان وتتبدل 

اَرٌة َوال َبيٌْع َعْن ِذْكِر اهللاَِّ َوإَِقامِ  ـُب فِيـِه الُْقُلـوُب  ِجتَ َكاِة َخيَاُفوَن َيْوًما َتتََقلَّ الِة َوإِيتَاِء الزَّ الصَّ

 .]٣٧:النور[ َواألَْبَصارُ 

.وتعاون وتضامن، ومروءٌة وشهامةٌ ، وكلمة طيبة، رأٌي سديد

ليست هي تطويـل الشـوارب ورفـع الصـوت والصـياح وليسـت عـرض 



 
 

 

.للقوة والعضالت

، والفضـائل الثابتـة، لن يرتبوا إال يف ظالل العقائد الراسخة :الرجالإن 

 .احلسنة واألخالق

 .يف ظالل القران والسنة النبوية، لن يرتبوا إال يف ظالل بيوت اهللا 

، ويثبتون عىل الطريق، ويوفون بوعودهم، هم الذين َيصُدقون يف عهودهم 

املُْْؤِمنَِني ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللاََّ َعَليِْه َفِمـنُْهْم َمـْن َقَىضـ َنْحبَـُه ِمَن : قال اهللا تعاىل

لُوا َتبِْديًال   .]٢٣:األحزاب[ َوِمنُْهْم َمْن َينْتَظُِر َوَما َبدَّ

وقوة أجسـامهم فعـن عـيل ، قاسون بضخامة أجسادهم وهباء صورهمال يُ 

فصعد عىل شـجرٍة أمـره أن  ابن مسعود ^النبي أمر «: قال بن أيب طالب 

حـني صـعد الشـجرة  يأتيه منها بيشء فنظر أصحابه إىل ساق عبد اهللا بن مسعود 

 أثقـل إّهنـام! ساقيه؟ دّقة من أتعجبون«: ^ فضحكوا من دقة ساقيه، فقال رسول اهللا

 .]وصححه ابن حبانرواه أمحد [ » أحد جبل من امليزان يف

ذين يعلمون علم اليقني أن حال األمـة ال يمكـن تغيـريه إال بصـالح هم ال

وا َمـا بِأَنُفِسـِهمْ : قال تعاىل، األفراد وإجياد الرجال ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغـريِّ  إِنَّ اهللاََّ ال ُيَغريِّ

 .]١١:الرعد[

نحتـاج عند الفتن ، الرجال احلقيقيني عند األزمات تشتد احلاجة لوجود

 .إىل رجال يثبتون عىل احلق ويدافعون عن احلق وال خيافون يف اهللا لومة الئم

ـاُفوَن َأْنَعـَم اهللاَُّ َعَلـيِْهَام اْدُخُلـوا َعَلـيِْهُم  : يقول اهللا تعاىل َقاَل َرُجالِن ِمـَن الَّـِذيَن َخيَ

ُكْم َغالِبُوَن َوَعَىل اهللاَِّ ُلوا إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِنيَ  الْبَاَب َفإَِذا َدَخْلتُُموُه َفإِنَّ  .]٢٣:املائدة[ َفتََوكَّ

فام أمده إال برجل واحد ، فطلب من أيب بكر مدداً  »احلرية«حارص خالد بن الوليد  



  

  
  

  

  
  »١«ت ال 

لصـوت : وكـان يقـول، ال هيـزم جـيش فيـه مثلـه: هو القعقاع بن عمرو التميمي وقال

 !من ألف مقاتل القعقاع يف اجليش خريٌ 

العاص املدد من أمري املؤمنني عمر بن اخلطـاب يف فـتح مرصـ  وملا طلب عمرو بن

رجل منهم مقام : فإين أمددتك بأربعة آالف رجل، عىل كل ألف: :أما بعد « :كتب إليه

 .»الزبري بن العوام، واملقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة بن خملد: األلف

، م مـا يقـوم عليـه مـنهج تعليمـيوأعظ، إن خري ما تقوم به دولة لشعبها 

، ومسـجد ومدرسـة، وأفضل ما تتعاون عليه أدوات التوجيه كلها من صحافة وإذاعـة

 .وتربية هذا الطراز من الرجال، هو صناعة هذه الرجولة

وسـط األزمـات التـي تعصـف نحتـاج إىل الرجـال الـذين يثبتـون  

نحتاج إىل رجال يبرصون الناس ، يم حرياناً والفتن التي جتعل احلل األزمات، باملسلمني

 .اهللا ون الناس عىل رشعتُ ثبِّ إىل رجال يُ ، يكونون قدوة للناس إىل رجال، بالدين

إىل مجاعة من أصحابه  بن اخلطاب يف دار من دور املدينة املباركة جلس عمر  

ثم . فقه يف سبيل اهللاأمتنى لو أن هذه الدار مملوءٌة ذهبًا أن: متنوا ؛ فقال أحدهم: فقال هلم

أمتنى لو أهنا مملـوءة لؤلـؤًا وزبرجـدًا وجـوهرًا : فقال رجل آخر، متنوا: قال عمر

ما ندري ما نقول يا أمري املؤمنني؟ : فقالوا، متنوا: ثم قال. أنفقه يف سبيل اهللا وأتصدق به

وساملٍ مـوىل ، ومعاِذ بِن جبلٍ ، ولكني أمتنى رجاالً مثَل أيب عبيدة بِن اجلراح :فقال عمر

 .فأستعني هبم عىل إعالء كلمة اهللا، أيب حذيفة

وتـنهض بـه ، لقد كان خبـريًا بـام تقـوم بـه احلضـارات احلقـة، رحم اهللا عمر امللهم

إهنم الرجـال أقويـاء اإليـامن أقويـاء العـزائم .وحتيا به األمم اهلامدة، الرساالت الكبرية

 .ثمنيوأغىل من كل جوهر ، فهم أعز من كل معدن نفيس

والرتبيـة ليسـت يف ، إن القوة ليست بحد السـالح بقـدر مـا هـي يف قلـب اجلنـدي



 
 

 

 .صفحات الكتاب بقدر ما هي يف روح املعلم

ونفعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات ، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

 فاستغفروه انـه أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املؤمنني، والذكر احلكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

ونشـكره  -تعاىل  -احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين نحمده 

وأصيل وأسلم عىل عبده ورسوله وخريته من خلقه صلوات اهللا ، ونثني عليه اخلري كله

 . بإحسان إىل يوم الدينعليه وسالمه وعىل آله وأصحابه أمجعني والتابعني ومن تبعهم 

ميزان الرجال يف رشيعة اإلسـالم لـيس املـال ولـيس اجلـاه ولـيس  

مّر رجٌل عـىل رسـول ، املنصب إنام األعامل الفاضلة واألخالق احلسنة واإليامن القوي

هذا حرٌي إن َخَطـب أن ُيـنْكح، وإن َشـَفع أن : قالواما تقولون يف هذا؟ «: فقال ^اهللا 

مـا : ثم سكت، فمر رجل من فقراء املسلمني فقـال: قال. ّفع، وإن قال أن ُيْستمع لهُيَش 

هذا حرٌي إن َخَطب أن ال ُيـنْكح، وإن َشـَفع أن ال ُيَشـّفع، وإن : قالواتقولون يف هذا؟ 

 »هذا خٌري مـن مـلء األرض مـن مثـل هـذا« :^ قال أن ال ُيْستمع له، فقال رسول اهللا

.]»٦٤٤٧«صحيح البخاري [

الذي علم الرجال وربـى الرجـال وهـو الـذي  ^عنوان الرجولة تتجىل يف حممد  

واهللا لو وضعوا الشمس يف يميني والقمر يف يساري عىل أن اترك هذا األمر حتى «: قال

 ..]١/١٥٠سرية ابن هشام [»يظهره اهللا أو اهلك فيه ما تركته

نـرى الرجولـة يف القـرآن ل Qدعونا وإياكم نبحر ونغوص يف كتاب اهللا  

 .الكريم
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 . ذكر اهللا الرجولة يف القرآن الكريم يف أكثر من مخسني موضًعا لقد 

الطهـارة  أول صفة من صفات الرجال وعالمة مـن عالمـات الرجولـة يف القـرآن

ِل َيـْوٍم أَ  :قال تعاىلبشقيها الظاهرة والباطنة  َس َعَىل التَّْقَوى ِمـْن َأوَّ َحـقُّ َأْن ملََْسِجٌد ُأسِّ

ِرينَ  ُروا َواهللاَُّ ُحيِبُّ املُْطَّهِّ بُّوَن َأْن َيتَطَهَّ
 . ]١٠٨:التوبة[ َتُقوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل ُحيِ

ِل َيْومٍ : قول اهللا تعاىل َس َعَىل التَّْقَوى ِمْن َأوَّ سـس عـىل أُ  ]١٠٨:التوبـة[ ملََْسِجٌد ُأسِّ

ِل َيـْوٍم قيـدة الصـحيحة لوجـه اهللا أسس عـىل الع، سس عىل التوحيدأُ ، التقوى ِمـْن َأوَّ

أحق أن تقوم فيه يا حممد من مسجد الرضار الـذي بنـاه  ]١٠٨:التوبة[ َأَحقُّ َأْن َتُقوَم فِيهِ 

 .املنافقون

بُّـوَن َأْن ما هي صفاته األخـرى؟ مـا هـي أهـم صـفة مـن صـفاته؟ 
فِيـِه ِرَجـاٌل ُحيِ

ُروا َواهللاَُّ ُحيِبُّ ا ِرينَ َيتَطَهَّ ! أيـن مكـاهنم؟! أين مكان أولئك الرجال؟ ]١٠٨:التوبة[ ملُْطَّهِّ

هل هم ! هل هم يف األسواق يمرحون ويرسحون؟! هل هم يف األندية أو يف احلفالت؟

فِيـِه  كـال ! يف املجتمعات الفارغة التـي ُتْفـِرغ الرجولـة مـن معانيهـا؟

 .جد رجاليف هذا املس ]١٠٨:التوبة[ ِرَجاٌل 

ُروا  بُّوَن َأْن َيتَطَهَّ
واهللا حيب ، يأتون إىل املسجد عىل طهارة ]١٠٨:التوبة[ ِرَجاٌل ُحيِ

هـؤالء الرجــال الــذين مــن صــفتهم الطهـارة ظــاهرًا بالنظافــة والنقــاء واملحافظــة عــىل 

بُّ َواهللاَُّ ُحيِـالوضوء والطهارة الباطنة من أدران املعايص واحلقـد واحلسـد والبغضـاء 

ِرينَ   . طاهرين يف أقوالنا وأفعالنا :عباد اهللافلنكن  .]١٠٨:التوبة[ املُْطَّهِّ

 الصدق مـع اهللا والثبـات عـىل املـنهج :القرآنالصفة الثانية من صفات الرجولة يف 

ال اهللا ق Qأهنم يثبتون عىل املنهج الرباين الذي أنزله اهللا : فمن صفات الرجال :الرباين

Q  ًِمَن املُْْؤِمنَِني ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللاََّ َعَليْهِ : من أصناف الرجال مادحًا صنفا 



 
 

 

، صدقوا ما عاهدوا اهللا عىل هذا املنهج، عاهدوا اهللا ثم صدقوا يف الوعد، ]٢٣:األحزاب[

، ال تعـيقهم العوائـق، وساروا غري مضـطربني وال متحـريين، تشبثوا به، استمروا عليه

 .وال الشبهات التي يثريها أعداء اإلسالم، أمامهم الصعوبات وال الشهواتوال تقف 

ــهُ   ــ َنْحبَ ــْن َقَىض ــنُْهْم َم ــِه َفِم ــُدوا اهللاََّ َعَليْ ــا َعاَه ــَدُقوا َم ــاٌل َص ــْؤِمنَِني ِرَج ــَن املُْ  ِم

 .Qومات عىل هذا املنهج شهيدًا عامالً ملنهج اهللا  ]٢٣:األحزاب[

ينتظر أن يتوفـاه اهللا عـىل  ]٢٣:األحـزاب[  َنْحبَُه َوِمنُْهْم َمْن َينْتَظِرُ َفِمنُْهْم َمْن َقَىض  

 .حسن اخلتام؛ ليموت عىل هذا املنهاج غري مغّري وال مبدل

لُوا َتبِْديًال : Qقال اهللا  ما بدلوا وال غريوا  ]٢٣:األحزاب[ َوِمنُْهْم َمْن َينْتَظُِر َوَما َبدَّ

ينتظـرون أمـر اهللا تعـاىل أن يتوفـاهم ، قيمون عىل هذا املنهـاجبل هم مست، وال انحرفوا

ال يلـُوون عـىل يشء إال مرضـاة رهبـم ، وهم سائرون عىل هذا الدرب مستقيمون عليه

Q. 

فإنه بقدر صدقك يمنحك اهللا الثبات يف األقوال واألفعال ، فاهللا اهللا يف الصدق معه

 .بعني رعايته - وحيرسك، والترصفات

، هـاجر معـكأُ «: فـآمن بـه واتبعـه ثـم قـال، ^ألعراب إىل النبـي جاء رجل من ا

، فالذي أسـلم حـديثًا يلتقـي بالقـديم ،»بعض أصحابه أن يعلموه^ فأوىص به النبي 

فقد كـان النبـي ، هناك تعليم واهتامم باألفراد، اجلديد مع القديم يأخذ معه ويرتبى عنه

سـبياً، فقسـم  ^ زوٌة، غـنم النبـيفلام كانـت غـ«: عليه الصالة والسالم هيتم بأصحابه

أمرهم أن يوصلوا نصيبه : يعني -أعطى أصحابه ما قسم له  -هلذا األعرايب-وقسم له 

فأخذه وجـاء بـه ، ^قسٌم قسمه لك النبي : قالواما هذا؟ : فجاءوا به إليه، فقال -إليه

 .قسمته لك: ^قال ما هذا؟: فقال له، ^إىل النبي 
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وأشـار إىل -لكني اتبعتك عـىل أن أرمـى بسـهم هاهنـا ما عىل هذا اتبعتك، و: قال

إن تصـــدق اهللا؛ «  :فقــال -ال غنــائم، وال أمـــوال-فـــأموت وأدخــل اجلنـــة  -حلقــه

حيمل وقد أصابه ^ فلبثوا قليالً، ثم هنضوا يف قتال العدو، فأيت به إىل النبي ، »يصدقك

 .نعم :قالواأهو هو؟  :^ سهٌم حيث أشار، فقال النبي

يف جبته ثم قدمه فصىل عليـه، فكـان ^  ثم كفنه النبيهللا فصدقه، صدق ا: ^قال

اللهم إن هذا عبدك خرج مهـاجرًا يف سـبيلك، فقتـل شـهيدًا أنـا «: فيام ظهر من صالته

 .]رواه النسائي وهو حديث صحيح[ »شهيٌد عىل ذلك

من سأل اهللا الشـهادة بصـدق بلغـه اهللا منـازل الشـهداء ولـو مـات عـىل «:^ قال 

 ]رواه مسلم[ »فراشه

اللهم «: وقال، وأرضاه يف آخر حياته وقف يف األبطح ورفع يديه حج عمر 

انترشت رعيتي، ورق عظمي، ودنا أجيل، فاقبضني إليك غري مفرٍط وال مفتون، اللهم 

 يـا أمـري: فقـال لـه الصـحابة، » ^إين أسألك شهادًة يف سبيلك وموتة يف بلد رسولك 

هكـذا سـألت واسـأل اهللا أن «: ة خيرج إىل الثغـور، فقـالإن من يطلب الشهاد! املؤمنني

 .»يلبي يل ما سألت

ويف ، ويف أجلَّ مقام، ويف أحسن وقت، عن يف صالة الفجرفلّام وصل إىل املدينة طُ 

فوقع ، ُطعن بعدما صىلَّ الركعة األوىل ودخل يف الثانية بيٍد غادرة فاجرة، أحسن مكان

وعلـم أهنـا ، »عليه توكلت وهو رب العـرش العظـيم حسبي اهللا، ال إله إال هو«: يقول

فقـال  وسـادةوضعوا رأسه عـىل ، فلام وضع يف بيته، وأرضاه الشهادة التي سأهلا 

 .»من حتت رأيس وضع رأيس عىل الرتاب علَّ اهللا أن يرمحنيالوسادة انزع «: البنه

 -  -وصلوا  هذا،خوامتها أعاملنا وخري أواخرها أعامرنا خري اجعل اللهم



 
 

 

إِنَّ اهللاََّ َوَمالئَِكتَـُه ُيَصـلُّوَن َعـَىل : عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه فقال

ا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَليِْه َوَسلُِّموا َتْسلِيامً  َ  .]٥٦:األحزاب[ النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

هـم عـن اخللفـاء األربعـة اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد، وارض الل

 .الراشدين

�� ��� ��� �
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 .احلمد هللا رب العاملني ويل الصاحلني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال عىل الظاملني

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، كل يشٍء قائٌم به وكل يشٍء خاضٌع له، غنى 

من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم  كل فقري، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف

غريه مملوك، وكـل قـوٍي  كل ملٍك  ،رسه، ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه

 .غريه ضعيف، وكل غنٍي غريه فقري

 .وأشهد أن سيدنا وحبيبنا حممد صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم

َواتَُّقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِيِه  :ائلالق Qونفيس بتقوى اهللا  - أهيا الناس - فأوصيكم

 .اتقوا يوًما الوقوف فيه طويل واحلساب فيه ثقيل ]٢٨١:البقرة[ إَِىل اهللاَِّ

 .ال زلنا وإياكم مع الرجال وصفات الرجال

 .مع الرجولة وسامت الرجولة 

رجـال الـذين ال، الرجال الذين ُتبنى هبـم احلضـارات وُتشـيد هبـم االنجـازات مع

 .^حيبهم اهللا وحيبهم رسول 

إن الرجولة ليست يف انقالب املوازين وانتكاس الفطر واملفاهيم فعن أيب 

 فيها خّداعة، يصدق سنون الناس عىل ستأيت إهنا«:^قال قال رسول اهللا  هريرة 

 فيهـا نطـقاألمـني، وي فيها اخلائن، وخيون فيها الصادق، ويؤمتن فيها الكاذب، ويكذب



 
 

 

 األلباين حسنهرواه أمحد و[ »العامة أمر يف يتكلم السفيه: قال الرويبضة؟ وما الرويبضة، قيل

 ]»١٨٨٧« الصحيحة السلسلة يف

الرجولة ليست يف شدة الرصعة وظلم اآلخرين واالستطالة عـىل الضـعفاء يقـول 

 .]عليه فقمت[ »الغضب عند نفسه يملك الذي الشديد بالرصعة، إنام الشديد ليس«: ^

  .وال زلنا وإياكم مع صفات الرجال يف القرآن

ـَس َعـَىل  :قال تعـاىل:للرجال الطهارة الظاهرة والباطنة األوىلالصفة  ملََْسـِجٌد ُأسِّ

ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل   .]١٠٨:التوبة[ التَّْقَوى ِمْن َأوَّ

ِمَن املُْْؤِمنَِني ِرَجاٌل  :ثبات عىل دين اهللا قال تعاىلوالصفة الثانية الصدق مع اهللا وال

لُوا َتبْـِديًال   َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهللاََّ َعَليِْه َفِمنُْهْم َمْن َقَىض َنْحبَُه َوِمنُْهْم َمْن َينْتَظُِر َوَمـا َبـدَّ

 ..]٢٣:األحزاب[

ـاَرٌة  :قال تعاىل :إيثار اآلخرة عىل الدنياالصفة الثالثة للرجال  ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم ِجتَ

ــُب فِيــِه الُْقُلــوُب  ــاُفوَن َيْوًمــا َتتََقلَّ َكــاِة َخيَ ــاِء الزَّ ــالِة َوإِيتَ ــٌع َعــْن ِذْكــِر اهللاَِّ َوإَِقــاِم الصَّ َوال َبيْ

  ]٣٧-٣٦:النور[ َواألَْبَصارُ 

دنيا يف الـذين جعلـوا الـ -، قـة قلـوهبم باملسـاجداملعلّ ، فالرجال هم أهل املسـاجد

ال ُتْلِهُكْم َأْمَوالُُكْم َوال َأْوالُدُكْم َعـْن  :يف قلوهبم قرأوا قول اهللا تعاىل واآلخرةأيدهيم 

ونَ ِذْكِر اهللاَِّ اِرسُ  .]٩:املنافقون[ َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفأُْولَئَِك ُهْم اْخلَ

لهيان عن طاعـة قد يُ  واألوالدقد ُتلهي عن طاعة اهللا والزوجة  األموال أنفعلموا 

 .مساجد: أي ]٣٦:النور[ ِيف ُبيُوٍت : اهللا ولذا يقول تعاىل

 .شاء اهللا أن ترفع ]٣٦:النور[ ِيف ُبيُوٍت َأِذَن اهللاَُّ َأْن ُتْرَفعَ  

 .وحده ال رشيك له Qاسمه  ]٣٦:النور[ َوُيْذَكَر فِيَها اْسُمهُ  

! سـبح؟َمـن الـذي يُ ! أيـن الفاعـل؟ ]٣٦:النـور[ اآلَصالِ ُيَسبُِّح لَُه فِيَها بِالُْغُدوِّ وَ  

َمـن يف ! سبح؟َمن الذي يُ ، ُغدوًة وأصيالً  ]٣٦:النور[ ُيَسبُِّح لَُه فِيَها بِالُْغُدوِّ َواآلَصالِ 
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اَرٌة ال ُتْلِهيِهْم  * ِرَجاٌل  ُيَسبُِّح لَُه فِيَها بِالُْغُدوِّ َواْآلَصالِ ! ؟Qح اهللا سبِّ هذه املساجد يُ  ِجتَ

ــُب فِيــِه الُْقُلــوُب  ــاُفوَن َيْوًمــا َتتََقلَّ َكــاِة َخيَ ــاِء الزَّ ــالِة َوإِيتَ ــٌع َعــْن ِذْكــِر اهللاَِّ َوإَِقــاِم الصَّ َوال َبيْ

 .ثم جاءت بقية الصفات، إهنم رجاٌل ! َمن يف هذا املسجد؟: ]٣٧-٣٦:النور[ َواألَْبَصارُ 

ــري  ــن كث ــال اب ــه: ق ــاٌل : قول ــه إ: ِرَج ــاميةفي ــم الس ــعار ِهبَِمِمِه ــاهتم ، ش وني

رًا للمساجد التي هي بيوت اهللا يف أرضه، وعزائمهم العالية  .التي هبا صاروا عامَّ

ومـا هــي ، يســبحون اهللا يف املسـاجد ُيَسـبُِّح لَـُه فِيَهـا بِالُْغــُدوِّ َواْآلَصـاِل ِرَجـاٌل  

ارَ : تعاىل صفاهتم األخرى؟ قال اهللا ـالِة ال ُتْلِهيِهْم ِجتَ ٌة َوال َبيٌْع َعْن ِذْكِر اهللاَِّ َوإَِقـاِم الصَّ

َكاِة َخيَاُفوَن َيْوًما َتتََقلَُّب فِيِه الُْقُلوُب َواألَْبَصارُ    .]٣٧:النور[ َوإِيتَاِء الزَّ

هؤالء هم الرجال الذين مل تلههم جتارة وال بيع عن أي يشء؟ عن : 

 .وإقام الصالة، ذكر اهللا

يبيعـون ويشـرتون؛  -هـؤالء الرجـال-يبيعون ويشرتون : بعض السلف  قال

 .وأقبل إىل الصالة، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه يف يده خفضه

كنـت مـع سـامل بـن عبـد اهللا  :قـال، ومعه سامل بـن عبـد اهللا مر عمرو بن دينار 

الة، وَمخَّروا متاعهم، فنظر ونحن نريد املسجد، فمررنا بسوق املدينة، وقد قاموا إىل الص

أو ، أو لينظـروا فيهـا، مل جيلسـوا أمامهـا ليحرسـوها ]سامل إىل أمتعتهم ليس معهـا أحـد 

أغلقوا الدكاكني وقعدوا عىل الرصيف يف الطريق ينتظـرون متـى تنتهـي الصـالة حتـى 

وغطوهـا يف ، تركـوا أمتعـتهم يف الشـارع، يكون كل واحد منهم أول من يفتح الـدكان

: فنظر سـامل إىل أمتعـتهم لـيس معهـا أحـد، فـتال هـذا اآليـة وذهبوا إىل املسجد، وقالس

اَرٌة َوال َبيٌْع َعْن ِذْكِر اهللاَِّ الذين عنى  هم هؤالء: ثم قال، ]٣٧:النور[  ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم ِجتَ

ثروا طاعة اهللا وآ، موا مراد اهللا عىل مراد أنفسهمهؤالء الذين قدَّ ، اهللا بقوله يف هذه اآلية

حـي عــىل : آثـروا االسـتجابة هلـذا النــداء العلـوي الربـاين، عـىل املتـاع الـدنيوي الزائــل



 
 

 

والـنفس ، عـىل نـداء اجلشـع والطمـع الـذي يثـريه الشـيطان، حي عىل الفالح، الصالة

 .األمارة بالسوء

أو يـدُخلون ، كم من الرجال اليوم يقعدون يف حمالهتم ودكاكينهم 

ملـاذا أهيـا ، ال جييبـون داعـي اهللا إليـه، يرتكـون املسـجد، بام بيـوهتم ويرتكـون نـداء اهللار

ى هؤالء رجاالً؟! اإلخوة؟  .كال! هل ُيَسمَّ

 .إهنم أشباه الرجال وال رجال

كـان رسـول اهللا عليـه الصـالة والسـالم  اآلخـرةأن ال تشغلك الدنيا عـن  

فقـال عليـه ، ألصـحاب ومل يبـق إال اثنـي عرشـفخرج ا، فجاءت عري، خيطب عىل املنرب

وأنـزل ، »واهللا لو تتابعتم فلم يبق منكم أحد، لسال بكم الوادي نارا«: الصالة والسالم

وا إِلَيَْها َوَتَرُكوَك َقائًِام ُقْل َما ِعنْـَد اهللاَِّ َخـْريٌ : اهللا قوله تعاىل ًوا انَفضُّ اَرًة َأْو َهلْ َوإَِذا َرَأْوا ِجتَ

اِزقِنيَ ِمَن ا ْهِو َوِمَن التَِّجاَرِة َواهللاَُّ َخْريُ الرَّ  .]١١:اجلمعة[ للَّ

 :قـال تعـاىل :اهللا إىلالصفة الرابعة للرجال يف القرآن الدفاع عن أولياء اهللا والدعاة 

 .]٢٠:القصص[ َوَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَىص املَِْدينَِة َيْسَعى

دينة دفاعًا عن نبي اهللا وعن دين اهللا وعن ويل اهللا ملاذا جاء ملاذا حترك من أقايص امل 

 ]٢٠:القصص[ ُموَسى إِنَّ املََْألَ َيأَْمتُِروَن بَِك  َقاَل َيا

وحربـًا عـىل مـن  إىل اهللافمن صفات الرجولة أن نكون أعوانـًا لـدين اهللا وللـدعاة 

 .حيارب دين اهللا

فعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات ون، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املؤمنني فاستغفروه انـه ، والذكر احلكيم

 .هو الغفور الرحيم
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ما ا:  

احلمد هللا رب العاملني الـرمحن الـرحيم مالـك يـوم الـدين نحمـده تعـاىل  ونشـكره 

ه ورسوله وخريته من خلقه صلوات اهللا وأصيل وأسلم عىل عبد، ونثني عليه اخلري كله

 . عليه وسالمه وعىل آله وأصحابه أمجعني والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

َوَجـاَء ِمـْن َأْقَىصـ  :قـال تعـاىل اهللا إىلالـدعوة الصفة اخلامسة للرجـال 

 .]٢٠:يس[ املَِْدينَِة َرُجٌل َيْسَعى

استجاب هلا بعد ما رأى فيها من دالئل احلق واملنطق ما فهذا رجل سمع الدعوة ف

وحينام استشعر قلبه حقيقة اإليامن حتركت هذه احلقيقة يف . يتحدث عنه يف مقالته لقومه

ضمريه فلم يطق عليها سكوتًا؛ ومل يقبع يف داره بعقيدته وهو يرى الضـالل مـن حولـه 

. ضـمريه وحتـرك يف شـعورهواجلحود والفجور؛ ولكنـه سـعى بـاحلق الـذي اسـتقر يف 

. مـن قومـه مـن عشـريتهمنعه ومل يكن يف . وظاهر أن الرجل مل يكن ذا جاه وال سلطان

 . ولكنها العقيدة احلية يف ضمريه تدفعه وجتيء به من أقىص املدينة إىل أقصاها

ــا  بُِعــوا املُْْرَســلَِني  َقــاَل َي بُِعــوا َمــْن ال َيْســأَلُُكْم َأْجــرً  *َقــْوِم اتَّ ــُدونَ اتَّ  ا َوُهــْم ُمْهتَ

 . ]٢١:يس[

إنـه .. وال يبتغـي مغـنامً ، وهـو ال يطلـب أجـراً ، إن الذي يـدعو مثـل هـذه الـدعوة

 .لصادق

َوَمـْن َأْحَسـُن : قال تعـاىل،اهللا أفضل قول وأرشف قول وأحسن قول  إىلالدعوة 

َّْن َدَعا إَِىل اهللاَِّ ولـيس معنـى أن ، اهللا إىلعية كن دا بفيا أخي احلبي، ]٣٣:فصلت[ َقْوًال ِمم

فقد قال ، فهذه بعض وسائل الدعوة إىل اهللا، تكون داعية اهللا أن تكون خطيبًا أو حمارضاً 

.]»٤/١٤٥«أخرجه البخاري [»بلغوا عني ولو آية«:^

فرعـون الـذي وقـف وحيـدًا أمـام فرعـون  آلاهللا مـؤمن  إىلواملثال الثاين للـدعوة 



 
 

 

 .ى الكلمةن فكان رجل بمعما خاف إال اهللا، وجربوت فرعون

 .]٢٨:غافر[ َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيْكتُُم إِيَامَنهُ : قال تعاىل

انظر إىل هذا الرجل الذي وقف كاجلبل وأظهر إيامنه يف وقت كان البد وأن يظهر 

ذكري قومـه ثم يقوم الرجل بتـ، ويقف أمام طاغية ومّدٍع للربوبية وتسانده حاشية سوء

ولكنهم يدعونه إىل الكفر  --وخيوفهم من بأس اهللا ويدعوهم إىل اهللا وإىل اإليامن به 

قال تعـاىل ، واإلرشاك باهللا ويدعوهم إىل اجلنة واملغفرة ويدعونه إىل النار وبئس املصري

 .]٤١:غافر[   النَّارِ َوَيا َقْوِم َما ِيل َأْدُعوُكْم إَِىل النََّجاِة َوَتْدُعوَننِي إَِىل   :عىل لسانه

إهنـا الرجولـة احلقـة بكــل . ويتكـرر هـذا املوقـف يف كــل عرصـ وأمـام كـل طاغيــة

 .معانيها

فسيد الشهداء محزة ورجل  ،أن تقول كلمة احلق ال ختاف يف اهللا لومة الئم الرجولة

 .قال كلمة حق عند سلطان جائر

َجــاُل  :تعــاىلال قــ األرسةالقوامــة عــىل للرجولــة يف القــرآن  سادســةالصــفة ال الرِّ

اُموَن َعَىل النَِّساءِ   .]٣٤:النساء[ َقوَّ

م اعوجاجهم إذا اعوجوا، وهو املسؤول قوِّ م أي الرئيس، الذي حيكم أهله ويُ والقيِّ 

كلكم راع وكلكم مسـؤول عـن رعيتـه، والرجـل راع يف « :^قال عنهم يوم القيامة، 

.]مسلمأخرجه البخاري و[»أهله وهو مسؤول عن رعيته

سئلت عـن فعـل رسـول  فعائشة ، وال يقدح يف رجولة الرجل أن يعني أهله 

كان يكون يف مهنة أهله يشيل هذا وحيط هذا «: قالت، اهللا عليه الصالة والسالم يف بيته

 ]أخرجه البخاري[ .وهو رسول اهللا »خيصف نعله ويرقع ثوبه وحيلب شاته

: تقــول عائشــة ، ن يامزحهــنوال يقــدح يف رجولــة الرجــل أن يالطفهــن أو أ



  

  
  

  

  
  »٢«ت ال 

فلـام محلـت اللحـم أي بـدت عـيل ، سابقني رسـول اهللا عليـه الصـالة والسـالم فسـبقته

أبو [ .»هذه بتلك« :^فقال، سابقني رسول اهللا عليه الصالة والسالم فسبقني، السمنة

 .]داود والنسائي

يقدح رجولة الرجل يف األرسةا الذي م

  :هلهانعدام غريته عىل أ

والرسول عليه ، يف أمر لباسها فال يعنيه أن خترج متربجة ومالبس ُتظهر مفاتنها -أ 

نسـاء كاسـيات عاريـات مـائالت ممـيالت «: الصالة والسالم أعلمنا أن من أهل النـار

ال يـردن اجلنـة وال جيـدن رحيهـا، وإن  »كسـنام البعـري«رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة 

 .]رواه البخاري[ »سامئة عامرحيها ليوجد من مسرية مخ

قد تكون مع الرجال وتعمل مع الرجال وختالط ، ال تعنيه اجللسات املختلطة -ب

يـا : إياكم والدخول عىل النساء، قـالوا«: الرجال فالرسول عليه الصالة والسالم يقول

ــاين [ »احلمــو املــوت: رســول اهللا أرأيــت احلمــو؟ قــال  ]رواه أمحــد والرتمــذي وصــححه األلب

 تسـافر وال حمـرم، ذو ومعهـا إال بـامرأة رجـل خيلـون ال « :^ قال .وتركهام منفردين

 ]متفق عليه [.»حمرم ذي مع إال املرأة

خترج متـى ، يقدح يف رجولة الرجل أيضًا أن يلقي للزوجة احلبل عىل الغارب -ج

، رمأو أن تسافر بغري حم، وال يعرف الوجهة التي خرجت إليها، وتعود متى تشاء، تشاء

 .أو عدم وجود الصحبة الطيبة التي حتفظ هلا دينها وعفتها يف الطريق

والرسـول عليـه ، هذه األمور وعدم انشـغال الرجـل هبـا يـدل عـىل فقـدان الغـرية

والـديوث هـو .]»٢/١٣٤«رواه أمحـد [»ال يدخل اجلنـة ديـوث«: الصالة والسالم يقول



 
 

 

.الذي ال غرية له عىل عرضه

والرسـول عليـه ، ولة الرجل هو أن يسلم قيادة أمـره إىل أهلـهيقدح يف رج ومما -د

إذا كان أمراؤكم فساقكم وأغنياؤكم رشاركم، وأموركم إىل «: الصالة والسالم يقول

 ]رواه الرتمذي[»نسائكم، فبطن األرض خري من ظهرها

 عبد اهللا، يقدح يف رجولة الرجل أن يقدم حمبة أهله عىل حمبة اهللا ورسوله ومما -ـه 

، وكانـت ذات حسـب ونسـب ومجـال وأدب، بن أيب بكر تزوج امرأة يقـال هلـا عاتكـة

إىل صالة اجلمعة فسمع عبد اهللا يناغي زوجته وتناغيه بام يكون  يوماً  ^ خرج أبو بكر

: فلام عاد من صالة اجلمعة ورآمها عىل احلال الذي تركهام عليه قـال، بني الرجل وأهله

لقـد : ^قـال أبـو بكـرأي صـليتم اجلمعـة ؟أأمجعـتم؟ : قـال يا عبد اهللا أمل تصّل معنـا؟

ومضت ستة أشهر علم بعـدها أبـو بكـر نـدم ، فطلقها ،شغلتك عاتكة عن ربك طلقها

ثم قال ، Qعبد اهللا وندم عاتكة أهنام انشغال بام يكون بني الرجل وأهله عن طاعتهام هللا 

 .فأرجعها. أرجعها: له

بيوتنـا ذرياتنـا وامجعنـا هبـم يف اجلنـة يـارب اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا وأصلح 

 .العاملني 

 :فقـال عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيامً  نَّ إِ  َ  اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ]٥٦:األحزاب[

اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد، وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـة 

 .الراشدين

�� ��� ��� �



  

  
  

  

  
   

 

 احلمد هللا رب العاملني ويل الصاحلني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال عىل الظاملني

ومـلء مـا شـئت اللهم لك احلمد ملء السموات وملء األرض، وملء ما بيـنهام، 

وكلنا لـك عبـد ـ، ال مـانع ملـا  - أحق ما قال العبد - أهل الثناء واملجد - من يشء بعد

 .أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

ِميُد  ا النَّاُس َأنتُُم الُْفَقَراء إَِىل اهللاَِّ َواهللاَُّ ُهَو الَْغنِيُّ اْحلَ َ  .]١٥:فاطر[ َيا َأهيُّ

وأشهد أن حممـدًا عبـد اهللا ورسـوله خـاتم ، هد أن ال إله إال اهللا ويل الصاحلنيوأش

 .صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه أمجعني، األنبياء وإمام املتقني وأرشف املرسلني

: اهللا لألولـني واآلخـرين قـال تعـاىل فإهنا وصـيةُ  Qأوصيكم بتقوى اهللا 

يْنَ  اُكْم َأِن اتَُّقوا اهللاَََّولََقْد َوصَّ  .]١٣١:النساء[ ا الَِّذيَن ُأوُتوا الْكِتَاَب ِمْن َقبْلُِكْم َوإِيَّ

وما ، موصل إليه فام من خري عاجل وال آجل ظاهر وال باطن إال وتقوى اهللا سبيٌل 

حـرز متـني وحصـن متـني  Qمن ٍرش عاجل وال آجل ظاهر وال باطن إال وتقـوى اهللا 

 .المة منه والنجاة من رضرهوحصن حصني للس

 .ال زلنا وإياكم مع الرجال وصفات الرجال

 .الرجال الذين تربوا عىل مائدة القران والسنة



 
 

 

نكـون مـنهم ونتصـف  أنوقفنا مع الرجال وصفات الرجـال وكلنـا شـوق وأمـل 

 .بصفاهتم ونتشبه هبم

  فتشــــبهوا إن مل تكونــــوا مــــثلهم
 

  التشــــــبه بــــــالكرام فــــــالح إن

 

 

  فــإن تســلك طــريقهمُ هــم الرجــال 

  من كان يعرفهم سلهم وسل عنهمُ 

ـــرهبمُ  ـــواهم بق ـــت هت ـــم إذا كن   أنع

  واحلل بسـاحتهم تسـعد بجـريهتم
 

ــار ــني آث ــد الع ــيس بع ــى ل ــت املن   نل

  فعنــــدهم ملقيمــــي الــــدين أقــــدار

  إن نأت يوما بـك الـدار واصحبهمُ 

  ى هلــم جــارحيمــوا النزيــل وال يــؤذَ 
 

م ودعونا اليوم نبحر يف صـفات الرجـال وقفنا مع صفات الرجال يف القران الكري

 .يف السنة املباركة عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم

 ، أول صفة من صفات الرجال يف السنة املباركة

 بيشـء عبدي إيل تقرب ما«: القديس احلديث يف تعاىليقول  :القيام بالفرائض -١

.]»٦١٣٦«الرقاق : البخاري[»عليه افرتضته مما إيل أحب

 .عليه جل جالله همما افرتض إليهاهللا بيشء أحب  إىلتقرب أحٌد فام 

ومـا فائـدة إنفـاق املـال يف ، فام فائدة القيام طوال الليـل وهـو يضـيّع صـالة الفجـر

ومـا قائـدة حسـن اخللـق مـع النـاس كلهـم مـع عقـوق ، وجوه اخلري وهو يأكل احلـرام

 .الوالدين أين الفرائض ؟أين فقه األولويات

دلني عـىل : فقال^ إن أعرابيًا أتى النبي : قال عن أيب هريرة ويف الصحيح 
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تعبد اهللا ال ترشك به شـيئًا وتقـيم الصـالة املكتوبـة «: قال، عمل إذا عملته دخلت اجلنة

فلام ، والذي نفيس بيده ال أزيد عىل هذا: قال. »وتؤدي الزكاة املفروضة وتصوم رمضان

 ..»رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا من رسه أن ينظر إىل« :^وىل قال النبي 

ومن صفات الرجال احلب يف اهللا جاء يف حديث السبعة الذين يظلهـم اهللا يف ظلـه 

 أنفالرجولـة ، عليـه وتفرقـا عليـه اجتمعاوذكر رجالن حتابا يف اهللا ،ظل إال ظلهيوم ال 

هم اجعلنـا فـالل،الـدنيا  وأغـراض، حتب يف اهللا وهللا ومـن أجـل اهللا ال مـن أجـل الـدنيا 

 .متقابلني متحابني فيك يارب العاملني وامجعنا يف اجلنة عىل رسرٍ 

من السبعة الذين يظلهم يف  ^ق القلب باملسجد فقد ذكر النبي ومن الصفات تعلُّ 

 .ورجل قلبه معلق باملساجدظله 

 .هؤالء هم الرجال راحتهم وانسهم يف بيوت اهللا ...اهللا أكرب

تبنى يف بيوت اهللا التي فيها رجال حيبون  إنام، واملقاهي اقاألسوبنى يف الرجولة ال تُ 

 .وال بيع عن ذكر اهللا جتارة تلهيهمفيها رجال ال ،أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين

  يمشون نحـو بيـوت اهللا إذا سـمعوا

  أرواحهــــــم خشــــــعت هللا يف أدب

  نجــــواهم ربنــــا جئنــــاك طائعــــة

  إذا ســـجى الليـــل قـــاموه وأعيـــنهم

ـــيهم لعـــبهـــم الرجـــال فـــال يل   ه
 

ـــــذ ـــــوق ويف ج ـــــرب يف ش   ل اهللا أك

ـــل ـــالل اهللا يف وج ـــن ج ـــوهبم م   قل

ـــادع األمـــل ـــيانا خ ـــنا وعص    نفوس

ــل ــد اهلط ــل اجلائ ــية اهللا مث ــن خش   م

  عـــن الصـــالة وال أكذوبـــة الكســـل

 

مـن السـبعة الـذين  ^ومن الصفات العفة والعفاف عن احلـرام فقـد ذكـر النبـي 

إذًا الرجولـة ، ال فقال إين أخاف اهللاذات منصب ومج امرأةيظلهم يف ظله ورجل دعته 



 
 

 

 .يف العفة والعفاف واجتناب ما حرم اهللا

مـن السـبعة  ^ومن صفات الرجال ذكر اهللا مع البكاء من خشيته فقد ذكر النبي 

 .الذين يظلهم يف ظله يوم ال ظل إال ظله

ى آخر املستعان متاهللا ، ]رواه البخاري ومسـلم[ »ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه «

اهللا قسـوًة يف قلوبنـا وجفافـًا يف  إىلنشـكو ، مرة بكينا من خشية اهللا يف ساعة خلوة بـاهللا

 .اللهم لّني قلوبنا بذكرك وطاعتك. عيوننا

^  الصدقة يف وجوه اخلري مع حتري الرس فقد ذكر النبيومن الصفات 

حتى ال تعلم شامله ما ورجل تصدق بصدقة فأخفاها «من السبعة الذين يظلهم يف ظله 

 .]رواه البخاري ومسلم[ »يمينه أنفقت

يف سبيل  اإلنفاقوختزينها إنام الرجولة يف  األموالليست الرجولة يف مجع  

ابـن ادم ، نقدم ألنفسنا صدقات تبـيض وجوهنـا يـوم نقـف بـني يديـه أنالرجولة ، اهللا

 .ى ولبس فأبىل وتصدق فأبقىس له من ماله إال ما أكل فأفنييقول مايل مايل ول

 .فاتقوا النار ولو بشق مترة...

 :ومن صفات الرجال يف السنة املباركة الصرب عىل الشدائد

وهو متوسد بردة له يف ^ شكونا إىل رسول اهللا : قال عن خباب بن األرت

 .أال تستنرص لنا أال تدعو لنا: فقلنا، ظل الكعبة

فيحفر له يف األرض فيجعـل فيهـا فيجـاء  قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل«: فقال

باملنشار فيوضع عىل رأسه فيجعل نصفني ويمشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه 

فام يصده ذلـك عـن دينـه، واهللا لَيَـتَِمنَّ هـذا األمـر حتـى يسـري الراكـب مـن صـنعاء إىل 

 .]البخاري[»حرضموت ال خياف إال اهللا والذئب عىل غنمه ولكنكم تستعجلون



  

  
  

  

  
  »٣«ت ال  

 :ومن صفت الرجال األمانة والقناعة واحلكمة

كـان فـيمن كـان قـبلكم رجـل اشـرتى «: قال  ^عن النبي  فعن أيب هريرة

. اشرتيت منـك األرض ومل اشـرت منـك الـذهب: عقاًرا فوجد فيها جرة من ذهب فقال

ألكـام ولـد؟ فقـال : إنام بعتـك األرض بـام فيهـا، فتحـاكام إىل رجـل فقـال: فقال الرجل

فأنكحـا الغـالم اجلاريـة وأنفقـا عـىل : يل جاريـة، قـال: يل غـالم، وقـال اآلخـر: اأحدمه

 .]رواه ابن ماجه وصححه األلباين[ .»أنفسهام منه وليتصدق

 !!فسبحان اهللا كيف كانت أمانة املشرتي وقناعة البائع وحكمة القايض بينهام

 :السامحة ومن صفات الرجال 

أدخـل اهللا اجلنـة رجـالً كـان « :^قال رسول اهللا : لقا فعن عثامن بن عفان 

 .]رواه ابن ماجة وحسنه األلباين[ »سهالً بائًعا ومشرتًيا

فكم رأينا من يبيع ويعود يف ، فالسامحة يف البيع والرشاء واالقتضاء حتتاج إىل رجل

 .بيعه من أجل أموال قليلة أو يبيع عىل بيع أخيه

 :ل قيام الليلللرجا والصفة اخلرية 

فإذا هي ، فذهبا يب إىل النار، رأيت كأن ملكني أخذاين يقول عبد اهللا بن عمر 

، وإذا فيهـا أنـاس قـد عـرفتهم -يعني كقرين البئـر  -وإذا هلا قرنان ، مطوية؛ كطي البئر

مل تـرع فقصصـتها عـىل : فقال. فلقينا ملك آخر: قال، فجعلت أقول أعوذ باهللا من النار

اهللا لو كان يصـيل  نعم الرجل عبد«: فقال^ عىل النبي ريض ها حفصة فقصت، حفصة

 .فكان عبد اهللا ال ينام من الليل إال قليالً ، ]متفق عليه[ »من الليل

 



 
 

 

 سن معني ؟ ةهل للرجول 

فكـم مـن شـيخ يف سـن السـبعني وقلبـه يف سـن ، الرجولة ليسـت بالسـن املتقدمـة

ويقبض عىل ما يف يده ، ويتطلع إىل ما ليس له، عىل احلقريويبكي ، يفرح بالتافه، السابعة

 .ولكنه ذو حلية وشارب... فهو طفل صغري، قبض الشحيح حتى ال يرشكه غريه

وبقي صبي مفرد ، عىل ثلة من الصبيان يلعبون فهرولوا بن اخلطاب مر عمر 

يـا أمـري : ك؟ فقـالِملَ َملْ تعـُد مـع أصـحاب: فسـأله عمـر، هو عبد اهللا بن الزبري، يف مكانه

 !ومل تكن الطريق ضيقًة فأوسعها لك، املؤمنني مل أقرتف ذنبًا فأخافك

ليتقدم مـن هـو : فقال له، ودخل غالم عريب عىل خليفة أموي يتحدث باسم قومه

لو كان التقدم بالسن لكان يف األمة من هو أوىل منك ، يا أمري املؤمنني: فقال، أسن منك

 .باخلالفة

ويف دنيانـا مـا أكثـر الكبـار الصـغار؟ وليسـت ، م الصغار الكبـارأولئك لعمري ه

: فقد قال اهللا عن طائفة من املنافقني، وقوِة البنية، وطوِل القامة، الرجولة ببسطة اجلسم

ُْم ُخُشـٌب ُمَسـنََّدٌة ومع هذا فهـم  ]٤:املنافقون[ َوإَِذا َرَأْيتَُهْم ُتْعِجبَُك َأْجَساُمُهمْ  َكـأَهنَّ

يأيت الرجل « :^يقول  ويف احلديث الصحيح ]٤:املنافقون[ بُوَن ُكلَّ َصيَْحٍة َعَليِْهمْ َحيَْس 

: اقرءوا إن شئتم قوله تعاىل، »العظيم السمني يوم القيامة فال يزن عند اهللا جناح بعوضة

ْم َيْوَم الِْقيَاَمِة َوْزًنا يـوم  د وساقي عبـد اهللا بـن مسـعو ]١٠٥:الكهف[ َفال ُنِقيُم َهلُ

 .القيامة يف امليزان أثقل من جبل احد

ــــه ــــل فتزدري ــــرى الرجــــل النحي   ت

  إذا كـــــان الفتـــــى ضـــــخم املعـــــايل
 

  ويف أثوابـــــــه أســـــــٌد هصـــــــورُ 

ـــل   ـــم النحي ـــريه اجلس ـــيس يض   فل
 

إال أنـه ، وهذا يذكرنا بالشيخ الشهيد املجاهد امحد ياسني فهو وإْن كان كبري السن
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يصـنعه الشـباب  وصنع ما مل، ابتًا عىل مبادئه وعقيدتهث، ظّل كبًريا يف عقله وقوله وفعله

 .األشّداء

روح  الشيخ وإْن كان مريض البدن ضعيف اإلمكانات إال أنه مل يعجز عـن بعـث 

وأّن بيد كل منا ، العّزة والكرامة يف نفوس قومه وأّمته لقد علَّمنا الشيخ أال نحقر أنفسنا

امحد ياسني مات وأحيا أمة وربـى ..آخر قد يكون خمتلفًا عن كل سالح، سالحًا يملكه

 :اهللا أكرب، رجال

  هــُم الرجــال بأفيــاء اجلهــاد َنَمــوْ 

ــاُههم مــا انحنــت إال خلالقهــا   جب

  اخلــاطبون مـــن الغايــات أكرمهـــا
 

  وحتت سقِف املعايل والنَّدى ُولِـُدوا 

  دع األكـوان مـا عبـدوامبوغري ملِة 

  والســابقون وغــري اهللا مــا َقَصــُدوا
 

بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات 

والذكر احلكيم، أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املؤمنني فاستغفروه انـه 

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

ونشـكره  -تعاىل  -احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين نحمده 

ونثني عليه اخلري كله، وأصيل وأسلم عىل عبده ورسوله وخريته من خلقه صلوات اهللا 

 . عليه وسالمه وعىل آله وأصحابه أمجعني والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ليسـت الرجولـة بالسـن وال باجلسـم وال باملـال وال باجلـاه، وإنـام  

ة حتمل صاحبها عىل معايل األمور، وتبعده عن سفسافها، قوٌة جتعلـه الرجولة قوة نفسي

كبريًا يف صغره، غنيًا يف فقره، قويًا يف ضعفه، قوٌة حتملـه عـىل أن يعطـي قبـل أن يأخـذ، 



 
 

 

يعرف واجبه نحو نفسه، ونحو ربه، ونحو بيته، : وأن يؤدي واجبه قبل أن يطلب حقه

 .ودينه، وأمته

 ؟ بالرجولة املرأةهل نصف  

نعم قـد نصـفها بالرجولـة عنـدما حتسـن الترصـف يف موقـف مـن املواقـف والتـي 

 ..تعودها الناس أن ال تصدر إال من الرجال

و أحيانـا توصـف بأهنـا بامئـة رجـل مـن فـرط .. فالنة وقفت وقفة رجـل: يقولون

سلب صفة الرجولة من بعـض الرجـال عنـدما يقفـون وقفـة ال اإلعجاب هبا يف حني تُ 

 ..!!ليق بالرجالت

ــــو ــــا كمــــن النســــاء كــــان فل   ذكرن

  الشـــــمس الســـــم التأنيـــــث ومــــا
 

ـــلت  ـــاء لفض ـــىل النس ـــا ع   لالرج

  للهــــــــالل فخــــــــر التــــــــذكري
 

يف ^ عندما ختىل بعض الرجال و فروا أمام العدو يف معركة أحد وقف رسول اهللا 

 جاءت امرأة من املسلمني لتأخذ دور الرجولة يف موقف جيب أن تـتجىل.. ثبات وحده

و اجلراح ^ من يد أحد الفارين و وقفت وقفة رجل مع رسول اهللا  فيه فأخذت سيفاً 

 :و هـو يقـول^ تتفجر دما من جسدها و ال تبايل ملا أصاهبا حتـى أنقـذت رسـول اهللا 

 . »؟؟ من يطيق ما تطيقني يا أم عامرة«

تقـول مـا فعـل رسـول اهللا هـي حـد وغـزوة أُ يف  أبوهايموت  ُأخرى امرأةٌ وهاهي 

قالـت كـل  ^املصـطفى  رأتوملـا  ؟ويقال هلا مات أخوك وتقول ما فعل رسول اهللا؟

 .رسول اهللا مصيبة بعدك جلل يا

 ..كانوا أم نساء حيبها اهللا و رسوله لكل الناس رجاالً  إذًا الرجولة صفةٌ 

 :اإلسالم اليوم ينادي أصحابه وأتباعه، يقول هلم وهيتف هبم كام هتف لوط بقومه
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أليس مـنكم رجـل : اإلسالم اليوم هيتف بالناس ]٧٨:هود[ نُْكْم َرُجٌل َرِشيٌد َألَيَْس مِ 

، يـدعو إىل اهللا، يف نفسه وبيتـه وجمتمعـه Qرشده يقيم رشع اهللا ، رجٌل رشيدٌ ! رشيد؟

اللهـم يـا مقلـب القلـوب ! أليس منكم رجل رشيد؟، يأمر باملعروف وينهى عن املنكر

 .ف قلوبنا عىل دينكمرصف القلوب رصِّ اللهم يا ، ثبت قلوبنا عىل طاعتك

مل تر الدنيا الرجولة يف أجىل صورها وأكمـل معانيهـا كـام رأهتـا يف تلـك الـنامذج الكريمـة 

ويقلـون عنـد  ،مـن رجـال يكثـرون عنـد الفـزع ،التي صنعها اإلسالم عىل يـد رسـوله العظـيم

 .وال حتطمهم اهلزيمة ،م النرصال يغره ،وال يلينهم الوعيد ،ال يغرهيم الوعد ،الطمع

 ،وقد أفسد االستعامر جو املسلمني بغازاتـه السـامة اخلانقـة مـن إحلـاد وإباحيـة ،أما اليوم

 .وال رجال إال من رحم اهللا ،فقلام ترى إال أشباه الرجال

تعجبنـا وتؤملنــا كلمـة لرجــل درس تعــاليم اإلسـالم الســمحة الشـاملة فقــال يف إعجــاب 

 !!»« :مرير

ضـجع مى يف النار اخلليـل وأُ آدم وناح ألجله نوح ورُ    الذي تعب من أجلههذا الدين              

رشـ باملنشـار زكريـا للذبح إسامعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث يف السجن بضـع سـنني ونُ 

وسار مـع الـوحش   أيوب وزاد عىل املقدار بكاء داودبح السيد احلصور حييى وقاسى الرضُّ وذُ 

 .^حممد  ووجهه رأسه وشج رباعيته وكرست الكريم اهللا نبي واجلنون بالسحر واهتمعييس 

 بذّ وعُ  جبري بن وسعيد واحلسني عيل النورين وذو مطعوناً  عمر ُقتِلمن اجل هذا الدين 

 .ومالك املسيب ابن

  .اله من دينفي،ترك ألجله صهيب ماله كله لقريش ،وحلق بقافلة اهلجرة ،فربح بيعه 

يف حمبته سالت دماء جعفر الزكية ، وقطعت أعضاء مصعب الطاهرة ،وُمثِّل بجسـد محـزة 

  .األسد ،فياله من دين 



 
 

 

 :واهًا لريح اجلنة ،وُقطع حلم خبيب بتن عدي ،وهو يقول :من اجله صاح ابن النرض 

  مسلامً  أقتل حني أبايل ولست

  يشأ وإن اإلله ذات يف وذلك
 

  مرصعي اهللا يف نكا جنٍب  أٍي  عىل

  ممـزعِ  شـلوٍ  أوصـال عـىل يبـارك
 

 .كيف اضحك والقدس أسري :ألجله رصخ قطز واسالماه ،وأعلنها صالح الدين 

سالت من اجل الدين دماء األسد الشهيد امحد ياسني ،واهريقت يف سبيله دماء اسد غـزة 

 .من دين  عبد العزيز الرنتييس ،ومن قبلهام بطل اإلسالم عز الدين القسام ،فياله

نختم احلديث عن الرجال بعد ثالث خطب مباركات أسأل اهللا أن ينفع  

علـيهم الصـالة والسـالم  األنبيـاءوأعظم مواقف الرجولة وقفها ، هبا بمواقف للرجال

الذي نسأل اهللا أن حيرشـنا وإيـاكم يف زمرتـه ^ وأعظمهم رجولة وشجاعة نبينا حممد

 .مأ بعدها أبدا ويسقنا من حوضه رشبة ال نض

وسأقف معكم مـع  األنبياءيأيت الصحابة الكرام فهم خري اخللق بعد  األنبياءوبعد 

ومـا أدراكـم مـا حممـد الفـاتح إنـه غـالم  مع موقف  أول، بعض املواقف 

فيام رواه اإلمـام أمحـد ^ الذي يقول فيه النبي  عثامين تربى عىل القران وسمع احلديث

: َيُقـوُل ^  أبيـه أنـه سـمع النبـيَعـْن  عبد اهللا بـن برشـ اخلثعمـيديث يف مسنده من ح

سمع الطفل ، »اجليش ذلك اجليش أمريها، ولنعم األمري القسطنطينية، ولنعم لتفتحنّ «

حممد الفاتح هذا احلديث وكرب يف ذهنه حتى إذا بلـغ السـبعة عرشـ ربيعـًا حـان الوقـت 

 .^رسول اهللا وحتقيق حديث ، الذي حيقق فيه حلم املسلمني

وقد قتـل ، لقد حاول املسلمون منذ القرن األول فتح القسطنطينية مرات عديدةو

ِخـر فتحهـا هلـذا السـلطان العـثامين ، الصحايب أبو أيوب األنصاري حتـت أسـوارها وادُّ

 .إهنا الرجولة احلقة بكل معانيها ،الذي كان نعم األمري وجيشه نعم اجليش



  

  
  

  

  
  »٣«ت ال  

«: 

عنـدما ُطلـب منـه أن يؤيـد ، موقـف صـاحب الظـالل : مواقف الرجـالومن 

إن السبابة التي أشهد هبا يف كل صالة أن ال إله «: العبد اخلارس بكلامت يكتبها فقال 

. »إال اهللا وأن حممدًا رسول اهللا ال يمكن أن تكتب سطرًا فيه ذل أو عبارة فيها استجداء

م كان من املعتاد أن ١٩٦٦من أغسطس عام  ٢٩إىل حبل املشنقة يوم  وعندما ِسيق 

ذ فيه حكم اإلعدام الشهادتني إنني مل أقـف «: فقال له ، حيرض شيخ ليلّقن الذي ينفَّ

فهناك أناس يأكلون اخلبـز بـال ! »هذا املوقف إال من أجل ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

 . »! إله إال اهللاإله إال اهللا وآخرون يقدمون رؤوسهم إىل املشانق من أجل ال

ِمَن املُْْؤِمنَِني ِرَجاٌل َصـَدُقوا َمـا َعاَهـُدوا اهللاََّ َعَليْـِه إهنا الرجولة احلقة بكل معانيها 

لُوا َتبِْديًال  إهنـا الرجولـة  ،]٢٣:األحـزاب[ َفِمنُْهْم َمْن َقَىض َنْحبَُه َوِمنُْهْم َمْن َينْتَظُِر َوَما َبدَّ

 .احلقة بكل معانيها

هـم أطفـال يف ، احلديث عن الرجولة يف العرصـ احلـارض يـذكرك أطفـال احلجـارة

هــم بحــٍق يصــدق فــيهم وصــف ، رجــال يف مــواقفهم، أبطــاٌل يف أفعــاهلم، أجســامهم

وغريهم جياهد باخلطـب ، جياهدون يف سبيل اهللا، فقد تربوا عىل مائدة القرآن، الرجولة

، كثريًا من هؤالء مل يصـلوا إىل مسـتوى الرجـل الطفـلإن ، والعبارات املخدرة، الرنانة

 .طفل احلجارة

بـل ، ال هيـابون طلقـات القـذائف، رجولة تـأبى الطغيـان واالستسـالم للمعتـدين

ـُم رجـال تـرفض ، يتصدون هلا بصدورهم وقلوهبم حتى ُحيرر القدس الرشيف إهنـا ِمهَ

وهـم يشـهدون ذلـك ، وهتموُهـّدمت بيـ، هؤالء األطفال ُأعتقل آباؤهم. املهانة والذل

لكنـه يـرى نفسـه شـاخمًا يتحـدى دبابـة ، بناظرهيم إن هذا الطفل ال يملك سوى حجـر



 
 

 

واألمهـات يبـاركن خطـوات فلـذات أكبـادهن نحـو . االحتالل دون خـوٍف أو وجـل

 .املوت والشهادة

 .غزة احلرية غزة الكرامة  اإلباءالرجولة تذكرنا بغزة غزة الصمود غزة  

  رجـــــــال غـــــــزة علمونـــــــا يـــــــا

ـــــــا  ـــــــاال أنعلمون ـــــــون رج   نك

ــــا كيــــف احلجــــارة تغــــدو   علمون

ـــــف تغـــــدو راحـــــة الطفـــــل   كي

ــــــزة ال تبــــــالوا ــــــال غ ــــــا رج   ي

  بـــاألرضعلمونـــا فـــن التشـــبث 
 

  عنــــدكم فقــــد نســــينا امــــ بعــــض

  فلــــدينا الرجــــال صــــاروا عجينــــا

  ثمينـــا  ماســـاً  األطفـــال أيـــديبـــني  

ــر يغــدو كمينــا ــام ورشيــط احلري   ُلغ

ــــــــــــمع ــــــــــــا وال تس   ونا بإذاعاتن

  حزينــــــا  األقىصــــــوال ترتكــــــوا 

 

ولتسـقط . ثمر بإذن اهللا إال نفوسًا أبيّة لن ترىض الدنيّة يف دينهاإن هذه الدماء لن تُ 

ولتنكرس تلك األقالم اهلزيلة التي مازالت ُتـزّين السـالم غـري ، تلك الدعاوى الساقطة

، س جوهر عقيدهتالقد عاهدت األمة اإلسالمية رهبا أن تظل القد، العادل بزينة كاحلة

لن ، بل هي فوق كل االعتبارات اآلنية واملصالح الدنيوية، يف قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا

وكل املامرسـات التـي يامرسـها ، وال سالم وال استقرار بدوهنا، نفرط يف ذرة من تراهبا

نرفضها وترفضها األمـة كـام تـرفض ، العدو من استيطان وهتويد هي أمور غري رشعية

 .ل ذاتهاالحتال

ـُه ال إن أرض فلسطني إسالمية وستبقى كذلك مهام تكالبت عليهـا اخلطـوب   إِنَّ

 .]٨٧:يوسف[ َييْئَُس ِمْن َرْوِح اهللاَِّ إِالَّ الَْقْوُم الَكافُِرونَ 



  

  
  

  

  
  »٣«ت ال  

 :فقـال عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيامً اهللاََّ َوَمالئَِكتَ  نَّ إِ  َ  ُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ]٥٦:األحزاب[

اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد، وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـة 

 .الراشدين
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يا واِهلبات، جييُب دعوَة املضطّرين ويكِشف زل العطايِب الّدعوات، ُجم احلمد هللا ُجم 

السوء وينزل الّرمحات، أمحده تعاىل وأشُكره، وأثني عليه وأستغِفره، له اخللق واألمـر، 

نا ما أحلمك،  نا ما أعظمك، سبحانك ربَّ وبيده تدبري األرض والسَموات، سبحانك ربَّ

ا، وأِجرنـا مـن خـزِي الـدنيا ُتطاع فتشكر، وُتعَىص فتغِفر، سرتَت عيوبنا، فـاغِفر ذنوبنـ

 .وعذاب اآلخرة

َوُهَو  وأشهد أن ال إلَه إال اهللا وحده ال رشيك له، يعطي ويمنع، وخيفض ويرفع،

ِميُد  تَُه َوُهَو الَْوِيلُّ اْحلَ ُل الَْغيَْث ِمْن َبْعِد َما َقنَطُوا َوَينُرشُ َرْمحَ   .]٢٨:الشورى[ الَِّذي ُينَزِّ

ـــف يعىصـــ ا ـــًا كي ـــا عجب ـــهفي   إلل

  وهللا يف كــــــــــــل تـحــــــــــــريكةٍ 

ــــــة   ويف كــــــل شـــــــيٍء لـــــــه آي
 

ــــــد ـــــف جيحـــــده اجلاح   أم كي

  ويف كــــــل تســــــكينٍة شاهـــــــد

ــــــد ــــــه الـواح ـــــىل أن ـــــدل ع   ت
 

فُأجيـب قبـل أن يـربَح ، علَّق بربـه رجـاُه وجناَنـه، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

 .وسّلم تسليًام كثًريا، صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه، مكاَنه

 ةم ألنفسنا أعامالً صاحلقدِّ أوصيكم ونفيس بتقوى اهللا وأن نُ 

إِالَّ َمـْن َأَتـى اهللاََّ * َيـْوَم ال َينَْفـُع َمـاٌل َوال َبنُـوَن . .Qبيض وجوهنا يوم نلقاه مباركه تُ 

 .]١٠٦:آل عمران[ وهٌ َيْوَم َتبْيَضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُج .. ]٨٩:الشعراء[ بَِقْلٍب َسلِيمٍ 

تـود لـو أن بينهـا  نفٍس ما عملت من خٍري حمرضًا وما عملت من سـوءٍ  يوم جتد كلُّ 

ْمِع َذلَِك َيْوُم التََّغاُبنِ . .وبينه أمدا بعيداً   .]٩:التغابن[ َيْوَم َجيَْمُعُكْم لِيَْوِم اْجلَ



  

  
  

  

  
  د اات 

ه إلينـا ِكـرِّ قلوبنـا وأن يُ زينـه يف بـب إلينـا اإليـامن ويُ بمنه وكرمه أن ُحي  Qنسأل اهللا 

 .الفسوق والعصيان وجيعلنا من الراشدينالكفر 

سـنقف وإيـاكم مـع الـزوار مـع الضـيوف الـذين اليـوم؟ مـع مـن سـنقف وإيـاكم 

 .نستقبلهم طوال حياتنا

 ؟من هؤالء الضيوف من هؤالء الزوار

 مـن النـاس، الن الضيف ال يطيـل، Qهؤالء الضيوف هلم مدة حمددة يعلمها اهللا 

 .من حيسن استقبال هؤالء الضيوف والتعامل معهم

فاملصيبة تزورك يا عبد اهللا وهلا مدة حمددة يبتليك اهللا ، من هؤالء الضيوف املصيبة

أتشكو حالك إىل الناس أم تشكو حالك إىل امللـك جـل وعـال ولسـان ، هبا أتصرب أم ال

 .]٨٦:يوسف[ إِنََّام َأْشُكوا َبثِّي َوُحْزِين إَِىل اهللاَِّ: حالك

أتتذلل ملخلوق أم تقول إنا هللا وإنا إليه راجعـون وتصـرب  تأتيك املصيبة يا 

 .وإنام الصرب عند الصدمة األوىل

أم تنسى حال ، ومن هؤالء الضيوف النعمة والعافية يبتليك اهللا هبا أتشكر أم تكفر

ْنَعْمنَا َعَىل اِإلنَساِن َأْعَرَض َوَنأَى َوإَِذا أَ : النعمة وتسأل وجتأر حال النقمة كام قال تعاىل

ُّ َكاَن َيئُوًسا ُه الرشَّ  .]٨٣:اإلرساء[ بَِجانِبِِه َوإَِذا َمسَّ

ومن هؤالء الضيوف هذه األيام و هذه الدقائق التـي نعيشـها مـا هـي إال ضـيوف 

وعـىل  ابن ادم أنا يوٌم جديد: وما من يوم ينشق فجره إال و ينادي، حتل علينا ثم تنطلق

ومـا أنـت يـا ابـن ادم إال أيــام ، غتنمني فـأين ال أعـود إىل يـوم الوعيـداعملـك شـهيد فـ

 .معدودات إذا ذهب يوٌم ذهب بعضك حتى تنتهي ويقال مات فالن

بالـذكر  امآلهاها بام تريد ساعة كل ساعة خزانة فارغة فأمآل »٢٤«اليوم 



 
 

 

 والكف والعصيان فإذا ما انتهت الساعة  بالرش امآلهاأو ، ن واإلحسان واإليامنآوالقر

اْقـَرْأ كِتَاَبـَك : ُأغلقت تلك اخلزانة ولن ُتفتح إال يوم القيامـة وحينئـٍذ يقـال لـك

 .]١٤:اإلرساء[ َكَفى بِنَْفِسَك الْيَْوَم َعَليَْك َحِسيبًا

علينـا املـرض يبتلينـا اهللا ليكفـر اهللا بـه مـن خطايانـا حيلـون  ذينومن الضـيوف الـ

 .رنا بنعمة العافيةذكّ متحن صربنا ويُ وي

هـذا الضـيف املبـارك ، نـزل فيـه القـرانومن هؤالء الضيوف شهر رمضان الذي أُ 

معدودات ثم ينطلق فمن الناس من يغتنم هذا الضيف فيفـوز  الذي يستمر عندنا أياماً 

 .ط فيه وخيرج من بني يديه بال يشءفرِّ ومن الناس من يُ ،بالعتق من النريان 

الزائر األخري الذي ليس بعده زائر والضيف الذي ، ؤالء الضيوف والزوارومن ه

 .ليس بعده ضيف إال وهو املوت مفرق اجلامعات وهادم اللذات وميتم البنني والبنات

 .والبد من وقفة مع هذا الضيف األخري

 كلنا ال حيبه فلامذا؟، كلنا يكره هذا الزائر األخري

بل الرفيق «: ّري بني البقاء يف الدنيا واملوت قالحني ُخ ^ أن النبي مع  ؟ملاذا نكرهه

فهذا .وعىل دربه سار أصحابه الذين كانوا يرحبون باملوت وحيسنون استقباله ،»األعىل

يأتيه املوت فتبكي زوجته وتولول وتقول وكرباه عليـك ^ بالل بن رباح مؤذن النبي 

ال تقويل وكرباه بل قـويل وطربـاه « بالل  فقال،حزناه عليك يا بالاله أيا بالاله و

 .»وصحبه اً نلقى األحبة حممد غداً 

اللهم إين أحب لقاءك فأحـب لقـاءي  « :يأتيه املوت فيقول  وهذا أبو هريرة

 .»مرحبا باملوت حبيبا جاء عىل فاقة



  

  
  

  

  
  د اات 

 ُترى ما الفارق بيننا وبينهم؟

 ملاذا نكره قدومه؟ ملاذا نخاف زيارته؟ 

 ؟لقلب وجالً من ذكرهملاذا يرتعد ا 

 لو عصيت آدميـاً : قيل ومل؟ قالت، أحتبني املوت؟ قالت ال: قيل ألحدى التابعيات

 .ما أحببت لقاءه فكيف أحب لقاء اهللا وقد عصيته

  فـإن املـوت قـد حانـا يا نفـس تـويب 
 

  

  مـازال فتانـا واعيص اهلـوى فـاهلوى
 

 ؟أم نحن من اخلارسين األشقياء ؟هل نحن من الفائزين السعداء

أجتـزع مـن : ملا حرض أبا عطية املوت جـزع منـه فقـالوا لـه: قال سعيد بن أيب عطية

 ين يذهب يب؟؟مايل ال أجزع وإنام هي ساعة ثم ال أدري أ: املوت؟ قال

   وكيــف تنــام العـــني وهــي قريـــرةٌ 
 

ــــــزُل  ــــــني تن ــــــدر يف أي املحل    ومل ت
 

يـا بنـي «: ملا حرضت أمحد بن خرضويه املنية ُسئل عن مسألة فدمعت عينـاه وقـال

كنت أدق بابه مخساً وتسعني سنة وها هو يفتح الساعة، ال أدري يفتح بالقبول والسعادة 

 .»؟؟؟أو الشقاوة فأّنى يل أوان اجلواب

  املــوت بــاب وكــل النــاس داخلــه

ـــيمٍ  ـــدار دار نع ـــام  ال ـــت ب   إن عمل
 

  يا ليت شعري بعد املوت ما الـدار

  طــت فالنــار يــريض اإللــه وان فرّ 
 



 
 

 

أصبحت من  :فقال وهو يموت فقيل له كيف أصبحت؟دخلوا عىل الشافعي 

 اهللا واردا الدنيا راحال ولإلخوان مفارقا ولسوء عميل مالقيا ولكأس املنية شاربا وعىل

 :نشأ يقولأوال ادري أروحي تصري إىل اجلنة فأهنيها أم إىل النار فأعزهيا ثم 

ــذاهبي  ــاقت م ــي وض ــا قلب ــا قس   ومل

ـــــه  ـــــام قرنت ـــــي فل ـــــاظمني ذنب   تع

  فام زلت ذا عفٍو عـن الـذنب مل تـزل 
 

ــ   ام لّ جعلــت رجــاءي نحــو عفــوك ُس

  بعفــــوك ريب كــــان عفــــوك أعظــــام 

ـــــ   ة وتكرمـــــا نَّ َجتـــــود وتعفـــــو م
 

الوفاة بكى فقيل له ما يبكيك؟ قال انتظر من اهللا  ملا حرضت إبراهيم النخعي و

 .يبرشين باجلنة أو بالنار رسوالً 

ض وجوهنـا بـيّ عـامالً تُ أهل عملنـا ؟منا ماذا قدّ  :

 .؟هل عملنا أعامالً تثبتنا عند قدوم املوت ؟يوم نلقى اهللا

ِيتَ َأَحَدُكُم املَْْوُت َفيَُقوَل َربِّ : ل وعالجل قا
َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم ِمْن َقبِْل َأْن َيأْ

نيَ  اِحلِ َق َوَأُكْن ِمَن الصَّ دَّ ْرَتنِي إَِىل َأَجٍل َقِريٍب َفأَصَّ  .]١٠:املنافقون[ لَْوال َأخَّ

مـا ظـنكم بمـن يقطـع سـفرًا : لما بك؟ فقا:  بعض الناس عند موته فقيل لهحتّرس 

 .ةجّ ال ُح بل دْ م عَ كَ بال مؤنس ويقوم بني يدي َح  موحشاً  ويسكن قرباً ، بال زاد طويالً 

 يا! الفاين للمنصب عشت من يا! الزائل للكريس عشت من يا! للدنيا عشت من يا

 رسول احلبيب أين! يفنى ال منصبك أن ظننت من ويا! يزول ال كرسيك أن ظننت من

ـ ِمـْن : ربه له قال من أين! احلق؟ حبيب أين! اخللق؟ سيد أين! اهللا؟ َوَما َجَعْلنَـا لِبََرشٍ

الُِدونَ  ْلَد َأَفإِيْن ِمتَّ َفُهُم اْخلَ  !؟]٣٤:األنبياء[ َقبْلَِك اْخلُ
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بكم ركعة يف جوف الليل أعتقت رقبتك من النار؟ بكم يوم صـمته يف شـدة احلـر 

اتقيت حر جهنم؟ بكم شهوة تركتها ترجو نعيم األبـد؟؟ أيـن الـزاد الـذي يبلـغ؟ أيـن 

 .. ؟العمل الذي يصلح

وعـاثوا ، وهيـابون املنـون أسـاءوا فخـافوا، فاملرسفون يف املعـايص خيـافون القـدوم

 .ذرونماتوا فال قوا ما كانوا حي، فهابوا

ــــــاه  الهٍ  ــــــام تنعـ ـــــدنياه واأليـ   ب

  عـد لـهكـان يـدري مـا أُ  ويلهو ول

  أو ما جنـت يـده لـو كنـت تعرفـه
 

  والقـــرب غايتــــه واللحــــد مثــــواه 

  ألحزنــــه مــــا كــــان أهلــــــاه  إذاً 

ـــاله ـــاه وي ـــت كف ـــا جن ـــاله مم   وي
 

ا إنَّ هذا الزائر األخري أرسل اهللا لنا برقيـات قبـل وصـوله رمحـًة بنـا لعّلنـ 

 .نتوب لعلنا نرجع لعلنا نعود

ا مرض عبد امللك بن مروان مرض املوت جعل يلوم نفسه ويرضب ملّ  

واشتغل بطاعة ، وددت أنني كنت اكتسبت يوما بيوم ما يكفيني: بيده عىل رأسه ويقول

 .اهللا

كـم مـن متكــربين وأعـزاء أذهلـم املـرض كـم مـن أقويــاء  ملـرض يـا انـه ا

 .أضعفهم املرض كم من أغنياء أفقرهم املرض

 ..فيا من استبعد موته وأطال أمله ونيس قربه



 
 

 

  إنَّ الطبيــــــب بطبــــــه ودوائــــــه 

ــداء الــذي    مــا للطبيــب يمــوت بال

ــذي  ــداوى وال ــداوي وامل   مــات امل
 

ــاع نحــٍب  ــى  ال يســتطيع دف ــد أت   ق

  بـــرأ مثلـــه فـــيام مىضـــ أقـــد كـــان 

  جلب الدواء وباعه ومـن اشـرتى
 

 .فاهللا اهللا يف العمل قبل املشيب :

أمـا .. لك ٍف وحني يسلبك إياها تذكره؟ أُ   أحني يعطيك القوة تنساه؟.. يا مسكني

ء املوت فاستعدي أختي قد جا: ض إال وهي تقول للتي تليهــاتعلم أنه ما من شعرة تبيّ 

 .له

 .الشيب رسول اهللا إليك خيربك بدنو أجلك فأعد ملا بعده.. 

  إذا الرجـــال ولـــدت أوالدهـــا 

  وأصــبحت أمراضــها تعتادهــا 
 

ــــادها ـــرب أجس ـــن ك ـــت م   وبلي

ـــادها   تلــك زروع قــد دنــا حصـ
 

 .وأنك مغادر ال حمالة، واعلم أنك عىل سفر

  وإذا رأيــت بنيــك فــاعلم أهنــم

ــ ــيهموصــل البن ــل أب   ون إىل حم
 

  قطعــوا إليــك مســافة اآلجــال

ــــال   وجتهـــز اآلبـــاء للرتحـــــــ
 

مـا ينتظـر .. يا معرشـ الشـيوخ: خ بقولهورحم اهللا احلسن البرصي حني أيقظ الشي

 : احلصاد وأيقظ الشباب بقوله: بالزرع إذا بلغ؟ قالوا

 .إن الزرع قد تبلغه العاهة قبل أن يبلغ.. 
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   عاصــــياً  اهللا يـــراك كـــم بـــدع أيـــا

   والثـــرى واللحـــد اهللا لقـــاء نســـيت

ــرء إذا ــبس مل امل    التقــى مــن ثيابــاً  يل

   ألهلهـــا تـــدوم الـــدنيا كانـــت ولـــو

ـــــى لكنهـــــا ـــــى تفن ـــــا ويفن    نعيمه
 

  ناسـيا وللمـوت الدنيا عىل حريصاً 

  النواصـيا فيـه تشـيب عبوساً  ويوماً 

ـــرد ـــاً  جت ـــو عريان ـــان ول    كاســـيا ك

ــــان ــــول لك ــــاً  اهللا رس ــــاً  حيَّ    وباقي

   هيـا كـام واملعـايص الـذنوب وتبقى
 

 هـي ومـا النتيجـة؟ هـي ومـا، حلظـات الـزمن حسـاب يف عمرك إن ستعيش؟ كم

ا َيا! الصغري أهيا ويا! الكبري أهيا يا  يا النهاية؟ َ  إَِىل  َكاِدٌح  إِنََّك  اِإلنَسانُ  َأهيُّ

اقِـَي : تعاىل وقال، ]٦:االنشقاق[ َفُمالقِيهِ  َكْدًحا َربَِّك  َ َوقِيـَل َمـْن * َكالَّ إَِذا َبَلَغـِت الرتَّ

ــُه الِْفــَراُق * َراٍق  ــاِق * َوَظــنَّ َأنَّ ــاُق بِالسَّ ــِت السَّ ــَك َيْوَمئِــٍذ املََْســاُق * َوالْتَفَّ  إَِىل َربِّ

 .]٣٠:القيامة[

َق  به وإذا! غافل يا ملفك ويفتح! مسكني يا ِسِجلَُّك  ويفتح  *َوال َصىلَّ  َفال َصدَّ

َب َوَتَوىلَّ  ، الصـالة عـىل حيَّ : يقول النداء وسمع األذان سمع،  ]٣٢:القيامة[ َولَكِْن َكذَّ

 نـداء ُجيِْب  مل، وعال جل اهللا معصية يف املقهى عىل جالساً  زال ما وهو، الفالح عىل حيَّ 

 .وعال جل احلق

ا هللا وإنا إليه راجعـون نَّ إ: رجل من السلف يبلغه موت أخ من إخوانه فيقولكان ال

 .واجتهاداً  كدت واهللا أن أكون أنا امليت فيزيده اهللا بذلك جداً 

منك يف الدار التي جتاورك وقبض منها  كان ملك املوت قريباً : افهم يا هذا ما أقول

هللا أعطاك فرصة أخرى ومـد ويقبضك لكن ا، وكان من املمكن أن يغري وجهته، أخاك

   لك يف العمر حتى تفيق فهل أفقت؟



 
 

 

 .لوعظ الواعظني لقد وعظتكم القبــور فلم ترتك مكاناً 

 .؟كم مرة زرهتا  كم مرة استمعت فيها لو عظ القبور؟ ..

والبعـد ، ونكث العهد مع الرب، والرجوع إىل الذنب، إىل من يشكو قسوة القلب

 أمل تسمع أبدا قبل ذلك عن وعظ القبور؟: بعد القرب عن اهللا

 .ورفيقاً  وأنيساً  نك القادم فهل أعددت لك زاداً ازر املقربة لرتى مك

  أتيــــــــت القبــــــــور فناديتهــــــــا 

ـــــــانوا مجيعـــــــاً  ـــــــام خمـــــــرب  تف   ف

  فيـــا ســـائيل عـــن أنـــاس مضــــوا 
 

  أين املعظـــــــم واملحتقـــــــر فـــــــ

ــــرب ــــات اخل ــــا وم ــــاتوا مجيع   وم

ــــيام أ ــــك ف ــــا ل ــــ م ــــرب مُ مىض   عت
 

ننام ونصحوا إىل أن يأيت اليوم الذي ننام فيـه لنسـتيقظ .. كل يوم نموت فيه ونحيا

اكرب  اصغر واملوت نومٌ  النوم موٌت ، خو املوتأعىل نفخة الصور يوم القيامة؟؟ فالنوم 

 .وكام تنامون متوتون وكام تستيقظون تبعثون

لليل وضع يده حتت خده ثم كان إذا أخذ مضجعه من ا«: ^يف احلديث أن النبي 

احلمـد هللا الـذي : لهم أحيا، وباسمك اللهم أموت، وإذا استيقظ قـاللباسمك ا: يقول

 .»أحيــانا بعد ما أماتنا وإليه النشــور

ليذكر اإلنسان املوت كل ليلة مع منامه بل ويذوق طعمه وإمكانية حدوثه إن ظن 

 .دلّ ر أو ُخم عمّ حلظة أنه مُ 

كم من رجل أمسى من أهل الـدنيا .. رب ليل بغري هنار. .رب رشوق بال غروب 
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م مرياث أبيه فلام حل الصباح حلـق قّس وكم من رجل بات يُ .. وأصبح من أهل اآلخرة

 .بأبيه

ونفعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات ، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

لكم ولسائر املؤمنني فاستغفروه انـه أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل و، والذكر احلكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

ونشـكره  -تعاىل  -احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين نحمده 

وأصيل وأسلم عىل عبده ورسوله وخريته من خلقه صلوات اهللا ، ونثني عليه اخلري كله

 . لتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدينعليه وسالمه وعىل آله وأصحابه أمجعني وا

وغـريه ٢/٢٩٢«أخرجـه أمحـد ، صـحيح[ »أكثروا من ذكر هادم اللـذات« 

 .]»٦٨٢«وصححه األلباين بشواهده، إرواء الغليل 

 .^هبذا أوىص نبيكم حممد 

وت حـق ذكـره قد مجع التذكرة وأبلغ يف املوعظة؛ فمن ذكر امل، كالم خمترص وجيز 

كـام يقـول ، حاسب نفسه يف عملـه وأمانيـه ولكـن النفـوس الراكـدة والقلـوب الغافلـة

 :القرطبي 

من العيش  فام ذكره أحد يف ضيٍق ، أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق اجلامعات«

واحلي منا ، الباقي منا ومنكم أن يبىل يْم اهللا ليوشكنّ أو،قهاوال سعة إال ضيّ ، عهإال وّس 

كام ، فتأكل حلومنا وترشب دماءنا، كم أن يموت وأن تدال األرض منا كام أدلنا منهاومن

َوُنِفـَخ يف : مشينا عىل ظهرها وأكلنا من ثمرها ورشبنا من مائها ثم تكون كـام قـال اهللا



 
 

 

وِر َفَصِعَق َمن  َامواِت َوَمن يف األْرِض إِالَّ َمن َشاء اهللاَُّ ُثمَّ ُنِفَخ فِي يفالصُّ ِه ُأْخـَرى َفـإَِذا السَّ

يَاٌم َينظُُرونَ 
 .]٦٨: الزمر[ ُهْم قِ

يا إخـواين «: عىل شفري قرب فبكى حتى بل الثرى ثم قال ^لقد وقف نبيكم حممد 

 .]»١٧٥١«وغريه واأللباين يف السلسلة الصحيحة  »٤/٢٩٤«أخرجه أمحد ، حسن[ »ملثل هذا فأعدوا

: يس النـاس يـا رسـول اهللا؟ فقـالمن أك: وسأله عليه الصالة والسالم رجل فقال

له، أولئك هم األكياس ذهبوا برشف الـدنيا  أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعداداً «

 .]وغريه. »١٣٨٤«السلسلة الصحيحة  يفاأللباين  هحّسن[ »وكرامة اآلخرة

 .»بٍّ هبا فرحاً إن املوت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لُ «: يقول احلسن و

 فسـأله رجـل لقيـه إذ  عياض بن الفضيل اهللا ورحم، نكرتُ  ال حقيقة املوت إن

 سـتني منـذ أنـت إذاً  :الفضـيل قال، سنة ستون عمري: الرجل فقال عمره عن الفضيل

 .تصل أن يوشك، اهللا إىل تسري سنة

، نعم: قال معناها؟ عرفت هل :الفضيل قال، راجعون إليه وإنا هللا إنا: الرجل فقال

 عبـد هللا أنه عرف من إن! أخي يا :الفضيل فقال، راجع اهللا إىل وأين، عبد هللا أين عرفت

، مسئول أنه عرف موقوف أنه عرف ومن، يديه بني موقوف أنه عرف راجع اهللا إىل وأنه

 احليلة؟ وما!  فضيل يا: وقال الرجل فبكى، جواباً  للسؤال َفْليُِعدَّ  مسئول أنه عرف ومن

 .يسرية :الفضيل قال

 ومـا مىضـ قـد ما لك اهللا يغفر، بقي فيام اهللا تتقي أن: قال ؟اهللا يرمحك هي ما: قال

 .بقي قد

 .»ما ترك ذكر املوت لنا قرة عني يف أهل وال مال«: ويقول يونس بن عبيد

ٌف  فالتمسـوا ، إن هذا املوت قد أفسد عىل أهـل النعـيم نعـيمهم«:  ويقول مطرِّ
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 هلم عيشـهم وأمنـوا األسـقام فهنيئـاً  لقد أِمَن أهل اجلنة املوت فطاب. ال موت فيه نعيامً 

 .»هلم طول مقامهم

اذكـروا ، وحرشجة الـروح والزفـرات، اذكروا املوت والسكرات 

 . هول املطلع

ونشـاط ، وقناعـة القلـب، تعجيـل التوبـة: من أكثر ذكـر املـوت أكرمـه اهللا بـثالث

، الــرىض بالكفــاف وتــرك، تســويف التوبــة: ومــن نيســ املــوت ابــتيل بــثالث. العبــادة

 .والتكاسل يف العبادة

. وللجامعات مفرقـاً . وللذات هادماً ، وللعيون مبكياً ، كفى باملوت للقلوب مقطعاً 

 .ولألماين قاطعاً 

وبـالنور ، وباألهـل غربـة، وبالسـعة ضـيقا، استبدل األموات بظهـر األرض بطنـا

 .عراة فراداً  جاءوها حفاةً ، ظلمة

وال ، والرفــات جــرياهنم ال جييبــون داعيــا، اهنموالــرتاب أكفــ، اللحــود مســاكنهم

فام أغناهم ذلك مـن يشء ملـا جـاء أمـر ، كانوا أطول أعامرا وأكثر آثارا. يسمعون مناديا

وأزواجهم ، وصارت أمواهلم للوارثني، وما مجعوا بورا، فأصبحت بيوهتم قبورا، ربك

 .آخرين لقومٍ 

ـَام : قـال تعـاىل وجـاءهم مـا كـانوا يوعـدون، حلَّ هبـم ريـب املنـون  َأَفَحِسـبْتُْم َأنَّ

ُكْم إِلَيْنَا ال ُتْرَجُعونَ   .]١١٥: املؤمنون[ َخَلْقنَاُكْم َعبَثًا َوَأنَّ

وال ينفـع عنـد نزولـه ، ليس لدفعه حيلـة يومٌ ، يوم املرصع هل تفكرت يا 

 .ندم

 



 
 

 

: 

، يعلم وسواس الصدورفإنك واقف بني يدي من ، أِزْل عن قلبك غشاوة الغافلني 

َيْوَمئِـٍذ ُتْعَرُضـوَن ال : وحياسب عـىل إصـغاء األسـامع، ومن يسأل عن حلظات العيون

َفى ِمنُْكْم َخافِيَةٌ   .]١٨: احلاقة[ َختْ

، ويمنـع الركـون إىل الـدنيا،  القلـب القـايسلنيِّ ويُ ، ر املوت يردع عن املعايصتذكُّ 

 .وهيون املصائب

 .وت لعلكم تسلمون من حرسة الفوتتذكروا امل

سـكرة املـوت : ال جيتمـع عليـك خصـلتان، اتـق اهللا يـا بـن آدم: يقول احلسـن 

 .وحرسة الفوت

احذر السكرة واحلرسة يفجأك املوت وأنت عىل غرة فال يصـف واصـف قـدر مـا 

 .تلقى وال قدر ما ترى

 .احذر ال يأخذك اهللا عىل ذنب فتلقاه وال حجة لك

يف دمشـق حجـز ليسـافر وأخـرب والدتـه أن  نرشت جملة القصيم السعودية أن شاباً 

ونـام هـذا ، عة كذا وكـذا وعليهـا أن توقظـه إن دنـا الوقـتاموعد إقالع الطائرة يف الس

وأن ، وعلمت أن الرياح هوجاء، سمعت أمه أخبار األحوال اجلوية يف التلفاز، الشاب

يف أن  أن هناك عواصف رمليـة فأشـفقت عـىل وحيـدها فلـم توقظـه أمـالً و، اجلو غائم

 .تفوته الطائرة

يف فراشـه فـر  أتت إىل ابنها لتوقظه فوجدته ميتـاً ، وملا تأكدت أن الرحلة قد أقلعت



  

  
  

  

  
  د اات 

َأْيـنََام َتُكوُنـوا : وصدق ربنا، ومن املقدور ال ينجي احلذر، ويف املوت وقع، من املوت

ُم املَْوْ   .]٧٨:النساء[ ُت َولَْو ُكنتُْم ِيف ُبُروٍج ُمَشيََّدةٍ ُيْدِركُّ

أنظر إىل هذه النامذج التي اصطحبت معها يف قربها ما تتقرب به إىل رهبا لتنـال هبـا 

 : الشفاعة

آخر العرشة املبرشين باجلنة موتا وقد أوىص أن يكـون : سعد بن أيب وقاص

 .ن فيهافِّ فكُ ، أخبئها هلذا: فقال، كان لقي املرشكني فيها يوم بدرصوف  ةبّ شاهد إثباته ُج 

مجع من نفض الغبار الـذي  »سيف الدولة«وها هو عيل بن عبد اهللا بن محدان  

، وأوىص أن توضـع يف حلـده، وعملـه لبنـة بمقـدار الكـف، اجتمع له من غزواته شـيئاً 

 .تهذت وصيّ فِّ فنُ 

أحـد الفقهــاء السـبعة الـذي : الصـديق وهاهو القاسم بن حممـد بـن أيب بكـر 

 .كفنوين يف ثيايب التي كنت أهتجد فيها: أوىص وقال

؟ أي عمل من الصاحلات سيؤنس وحشتك بعد ما حالك أنت يا .. ترى 

أم لبنة جهـاد أم ثيـاب هتجـد أم صـلة رحـم أم ركعـات يف الليـل أم ، موتك؟ جبة قتال

 طاعة والدين أم حسن خلق؟؟

إىل غـري  ةلـقْ نَ تسافر فأين زادك؟؟ أَ  أخي غداً .. اآلن.. اآلن.. ادر من اآلنب.. أخي

 .إىل بالد ربح بغري بضاعة من غري تزود؟ أقدومٌ  مسكن؟؟ أسفرٌ 

 فيهـا دمعـت التـي املباركـة الكريمة الليلة هذه يف وعال جل اهللا إىل لِنَتُْب  مجيعاً  َهيَّا

 واألوبــة التوبــة لنجــدد بنــا تعــالوا، الغيــوب لعــالم القلــوب فيهــا وخشــعت، العيــون

 أحـد وجـه يف التوبـة بـاب يغلـق ال وعـال جل اهللا بأن جازم يقني عىل ولنكن، والعودة



 
 

 

ِة اهللاَِّ إِنَّ : هنار أو ليل يف طرقه ُفوا َعَىل َأْنُفِسِهْم ال َتْقنَطُوا ِمْن َرْمحَ ُقْل َياِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْرسَ

ُنو ِحيمُ اهللاََّ َيْغِفُر الذُّ ُه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ  .]٥٣:الزمر[ َب َمجِيًعا إِنَّ

نََّك  وال، وعــال جــل اهللا إىل أَْقبِــْل ! املعــايص يف نفســك عــىل أرسفــت مــن يــا  َيُصــدَّ

 لك سيغفر اهللا بأن واعلم، رحيم اهللا بأن واعلم، كريم اهللا بأن واعلم، اهللا عن الشيطان

 .وعال جل هللا موحداً  دمت ما ذنب أي

 قال«: قال^  النبي أن  أنس حديث من الرتمذي وسنن مسلم صحيح يفو

أبـايل،  وال منـك كان ما عىل لك غفرت ورجوتني دعوتني ما إنك! آدم بن يا: تعاىل اهللا

 أتيتني لو! آدم بن لك، يا غفرت استغفرتني السامء، ثم َعنَانَ  ذنوبك بلغت لو! آدم بن يا

.»مغفرة بقراهبا ألتيتك شيئاً  يب ترشك ال لقيتني ثم خطايا األرض بُِقَراِب 

احرص عىل زيارة املقابر مرة يف الشهر وادع يف هذه الزيارة ألموات املسلمني  -١

 .من عرفت منهم ومن مل تعرف

: هريـرة أيب عـن الصـحيحنيكـام يف ^ قوله ع جنازة كلام استطعت واذكرشيّ  -٢

عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع  صّىل وكان معها حتى يُ  اً واحتساب من تبع جنازة إيامناً «

من األجر بقرياطني كل قرياط مثل أحد ومن صىل عليها ثـم رجـع قبـل أن يـدفن فإنـه 

 .»يرجع بقرياط من األجر

أوقات فراغك  وامآلمن وقتك يف عمل تندم عليه بعد املوت  اً ال ترصف جزء -٣

 .بام يفيدك يف أمر دنيا أو أمر آخرة

أعـط مـن حرمـك فالـدنيا جيفـة ال .. صـل مـن قطعـك.. اعف عمن ظلمـك -٤

 .تستحق التنازع من أجلها وكلنا عىل سفر منها عاجال أو آجال



  

  
  

  

  
  د اات 

وكلـام كـان إنفاقـك يف الـدنيا أكثـر ، أنفق مالك قبل أن يوزع غدا عـىل الورثـة-٥ 

 .كانت أمالكك يف اجلنة أكرب

 .ةإذا صليت فصل صالة مودع وكأهنا آخر صال -٦

عنـا وصـلوا وسـلموا عـىل  سأل اهللا أن حيسن ختامنا وان ال يميتنا إال وهو راضٍ أ

إِنَّ اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ : عبد اهللا ورسوله فقد أمركم اهللا بذلك فقال تعاىل

ا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَليِْه َوَسلُِّموا َتْسلِيًام  َ  .]٥٦:األحزاب[ َياَأهيُّ

اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم وعىل آل إبراهيم إنـك 

 .وارض اللهم عن أصحابه أمجعني وعن التابعني، جميد محيدٌ 
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أسبغ عىل عباده النعم ودفع عنهم شدائد ، احلمد هللا اجلواد الكريم الشكور احلليم 

، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ذو الفضل العظيم،  الرحيمالنقم وهو الرب

 .واخلري العميم

  إذا كنت تغـدو يف الـذنوب بعيـدا 

  فلقــد أتــاك مــن املهــيمن عفــوه 

  ال تيأسن من لطف ربك يف احلشا 

ــدا    لــو شــاء أن تصــىل جهــنم خال
 

ـــدا ـــاد وعي ـــوم املع ـــاف يف ي   وخت

  ه عليـك مزيـدائـوأفاض مـن نعام

ـــ ـــدايف بط ـــغة وولي ـــك مض   ن أم

  هلـــم قلبـــك التوحيـــداأكـــان  مـــا
 

عبده ورسوله املصطفى الكريم صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه  وأشهد أن حممداً 

 .إىل يوم الدين وسلم تسليامً 

: إن من األمور اجلبّلية الفطرية التي فطر اهللا تعـاىل اإلنسـان عليهـا يف هـذه احليـاة 

ويتحدثون ، يتحدث معهم، مرء يف هذه احلياة من جلساء وأصحابفال بد لل، الصديق

 .يبث إليهم مهومه ويشكو إليهم أحزانه ويستشريهم فيام ُيلّم به من ملامت وأمور، معه

والصــداقة تــدعيم ، ورّغــب يف الســعي إليــه، فاملصــاحبة ممــا حــث اإلســالم عليــه

 .توشّد ألوارص الصال، وتقوية للمودات، للعالقات االجتامعية

ومـن ظـّن أنـه يمكـن أن ، وطبائع البرشـ، من رضورات احلياة

 .يستغني عن صديق يف هذه احلياة فمغرور



  

  
  

  

  
 اوا ا  

، فقـل يل مـن صـاحبك أقـل لـك مـن أنـت، إن ميزان اإلنسان أصدقاؤه 

 والناس تعِرف املرء صاحلًا أو طاحلًا مـن خـالل النوعيّـة التـي شـاكلها والصـحبة التـي

الرجل عىل دين خليله، فلينظر أحدكم من «: بقوله^ َا ولقد جّسد ذلك حمّمد، سايرها

 .]أخرجه أبو داود بإسناد صحيح[ »خيالل

وال يشك عاقل من الناس يف أمهية الصداقة واملؤاخاة يف حياة املسلم وأثرهـا عـىل 

 .نها اختلففاألرواح جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر م، سلوكه وأخالقه

الصـديق  « :ومن أمجل ما قيل يف تعريـف الصـديق مـا قالـه بعضـهم

 .»إنسان هو أنت إال أنه غريك

حني أقطع طلحـة بـن عبيـد  ومثل هذا القول قد روي عن أيب بكر الصديق  

وعـن  أرضًا وكتب له هبا كتابًا وأشهد فيه ناسًا منهم عمر بن اخلطـاب  اهللا 

فرجع طلحـة إىل ، فامتنع عمر، فأتى طلحة بكتابه إىل عمر ليختمه له، مجعنيالصحابة أ

بل عمر لكنّه : واهللا ما أدري أأنت اخلليفة أم عمر؟ فقال أبو بكر: أيب بكر مغضبًا وقال

 .أنا

جاءت وصايا السلف الصالح يف احلث عـىل اختيـار األصـدقاء وانتقـاء 

اصحب َمـن إذا صـحبته زانـك، وإذا «: ل أحدهمومن ذلك قو، األصحاب واألخالء

خدمته صانك، وإذا أصابتك فاقة جاد لك بامله، وإذا رأى منك حسنًة عّدها، وإن رأى 

 .»سيئة كتمها وسرتها، ال ختاف بوائقه، وال ختتلف طرائقه

يا بني إياك وصاحب السوء، فإنه كالسيف املسلول، «: وقال لقامن البنه وهو يعظه

ال يعرف احلليم : ، وَيقبُح أثره، يا بني ثالثة ال يعرفون إال يف ثالثة مواطنيعجبك منظره

وقيل خلالـد . »إال عند الغضب، وال الشجاع إال عند احلرب، وال األخ إال عند احلاجة

الـذي يغفـر زلـيل، ويقبـل ِعلـيل، ويسـد «: أي إخوانك أحب إليـك؟ قـال: بن صفوان



 
 

 

 . »خليل

صحب من ينسى معروفه عندك، ويذكر حقوقك ا«: وقال عيل بن أيب طالب 

 .»عليه

لقد أصبحت الصداقة احلقة من غرائب الـدنيا وعجائـب الزمـان 

فأصـبح ، وذلك ملّا بعـد النـاس عـن املـنهج الصـحيح للـروابط والعالقـات فـيام بيـنهم

حتى ، هاويتفرقون من أجل، جيتمعون عليها، اجتامعهم إال من رحم اهللا من أجل الدنيا

 : إنه ليصُدق فيهم قول القائل

  مــا يف زمانــك مــا يعــزُّ وجــوده
 

  إن رمتـــــه إال صـــــديٌق خملـــــُص  
 

يدرك أن احلصول عىل الصديق الوّيف واخلليل احلميم من  :عباد اهللاواملسلم العاقل 

ولـذلك ينظـر بعـني البصـرية إىل أعـامل ، أصـعب األشـياء إن مل يكـن مـن املسـتحيالت

ومـن سـخط أعاملـه ، فمـن ريض أعاملـه وأخالقـه صـادقه، صـداقتهوأخالق من يريـد 

 . وأخالقه ابتعد عنه

 .»الصاحب للصاحب كالرقعة للثوب، إن مل يكن مثله شانه«: قال األوزاعي 

وملِا للصداقة من أمهية يف حياة املسلم وتأثري عىل سلوكه فقد ذكـر 

: ومـن أمههـا ار صديقه وجليسه عىل وفقهـاجيب عىل املسلم أن خيت، أهل العلم صفات

، وجينبه املحرمات، فإّن ذا الدين يقف به دينه عىل اخلريات، أن يكون ذا دين واستقامة

 . رجى منه مودُة غريهوتارك الدين عدّو لنفسه فكيف تُ ، مما يعود عىل صاحبه باخلري

دب، فإنـه اصطِف من اإلخوان ذا الدين واحلسب والرأي واأل«: قال أحد السلف

 .»ردٌء لك عند حاجتك، ويٌد عند نائبتك، وُأنٌس عند وحشتك، وزيٌن عند عافيتك

واملحبة املبنية عـىل حتصـيل املصـالح الدنيويـة وجلـب املنـافع ، إن الصداقة الزائفة



  

  
  

  

  
 اوا ا  

ت عليها رياح املصلحة فرقتها ومزقتها؛ إذا هبّ ، فإن احلب فيها مصطنع مزيف، العاجلة

 .ساس راسخ وال أصل ثابتبن عىل أألهنا مل تُ 

ُء :قـال تعـاىل، إن كل صداقة يف غري اهللا تعاىل تنقلب يوم القيامـة عـداوة األَِخـالَّ

بَْعٍض َعُدوٌّ إِالَّ املُْتَِّقنيَ 
فاألصدقاء يف هذه احلياة يعادي ، ]٦٧: الزخرف[ َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لِ

ذين بنـوا صـداقاهتم عـىل احلـب يف اهللا ال، بعضهم بعًضا يوم القيامة إال أصدقاء اإليامن

 .والبغض يف اهللا

عليك بإخوان الصدق تعش يف أكنافهم فـإهنم زيـٌن «: قال عمر بن اخلطاب 

يف الرخاء، وعدٌة يف البالء، وال تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره وال تطلعه عىل ّرسك، 

 .»واسترش يف أمرك الذين خيشون اهللا تعاىل

، مـن جمالسـة األرشار ومصـاحبة األنـذال^ حّذر املصطفى لقد 

، وحث عىل اختيار الصديق الصالح واجلليس املؤمن ملا له من نفـع يف الـدنيا واآلخـرة

وكيـف ، ولكم أهيا اإلخوة أن تسألوا أهل السـجون كيـف وصـلوا إىل قضـبان احلديـد

 .لسوءإهنم بال شك بواسطة أصدقاء ا، وضعت يف أيدهيم وأرجلهم القيود

 اسألوا أهل املعايص واملخدرات كيف وقعوا يف ذلك؟

. إن صديق السوء لـو مل جتنـي منـه إال السـمعة السـيئة لكفـاك سـوءاً : 

 .وصديق الصالح لو مل يصلك منه إال السمعة احلسنة لكفاك

ــى األشــعري   ــول اهللا ، فعــن أيب موس ــال^ أن رس ــيس «: ق ــل اجلل ــام مث إن

السوء كحامل املسك ونافخ الكري، فحامـل املسـك إمـا أن حيـذيك، الصالح واجلليس 

وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحياً طيبة، ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابـك، وإمـا أن 

 .]رواه البخاري ومسلم [ »جتد منه رحياً خبيثة



 
 

 

ك قد رضب للجليس الصالح مثالً بحامل املسـ^ وإذا كان رسول اهللا 

أو هيدي لك ، فهو إما أن يعلمك ما ينفعك يف دينك ودنياك، فإنه أعظم من ذلك وأنفع

أو يـدعوك إىل مكـارم األخـالق ، أو حيثـك عـىل طاعـة، أو حيذرك من معصية، نصيحة

بسـببه عـن السـيئات  بتعـدوأقـل مـا تسـتفيده منـه أن ت، بقوله وفعله، وحماسن العادات

وهذه فائدة عظيمة ، وترفعًا عن الرش، فسة يف اخلريومنا، واملعايص رعاية حلق الصحبة

 .ما يشء أرسع يف فساد الرجل وصالحه من صاحبه: وقديًام قيل، ال توزن بيشء

 : قال عدّي بن زيٍد 

  عن املرء ال تسـأل وسـل عــن قرينــه

 وصاحب أويل التقوى تنل من تقاهم

  فكـــــل قـــــرين باملقـــــارن يقتــــــدي

 الرديتصحب األردى فرتدى مع  وال

رواه [ »ال تصاحب إال مؤمناً وال يأكل طعامك إال تقـي«: قال^ ويف احلديث أنه 

 .]أبو داود والرتمذي

وعــّدٌة يف ، زينــٌة يف الرخــاء، إخــوان الصـدق هــم خــري مكاســب الـدنيا

وإن شاورهتم ، إن جالستهم نفعوا: هم كام قيل، ومعونة عىل خري املعاش واملعاد، الشدة

 .وهكذا تكون مصاحبة األخيار أهل العلم والفضل والتقى والصالح، انصحو

والصديق الفاسد واجلليس السوء مما حذر اهللا تعاىل منـه ورسـوله وقـد رضب لـه 

فهو كاحلداد الذي ينفخ يف ، ألنه يؤذي جليسه عىل كل حال، مثالً بنافخ الكري^ النبي 

وطائش قذائفه امللتهبة ، رشار ناره إذا مل يطر يشء من، كريه ويرضب عىل حممى حديده

وهكـذا مـن ، عىل ثيابك وجدت من حديده وناره وكل ما حيـيط بـه رحيـًا منتنـة مؤذيـة

فهو إما أن ينساق معهم ، يصاحب األرشار وأهل السوء والفحش واملعايص عياذًا باهللا

يف إىل مواقـع اإلثـم ومـواطن الريـب فتمسـه نــار املعصـية يف الـدنيا ويصـىل نـار جهــنم 



  

  
  

  

  
 اوا ا  

وإما أن يناله خبيث رائحتهم واقتباس سريهتم فيجد ما يؤذيه من قول وعمل ، األخرى

يْطَاُن لَُه َقِرينًا َفَساَء َقِرينًا:قال اهللا تعالـى  .]٣٨: النساء[ َوَمْن َيُكِن الشَّ

ـــه   ال تصـــحب الكســـالن يف حاجات

  عـــدوى البليــد إىل اجلليــد رسيعـــةٌ 
 

ــر يفُســ ـــم صـــالح بفســـاِد آخ   دُ ك

  واجلمر يوضــع يف الرمــاد فيخُمـدُ 
 

، فكم هلـك بسـببهم أقـوام، وبالء واقع، ناقع مٌّ إن مصاحبة األرشار ُس 

كـم مـن شـاب وفتـى صـغري أو كبـري انحـرف عـن الطريـق ، وكم فسـد بسـببهم أقـران

وسـلك سـبيل اهلـوى والشـيطان الـرجيم بسـبب ، وضل عن اهلـدي القـويم، املستقيم

وأوقعـه يف الضـالل ، وجليس الضاللة الذي قاده إىل اخلـراب واهلـالك، ءصديق السو

واتبع الشهوات ويف املقابل كم من ضال تائٍه ، حتى ترك الصالة، والفساد خطوًة خطوة

قاده اجلليس الصالح إىل جمالس اخلري وحلقات الذكر فهداه اهللا عىل يديه وأصـبح مـن 

 .سابق يف العمل الصالحينافس يف اخلري ويُ ، املتقني :عباد اهللا

وال أدّل عــىل شــدة تــأثري اجللــيس عــىل جليســه والصــديق عــىل صــديقه ممــا رواه 

ملا حرضت أبا طالب الوفاة : عن أبيه قال البخاري ومسلم عن سعيد بن املسيب 

قل ال ! يا عم: وعنده عبد اهللا بن أمية وأبو جهل بن هشام فقال له^ جاءه رسول اهللا 

فأعـاد ، أترغب عـن ملـة عبـد املطلـب: فقاال له. مة أحاج لك هبا عند اهللاإله إال اهللا كل

فـامت عـىل الرشـك . هو عىل ملة عبـد املطلـب: فكان آخر األمر أن قال، ^عليه النبي 

 .وأصبح حطب جهنم بسبب جلساء السوء ودعاة الضاللة

ا عن أثر القـرين إال مـن محـى اهللا ،  ووقـىوهذا كتاب اهللا يقّص عليك حواًرا معّربً

َأءَذا ِمتْنَا * َيُقوُل َأءنََّك ملََِن املَُْصّدقَِني * َقِريٌن  َقاَل َقائٌِل ّمنُْهْم إِّنى َكاَن ِيل :يقول تعاىل



 
 

 

ا ملََِدينُوَن  ِحيِم * َوُكنَّا ُتَراًبا َوِعظَاًما َأءنَّ َلَع َفَرءاُه ِىف َسَواء اْجلَ طَّلُِعوَن َفاطَّ * َقاَل َهْل َأنتُْم مُّ

ِديِن  ينَ * َقاَل َتاهللاَِّ إِن كِدتَّ لَُرتْ  .]٥٧-٥١: الصافات[ َولَْوالَ نِْعَمُة َرّبى لَُكنُت ِمَن املُْْحَرضِ

ونفعني وإيـاكم بـام فيـه مـن اآليـات والـذكر ، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

 .إنه هو الغفور الرحيم، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم، احلكيم

  : اما

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، احلمد هللا عىل إحسانه

، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله الداعي إىل رضـوانه، وحده ال رشيك له تعظيًام لشأنه

 .وسلم تسليًام كثًريا، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وإخوانه

فاسـد أو جمموعـة مـن القرنـاء  كـم ضـل مـن ضـل بسـبب قـرينٍ  :

 .هار فأنقذه اهللا هبم من النار وكم أنقذ اهللا بقرناء اخلري من كان عىل شفا جرٍف ، األرشار

ـــــــاه    فـــــــال تصـــــــحب أخـــــــا الفســـــــق وإيـــــــاك وإي

  فكـــــم مـــــن صـــــاحب أردى مطيعـــــًا حـــــني آخـــــاه

ــــــاه يُ  ــــــا ش ــــــرء م ــــــا امل ــــــاملرء إذا م ــــــرء ب ــــــاس امل   ق

ــــــــىل ال ــــــــاس ع ــــــــباهوللن ــــــــاييس وأش ــــــــاس مق   ن

  حـــــــني يلقـــــــاه وللقلـــــــب عـــــــىل القلـــــــب دليـــــــٌل 
 

، أن تــرى املـرء ال تنبســط أسـاريره إال مــع قرنـاء الســوء - واهللا - وإن مـن اخليبـة

وإن أبطـأ ، إن همَّ بخـري ثبطـوه، ويصطفي لنفسه من جمموع هذه اخلالئق أراذل الناس

دعـاة لـه عـىل طريـق فهـم ، وإن استحيا من منكـر شـجعوه وهونـوه، وهلُ عجّ  عن سوءٍ 

وكانـت عاقبتـه الندامـة ، إن استمر معهم أردوه يف أبأس عاقبـة وأتعـس مصـري، جهنم



  

  
  

  

  
 اوا ا  

 .والعض الشديد عىل اليدين ندًما عىل صحبتهم

من جمالسة أهـل الزيـغ والفسـاد ولنتشـبث بصـداقة أهـل اخلـري فلنحذر 

ـ َواْصِربْ َنْفَسـَك َمـَع : واالستقامة قال اهللا تعاىل ـْم بِالَْغـَداِة َوالَْعِيشِّ ُ الَّـِذيَن َيـْدُعوَن َرهبَّ

ْنيَا َوال ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلبَهُ  يَاِة الدُّ  َعـْن ُيِريُدوَن َوْجَهُه َوال َتْعُد َعيْنَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة اْحلَ

بََع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا  .]٢٨:الكهف[ ِذْكِرَنا َواتَّ

نيـت عـىل تقـوى اهللا تعـاىل اعلموا أن الصـداقة النافعـة هـي التـي بُ  

فهذه الصحبة هي النافعة يف الدنيا ، وشهوات احلياة، بعيدًا عن مطامع الدنيا، ومرضاته

سبعة يظلهـم «: ^قال رسول اهللا ، ألهنا رسيعة االتصال بطيئة االنقطاع، قبل اآلخرة

رجالن حتابا يف اهللا اجتمعـا عليـه وتفرقـا «: وذكر منهم، » ظلهاهللا يف ظله يوم ال ظل إال

 . ]متفق عليه[ »عليه

إن هللا عبـادًا ليســوا بأنبيــاء وال «: ^قــال رســول اهللا : قـال وعـن ابــن عمــر 

شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة لقرهبم من اهللا تعـاىل وجملسـهم منـه، هـم 

هلم يوم  Qالقبائل، تصادقوا يف اهللا وحتابوا فيه، يضع اهللا قوم من أفناء الناس، من نّزاع 

الذين ال خوف عليهم  Qالقيامة منابر من نور، خياف الناس وال خيافون، هم أولياء اهللا 

 .]رواه احلاكم وصححه[ »وال هم حيزنون

 

ــامء  ــد العل ــال أح ــة: ق ــحاب ثالث ــاهلواء: األص ــاحب ك ــدواء، ص ــاحب كال ، وص

فـإذا انقطـع ، فأما الصاحب الذي كاهلواء فهو الذي ال تسـتغني عنـه، داءوصاحب كال

، وحيبـب إليـك ذكـر اهللا، ويـدلك عـىل اهللا، فهو الذي يقربك مـن اهللا، اهلواء عنك مت

وادع ، واسأله، وجالسه، زره، ال تفارقه دائًام وأبدًا ما استطعت، فهذا الصاحب كاهلواء

 .له



 
 

 

ورضبـوا ، ال حتتاج إليه إال وقت الطلـب، نافعوهؤالء أهل امل، وصاحب كالدواء

أمـا أن جتلـس دائـًام ، حتتاج إليه إذا أردت خبزًا ، ان أو اخلبازالفرَّ : مثل، عىل ذلك أمثلة

فهـذا لـيس ، وال أستغني عنك من الصباح إىل املساء، أحبك يف اهللا: وتقول، مع الفران

واملهنـدس ، إلصـالح األبـوابوالنجـار ، واخلياط حتتاجه عندما حتتاج ثوبـاً ، بصحيح

 .فال حيتاج إليه إال وقت احلاجة، للسيارة

، وهـذا الـذي يقربـك مـن النـار، وهـذا السـم الزعـاف، وصاحب كالداء يعديك

وفر منه فرارك ، وهذا اهرب منه - والعياذ باهللا -ويقودك إىل اخلزي يف الدنيا واآلخرة 

 .اهربوتوكل عىل اهللا و، واجعل ثوبك يف فمك، من األسد

إذا رأيـت الرجـل يتهـاون يف تكبـرية اإلحـرام مـع اجلامعـة، «: قال أحـد الصـاحلني

إذا رأيـت اإلنسـان يتهـاون عـن : تـب مـن مرافقتـه وقـالوا: يعنـي، »فاغسل يديك منه

 .فال تصاحبه قيد أنملة، فرائض اهللا

ال تصاحب عاق الوالـدين : ال تصاحب ثالثة! يا بني«: وقال جعفر الصادق البنه

د لعنه اهللا، وال تصاحب فاجرًا فيعديك بفجوره، وال تصاحب كذاباً، فإن الكـذاب فق

 .وهذه من أحسن الوصايا.»يقرب لك البعيد، ويبعد عنك القريب

 .فالصحبة الصحبة

صـاحب الكلـب أهـل الكهـف وهـم صـاحلون فـذكره اهللا يف «: قال ابن كثـري 

 .»القرآن

، ومـا نسـيه سـبحانه،  يف القـرآنوذكـره اهللا، صاحب الصاحلني فترشف هبـم كلٌب 

 .]١٨:الكهف[ َوَكْلبُُهْم َباِسٌط ِذَراَعيِْه بِالَْوِصيدِ : فقال، واهللا ال ينسى

 : جزاء من صاحب الصاحلني ثالثة أمور



  

  
  

  

  
 اوا ا  

 .أن يزيده اهللا علًام وفهًام وتوفيقاً :أوالً 

 .دركه دعوهتم يف الدنياأن تُ  :ثانياً 

 .خرةأن ينال شفاعتهم يف اآل:ثالثاً 

عـن ^  أن رجالً سأل النبـي«: ففي الصحيحني من حديث أنس بن مالك

ال يشء، إال أنـى : قال. وما أعددت هلا؟: قال. يا رسول اهللا متى الساعة: فقال. الساعة

فام فرحنا بيشء فرحنـا بقـول : قال أنس، أنت مع من أحببت: فقال. أحب اهللا ورسوله

وأبا بكر وعمـر، وأرجـو ^ فأنا أحب النبي  قال أنس. أنت مع من أحببت: ^النبي 

 .»أن أكون معهم ُبحبِّي إياهم وإن مل أعمل بعملهم

وعـثامن وعـّيل ومجيــع ، وعمــر، ونحـن نشـهد اهللا أننـا نحــب رسـول اهللا وأبـا بكـر

ونترضـع إىل اهللا بفضـله ، وكل التابعني لنهجه ورضبه املنري، ^أصحاب احلبيب النبي

 .وهو أرحم الرامحني، هم مجيعًا بمنّه وكرمهال بأعاملنا أن حيرشنا مع

 : قال الشافعي 

ــنهم  ــت م ــاحلني ولس ــب الص   أح

  وأكــــره مــــن جتارتــــه املعــــايص 
 

ــــفاعة ــــم ش ــــال هب ــــيل أن أن   لع

  ولـــو كنـــا ســـواء يف البضـــاعة
 

 :فقـال عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيامً اهللاََّ َوَمالئِكَ  نَّ إِ  َ  تَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ]٥٦:األحزاب[

وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـة ، اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد

 .الراشدين

�� ��� ��� �



 
 

 

  

عليـه ولـه  مد هللا الغفور الرحيم سبحانه ال نحيص ثناءً احلمد هللا الكريم احلليم احل

احلمد حتى يرىض وله احلمد إذا ريض واشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال رشيك له رب 

 . األرض والسامء مالك امللك وامللكوت ذي العزة واجلربوت

 : هليإ

ـــــ ـــــا يف ُع ـــــائدًا مهـــــام كتبن   الك قص

ـــن مـــدحيي كلـــه فَأل  ـــت أعظـــم م   ن
 

  أو دم األجفــــان بالــــدمع خطــــت

  ممـــــــا دار يف احلســـــــبان لُّ وأّجـــــــ
 

، ونطق باحلق فمـه، خري برش وطئت الثرى قدمه، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله 

ومن تبعهم بإحسـان إىل ، صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه أمجعني، وجرى يف عرق دمه

 . يوم الدين

ا  اي َ ْسلُِمونَ هللاََّ َحقَّ اتَُّقوْا ا آمنوالَِّذيَن اَأهيُّ  .ُتَقاتِِه َوالَ َمتُوُتنَّ إِالَّ َوَأنتُم مُّ

كلنا يبحث ويريد البيت املسلم السعيد البيت الـذي فيـه املـأوى الكـريم والراحـة 

َوِمـْن آَياتِـِه َأْن : صالح فريد قال جـل شـأنه باته جيٌل البيت الذي ينشأ يف جنَ  ،النفسية

ـًة إِنَّ ِيف َذلِـَك َخَلَق لَُكْم ِمْن َأنُفِس  ًة َوَرْمحَ ُكْم َأْزَواًجـا لِتَْسـُكنُوا إِلَيَْهـا َوَجَعـَل َبيْـنَُكْم َمـَودَّ

ُرونَ   .]٢١:الروم[ َآلَياٍت لَِقْوٍم َيتََفكَّ

 :عىل عنرصين بني الزوجني قائمالبيت املسلم 

ىل باحلـب جيعـل العالقـة قائمـة عـفهـي شـعور متبـادل : مـا املـودةأ، املودة: األول 



  

  
  

  

  
 ا  ن   

 ..الرضاء والسعادة

ْم َولَْو ُكنَْت َفظ�ا : فاهللا سبحانه يقول لنبيه، الرمحة: والثاين  ٍة ِمَن اهللاَِّ لِنَْت َهلُ َفبَِام َرْمحَ

وا ِمْن َحْولَِك   .]١٥٩:آل عمران[ َغلِيَظ الَْقْلِب الْنَفضُّ

يلتقي فيها ، يميةوإذا مل يتوفر هذان العنرصان يف احلياة الزوجية حتولت إىل حياة هب 

وال عالقة وال مودة وال رمحـة وال تقـدير وال ، الرجل واملرأة كام يلتقي البهيم بالبهيمة

، وإنام مشاكل عىل مشاكل حتـى تصـبح حيـاة كـل مـن الرجـل واملـرأة معقـدة، احرتام

وكل هذا نتيجة عدم علم كل من املرأة ، ويرتتب عىل ذلك كراهية اإلنسان حتى لنفسه

 .الواجب واملسؤولية امللقاة عىل عاتقهام جتاه بعضهام البعضوالرجل ب

البيت نعمة ال يعرف قيمته وفضـله إال مـن فقـده وعـاش يف ظلـامت سـجن أو يف 

 ]٨٠:النحل[ َواهللاَُّ َجَعَل لَُكْم ِمْن ُبيُوتُِكْم َسَكنًا: غربة أويف فالة قال تعاىل

ه جيـد املسـلم راحتـه وهـدوء بالـه وفيـه السـكن البيت نعمة من نعم اهللا عىل عبـاد

 .والراحة واملودة يف خضم مشاكل احلياة

ــه زوجتــك ــك أم أوالدك، بيتــك في ــك ، مــن تــأنس إليهــا، رفيقــة درب وتبثهــا آمال

رشيكـة .. وتطلعهـا عـىل إعالنـك وإرسارك، وتشاركك أفراحك وأتراحـك، وآالمك

 .ام مودة ورمحةوجعل بينك، دربك التي جعلها اهللا لك آية وسكناً 

، والعطايـا اإلهليـة، اهلبـات الربانيـة، وبناتـك، أبنـاءك: بيتك يضم فلـذات أكبـادك

ْنيَا، وزينة احلياة الدنيا يَاِة الدُّ  .]٤٦: الكهف[ املَْاُل َوالْبَنُوَن ِزينَُة اْحلَ

ومل تبخل عليـه باملـك ، كي تقيمه وتعمره، بيتك الذي بذلت فيه ثامر جهد شبابك

ــاء والنصــب .. وتفكــريك وجهــدك ــه بعــد التعــب والعن وهــو مــأواك الــذي تــأوي إلي

 ..واللغوب



 
 

 

 

إّن طريق الفوز والنجاة يف الدنيا واآلخرة ال يبدأ إال بِصالح البيوت وتربيتها عىل 

 .اإليامن والقرآن والذكر

: أما اخلسارة فستكون فادحة وعظيمة يوم خيرس اإلنسان أهلـه وُيّضـيع مـن يعـول

ـاُن  ْرسَ وا َأْنُفَسُهْم َوَأْهلِيِهْم َيـْوَم الِْقيَاَمـِة َأال َذلِـَك ُهـَو اْخلُ يَن الَِّذيَن َخِرسُ اِرسِ ُقْل إِنَّ اْخلَ

 .]١٥:الزمر[ املُْبِنيُ 

إن العالقة الزوجية ليست عالقـة دنيويـة ماديـة وال شـهوانية هبيميـة فهـي أسـمى 

ة إذا ترعرعـت ونمـت امتـدت إىل احليـاة وأعىل من ذلـك إذ هـي عالقـة روحيـة كريمـ

 .اآلخرة بعد املامت

ـاِهتِْم َواملَْالئَِكـُة  يَّ َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَهنَا َوَمـْن َصـَلَح ِمـْن آَبـائِِهْم َوَأْزَواِجِهـْم َوُذرِّ

]٢٣:الرعد[ َيْدُخُلوَن َعَليِْهْم ِمْن ُكلِّ َباٍب 

هبام تنطلق مسرية هـذا البيـت فـإذا اسـتقاما حيملها الزوجان و أمانةٌ  

وجتمال بحسـن اخللـق ،عىل منهج اهللا قوالً وعمالً وتزينًا بزينة النفـوس ظـاهرًا وباطنـاً 

أصبح هذا البيت مأوى النور وإشعاع الفضـيلة وأصـبح منطلقـًا لبنـاء  ،والسرية الطبية

صالح الزوجني  جيل صالح وصناعة جمتمع كريم وأمه عظيمة وحضارة راقية يبدأ من

 .وكلكم مسؤول عن رعيته فكلكم راعٍ 

 .هو البيت الذي جعل منهجه اإلسالم قوالً وعمالً  

هو الذي يقوم عىل التوحيد هللا جل وعال والتوكل عليه واالستعانة  

يم الصـالة ونقـ، فعقب تلك اللحظة نؤذن يف أذن املولود اليمنى، به فمنذ حلظة الوالدة



  

  
  

  

  
 ا  ن   

لذا كان من السنة املطهـرة أن تكـون ، واألذان واإلقامة كالمها توحيد، يف أذنه اليرسى

كلامت التوحيد هي أول كلامت يسمعها املولود فور خروجه من رحم أمه وقدومـه إىل 

 .الدنيا

ُكـلُّ َمْولـود ُيولَـُد «: ^كام قال ، االنحرافهو حصانة للفطرة من  

َعاءَ َعَىل ال َساَنُه، َكَام َتنْتُُج البَِهيَمُة َهبِيَمًة َمجْ اَنُه َأْو ُيَمجِّ َ َداَنُه َأْو ُينَرصِّ متفـق  [»ِفطَْرِة َوَأَبَواُه ُهيَوِّ

 ].عليه

وأكثر األوالد إنام جاء فسـادهم مـن قبـل اآلبـاء وإمهـاهلم هلـم «قال ابن القيم 

رًا فلم ينتفعوا بأنفسهم ومل ينفعوا وسننه فأضاعوهم ِصغا ينك تعليمهم فرائض الدوترْ 

 .»آباءهم كباراً 

ويرسـد علـيهم مـن ، ما أمجل أن جيمع األب أبناءه فيقرأ علـيهم القـرآن ويعلمهـم

 .قصص األنبياء والصحابة ويغرس فيهم األخالق العالية

ال إّن أهم رسالة للبيت املسلم هي تربية األوالد الرتبية الصحيحة ال غبش فيهـا و

 .تشوه وال تربية إال بتحقيق القدوة احلسنة يف الوالدين

 .يف العبادات واألخالق

 .يف األقوال واألعامل

يف املخرب واملظهر فيأمر األب أوالده بالصالة وهو أول املصلني ويـأمرهم 

َوالَِّذيَن :قال تعاىل. باألخالق وهو أعالهم ُخلقًا وحيثهم عىل الصدق وهو أصدقهم

َة َأْعـُنيٍ َواْجَعْلنَـا لِْلُمتَِّقـَني إَِماًمـا اتِنَا ُقرَّ يَّ نَا َهْب لَنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذرِّ : الفرقـان[ َيُقولُوَن َربَّ

نَـا َوَتَقبَّـْل :وتدبَّر دعوَة إبراهيم ، ]٧٤ َرّب اْجَعْلنِى ُمِقيَم الصالِة َوِمـن ُذّرَيتِـى َربَّ



 
 

 

الِة َواْصطَِربْ َعَليَْها ال َنْسأَلَُك ِرْزًقا :وقال تعاىل، ]٤٠: براهيمإ[ ُدَعاء َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

 .]١٣٢: طه[ َنْحُن َنْرُزُقَك َوالَْعاقِبَُة لِلتَّْقَوى

ــال  ــًا باختي ــاووس يوم ــى الط   مش

  فقــــال عــــالم ختتــــالون قــــالوا 

ـــــا  ـــــان من   وينشـــــأ ناشـــــئ الفتي
 

  فقّلـــــــــده بمشـــــــــيته بنــــــــــوه

ـــــ ـــــدوهب ـــــن مقل ـــــه ونح   دأت ب

  عــــىل مـــــا كـــــان عـــــوداه أبـــــوه
 

لكن عندما ، وأول من يقلد الطفل أباه وأمه، فاألوالد مفطورون عىل حب التقليد

انشغل اآلباء عن تربية أبناءهم والقيام بالقوامة عىل نساءهم واحلفاظ عىل أبناءهم مـن 

اع جيـل بعـد قرناء السوء والضياع والـدمار عنـد ذلـك حتّطمـت األرس والبيـوت وضـ

 .فليتق اهللا كل اآلباء: جيل

أّن البيت إذا امـتأل بالشـحناء والبغضـاء واملشـاكل واملخاصـامت 

 ووجـد جيـٌل ، انعكسـت كـل هـذه األخـالق عـىل الـنشء، والسب والشتم والقطيعـة

 .ألنه اكتسب هذه األخالق كلها من األبوين األم واألب، فاشل جيٌل  ،خامل

لفـٍة الذي ال يغرس اإليامن وال يستقيم عـىل هنـج القـرآن وال يعـيش يف أُ  إن البيت

َق النفيس هذا ، والفساَد األخالق، والضياَع الفكري، ووئام ينجب عناَرص تعيش التمزُّ

العقوق الذي نجده من بعض األوالد والعالقات اخلارسة بـني الشـباب والـتخيل عـن 

د  عىل القيم واملبادئ الذي يعِصف بفريق من أبناء املسؤولية واإلعراض عن اهللا والتمرُّ

، وفقـد القـدوة، وأمهـل الرتبيـة، ذلك نتيجة حتمية لبيت غفل عن التزكيـة، أمتنا اليوم

 .وتشتَّت شمله

: من صفاته أنه يُرد األمور عند اخلالف إىل اهللا ورسـوله قـال تعـاىل 

وهُ  ٍء َفُردُّ ُسوِل إِْن ُكنتُْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللاَِّ َوالْيَْوِم اآلِخِر َذلِـَك  َفإِْن َتنَاَزْعتُْم ِيف َيشْ إَِىل اهللاَِّ َوالرَّ



  

  
  

  

  
 ا  ن   

َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنَـٍة إَِذا َقَىضـ اهللاَُّ : وقال تعاىل ]٥٩:النساء[ َخْريٌ َوَأْحَسُن َتأِْويًال 

َريَ  ُم اْخلِ ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللاََّ َوَرُسولَُه َفَقـْد َضـلَّ َضـالًال َوَرُسولُُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن َهلُ

 .]٣٦:األحزاب[ ُمبِينًا

سعادته وأنسـه ولذتـه يف ذكـر اهللا ففـي احلـديث الصـحيح عـن أيب  

مثل البيت الذي يذكر اهللا فيه والبيت الذي ال «: ^قال رسول اهللا  :قال موسى 

اجعلوا من صالتكم يف «: ^ويف الصحيح أيضًا قوله .»مثل احلي وامليتيذكر اهللا فيه 

 .»بيوتكم وال تتخذوها قبورا

ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة «:^وقال 

 .]٥٣٩/ ١، ٧٨٠رواه مسلم يف صحيحه ح [ »البقرة

رواه [ »ملرء يف بيته إال املكتوبةعليكم بالصالة يف بيوتكم فإن خري صالة ا«: ^وقال 

 .]مسلم

يف هذه األحاديث وغريها دليل عىل مرشوعية إحياء البيـوت وتنويرهـا بالتسـبيح 

والتهليل والتكبري وقراءة القرآن وصالة النافلة وإذا خلـت البيـوت مـن الصـالة ومـن 

 . الذكر كانت قبورًا موحشة ولو كانت قصوراً 

نـًا للشـياطني سـكاهنا مـوتى القلـوب وإن كـانوا فبدون الـذكر تغـدو البيـوت مكا

 .أحياء

ـُه َيـْوَم الِْقيَاَمـِة :قال تعاىل َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ لَـُه َمِعيَشـًة َضـنًكا َوَنْحُرشُ

ْمحَِن ُنَقـيِّْض لَـُه َشـيْطَاًنا َفُهـَو لَـ: Qوقال  ]١٢٤:طه[ َأْعَمى ُه َوَمْن َيْعُش َعْن ِذْكـِر الـرَّ

 .]٣٦:الزخرف[ َقِرينٌ 

ــه   ــاجرات واملهــاترات ورضب الوج ــن املش ــد ع ــت البعي هــو البي

ما حق امرأة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت «: ^واإلهانة واإلذالل سئل النبي 



 
 

 

سنن أيب داود [ »وتكسوها إذا اكتسبت وال تقرب الوجه وال تقبح وال هتجر إىل يف الفراش

 .]»١٨٥٠«وابن ماجه ح  »٤/٤٤٧«وأخرجه أيضا أمحد . »٢١٤٢«ح 

َعَل : قال تعاىل وُهنَّ بِاملَْْعُروِف َفإِْن َكِرْهتُُموُهنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيْئًا َوَجيْ َوَعاِرشُ

ا َكثًِريا  .]١٩:النساء[ اهللاَُّ فِيِه َخْريً

ــًا أن   ــيس رشط ــًا ل ــون قرص ــًا أن يك ــيس رشط ــاألموال ل ــتأل ب يم

 .واملأكوالت واملرشوبات

مـن بـات أمنـاً يف «: ^ولكن يكفيه الكفاف والرضا باملقسوم شعاره قـول النبـي 

صـحيح اجلـامع [ »رسبه معاىف يف بدنه معه قوت يومه فكـأنام حيـزت لـه الـدنيا بحـذافريها

٥٩١٨[. 

يا  «:^قال ،علمني دعاء أدعو به:فقال يا رسول اهللا ^ عّم النبي : جاء العباس 

 .»عم سل اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة

يرحم اهللا هارون الرشيد الذي ملك الدنيا وكان أمريًا للمؤمنني جلـس ذات يـوم 

فعطش فطلب املاء فلام أحرض الكأس قال له قـايض القضـاة يـا أمـري املـؤمنني لـو أنـك 

ثـم قـال لـه يـا فأعطاه فرشب .ُمنعت هذه الرشبة ماذا ستفعل قال سأدفع نصف ملكي

أمــري املــؤمنني لــو ُمنعــت هــذه الرشــبة مــن اخلــروج مــاذا ســتفعل قــال ســأدفع نصــف 

 .قال قايض القضاة تبًا مللٍك ال يساوي رشب ماء إدخاهلا وإخراجها.ملكي

 .يا هلا من نعمة منسية قليٌل شاكرها: بعد قضاء احلاجة يقول وكان عىل 

 .واآلخرة لك وألهلك وألحبابكسل اهللا العافية يف الدنيا  فيا 

، فيه يتغاىض كٌل من الزوجني عن بعض ما ال حيب أن يراه يف اآلخر 

ويضع كالمها يف حسبانه أنه إذا كره يف اآلخر صفة فال بـد أن تكـون فيـه صـفة أخـرى 



  

  
  

  

  
 ا  ن   

ال يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن «: حني قال^ وهذا هو بعينه ما أشار إليه الرسول . تشفع له

 .]أخرجه مسلم وغريه[ »ره منها خلًقا ريض منها آخرك

والـذكر ، ونفعني وإياكم بـام فيـه مـن اآليـات، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

أقول هذا وأسـتغفر اهللا أسـتغفر اهللا أسـتغفر اهللا يل ولكـم فاسـتغفروه إنـه هـو ، احلكيم

 .الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، احلمد هللا عىل إحسانه

، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه، لشأنه تعظيامً ، وحده ال رشيك له

 .صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه واتبع سنته إىل يوم الدين

العبـادة فضـعف إيـامن الـزوج تقويـه يتعـاون أفـراده عـىل الطاعـة و 

^ واعوجاج سلوك الزوجة يقّويه الزوج تكامل وقوة ونصيحة وتناصح قال ، الزوجة

رحم اهللا رجالً قام من الليل فصىل وأيقظ امرأته، فصلت، فإن أبـت نضـح يف وجههـا «

ورحم اهللا امرأة قامـت مـن الليـل فصـلت وأيقظـت زوجهـا  رش يف وجهها املاء«املاء 

 .]أخرجه أبو داود وابن ماجه [ »فإن أبى نضحت يف وجهه املاء فصىل،

إذا اسـتيقظ الرجـل مـن الليـل وأيقـظ «: قـال^ عن النبي  أيب هريرة عن و

رواه أبو داود والنسائي وابن [ »امرأته فصليا ركعتني، كتبا من الذاكرين اهللا كثريًا والذاكرات

 ]ماجه واللفظ له

ُتقام فيه ِحلق الـذكر والعلـم فيـتعلم  بيٌت ، وعمليؤسس عىل علم  

 .اجلميع آداب الطهارة وأحكام الصالة وآداب االستئذان واحلالل واحلرام

أساسـه قـائم عـىل احليـاء فهـو يـزرع يف قلـوب أبنـاءه وبناتـه احليـاء  



 
 

 

يعـة فـال يليـق بالبيـت املسـلم أن خيـدش حيـاءه وهيتـك سـرتة بـاألفالم اخلل، واحلشمة

 .واملسلسالت اخلبيثة واملجالت الفاسدة

َس ُبنْيَاَنـُه : قال تعاىل َس ُبنْيَاَنُه َعَىل َتْقَوى ِمَن اهللاَِّ َوِرْضَواٍن َخْريٌ َأْم َمْن َأسَّ َأَفَمْن َأسَّ

 ]١٠٩:التوبة[ املِِنيَ َعَىل َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْهنَاَر بِِه ِيف َناِر َجَهنََّم َواهللاَُّ ال َهيِْدي الَْقْوَم الظَّ 

أرساره حمفوظة وخالفاته مستورة ال ُتفشى ال من قبـل الـزوج وال  

 .من قبل الزوجة

حتى العالقات الزوجيـة يف ، مل يكن ما فيها حمرًما ما، صانمات املجالس تُ رُ ُح  فإنّ 

وامرأتـه فام حيوي البيت من شـؤون العرشـة بـني الرجـل ، صاننظر اإلسالم جمالسها تُ 

روى أمحـد يف مسـنده ، ال يطلع عليها أحد مهـام قـرب، جيب أن يطوى يف أستار مسبلة

: والرجال والنساء قعـود عنـده فقـال^ عن أسامء بنت يزيد أهنا كانت عند رسول اهللا

فأرم القوم أي ، »لعل رجالً يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة خترب بام فعلت مع زوجها«

فـال «: قـال، وإهنن ليفعلن، إهنم ليفعلون، إي واهللا يا رسول اهللا: تسكتوا َوِجِلْني فقل

مسند أمحد  [ »تفعلوا، فإنام ذلك مثل شيطان لقي شيطانة يف طريق فغشيها والناس ينظرون

 .]»٢٠١١«انظر إرواء الغليل لأللباين رقم » ٤٥٧-٦/٤٥٦«

 إىل امرأتـه إن مـن أعظـم األمانـة عنـد اهللا يـوم القيامـة الرجـل يفيضـ«: ^وقال 

 .]»١٤٢«انظر آداب الزفاف لأللباين ص . أخرجه أمحد [ »وتفيض إليه ثم ينرش رسها

يف ظل هذه املعاين يقوم البيت املسلم السعيد عامرًا بالصالة والقرآن ُتظلله املحبـة 

والوئام وتنشأ الذرية الصاحلة فتكـون ُقـرة عـني للوالـدين ومصـدر خـري هلـام يف الـدنيا 

 .واآلخرة



  

  
  

  

  
 ا  ن   

ا ِمـْن َذَكـٍر َأْو ُأنثَـى َوُهـَو ُمـْؤِمٌن َفَلنُْحيِيَنَّـُه َحيَـاًة َطيِّبَـًة : قال تعاىل َمْن َعِمَل َصـاِحلً

 .]٩٧:النحل[ َولَنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

ــدال واالقتصــاد يف املعيشــة واإلنفــاق  ــاىل، شــعاره االعت : قــال تع

وا َوَكاَن َبْنيَ َذلَِك َقَواًما ُفوا َوَملْ َيْقُرتُ  .]٦٧:الفرقان[ َوالَِّذيَن إَِذا َأنَفُقوا َملْ ُيْرسِ

ح َوُيْؤثُِروَن َعـَىل َأْنُفِسـِهْم َولَـْو : قال تعاىل، وسمته اإليثار واجتناب البخل والشُّ

 .]٩:احلرش[ َنْفِسِه َفأُْولَئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ َكاَن ِهبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن ُيوَق ُشحَّ 

، وبيـنهام «: ^قال ، وعالمته الَوَرع وتْرك الشبهات إن احلالَل َبنيِّ وإن احلرام َبـنيِّ

ُمْشتَبِهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد اسـتربأ لدينـه وعرضـه، 

 .]عليه متفق[ »ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام

هو البيت املسلم اخلايل من الصور التي حرمها الشارع عىل جدرانه  

أخرجـه [ »فيـه كلـب أو صـورة ال تدخل املالئكة بيتاً «: يقول^ ورسول اهللا ، ويف فنائه

 ]»٢١٠٦«ومسلم ح ، »٣٢٢٥«البخاري ح 

ب الشـقاء فام بال الكثـريين يغلقـون أبـواهبم يف وجـوه املالئكـة ويسـتدعون أسـبا

 !والقلق ثم هم ينشدون السعادة بعد ذلك؟

بسيط يف كل جوانبه ما دية ومعنويـة بعيـد عـن اإلرساف يف املأكـل  

 .واملرشب

ـيَ : قال تعاىل ُبوا َوال ُتْرسِ وا فُ ا َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْرشَ

فِنيَ إِنَُّه ال ُحيِبُّ املُْ   .]٣١:األعراف[ ْرسِ

حيبون أن يتطهروا  هو البيت الطاهر النظيف ظاهرًا وباطنًا فيه أناٌس  



 
 

 

 .واهللا حيب املطهرين

يقوم عىل قواعد ثابتة من السكينة واهلدوء واملودة والرمحة وهو بعيد  

ِمـْن َصـْوتَِك إِنَّ َأنَكـَر  َواْغُضـْض : عن الضوضاء ورفع األصوات هذا البيت شـعاره

ِمريِ   .]١٩:لقامن[ األَْصَواِت لََصْوُت اْحلَ

ومـن ،قـوق حهو الذي فيه يعلم الزوج أن للزوجة حقوق وعليها  

وُهنَّ : أول هــذه احلقــوق للزوجــة معارشهتــا بــاملعروف امتثــاالً لقولــه تعــاىل َوَعــاِرشُ

  .]١٩:النساء[ بِاملَْْعُروِف 

البيــت ثقيــل الطبــع يسء  يــف تكــون الراحــة والطمأنينــة يف البيــت إذا كــان ربُّ ك

فلو تأخر عنـه الغـداء أو العشـاء دقـائق مـأل ، يف الغضب يف الرضا رسيعٌ  العرشة بطيءٌ 

إذا دخل البيت فكثري املّن وإذا خرج فميسء الظن قليل املزاح ، أجواء البيت سبًا وشتامً 

 .سقط للهيبة مذهب للمروءةاملزاح مع زوجته مُ واملالحظة مع زوجته يظن أن 

يرى أن مسـاعدهتا ، ورائحته نتنة باليةطالبها بالتجمل والتزين له ويأيت هلا بثياب يُ 

أكمـل «: ^قـد فعـل ذلـك وقـال ^ يف البيت عمل مشينًا مع أن خري اخللق الرسول 

مــذي وقــال حســن رواه الرت[ »همئاملــؤمنني إيامنــاً أحســنهم خلقــاً وخيــاركم خيــارهم لنســا

 .]صحيح

يقـول ، فهي أمانـة يف عنقـك، سأل عنها يوم القيامةول عن زوجتك وستُ ئأنت مس

مسـكينة ، أي أسريات عندكم »فاتقوا اهللا يف النساء، فإهنن عوان عندكم«: ^ الرسول

وال ، مها لـك أبوهـا لتكـون يف محايتـك ورعايتـك وإكرامـكسـلّ ، زوجتك أهيا الرجل

بوها ماذا تصنع هبـا؟ وال تـدري أمهـا مـاذا تصـنع هبـا؟ وال يـدري أخوهـا وال يدري أ

لكن ، يضيع األوالد تعذهبا يف البيت فال خترب أهلها حتى تعيش معك وحتى ال، أقارهبا



  

  
  

  

  
 ا  ن   

 .اهللا يعلم ويرى ويطلع عىل حالك وحاهلا

ــول  ــول الرس ــرية يق ــا أس ــة اهللا، «: ^إهن ــذمتوهن بكلم ــدكم أخ ــوان عن ــن ع إهن

خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم «: ^وكان يقول، »تم فروجهن بكلمة اهللاواستحلل

 ]»١٩٧٧«باب حسن املعارشة  -كتاب النكاح : أخرجه الرتمذي، صحيح[ »ألهيل

فأهلـه حيبونـه ، أفضلكم عنـد اهللا منزلـة مـن كـان أفضـلكم وأحسـنكم عنـد أهلـه 

ي ليس فيه خري ألهله لـيس إن الذ، وحيرتمونه ملعاملته احلسنة واهللا حيبه من أجل ذلك

 .فيه خري لنفسه أو للناس

ومن حقوق الزوجة كـف األذى عنهـا وذلـك مراعـاة شـعورها فـال يمـدح امـرأة 

كام عليه أن يسرت ما بينه وبينها من ،أمامها وال يرفع يده عليها خاصة أمام أهله وأهلها 

 .مشاكل وأرسار ومن أبشع األمور وأفظعها رضهبا أمام أوالدها

 فعل ذلك تصغر األم أوالدها وتضعف شخصيتها فال تقدر عىل تربية أبناءها  ومن

تذكر قبل أن ترفع يدك عىل زوجتك أن اهللا أقوى منك فإذا دعتـك قـدرتك عليهـا 

 .فتذكر قدرة اهللا عليه

ومن حقوق الزوجة أمرهـا بـاملعروف وهنيهـا عـن املنكـر وتبصـريها بـأمور دينهـا 

  .لمة الطبية واملوعظة احلسنة النافعةوذلك عن طريق الك

 .هو الذي يعطي زوجته حقها من التلطف واملزاح 

 .هو الذي حيسن احلديث مع زوجته بالكلمة الطيبة 



 
 

 

يُنِفْق ُذو : لبخرسف وال يهو الذي ينفق عىل أهله يف اعتدال فال يُ  
لِ

 .وليعلم أن أفضل الصدقة دينار ينفقه عىل أهله ]٧:الطالق[ َسَعتِهِ  َسَعٍة ِمنْ 

ربنـا هـب لنـا مـن ،رب العـاملني  اللهم أصلح بيوتنا ونورهـا بـاإليامن والتقـوى يـا

 .أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما

 ابـهعىل رسـول اهلـدى فقـد أمـركم اهللا بـذلك يف كت -  - هذا وصلوا

ا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَليِْه َوَسلُِّموا َتْسلِيامً  نَّ إِ  :فقال َ اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ]٥٦:األحزاب[ 

لهـم عـن اخللفـاء األربعـة وارض ال، اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد

 الراشدين

�� ��� ��� �



  

  
  

  

  
 وا ا  

 

سـبغ أمحده سـبحانه وأشـكره مُ ، نشئ السحاب الثقالدبر األحوال ومُ احلمد هللا مُ  

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ، له احلمد يف األوىل واآلخرة وإليه املآل، النعم واإلفضال

 ، املتفرُد بالعظمة واجلالل، ال رشيك له الكبري املتعال

  يا من يـرى مـد البعـوض جناحهـا

ــرى منــاط عرو ــا يف نحرهــاوي   قه

  ويــرى خريــر الــدم يف أوداجهـــا 

  ويــرى وصــول إذا اجلنــني ببطنهــا 

  ويرى مكـان الـوطء مـن أقـدامها 

  ويرى ويسمع حس ما هـو دوهنـا 

ــــا ــــو هب ــــة متح ــــيل بتوب ــــنن ع   ام
 

ـــل  ـــيم األلي ـــل البه ـــة اللي   يف ظلم

ــام النحــل  ــخ مــن تلــك العظ   وامل

ـــل  ـــل يف مفص ـــن مفص ـــنقال م   مت

  يف ظلمــــة األحشــــا بغــــري متقــــل 

   ســــريها وحثيثهــــا املســــتعجليف

  يف قــــاع بحــــر مظلــــم متهــــول 

ـــان األول ـــي يف الزم ـــان من ـــا ك   م
 

 أزالواالذين ، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممًدا عبده ورسوله رّبى الصفوة من الرجال

 .صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه خري صحب وآل، معامل الكفر والضالل

ُقـ َيا ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ ـا  َيـا*  وا اهللاََّ َحـقَّ ُتَقاتِـِه َوال َمتُـوُتنَّ إِالَّ َوَأْنـتُْم ُمْسـلُِمونَ َأهيُّ َ َأهيُّ

ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَام ِرَجاًال  النَّاُس اتَُّقوا َربَّ

يبًا َكثًِريا َونَِساًء َواتَُّقوا اهللاََّ الَِّذي
. ]١:النساء[  َتَساَءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللاََّ َكاَن َعَليُْكْم َرقِ

ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللاََّ َوُقولُوا َقْوًال َسِديًدا َيا َ ُيْصـلِْح لَُكـْم َأْعَاملَُكـْم َوَيْغِفـْر لَُكـْم *  َأهيُّ



 
 

 

 .]٧١:األحزاب[ ُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعظِيًام ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِِع اهللاََّ َوَرُسولَ 

، »الظُّْلُم ُظُلَامٌت َيْوَم الِْقيَاَمةِ «: فيام رواه البخاري ومسلم وأمحد^ قال رسول اهللا 

ــه ــىل أكمــل وج ــدل ع ــا الع ــرة يقــام فيه ــة احلقــوق يف اآلخ ــك ألن حمكم ــتص ، ذل فيق

 .ةعامّ  ظامليهم سادة كانوا أو وعجاموات من وإنساً  للمظلومني جناً 

: ^وإذا كان عدوان الشاة عىل الشاة يستدعي القصاص يومئذ كام قال املصطفى 

اِة الَْقْرَناءِ « ْلَحاِء ِمَن الشَّ اِة اْجلَ ُقوَق إَِىل َأْهلَِها َيْوَم الِْقيَاَمِة َحتَّى ُيَقاَد لِلشَّ نَّ اْحلُ مسلم  [ »لَتَُؤدُّ

  ]وأمحد والرتمذي

ٍة «:^امـرأة هرهتـا املـاء والطعـام يـدخلها النـار يقـول ومنـع  َبِت اْمـَرَأٌة ِيف ِهـرَّ ُعـذِّ

َسَجنَتَْها َحتَّى َماَتْت َفَدَخَلْت فِيَها النَّاَر َال ِهَي َأْطَعَمتَْها َوَال َسـَقتَْها إِْذ َحبََسـتَْها َوَال ِهـَي 

وقطع شجرة نافعـة لغـري مصـلحة ، ]مسلمالبخاري و [ »َتَرَكتَْها َتأُْكُل ِمْن َخَشاِش اْألَْرضِ 

ُب اهللاُ َرْأَسـُه يف «: ^يستوجب تصويب رأس القاطع يف النار يقول  ْدِر ُيَصوِّ قاطُِع السِّ

 ]رواه البيهقي يف الكربى وحسنه األلباين [ »النار

من أي ملة أو دين أو ، كان أو غري مؤمن مؤمناً ، فام بالك بمن يظلم أخاه اإلنسان

ذهب؟ بـل مـا بالـك بمـن يظلـم أوليـاء اهللا تعـاىل مـن الـدعاة والصـاحلني واآلمـرين م

 باملعروف الناهني عن املنكر؟

 :،قـال تعـاىلإن ميزان اآلخـرة منضـبط عـىل معيـار واحـد يميـز العـدل مـن الظلم

يعُ  َزى ُكلُّ َنْفٍس بَِام َكَسبَْت ال ُظْلَم الْيَْوَم إِنَّ اهللاََّ َرسِ َساِب  الْيَْوَم ُجتْ عدل ، ]١٧:غافر[ اْحلِ

لذلك ورد األمـر بالعـدل والتحـذير مـن الظلـم قرآنـا . ينجى وظلم يركس يف اجلحيم



  

  
  

  

  
 وا ا  

الَّـِذيَن آَمنُـوا َوَملْ : يقـول تعـاىل، وبأشد الصيغ دقة ووضوحا، وسنة يف سياقات كثرية

ُم األَْمُن َوُهْم مُ   .]٨٢:األنعام[ ْهتَُدونَ َيْلبُِسوا إِيَامَهنُْم بِظُْلٍم ُأْولَئَِك َهلُ

وا الَِّذيَن َظَلُموا َوَأْزَواَجُهْم َوَما َكـاُنوا َيْعبُـُدوَن ِمـْن ُدوِن اهللاَِّ َفاْهـُدوُهْم إَِىل  اْحُرشُ

ِحيمِ  اِط اْجلَ  .]٢٣، ٢٢الصافات  [ ِرصَ

ى َعـِن الَْفْحَشـاِء َواملُْنَْكـِر َوإِيتَاِء ِذي الُْقْرَبـى َوَينَْهـ واإلحسانإِنَّ اهللاََّ َيأُْمُر بِالَْعْدِل 

ُرونَ  ُكْم َتَذكَّ  .]٩٠:النحل[ َوالْبَْغِي َيِعظُُكْم لََعلَّ

ْمـُت الظُّْلـَم َعـَىل َنْفِيسـ َوَجَعْلتُـُه «: ^ويقول فيام يرويه عنه نبيه  َيا ِعبَـاِدي إِينِّ َحرَّ

ًما َفَال َتظَاملَُوا  .]مذيرواه مسلم وأمحد والرت[ »َبيْنَُكْم ُحمَرَّ

ألن ، إن التحريم الصارم للظلم مبعثه العدل اإلهلي املطلق والرمحة الربانية الشاملة

َواهللاَُّ ال ُحيِـبُّ  ومـا الفسـاد إال بعـض نتائجـه، الظلم مصدر كل رذيلة ومنبع كـل رش

 .]٢٠٥البقرة [ الَْفَسادَ 

الكفــر  يف الرشــيعة لثالثــة أصــناف تــدور كلهــا بــني »الظلــم«وقــد اســتعمل لفــظ 

  : والكبائر هي

َيا : قال تعاىل ظلم بني املرء وبني اهللا تعاىل وأعظمه الكفر والرشك والنفاق :أوالً 

َك لَظُْلٌم َعظِيمٌ  ْ ْك بِاهللاَِّ إِنَّ الرشِّ   .]١٣:لقامن[ ُبنَيَّ ال ُتْرشِ

بِيُل َعَىل الَّ : قال تعاىل ظلم بني املرء وبني الناس :ثانياً  ِذيَن َيظْلُِموَن النَّاَس إِنََّام السَّ

ْم َعَذاٌب َألِيمٌ  قِّ ُأْولَئَِك َهلُ   .]٤٢:الشورى[ َوَيبُْغوَن ِيف األَْرِض بَِغْريِ اْحلَ

َفِمـنُْهْم َظـاِملٌ لِنَْفِسـِه َوِمـنُْهْم ُمْقتَِصـٌد : قـال تعـاىل ظلم بني املرء وبـني نفسـه :ثالثاً 

اِت بِإِذْ  ْريَ  .]٣٢:فاطر[ ِن اهللاََِّوِمنُْهْم َسابٌِق بِاْخلَ

إذ كـل ظـامل يف حقيقـة األمـر ظـامل ، واألصل يف هذه األصناف كلهـا ظلـم الـنفس

ا َفلِنَْفِسـِه َوَمـْن َأَسـاَء  :لنفسه وكل حمسن حمسن إىل نفسه قـال تعـاىل َمـْن َعِمـَل َصـاِحلً



 
 

 

ٍم لِْلَعبِيدِ  َوَمـا َظَلْمنَـاُهْم َولَكِـْن  :الوقال جل وع، ]٤٦:فصلت[ َفَعَليَْها َوَما َربَُّك بِظَالَّ

 .]١١٨:النحل [ َكاُنوا َأنُفَسُهْم َيظْلُِمونَ 

إن عاقبة الظلـم اخلرسـان وعـدم الفـالح يف الـدنيا واآلخـرة واهللا : 

ـُه ال ُيْفلِـُح الظَّـاملُِونَ :قال تعـاىل، يعاقب عىل الظلم بأنواع العقوبات  ]٢١:األنعـام[ إِنَّ

مـن النـاس  وقرونـاً  وقـد أهلـك اهللا أقوامـاً  ]٤٠:الشورى[ إِنَُّه ال ُحيِبُّ الظَّاملِِنيَ : وقال

كلـام ، قبلنا وما زال هيلك األمم لوجود الظلم يف األرض فصار هذا األمـر سـنة كونيـة

 َوإَِذا َأَرْدَنا َأنْ : اسمعوا لقوله تعاىل، كثر الظلم والفساد يف األرض نزل العقاب األليم

ْرَناَها َتـْدِمًريا فِيَها َفَفَسُقوا فِيَها َفَحقَّ َعَليَْها الَْقْوُل َفَدمَّ  ]١٦:اإلرساء[ ُهنْلَِك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْرتَ

ــِرينَ : تعــاىل وقــال ــا آَخ ــَدَها َقْوًم ــأَْنا َبْع ــًة َوَأنَش ــْت َظاملَِ ــٍة َكاَن ــْن َقْرَي ــْم َقَصــْمنَا ِم  َوَك

تعاىل مل يظلم هذه القرى وهذه األمم ولكن كانت هي الظاملة ظلمت  واهللا، ]١١:األنبياء[

َوَما َظَلْمنَاُهْم َولَكِـْن َكـاُنوا : نفسها وظلمت غريها فحق عليها عقاب رهبا قال تعاىل

 .]١١٨:النحل[ َأنُفَسُهْم َيظْلُِمونَ 

كافرة وال  إن اهللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت: ابن تيمية  يقول شيخ اإلسالم

 . يقيم الدولة الظاملة وإن كانت مسلمة

 .الدنيا تدوم مع العدل والكفر وال تدوم مع الظلم واإلسالم: وهلذا قيل

 ؟متى يظلم اإلنسان

عنـدما يشـعر بـالنقص أو الضـعف فيدفعـه ذلـك للتعـايل والتجـرب :أوالً  إنه يظلم 

 .والعدوان والظلم

خزيـة يرصـفه عـن احلـق ويميـل بـه عـن الرفـق املز غرائـالحـب الشـهوات و :ثانياً 



  

  
  

  

  
 وا ا  

 .والعدل

هبا يورطه يف اجلرأة عىل الدماء واألموال  إليها أو متسكاً  ب الرئاسة وصوالً ُح  :ثالثاً 

والطمع يف ، واخلوف من السلطان حيمله عىل متابعته وارتكاب ما يرضيه، واألعراض

 .ق وأهلهعطائه يؤدي به إىل اخلضوع املطلق والركون وخذالن احل

ألنـه ، وعالج كل ذلـك التوحيـد اخلـالص، وخفياً  وأساس كل هذا الرشك ظاهراً 

ويلزمـه العـدل يف ، حيـرر صـاحبه مـن قيـود املـادة واهلـوى واخلـوف والرهبـة والطمـع

ألن مراقبة اهللا تعاىل والثقة بـه واليقـني بمعيتـه ولقائـه ، الترصفات واحلق يف املعامالت

ومناعًة ضد غرائز التسـلط ، ب الظلم وعزمًا عىل مواجهة أهلهيمأل القلب قوًة عىل جتن

  .والبغي والعدوان والتعلق باجلاه واملال

عد حالة أخـرى جتعـل املظلـوم يف وضـع ل الظلم والرضوخ له يُ إن حتمُّ 

فيـزداد الظـاملون هبـذا ، به مـن أمـر عقيدتـه وعبادتـه اً الظامل بتنازله عن كل ما يراه ضارّ 

ــديناخل ــادا لل ــق وإفس ــتعبادا للخل ــتكبارا يف األرض واس ــوع اس وتكثــريا لألتبــاع . ن

ممـا يـؤدي إىل التقاتـل والتصـارع ، وتنشأ بذلك طبقة مسـتغلة فاسـدة ظاملـة، واألعوان

 . والفتنة

ولـن ، نصيٌب من املسؤولية وحماسبٌة بني يـدي اهللا تعـاىلالظلم لذلك كان ملتحميل 

َقالُوا : مستضعفني يف األرض إال أن تشملهم من اهللا رمحة ينجيهم جواهبم بأهنم كانوا

 فِيَم ُكنتُْم َقالُوا ُكنَّا ُمْستَْضَعِفَني ِيف األَْرِض َقالُوا َأَملْ َتُكْن َأْرُض اهللاَِّ َواِسَعًة َفتَُهاِجُروا فِيَها

 .]٩٧:النساء[ َفأُْولَئَِك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصًريا

 

 املؤمن ينبغي أن تتوفر فيه قوة االنتصار للحق غري ذليـل وال مهـني وال عـاجزإن َّ 



 
 

 

ونَ : قال تعاىل ُم الْبَْغُي ُهْم َينْتَِرصُ  ، ]٣٩ :الشورى [ َوالَِّذيَن إَِذا َأَصاَهبُ

ال جمازا أن تسكت عنه أو تـرىض بـه أو تتحملـه ولـو  لذلك كان من الظلم حقيقةً 

 . طعت اهلجرة عنهكرها إن است

ومرآة تكشـف عمـق الفسـاد يف نفسـية صـاحبه ، إن الظلم سلوك خاطئ منحرف

ـا : لذلك اشتد غضب اهللا تعاىل عليـه وتوعـده بالعقـاب األلـيم فقـال، وسوء خمربه إِنَّ

اِدُقَها َوإِْن َيْستَِغيثُوا ُيَغاُثوا بَِام  ٍء َكاملُْْهِل َيْشِوي الُْوُجـوَه َأْعتَْدَنا لِلظَّاملَِِني َناًرا َأَحاَط ِهبِْم ُرسَ

اُب َوَساَءْت ُمْرَتَفًقا َ  .]٢٩:الكهف[ بِئَْس الرشَّ

ــتُْم  َأَفَمـْن َيتَِّقـي بَِوْجِهـِه ُسـوَء الَْعـَذاِب َيــْوَم الِْقيَاَمـِة َوقِيـَل لِلظَّـاملَِِني ُذوُقـوا َمـا ُكنْ

 .]٢٤:الزمر[ َتْكِسبُونَ 

لظـامل فـام بـال اجلنـدي وهـو مـأمور والسـاكت هذا عقـاب ا: ولعل معرتضًا يقول

املستضعف وهو مغمور؟ واجلواب أن ميزان العدل ال يفرق بني السيد واملسود والتابع 

ـَام  فكلهـم رشكـاء جيمعهـم املصـري الواحـد، واملتبوع والفاعل واملعني عـىل الفعـل ُكلَّ

اَرُكوا ٌة لََعنَْت ُأْختََها َحتَّى إَِذا ادَّ نَا َهُؤالِء  َدَخَلْت ُأمَّ فِيَها َمجِيًعا َقالَْت ُأْخَراُهْم ِألُوالُهْم َربَّ

. ]٣٨:األعـراف[ َأَضلُّوَنا َفآِهتِْم َعَذاًبا ِضْعًفا ِمَن النَّاِر َقاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف َولَكِْن ال َتْعَلُمونَ 

وهتـافني ، ألن الظـامل البـد لـه مـن قـوة تعينـه عـىل الظلـم وجنـد حيمونـه عنـد ممارسـته

 .واستضعافاً  ذاءً حبا أو استبا ورهَ وراضني رغَ ، يشجعونه عليه

وأركاهنـا الظـامل وحاشـيته وأعوانـه والراضـون ، إن دولة الظلم البد هلا من أركان

؛ فإن فقدت هذه األركان مل تقم للظلـم دولـة وال للظـاملني واملسبحون بحمده بحكمه 

 .صولة

ــيمٌ : ىلتعــاقــال إن أكــرب دوائــر الظلــم هــي الرشــك بــاهللا  ــٌم َعظِ ــَك لَظُْل ْ  إِنَّ الرشِّ

ــه كــذب شــنيع وافــرتاء عظــيم عــىل اهللا ]١٣:لقــامن[ ــاً ، Q؛ ألن  ذلــك أن يف اإلرشاك قلب



  

  
  

  

  
 وا ا  

فمـن أرشك ، وهـذا أصـل الظلـم وحقيقتـه، لألشياء يف غري موضعها للحقائق ووضعاً 

ع ربقـة باهللا أو عدل به غريه أو اختذ له سـبحانه نـدا فقـد ارتكـب الظلـم األعظـم وخلـ

 فإن لـه عالجـاً ، وإذا كان أعظم ظلم للنفس هو اإلرشاك باهللا تعاىل. اإلسالم من عنقه

ـَام التَّْوَبـُة : قال جـل شـأنه هو التعجيل بالتوبة وتصحيح العقيدة واالستغفار ناجعاً  إِنَّ

وَء بَِجَهالٍَة ُثمَّ َيتُوُبوَن ِمـْن قَ  ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّ ِريـٍب َفأُْولَئِـَك َيتُـوُب اهللاَُّ َعَلـيِْهْم َعَىل اهللاَِّ لِلَّ

 ]١٧:النساء[ َوَكاَن اهللاَُّ َعلِيًام َحكِيًام 

إال أن هناك ظلام أقل درجـة مـن الرشـك الـذي يـتخلص منـه املـرء بمجـرد التوبـة 

وهو وإن كان أقـل درجـة مـن . النصوح والتوحيد اخلالص؛ هذا الظلم هو ظلم العباد

، مما جيعل أمر التحلـل منـه أشـد عرسـا، ه معلقة برد املظامل ألهلهافإن التوبة من، الرشك

ْلُه ِمنُْه «: قال عليه الصالة والسالم ٍء َفْليَتََحلَّ َمْن َكاَنْت لَُه َمظَْلَمٌة ِألَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه َأْو َيشْ

ٌل َصالٌِح ُأِخَذ ِمنُْه بَِقْدِر َمظَْلَمتِِه َوإِْن الْيَْوَم َقبَْل َأْن َال َيُكوَن ِدينَاٌر َوَال ِدْرَهٌم إِْن َكاَن لَُه َعمَ 

 .]البخاري[ »َملْ َتُكْن لَُه َحَسنَاٌت ُأِخَذ ِمْن َسيِّئَاِت َصاِحبِِه َفُحِمَل َعَليْهِ 

ونفعني وإيـاكم بـام فيـه مـن اآليـات والـذكر ، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

اهللا أسـتغفر اهللا يل ولكـم فاسـتغفروه إنـه هـو أقول هذا وأسـتغفر اهللا أسـتغفر ، احلكيم

 .الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن ال إلـه إال ، وصالًة وسالمًا عىل عباِده الذين اصـطفى، احلمد هللا وكَفى

، وأشـهد أّن سـيّدنا ونبيّنـا حمّمـًدا عبـده ورسـوله، اهللا وحَده ال رشيك له العّيل األعـىل

 .صّىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه، األسنى صاحب النّهج السوي واخللق



 
 

 

منهم من أخذهم اهللا ، الظلم يتمثل يف صور شتى و يف أصناف من الناس كثرية نَّ إ

ومنهم من يعارصنا ومنهم مـن ، بعذاب الدنيا واآلخرة ممن ذكرهم الوحي قرآنا وسنة

 : يأيت بعدنا

 ســتكربون والتجــار املطففــون والفســاق واألغنيــاء امل، مــنهم احلكــام املتــأهلون

 .السابقون واملعارصون من قوم عاد ولوط وصالح

 ــيهم ــاءة إل ــه بإمهــاهلم أو اإلس ــه بالتقصــري يف ، ومــنهم ظــامل أبوي وظــامل أرحام

 .حقوقهم أو التخيل عنهم أو اإلرضار هبم

 وظاملـة زوجهـا يف ، ومنهم ظامل زوجته يف عرضها بالنظر إىل غريها بام ال جيـوز

 .رضه بالنظر إىل غريه بام ال حيلع

  ومنهم الظامل لقومه أو قبيلته أو عرقه بالتعصب هلم وإعانتهم عـيل الباطـل كـام

املعجم رواه الطرباين يف [ »أن تعني قومك عىل الظلم«: إذ سئل ما العصبية؟^ قال الرسول 

 .]الكبري

 و بخيانتهم أو عدم نرصهتم أ، ومنهم من يظلم املسلمني عامة بعدم النصح هلم

 .والتنكر هلم

  ومنهم من يظلـم اإلنسـانية عامـة بالتقصـري يف واجـب الـدعوة إىل اهللا واألمـر

 .باملعروف والنهي عن املنكر

  ومنهم الدول املسلمة الظاملة التي ال تقيم العدل فيسلط اهللا تعاىل عليها عدوها

، الـوثنيالتـي سـلط عليهـا بختنرصـ  كام هـو حـال أمـة موسـى ، ولو كان مرشكاً 

وحـال ، وا ديـنهمدة أصنام أذلوهم وغريَّ واملسيحيني إذ ظلموا فسلط عليهم جبابرة عبَ 

وصـهاينة بنـي ، زمت أمـام جمـوس اهلنـد يف باكسـتانوقد هُ  دول املسلمني الظاملة حالياً 



  

  
  

  

  
 وا ا  

: قال تعـاىل، ..اد الصليب يف العراقبّ وعباد الوثن يف السودان وعُ ، إرسائيل يف فلسطني

 .]١١:األنبياء[ َصْمنَا ِمْن َقْرَيٍة َكاَنْت َظاملًَِة َوَأنَشأَْنا َبْعَدَها َقْوًما آَخِرينَ َوَكْم قَ 

  كام أن منهم الذين خيذلون الدعاة إىل اهللا تعاىل واملجاهدين يف سبيله واملعتقلني

بالتخيل عنهم وإمهال أرسهم وذرياهتم وعدم الدفاع عنهم؛ فإن ، واملهاجرين والشهداء

أو القيام بالتجسـس ، األمر إىل أكل حلومهم والشامتة بام أصاهبم أو أصاب ذرياهتم بلغ

كان ذلك أقرب إىل أعظم الظلـم الـذي هـو ، أو السعي إلطالة حمنتهم، عليهم وقذفهم

يف  ^ وهـذا مـا عـرب عنـه الرسـول، حماربة اهللا ورسـوله بمحاربـة أوليائـه ودعـاة دينـه

ْرِب «: العزة قالاحلديث القديس الذي رواه عن رب  ي�ا َفَقْد آَذْنتُُه بِاْحلَ
 »َمْن َعاَدى ِيل َولِ

 .]البخاري[

، وما ينتظر صاحبه من العذاب، خلطورة الظلم وشدة غضب اهللا تعاىل منه ونظراً  

قص القرآن علينا من أخبـار الظـاملني وعاقبـة أمـرهم يف الـدنيا واآلخـرة مـا هـو كفيـل 

ا َكاُنوا َخاطِئِنيَ  Qهري النفوس فقال بإيقاظ اهلمم وتط  إِنَّ فِْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُمهَ

بَـُة الظَّـاملِِنيَ ، ]٨:القصص[
 َفأََخْذَناُه َوُجنُـوَدُه َفنَبَـْذَناُهْم ِيف الْـيَمِّ َفـانظُْر َكيْـَف َكـاَن َعاقِ

يَْحُة فَ ، ]٤٠:القصص[  .]٦٧:هود[ أَْصبَُحوا ِيف ِدَياِرِهْم َجاثِِمنيَ َوَأَخَذ الَِّذيَن َظَلُموا الصَّ

: ويقـول، كان حيذر املؤمنني من الظلم وحيضهم عىل اتقائـه^ كام أن الرسول اهللا 

ُه لَيَْس َبيْنَُه َوَبْنيَ اهللاَِّ ِحَجاٌب «^ َثَالَثٌة «، ^وقال ، ]البخاريرواه [ »اتَِّق َدْعَوَة املَْظُْلوِم َفإِنَّ

ائُِم ِحـَني ُيْفطِـُر َوَدْعـَوُة املَْظُْلـوِم َيْرَفُعَهـا َفـْوَق الَْغـَامِم َال ُتَردُّ دَ  َماُم الَْعاِدُل َوالصَّ ُم اْإلِ ْعَوُهتُ

بُّ  ــَامِء َوَيُقــوُل الــرَّ ــا َأْبــَواُب السَّ ــْو َبْعــَد ِحــنيٍ  Qَوُتَفــتَُّح َهلَ ــنَِّك َولَ ِيت َألَْنُرصَ رواه [ »َوِعــزَّ

 رواه[ »ظُْلـوِم ُمْسـتََجاَبٌة َوإِْن َكـاَن َفـاِجًرا َفُفُجـوُرُه َعـَىل َنْفِسـهِ َدْعَوُة املَْ «^وقال.]الرتمذي

 .]أمحد



 
 

 

أمـام املسـلمني  وكان عليه الصالة والسالم يستعيذ بـاهللا مـن دعـوة املظلـوم جهـراً 

ُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثَاِء «: هلم بقوله عند اخلروج للسفر والعودة منه تعليامً  َفِر اللَّ السَّ

ْوِر َبْعَد الَْكْوِر َوَدْعَوِة املَْظُْلـوِم َوُسـوِء املَْنْظَـِر ِيف اْألَْهـِل َواملَْـالِ  رواه [ »َوَكآَبِة املُْنَْقَلِب َواْحلَ

 .]النسائي

يف مرض موته فيام ، فأبرأ ذمته من حقوق اخللق، أعطى من نفسه القدوة^ كام أنه 

حتـى   فضل بن العباس وعيل بن أيب طالبإذ خرج متكئا عىل ال، رواه البخاري

أهيا الناس، إنه قد دنا مني خلوف من بني  :أما بعد «: وكان مما خطب، جلس عىل املنرب

فهـذا ظهـري  فمن كنت جلـدت لـه ظهـراً  …أظهركم، ولن تروين يف هذا املقام فيكم 

 فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عريض فليسـتقد منـه، ومـن أخـذت لـه

 . » ...، فهذا مايل فليأخذ منه، وال خيش الشحناء من قبيل، فإهنا ليست من شأينماالً 

وهي دار جزاء وال  - أن جعل يف اآلخرة أيضاً ، ن من رمحة اهللا تعاىل ولطفه بعبادهإ

بينـا رسـول : قـال فعن أنس بن مالك ، لتصالح املؤمنني وتساحمهم جماالً  -عمل 

ما أضحكك يا رسول : فقال له عمر، رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه جالس إذ^ اهللا 

رجالن من أمتي جثيا بني يدي رب العزة فقال أحدمها يا رب : اهللا بأيب أنت وأمي؟ قال

فكيف تصنع بأخيك ومل يبق : فقال اهللا تبارك وتعاىل للطالب، خذ يل مظلمتي من أخي

^ قال وفاضت عينا رسول اهللا  ،يا رب فليحمل من أوزاري: من حسناته يشء؟ قال

فقال اهللا ، إن ذاك اليوم عظيم حيتاج الناس أن حيمل عنهم من أوزارهم: بالبكاء ثم قال

يـا رب أرى مـدائن مـن : فرفع رأسه فقال، ارفع برصك فانظر يف اجلنان: تعاىل للطالب

ألي نبـي هـذا أو ألي صـديق هـذا أو ألي ، ذهب وقصورا مـن ذهـب مكللـة بـاللؤلؤ

، أنت متلكه: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال: قال، هذا ملن أعطى الثمن: د هذا؟ قالشهي



  

  
  

  

  
 وا ا  

فخذ : Qقال اهللا ، يا رب فإين قد عفوت عنه: قال، بعفوك عن أخيك: بامذا؟ قال: قال

اتقـوا اهللا وأصـلحوا ذات « : عنـد ذلـك^ فقـال رسـول اهللا . بيد أخيك فأدخله اجلنة

 .]املستدرك عىل الصحيحني [ »سلمنيبينكم فإن اهللا تعاىل يصلح بني امل

إذا عرفنا أن الظلم حرام وأنه ال يفلح الظاملون فالبد من إزالة الظلم والتقليل منه 

 فام هي طرق إزالة الظلم؟

الدعوة إىل العدل باحلكمة واملوعظة احلسنة من أعظم وسائل إزالة الظلم هي  -١

َسـنَِة  :واللني يف القول والفعل قـال تعـاىل ْكَمـِة َواملَْْوِعظَـِة اْحلَ ـَك بِاْحلِ اْدُع إَِىل َسـبِيِل َربِّ

ْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ  إن اهللا رفيق حيب الرفـق يف األمـر «: ^ وقال ]١٢٥:النحل[ َوَجاِدْهلُ

 .]متفق عليه[ »كله

وهكــذا كــان األنبيــاء علــيهم الصــالة والســالم يــدعون أقــوامهم إىل العــدل وهــو 

 .مهام ظلم وعتا أقوامهم، حيد باحلكمة والرفقالتو

: ^لقولـهاألمر باملعروف والنهي عن املنكر برشـط االسـتطاعة من الوسائل  -٢

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فمن مل يستطع فبلسانه فمن مل يستطع فبقلبـه وذلـك «

جيـوز لغـريه وإنام التغيري باليد يكون خاص بالدرجة األوىل للحـاكم و »أضعف اإليامن

وهلذا قرر أهل العلم أن األمـر بـاملعروف ال يكـون إال  ،إذا كان ال يؤدي إىل رضر أكرب

من هنى عن منكـر فعلـم : وقالوا كذلك، والنهي عن املنكر ال يكون باملنكر، باملعروف

وهـذا يرجـع إىل قاعـدة ، أنه سيؤدي إىل منكر أكرب منه فـال جيـوز لـه النهـي عـن املنكـر

 . املصالح واملفاسداملوازنة بني

: قـال تعـاىل ،ألنـه سـبب يف انتشـار الظلـم عدم الركون إىل الظاملمن الوسائل  -٣

ـُكْم النَّـاُر َوَمـا لَُكـْم ِمـْن ُدوِن اهللاَِّ ِمـْن َأوْ  يَـاَء ُثـمَّ ال لِ َوال َتْرَكنُوا إَِىل الَِّذيَن َظَلُمـوا َفتََمسَّ



 
 

 

ونَ   .لظامل سكوت عن ظلمهوألن الركون إىل ا، ُتنَرصُ

َوإَِذا َرَأْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِيف :قال تعاىل هجر الظامل وعدم إعانته عىل ظلمه -٤

يْطَاُن َفال َتْقُعْد َبْعَد  ا ُينِسيَنََّك الشَّ ِه َوإِمَّ آَياتِنَا َفأَْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِ

ْكَرى َمَع الَْقوْ   .]٦٨:األنعام[ ِم الظَّاملِِنيَ الذِّ

لـيس بــني اهللا ودعـوة املظلــوم «: ^قــال الـدعاء عــىل الظـامل والظلــم بـالزوال -٥

: قال تعاىل عىل لسان نوح،الظاملني دعوا اهللا  هدايةوكان األنبياء إذا يئسوا من  »حجاب

َولِْلُمْؤِمنَِني َواملُْْؤِمنَاِت َوال َتِزدِ الظَّاملَِِني إِالَّ  َربِّ اْغِفْر ِيل َولَِوالَِديَّ َوملَِْن َدَخَل َبيْتَِي ُمْؤِمنًا

يُِضـلُّوا َعـْن : وهذا موسـى يـدعو عـىل آل فرعـون قـال تعـاىل، ]٢٨:نوح[ َتبَاًرا
نَـا لِ َربَّ

ْم َواْشُدْد َعَىل ُقُلوِهبِْم َفال ُيْؤِمنُوا َحتَّى يَ  نَا اْطِمْس َعَىل َأْمَواِهلِ َرُوا الَْعَذاَب األَلِيمَ َسبِيلَِك َربَّ

: يدعو عىل املرشكني مـن قومـه كـام يف غـزوة بـدر الكـربى^ وكان النبي ]٨٨:يونس[ 

 .»..اللهم عليك بقريش ثالثاً «

فالبد لكل إنسان من التوبة من الظلم كل الظلـم فـإن الظلـم ظلـامت يـوم  وختاماً 

اإلنسان وقرر العلامء أهنـا ال  القيامة وأعظم الظلم الرشك باهللا وبعده ظلم العبد ألخيه

فإن مل يؤدها يف الدنيا أداها يف يوم القيامـة ، تصح توبة حتى يرجع احلقوق إىل أصحاهبا

املفلـس مـن : أتدرون من املفلس؟، قال«: ^باحلسنات ال بالدراهم والدوالرات قال

كـل أمتي من يأيت يوم القيامة بصالة وصدقة ونسك ويأيت وقد شتم هذا وقذف هذا وأ

مال هذا ورضب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسـناته وهـذا مـن حسـناته فـإن 

فنيت حسناته قبل أن يقيض ما عليه أخذ من سيئات املظلومني فطرحت عليه ثم طـرح 

 .]رواه مسلم[ »يف النار

فقـال ، عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابـه - - هذا وصلوا

ا الَّـِذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيًام إِنَّ اهللاََّ َ   َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َياَأهيُّ

 .]٥٦:األحزاب[

�� ��� ��� �



  

  
  

  

  
 ا    إ  

 

ونشـكره  -تعاىل  -احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين نحمده 

وأصيل وأسلم عىل عبده ورسوله وخريته من خلقه صلوات اهللا ، كلهونثني عليه اخلري 

 .عليه وسالمه وعىل آله وأصحابه أمجعني والتابعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

باإليامن والتقوى  عالجهإن كل مشكلة وكل معضلة وكل ضيق وكرب  

وا َوَتتَُّقوا : قال جل وعال يطٌ َوإِْن َتْصِربُ ُكْم َكيُْدُهْم َشيْئًا إِنَّ اهللاََّ بَِام َيْعَمُلوَن ُحمِ  ال َيُرضُّ

 .]١٢٠: آل عمران[

َعْل لَُه َخمَْرًجا  .]٢:الطالق[ َوَمْن َيتَِّق اهللاََّ َجيْ

ا َعْل لَُه ِمْن َأْمِرِه ُيْرسً  .]٤:الطالق[ َوَمْن َيتَِّق اهللاََّ َجيْ

ْر َعنُْه َسيِّئَاتِِه َوُيْعظِْم لَُه َأْجًراَوَمْن َيتَِّق اهللاََّ   .]٥:الطالق[ ُيَكفِّ

ـَامِء َواألَْرضِ  َقـْوا لََفتَْحنَـا َعَلـيِْهْم َبَرَكـاٍت ِمـَن السَّ  َولَْو َأنَّ َأْهَل الُْقَرى آَمنُوا َواتَّ

 .]٩٦:األعراف[

 .ومن أصدق من اهللا حديثا،ومن أصدق من اهللا قيال ،اهللا  هذا وعدٌ 

 .عاد احلجاج بعد املناسك املباركة: 

ورموا اجلمرات ، طافوا بالبيت العتيق ووقفوا بعرفات أنعاد ضيوف الرمحن بعد 

 ..مناسكهم ولسان حال كل حاج منهم وأمتوا

 ال ادري أظهر مني الفرح أو البكاء ....عيناي برؤية البيت احلرام اكتحلتعندما 



 
 

 

 ..مّرغت انفي أرضهويف ، احلجر سجدتويف ، خلف املقام صليت

 ...بعيني رأيت ياقوتة من ياقوت اجلنة، من أحجار اجلنة بيدي ملست حجراً 

 ..بامللتزم ألصقتهوصدري  األسودشفتاي قبلتا احلجر 

 ..وعىل جبل الصفا وقفت، من أطيب ماء يف الدنيا رشبت حتى ارتويت

 من أسعد مني يف الدنيا؟

 .ضع النبي الكريم قدماه الرشيفتانلعيل وضعت جبهتي حيث و

 ..أو مرغت وجهي حيث سقطت دمعته وهو ساجد عند الكعبة

 ..إهنا مشاهد ال أنساها ما بقيت عىل قيد احلياة

ُهم وعبادهتم جلحُ ليئًا نِ فه اِهِد ملشـلـَك ابتنِيئًـا هلـم وقـوفهم ، همدهاجتَِهـاواج حجُّ

ُسولِ  قولنِيئًا هلم وه ،الساحات والعرصات بني تلكتنقلهم ، وَ واملشاعرِ  َمـن « :^الرَّ

هُ  رواه البخاري والنسائي وابن ماجة [»َحجَّ َفلم َيرُفْث ومل َيفسْق َرَجَع ِمن ُذُنوبِِه َكيَوَم َولََدتُه ُأمُّ

 .]٦٠٧٣رقم  »٥/٢٨١«صحيح اجلامع  -عن أيب هريرة 

صـحيح ، »١٧٧٣«صحيح البخـاري  [ .»إِالَّ اَجلنَّةُ جزاٌء لَُه  ليسواَحلجُّ املُربوُر «^ وقوله

 .]»١٣٤٩«مسلم 

  .]٢١:احلديد[ َذلَِك َفْضُل اهللاَِّ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواهللاَُّ ُذو الَْفْضِل الَْعظِيمِ  :سبحان اهللا

ا َعظِيًام رَ احلجاج َدعوا  ا ، يًام كرب� ال ، َوُالذوا بِـَرُؤوٍف َوُدودٍ ، يًام رِحـوسـألوا إِهلًـا َبـر�

، فأحسـنوا َظـنَُّكم بـربكم، ُيعطَِي فضالً وإن كثُر أنَوال ، َأن َيغِفَر ذنبًا َوإِْن كربَ  يتعاظُمهُ 

ُه ُسبَحاَنُه ِعنَد َظنِّ َعبِدِه بِهِ   أنـا«: َيُقوُل تعاىل يف احلديث القديس كام يف الصـحيحني، َفإِنَّ

 ذكرين وإن ،نفيس يف ذكرته نفسه يف ذكرين فإذا يذكرين حني معه ،وأنا يب عبدي ظن عند

 إيلَّ  تقـرب وإن ذراعـاً، إليـه تقربـت شـرباً  إىلَّ  تقرب وإن منه، خري مأل يف ذكرته مأل، يف



  

  
  

  

  
 ا    إ  

 .»ةهرول أتيته يمشى، أتاين وإذا باعاً، إليه تقربت ذراعاً 

ــــَوهُ  ــــَأُل َعف ـــــو اهللاَ َأس   َوإِينِّ ألَدُع

ــا َ ُنوَب َفإِهنَّ   َلــِئن َأعَظــَم النَّــاُس الــذُّ
 

ـــــُم َأنَّ  ــــــرُ َوَأعَل ــــــو َوَيغِف   اهللاَ َيعُف

ـــُغرُ  ـــِة اهللاِ َتص ـــت يف َرَمح   َوإِن َعُظَم
 

 ماذا بعد احلج هل ستنتهي طاعة اهللا بانتهاء احلج؟لكن 

ب اهللا يف بل احلج مدرسة لغـرس ُحـ الهل سينتهي ذكر اهللا بانتهاء مناسك احلج؟

 .القلوب

واســم الطاعــات فرصــة م أن يظــن اإلنســان أنّ  -  - وإن مــن اخلطــأ

وتنتهي ، ثم إذا ذهبت هذه املواسم وقع يف غريها من املخالفات، للتخفيف من الذنوب

جيب أن يعلم املسلم أن مواسم اخلري هـي . فرتة إقباله عىل اهللا تعاىل بانتهاء هذه املواسم

مـن حيـاة الغفلـة واإلعـراض عـن اهللا إىل حيـاة االسـتقامة ، حتّول كامل لواقـع املسـلم

وإن من إضالل الشيطان وخداع النفوس األّمارة بالسوء أن ينتكس . واإلقبال عىل اهللا

 .ويعود إىل معاصيه، كثري من الناس عىل عقبيه

ــا َمــِن امتنعــتم يف احلــج َعــن حمُظــوَراِت اِإلحــَرامِ  اعلمــوا أن ُهنَــاَك حمُظــوَراٍت ، َفيَ

، وعـدم جتاوزهـا مـدى الُعمـرِ  َوُحـُدوًدا جيـب الوقـوف عليهـا، َوممنُوَعاٍت عىل الـدوام

َوَمْن َيتََعدَّ ُحُدوَد اهللاَِّ َفأُْولَئَِك :تِلَك حدود اهللاِ َفالَ َتعتَُدوَها. َفاحَذُروا إِتياهنا أو ُقرباهنا

 .]٢٢٩: البقرة[ ُهُم الظَّاملُِونَ 

، هـا هــو ربكــم ينــاديكم بنـداء اإليــامن أن تســتقيموا عــىل رشعــه، 

، وتعبدوه حق عبادته يف حياتكم إىل مماتكم، وتتقوه حق تقاته، بوا له ولرسولهوتستجي

ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللاََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال َمتُـوُتنَّ إِالَّ َوَأْنـتُْم ُمْسـلُِمونَ  َيا: قال تعاىل َ آل [ َأهيُّ

 .]١٠٢: عمران



 
 

 

هللا ولدين اهللا ليحيا طيبًا  قلبه حباً  امتألبلده وقد  إىلمطلوب من كل حاج أن يعود 

 »إن اهللا تعاىل طيٌب ال يقبل إال طيبا«.ويعمل طيبا ويعيش طيباً 

َّا ِيف األَْرِض َحـالًال َطيِّبًـا َوال َتتَّبُِعـوا  َيا:قال تعاىل : طيبا ويأكل ا النَّاُس ُكُلوا ِمم َ َأهيُّ

ُه لَُكْم َعُدوٌّ مُ  يْطَاِن إِنَّ   ]١٦٨: البقرة[ بِنيٌ ُخطَُواِت الشَّ

ا الَِّذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم َواْشـُكُروا هللاَِِّ إِْن  َيا: وقال جل شأنه َ َأهيُّ

اُه َتْعبُُدونَ    ]١٧٢: البقرة[ ُكنتُْم إِيَّ

ـاُهُم املَْالئَِكـُة َطيِّبِـنيَ : قال تعاىل: ويموت طيبا َيُقولُـوَن َسـالٌم َعَلـيُْكُم  الَِّذيَن َتتََوفَّ

نََّة بَِام ُكنتُْم َتْعَمُلونَ   .]٣٢:النحل[ اْدُخُلوا اْجلَ

نَِّة ُزَمـًرا َحتَّـى إَِذا : قال تعاىل: ويدخل دار الطيبني ْم إَِىل اْجلَ ُ َقْوا َرهبَّ َوِسيَق الَِّذيَن اتَّ

ـْم َخَزَنتُ  ا َوَقـاَل َهلُ  َهـا َسـالٌم َعَلـيُْكْم طِبْـتُْم َفاْدُخُلوَهـا َخالِـِدينَ َجاُءوَها َوُفتَِحْت َأْبَواُهبَ

 .]٧٣:الزمر[

فالصالة تنهى ، إن اهلدف من العبادات ليس العبادة فقط ولكن ما بعدها 

 .عداعن الفحشاء واملنكر ومن مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يزدد من اهللا إال بُ 

 َيا: قال جل وشأنه،وهي غرس تقوى اهللا يف القلوبال حلكمة إع والصيام ما ُرشِ 

ُكـْم َتتَُّقـونَ  يَاُم َكَام ُكتَِب َعَىل الَّـِذيَن ِمـْن َقـبْلُِكْم لََعلَّ ا الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعَليُْكُم الصِّ َ  َأهيُّ

  ]١٨٣: البقرة[

 ، جل وعال الربغضب  وُتطفئوالزكاة والصدقة ُتطهر املؤمن من البخل والشح 

ا َوَصلِّ َعَليِْهْم إِنَّ َصالَتَك : قال تعاىل يِهْم ِهبَ ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتطَهِّ ُخْذ ِمْن َأْمَواِهلِ

ْم َواهللاَُّ َسِميٌع َعلِيمٌ    ]١٠٣: التوبة[ َسَكٌن َهلُ

، وعالمة قبول احلسنة احلسنة بعدها، فعالمة قبول العبادة ما بعدها، واحلج كذلك

 .تقبل منا وال تردنا خائبني برمحتك يارب العاملنياللهم 



  

  
  

  

  
 ا    إ  

، اهللا هبذه املناسك هل سينتهي ذكر....ملطلوب مناا املناسك ما انتهاءبعد 

َفإَِذا َقَضيْتُْم َمنَاِسَكُكْم َفاْذُكُروا اهللاََّ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم : اسمعوا ماذا يقول اهللا تعاىل

ْنيَا َوَمـا لَـُه ِيف اآلِخـَرِة ِمـْن َخـالٍق َأْو َأَشدَّ ِذْكرً  نَـا آتِنَـا ِيف الـدُّ *  ا َفِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل َربَّ

ْنيَا َحَسنًَة َوِيف اآلِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعَذاَب النَّـارِ  نَا آتِنَا ِيف الدُّ ُأْولَئِـَك * َوِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َربَّ

َّا َكَسبُ  ْم َنِصيٌب ِمم َساِب َهلُ يُع اْحلِ  .]٢٠٢: البقرة[ وا َواهللاَُّ َرسِ

ـ قسمني قسـمٌ  إىلوانقسم الناس بعد ذلك  ، حـريص عليهـا، ه الـدنيا يعـيش هلـامهُّ

هؤالء يعطيهم اهللا نصـيبهم يف الـدنيا إذا ُقـدر هلـم وال ..حتى دعاءه للدنيا، مشغول هبا

 .اآلخرةنصيب هلم يف 

موصـول بـاهللا يريـد احلسـنة يف الـدنيا وال  ألنـه آخر أفسح أفقًا وأكرب نفساً  وفريقاً 

َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآلِخَرِة َنِزْد لَـُه ِيف َحْرثِـِه َوَمـْن : قال تعاىل،اآلخرةينسى نصيبه يف 

ْنيَا ُنؤتِِه ِمنَْها َوَما لَُه ِيف اآلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب    ]٢٠:الشورى[ َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّ

صـنف  األولصـنفني  إىليم أخر للناس بعد آيـات احلـج ُيقسـم النـاس ويأيت تقس

وهـو ُيفسـدها ومـع ذلـك حيلـف  لـألرض اإلصـالحيّدعي ، يتناقض ظاهره مع باطنه

 .وُيشهد اهللا عىل ما يف قلبه

يتوىل حتـى يكثـر  إنولكن ما  األرضصلح سأُ ، قبل أن يتوىل يقول سأفعل سأبني

 همصـريفهذا  باإلثمالعزة  وأخذتهل له اتق اهللا تكرب وإن قي، الفساد والدمار األرضيف 

 .صريجهنم وبئس امل رةخاآليف 

ْنيَا َوُيْشِهُد اهللاََّ َعَىل َما ِيف َقْلبِِه : قال تعاىل يَاِة الدُّ َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجبَُك َقْولُُه ِيف اْحلَ

َصامِ  ْرَث َوالنَّْسـَل َواهللاَُّ َوإَِذا َتَوىلَّ َسَعى ِيف ا* َوُهَو َألَدُّ اْخلِ لَِك اْحلَ يُْفِسَد فِيَها َوُهيْ
ألَْرِض لِ

ُة بِاِإلْثِم َفَحْسبُُه َجَهنَُّم َولَبِئَْس املَِْهـادُ * ال ُحيِبُّ الَْفَسادَ   َوإَِذا قِيَل لَُه اتَِّق اهللاََّ َأَخَذْتُه الِْعزَّ



 
 

 

 .]٢٠٦: البقرة[

مرضات اهللا وسّلمها كلها هللا ال يبغـي مـن  ابتغاءباع نفسه  والصنف الثاين صنٌف  

 .مؤمن خالص ال مداهنه وال رياء ذلك يش

ي َنْفَسُه اْبتَِغـاَء َمْرَضـاِة اهللاَِّ َواهللاَُّ َرُءوٌف بِالِْعبَـادِ : قال تعاىل  َوِمَن النَّاِس َمْن َيْرشِ

 .]٢٠٧: البقرة[

كم بام فيه من اآليات والـذكر ونفعني اهللا وإيا، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

وأسـتغفر اهللا يل ولكـم وجلميـع املسـلمني مـن كـل ذنـب ، أقـول مـا تسـمعون، احلكيم

 .إنه هو الغفور الرحيم، فاستغفروه

قابِــل دعــوة مــن كــانوا بــني يديــه أذالّء ، احلمــد هللا ويل الصــاحلني ومــالذ اخلــائفني

أمحـده سـبحانه وأشـكره أن جعـل اجلنـة دار ، نياملتجاوز عـن ذنـوب التـائب، منكرسين

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ، وجعل النريان مثوى الكافرين ومآل الظاملني، املتقني

صـىل اهللا عليـه وعـىل آلـه ، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله وصـفيه وخليلـه، رشيك له

 .وصحبه وسلم

اهللا يف القلوب واالطمئنان بذكره يف كل  م احلج العظيمة غرس عظمةمن حكِ  إنّ  

 : قال تعاىل، حني فذكر اهللا بعد احلج

  ]٢٠٠: البقرة[ َفإَِذا َقَضيْتُْم َمنَاِسَكُكْم َفاْذُكُروا اهللاََّ َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا

ـوا ِيف َفإَِذا ُقِضـيَِت ا: قال تعاىل، غريهاومعة اجلذكر اهللا بعد صالة  ـالُة َفانتَِرشُ لصَّ

ُكْم ُتْفلُِحونَ    ]١٠:اجلمعة[ األَْرِض َواْبتَُغوا ِمْن َفْضِل اهللاَِّ َواْذُكُروا اهللاََّ َكثًِريا لََعلَّ



  

  
  

  

  
 ا    إ  

قـال يف سـاعة اجلهـاد ، ذكر اهللا يف ساعة تسقط فيهـا اجلامجـم وتسـيل فيهـا الـدماء

ا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا لَقِ : تعاىل َ ُكـْم ُتْفلُِحـونَ َياَأهيُّ  يـتُْم فِئَـًة َفـاْثبُتُوا َواْذُكـُروا اهللاََّ َكثِـًريا لََعلَّ

  ]٤٥:األنفال[

 أنذكر اهللا ليس حتريك الشفتان بالتسبيح والتحميد والتهليل فقط ال بل مطلوب 

 .تذكر اهللا يا عبد اهللا يف كل حني

  .كر اهللا حال النعمة أي نعمة فتشكره عليهاتذْ 

املصيبة أي مصيبة فتحمد اهللا عليها وتعلم انه هو الذي قدرها وتقـول تذكره حال 

  .راجعون إليههللا وإنا  إنا

 .أن أتعّد حدود اهللا احلرام فتقول معاذ اهللا خالقي ورازقي أمامتذكر اهللا 

 .وعند النواهي فتقول سمعنا وانتهينا، تذكره عند أوامره فتقول سمعنا واطعنا

فاملنـافقني ال يـذكرون اهللا إال ،ذكرًا كثـريًا وال تـذكروه قلـيال  أذكروا اهللا 

 . يذكرون اهللا كثرياً نيواملؤمن،قليالً 

 َكْي ُنَسبَِّحَك َكثًِرياً : وهو يطالب بأخيه هارون عىل لسان موسى قال تعاىل 

  ]٣٤:طه[ َوَنْذُكَرَك َكثًِريا*

ـوا ِمـْن إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوعَ : وقال تعاىل اِت َوَذَكُروا اهللاََّ َكثًِريا َوانتََرصُ اِحلَ ِمُلوا الصَّ

  ]٢٢٧: الشعراء[ َبْعِد َما ُظلُِموا َوَسيَْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقلِبُونَ 

و اهللاََّ َوالْيَـْوَم لََقْد َكاَن لَُكْم ِيف َرُسوِل اهللاَِّ ُأْسَوٌة َحَسـنٌَة ملَِـْن َكـاَن َيْرُجـ: وقال تعاىل

  ]٢١:األحزاب[ اآلِخَر َوَذَكَر اهللاََّ َكثًِريا

ْم َمْغِفَرًة َوَأْجـًرا َعظِـيًام : وقال تعاىل اكَِراِت َأَعدَّ اهللاَُّ َهلُ اكِِريَن اهللاََّ َكثًِريا َوالذَّ  َوالذَّ



 
 

 

 .]٣٥:األحزاب[

ا الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا اهللاََّ  َيا َ  .]٤١:األحزاب[ ِذْكًرا َكثًِرياَأهيُّ

ــوا ِيف األَْرِض َواْبتَُغــوا ِمــْن َفْضــِل اهللاَِّ : وقــال تعــاىل ــالُة َفانتَِرشُ َفــإَِذا ُقِضــيَِت الصَّ

ُكْم ُتْفلُِحونَ   .]١٠:اجلمعة[ َواْذُكُروا اهللاََّ َكثًِريا لََعلَّ

 : وهكذا يا

 .اهللا  إالك عند املوت بال اله تذكر اهللا يف كل ساعة ويف كل حني ليثبت

ْنيَا َوِيف اآلِخـَرِة وَ  يَـاِة الـدُّ ِضـلُّ اهللاَُّ الظَّـاملَِِني يُ  َُثبُِّت اهللاَُّ الَِّذيَن آَمنُوا بِالَْقْوِل الثَّابِـِت ِيف اْحلَ

 ]٢٧:إبراهيم[ َما َيَشاءُ هللاََُّوَيْفَعُل ا

 .يارب العاملني آلخرةوااللهم ثبتنا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا 

 

ُيستحب اإلكثار من التكبـري يف موسـم احلـج مـن فجـر عرفـة إىل عرصـ آخـر أيـام 

أن ُنكرب اهللا بعد الصـلوات ثالثـًا ^  الترشيق لكن هل يكفي ذلك ال بل أوصانا النبي

وعنـد الصـعود يف ، وعنـد القيـام مـن النـوم عرشـاً ، وعند النوم أربعا وثالثني، وثالثني

وهكـذا يف حياتنـا كلهـا نمألهـا ، مرتفع علمنا أيضًا نبينا املصطفى أن نكثر من التكبـري

 . بتعظيم وتكبري اهللا جل وعال حتى يعظم يف قلوبنا

وهـذه القضـية يف احلـج أو ، ومما ينبغي للمؤمن أن ُيكثر الفْكر فيه هو قبول العمل

،  يلتفت إىل قضية القبولفكم من الناس يؤدي العمل وال، غريه من األعامل الصاحلات

بينام يصف ربنا تبارك وتعاىل حال العباد الصاحلني إذ ، وكأن عنده ضامنا من اهللا بالقبول

ــِذينَ : يقــول ــْم َراِجُعــونَ  َوالَّ ِ ــْم إَِىل َرهبِّ ُ ْم َوِجَلــٌة َأهنَّ ــا آَتــوا َوُقُلــوُهبُ ــَك * ُيْؤُتــوَن َم  ُأْولَئِ



  

  
  

  

  
 ا    إ  

اِت َوهُ  ْريَ ا َسابُِقونَ ُيَساِرُعوَن ِيف اْخلَ  .]٦١:املؤمنون[ ْم َهلَ

كورين يف عـن املـذ^  سألت النبي أخرج اإلمام أمحد أن أم املؤمنني عائشة 

فأجاهبـا ! يفعلـون ذلـك وهـم خيـافون اهللا؟، اق ورشبـة اخلمـرأهم الزناة والرسـ: اآلية

ال يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصيل ويصوم ويتصدق وهو مع «: بقوله^  املصطفى

 .»Qك خياف اهللا ذل

فهذا حممد بن واسع يقـوم ليلـه يبكـي حتـى إن ، وقد كان هذا دأب سلفنا الصالح

ارفـق بنفسـك : فلام كانت صالة الفجر كّلمه جاره فقـال لـه، جريانه مل يناموا من بكائه

واهللا، إين عندما صففت قدمّي بني يـدي «: قال، فو اهللا ما نمنا البارحة من بكائك، وبنا

يا حممد، اعمل ما شئت، فلن : رحة تصورت أن اجلبار جّل جالله يناديني فيقولاهللا البا

عـىل القبـول مـن ربكـم يف كـل عمـل  -رمحنـي اهللا وإيـاكم  -فاحرصـوا . »أتقبل منك

 .تعملونه صغًريا كان أم كبًريا

مهام حرص اإلنسان عىل تكميل عمله وجتويده فإنه ال بـد مـن الـنقص والتقصـري 

 : باالستغفار بعد العبادات فقال بعد أن ذكر مناسك احلجولذلك أمرنا اهللا

: البقـرة[ ُثمَّ َأفِيُضوا ِمْن َحيُْث َأَفاَض النَّاُس َواْستَْغِفُروا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ َغُفوٌر َرِحـيمٌ  

١٩٩[.  

: أن خيتم حياته العامرة بعبادة اهللا واجلهاد يف سبيله باالستغفار فقال^ وأمر نبيه 

بَِحْمِد  َفَسبِّْح * النَّاَس َيْدُخُلوَن ِيف ِديِن اهللاَِّ َأْفَواًجا َوَرَأْيَت * َجاَء َنْرصُ اهللاَِّ َوالَْفتُْح  إَِذا

اًبا ُه َكاَن َتوَّ : فكان بعد ذلـك يقـول يف ركوعـه َوُسـُجوِدهِ ، ]٣:النرص[ َربَِّك َواْستَْغِفْرُه إِنَّ

نَا « ُهمَّ َربَّ ُهمَّ اغِفْر يلُسبَحاَنَك اللَّ َأسـتَغِفُر «: وكان يقول بعد كل صالة، »َوبَِحمِدَك، اللَّ



 
 

 

اٍت  »اهللاَ  .َثالَث َمرَّ

اللهـم اغفـر لنـا وارمحنـا برمحتـك يـا أرحـم . اللهم تب علينا توبة صادقة نصوحاً  

 عىل رسول اهلدى فقد أمـركم اهللا بـذلك يف كتابـه -  - هذا وصلوا، الرامحني

ـا الَّـِذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا  نَّ إِ  :فقال َ اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعـَىل النَّبِـيِّ َيـا َأهيُّ

 ]٥٦:األحزاب[ َتْسلِيامً 

وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـة ، اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد

 .الراشدين
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 ما  

 

واسـتعينه ، ره وقضـاهامحده وهو املحمـود عـىل كـل مـا قـدَّ ، مد هللا رب العاملنياحل

واستهديه سبل الذين انعم عليهم ، استعانة من يعلم انه ال رب له غريه وال إله له سواه

ممن اختاره لقبول احلق وارتضاه واشكره والشكر كفيل باملزيد من عطايـاه واسـتغفره 

 .لب وهداه من الذنوب التي حتول بني الق

، واشــهد أن ال الــه إال اهللا وحــده ال رشيــك لــه شــهادًة اشــهد هبــا مــع الشــاهدين 

واشهد أن احلالل ما أحّله واحلرام ما حّرمه والدين ، وأدخرها عند اهللا ُعدًة ليوم الدين

 .اهللا يبعث من يف القبور  نَّ أو،ال ريب فيها  الساعة آتيةٌ  نَّ أما رشعه و

ده املصطفى ونبيه املرتىض ورسوله الصادق املصـدوق الـذي عب واشهد أن حممداً  

ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى أرسله رمحة للعاملني وحمّجة للسالكني وحجة 

ـفرشح له صدره ورفع له ذكره وعلَّ ، عىل العباد أمجعني  بـه مـن م به مـن اجلهالـة وبرصَّ

عىل املحجة  نانا صًام وقلوبًا غلفا تركالعمى وارشد به من الغي وفتح به أعينًا عميًا وآذا

فصـىل اهللا عليـه وعـىل آلـه الطيبـني ،البيضاء التي ال يزيغ عنها إال من كان من اهلالكني 

 .دائمة بدوام السموات واألرضني الطاهرين صالة

ُقـوا َيْوًمـا ُتْرَجُعـوَن فِيـِه إَِىل اهللاَِّ: Qأوصـيكم ونفيسـ بتقـوى اهللا    َواتَّ

 .اتقوا يوًما الوقوف فيه طويل واحلساب فيه ثقيل ]٢٨١: البقرة[

معهـا  فوجـب عليـه أن يقـ، متر عليه آياٍت مباركة، املتأمل يف كتاب اهللا 

 .ويتأمل يف معانيها

 َوالَِّذيَن ُهْم ِألََماَناِهتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ : يقول اهللا جّل جالله يف صفات املؤمنني



 
 

 

 .]٨:ملؤمنونا[

وا األََماَناِت إَِىل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمتُْم َبْنيَ النَّـاِس : وقال تعاىل إِنَّ اهللاََّ َيأُْمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ

ُكُموا بِالَْعْدلِ   .]٥٨:النساء[ َأْن َحتْ

ُسـوَل َوَختُ  :وقال تعاىل ا الَِّذيَن آَمنُـوا ال َختُوُنـوا اهللاََّ َوالرَّ َ وُنـوا َأَماَنـاتُِكْم َوَأْنـتُْم َياَأهيُّ

 .]٢٧:األنفال[ َتْعَلُمونَ 

 .ق األمانة لُ إهنا آيات تتكلم عن ُخ  

بع واألرضني الّسبع واجلبال األمانة  عرضـها ، التي عرضها اهللا عىل السموات السَّ

ِمْلنََها، عليهم ال عرَض إلزام إال أنَّ ، لكن إشفاًقا من محلهاو، ال عصياًنا هللا، َفأَبْنيَ َأن َحيْ

ُه َكاَن َظُلوًما َجُهوًال ، اإلنسان َمحلها لظلِمه وجهله َلَها اِإلْنَساُن إِنَّ  .]٧٢:األحزاب[ َوَمحَ

األمانُة التي ُكلِّفَت هبا والتـي ُطولـَب منـك رعايتُهـا أمانـٌة عاّمـة فـيام 

أمانٌة شـاملٌة خلـَريي عباد اهللا، وفيام بينك وبني  ،وفيام بينك وبني نفسك، بينك وبني اهللا

 .شاملة ملصالح الدين والدنيا مًعا، الدنيا واآلخرة

وموافقًة لرشع ، العباداُت الرشعيّة أمانٌة عندك بأن تؤدِّهيا إخالًصا هللا

فـِق ِ مـا رشع اهللا وإنـام تؤّدهيـا عـىل و، وال تـنقُص منهـا، ال تزيُد فيها، ال تبتِدُع فيها، اهللا

، فإّن اهللا ال يقبَل العمَل إال إذا كـان خالًصـا لـه وكـان عـىل وفـق مـا رشع اهللا، ورسوله

ِه َأَحـًدا ْك بِِعبَاَدِة َربِّ ا َوال ُيْرشِ ِه َفْليَْعَمْل َعَمًال َصاِحلً : الكهـف[ َفَمْن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء َربِّ

١١٠[. 

لصّحة الصالة أنَت مؤمتٌن عليه يف إسباغه وإمتاِمه الوضوء الذي هو رشٌط  

، بعَض أصحابه وقد ترُكوا غسَل بعض القدم^ رأى النبّي ، وعدِم اإلخالل بيشء منه

، »٩٦، ٦٠«أخرجــــه البخـــاري يف العلــــم [ »ويــــٌل لألعقـــاب مــــن النـــار«: فنـــادى فـــيهم



  

  
  

  

  
 ما  

ـل بـني األصـابع، وبـالِغ يف اال« :^وقـال]ومسلم ستنشـاق إال أن أسـبغ الوضـوَء، وخلِّ

 ].، وأبو داود يف الطهارة»٤/٣٣«أخرجه أمحد [.»تكوَن صائًام 

يه كام أمَر اهللا صادًقا ُخملًصا   . فالوضوء أمانٌة تؤدِّ

 .وما ائتَمن اهللا عبًدا عىل يشء ما ائتمنَه عىل غسل اجلنابة، والغسل من اجلنابة أمانة

فأنـت ، الـذي عيَّنـه اهللا ألدائهـا عليك أن تؤدهيـا يف الوقـت، و الصلواِت اخلمس أمانة

رها عـن وقتهـا بـال عـذر رشعـّي ، مؤمتٌن عىل وقتِها ـالَة : قـال تعـاىل، فال تؤخِّ إِنَّ الصَّ

فـال ِختـلُّ بأركاهنـا وال ، تؤّدهيـا بأمانـة. ]١٠٣: النسـاء[ َكاَنْت َعَىل املُْْؤِمنَِني كِتَاًبا َمْوُقوًتـا

ال ُيـتّم الركـوَع  رجالً يصيل و^ لذا ملّا رأى النبّي و، بواجباهتا وال بيشء مطلوٍب فيها

 يقول مرة وكل مرات عدة فصىل، »صلِّ فإّنك مل تصلِّ ارجع ف «: ^  والسجود قال له

والذي بعثك باحلّق نبي�ا ، يا رسول اهللا: ثم قال»صلِّ فإّنك مل تصلِّ ارجع ف « ^ النبي له

 الوضـوء، فأسـبغ الصالة إىل قمت إذا«: ^ النبي له فقال، حسُن غَري هذا فعلِّمنيما أُ 

 ثم راكعاً، تطمئن حتى اركع ثم القرآن من معك تيرس ما اقرأ ثم فكرب، القبلة استقبل ثم

 جالسـاً، تطمـئن حتى ارفع ثم ساجدًا، تطمئن حتى اسجد ثم قائًام، تستوي حتى ارفع

 صالتك يف لكذ افعل ثم جالساً، تطمئن حتى ارفع ثم ساجدًا، تطمئن حتى اسجد ثم

.]عليه متفق[ »كلها

فاّتق اهللا يف أدائها وإخراجها ، فاهللا سيحاسبك عىل ذلك، الزكاة أمانة

بـذلك  وأحِصـها وأخـِرج زكاهتـا طيِّبـةً ، عىل وفق ما أمرك اهللا به، عىل وفق ما رشع اهللا

َأال َيْعَلـُم َمـْن َخَلـَق ، واهللا يعلم خائنَة األعني وما ختفي الصدور، فإّنك أمني، نفُسك

بِريُ   .]١٤:امللك[ َوُهَو اللَّطِيُف اْخلَ

 حــدًا أنــك صــائم إال امللــك جــل وعــالوالصــوُم أمانــٌة فــال يعلــم أ

 .أمانةصيامك ف،



 
 

 

إذا ملكت الزاد والراحلة واملال لك وألهلك فاتق اهللا وانطلق للحج ، واحلّج أمانة

 .يؤّدهيا كام رشع اهللا، ه األركان اإلسالميّة أمانٌة عند املسلمكّل هذ، قبل أن ال تستطيع

 ىفال ُيعطـ، ومن معاين األمانة أن يوضع كل يشء يف مكانه الالئق به واملناسب له 

أّما من يعجز عن القيام به قليـل العلـم وقليـل اخلـربة ، منصب إال ملن هو أهل وكفٌؤ له

قلت يا رسول اهللا : قال ليه فعن أيب ذر عديم األمانة فال جيوز إسناد أي منصٍب إ

: فرضب بيده عىل منكبي ثم قال: قال –أي أال تعطيني والية أو إمارة  –أال تستعملني 

وندامة إال من أخذها بحقها  ا ذر إنك ضعيف وإهنا أمانة، وإهنا يوم القيامة خزيٌ يا أب«

الرجال الذين شـهد هلـم فأين نحن من أيب ذر وأولئك ، .]رواه مسلم[»وأدى الذي عليه

 .رسول اهللا باخلري؟

ولقد أتاكم ، العلم والقوة وحفظ األمانة: إن الوالية أو املنصب أو احلكم رشطها

وكان عفيفـًا طيبـًا ، خرب نبي اهللا موسى يوم سقى لبنتي الرجل الصالح واحرتم ُأنوثتهام

ــًا  ــتَأِْجْرُه إِنَّ قوي ــِت اْس ــا َأَب ا َي ــَداُمهَ ــْت إِْح ــنيُ َقالَ ــِويُّ األَِم ــتَأَْجْرَت الَْق ــْن اْس ــْريَ َم  َخ

 .]٢٦:القصص[

وأمـا مـن خيتـار شخصـًا ، فالواجب أن ُخيتار ألي والية أو منصب القوي األمـني 

مـن أسـتعمل «: ^قـال، هلوى أو رشوة أو قرابة فهذه خيانة هللا وللرسول وللمـؤمنني

فقــد خــان اهللا ورســوله وفــيهم مــن هــو أرىض هللا منــه  –مجاعــة  –رجــالً عــىل عصــابة 

سـمعت : قـال وعن معقل بن يسـار  ]وصححه »٩٣-٤/٩٢«رواه احلاكم [ .»واملؤمنني

ما من عبـد يسـرتعيه اهللا رعيـة يمـوت يـوم يمـوت وهـو غـاش «: يقول^ رسول اهللا 

مـا «: ويف رواية ملسلم ]»٧١٥٠«أخرجه البخاري يف األحكام [»لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة

 .»يل أمور املسلمني ثم ال جيتهد هلم أو ينصح هلم إال مل يدخل معهم اجلنةمن أمري ي

 أين والة أمر املسلمني ليسمعوا هذه األحاديث املباركة؟ 



  

  
  

  

  
 ما  

 أين من يتسابقون عىل املناصب؟ 

إن األمة التي ال أمانة فيها هي التي تنترش فيها الرشوة وهتمل األكفـاء 

مـن عالمـات السـاعة التـي قـد  هوهـذ، يسوا أهـالً للمناصـبوُتبعدهم وتقدم الذين ل

ش الفحَش  يبِغض اهللا إنَّ « ^،يقول وقعت  تقـوم ال بيـِده، حمّمد نفُس  والذي. والتفحُّ

نَ  حتـى الساعة ش الُفحـش يظَهـر حتـى اخلـائن، ويـؤَمتَن األمـني ُخيـوَّ  وقطيعـةُ  والـتفحُّ

 هعنـأيضـًا جاء  ،و صحيح إسنادهو وغريه أمحد رواه واحلديُث  »اجلوار وسوءُ  األرحام

: إذا ضـيعت األمانـة فـانتظر السـاعة، فقـال«: ^ أن رجالً سأله عن الساعة فقال  ^

 .]البخاري أخرجه[»َد األمر لغري أهله فانتظر الساعةإذا وسِّ : وكيف أضاعتها؟ قال

 .كيف سيكون حال األمة إذا توىل أمورها خونة ال خيافون يف املؤمنني إالً وال ذمة

أن ال يستغل اإلنسان منصبه الذي ُعّني فيه من أجل منفعة  ومن األمانة  

إما بتناول رشوة أو غريها من ، كأن يأخذ زيادة عىل مرتبه بطرق ملتوية، له أو ألقربائه

 . الوسائل املحرمة

ومـا أخـذ فهـو ، أال فليعلم أمثال هؤالء أن كل ذلك غش وخيانة وتالعب بالدنيا

فاسمع ، أكل أموال الناس بالباطل ألنه ثمرة خيانة وغدر واستغالل للمنصبسحت و

من استعملناه منكم عىل عمل فكتمنا «: فيام رواه مسلم^ يرمحك اهللا ما قاله نبينا حممد 

فقـام إليـه »يأيت به يوم القيامـة  –أي رسقة عىل وجه اخليانة  –خميطاً فام فوقه كان غلوالً 

ومالـك؟ : قـال. اقبل عني عمل: يا رسول اهللا: فقال. أنظر إليهرجل من األنصار كأين 

من استعملناه مـنكم يف عمـل : وأنا أقوله اآلن«: ^قال ،معت تقول كذا وكذاس: قال

^ وقـد اسـتعمل النبـي ، »فليجأ بقليله وكثريه فام أويت منه أخذ، ومـا ُهنـي عنـه انتهـى

فخطـب . وهذا أهـدي إيل، ا لكمهذ: رجالً عىل مجع الصدقة فلام رجع هذا الرجل قال

فإين أستعمل رجاالً منكم عىل أمور  :أما بعد «: فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال^ النبي 



 
 

 

هذا لكم وهذا هدية أهديت يل فهال جلس يف بيت أبيه : والين اهللا، فيأيت أحدكم فيقول

 جـاء يـوم أو بيت أمه فينظر أهيدى له أم ال؟ والـذي نفيسـ بيـده ال يأخـذ منـه شـيئاً إال

ثم رفع يديه »القيامة حيمله عىل رقبته، إن كان بعريًا له رغاء أو بقر له خوار أو شاة تيعر

وأخرجـه أيًضـا ، »٢٥٩٧«صـحيح البخـاري [ »اللهم هل بلغـت«: حتى رئي بياض إبطه يقول

.]»١٨٣٢«مسلم 

 .فاللهم اجعلنا من األمناء السعداء وجنبنا اخليانة املوجبة للشقاء

ك وعالنيتك،  : فهو القائل تعاىل، اعلم أّن اهللا مطَّلع عليك وعامل برسِّ

ُهْم َوَنْجَواُهْم َبَىل َوُرُسُلنَا لََدْهيِْم َيْكتُبُونَ   .]٨٠:الزخرف[ َأْم َحيَْسبُوَن َأنَّا ال َنْسَمُع ِرسَّ

إّنام ذلـك ، اهللاعندما ترتُك املحّرَمات طاعًة هللا يف موضع ال يراك إال : 

ــريٌ : خشــية مــن اهللا القائــل ــَرٌة َوَأْجــٌر َكبِ ــْم َمْغِف ــِب َهلُ ــْم بِالَْغيْ ُ ــِذيَن َخيَْشــْوَن َرهبَّ  إِنَّ الَّ

 .]١٢:امللك[

تعــاملهم ، وإنَّ أمانتـك فـيام بينـك وبــني اخللـق تعـامُلهم بـام حتــّب أن يعـاملوَك بـه

دق واألمانة كام حتبُّ أن يعاملوك به فال يؤِمن أحدكم حتى حيبَّ ألخيه ما حيـبُّ ، بالصِّ

وإنام تعاملهم بمثل ، وال ساعيًا يف املكائد هلم، وال خائنًا هلم، هلم اً شَّ فال تكن غا. لنفسه

 .فتلك األمانة يف التعامل مع الِعباد، ما حتبُّ أن يعاملوك به

، ؤمتٌن عـىل بيعـكففي البَيع والّرشاء مـ، إّنك مؤمتٌن يف أحوالك كلِّها

ولكن بيُع املؤمن ، ال تدليَس وال ِخداع، ال غشَّ وال خيانة، بأن يكون بيعك بيًعا صادًقا

ولكـن الصـدق ، يعرض سلعتَه فال كذب وال أيامن فـاِجرة يـرّوج هبـا سـلعتَه، الصاِدق

 . والّرب خلُق املؤمن

م املامطلـة وعـدم أمني أيًضا يف إعطاء الناس حقـوَقهم وعـد - أّهيا املشرتي - أنت

 . الكذب والغّش واخلداع



  

  
  

  

  
 ما  

أهيا املستأِجر مؤَمتن عىل ما استأجرَته بأن تسلِّم ما استأجرَته من غري إخالل  - أنت

استأجرَت مسكنًا تسـكنه فـأدِّ أمانتَـه بـأن ، وال إحلاق َرضر بام استلمتَه من ذلك العقار

ره من غري نقٍص ِحلق به  .ذلكمن غري إخالل ب، تسلِّمه ملؤجِّ

فيا من هو وكيٌل عىل أموال ، ل إليك من أعاملأنَت مؤمتٌن عىل ما ُوكِّ 

فهـو ، ويناقشـك احلسـاَب يـوم القيامـة، اعلم أنَّ اهللا سائلك عـّام ائتمنـك عليـه، األيتام

ِيف ُبطُـوِهنِْم َنـاًرا َوَسيَْصـَلْوَن إِنَّ الَِّذيَن َيأُْكُلوَن َأْمَواَل الْيَتَاَمى ُظْلًام إِنََّام َيـأُْكُلوَن : القائل

 . ]١٠:النساء[ َسِعًريا

املسؤول عن ِقسمة املواريث مؤمتٌن يف اإلحصاء وضـبِط األمـور وإعطـاء كـلِّ ذي 

ه  . حّق حقَّ

فال ، املسلم مؤمتٌن إن كان مسؤوالً عن وصايا وأوقاف أن يتّقي اهللا فيام اؤُمتن عليه

 .ّنام ُيظهر الصدَق ويؤدِّي األمانة فيام اؤُمتن عليهوإ، خيون وال يكذب وال يلبِّس

مـن حيـث التوجيـُه ، أنت ُمؤمتٌن عىل زوجتِـك مـن حيـث النصـيحة، 

ها املرشوع وعدم اإلرضار واملامطلـة بـذلك كـام أنـَت ، والقيام بالواجب وإعطاؤها حقَّ

كـام أنَّ املـرأَة املؤمنـَة ، عيّتـكمؤمتٌن عىل أخالِقها وأعامِهلا ألّنك راٍع واهللا سائلك عـن ر

 .فتؤدِّي أمانتَها عىل الوجه املرّيض ، مؤمتنٌة عىل بيتها ومال زوجها وفراش زوجها

أنـت مـؤمتٌن عـىل ، أمانتُك تصحبُك أيًضًا يف أوالدك من بنني وبنات، 

يًرا مـن أسـباِب تربيًة وتعليًام وتوجيًها ومحالً عـىل اخلـري وحتـذ، األوالد من بنني وبنات

ـ ــيُكْم َنـاًرا َوُقوُدَهـا النَّــاُس  َيــا: قـال تعـاىل، الّرشّ ـا الَّـِذيَن آَمنُــوا ُقـوا َأنُفَسـُكْم َوَأْهلِ َ َأهيُّ

َجاَرةُ  أن ، أن تـربِّيَهم الرتبيـة اإلسـالمية، فإّنـك مـؤمتَن عـىل أوالدك، ]٦:التحريم[ َواْحلِ

وا بك يف أعاملِك الطيّبةتكون قدوًة هلم يف اخلري وأسوًة هلم يف اهل ، دى ليقتدوا بك ويتأسَّ

سـانه، فام ِمن مولود إال يوَلد عىل الفطرة ـانه أو يمجِّ دانه أو ينرصِّ كـام جـاء يف  فأبواه هيوِّ



 
 

 

 .^قول النبي 

ـل أحـًدا عـىل ، أنت مؤمتٌن عليهم يف تأليف قلوِهبم وإصـالح ذاِت بيـنهم فـال تفضِّ

ــق اهللا واعــِدل يف أوالدك يف العطــاء ، َحــدوال جتَعــل ألحــٍد فضــالً عــىل أ، أحــد ــل اتَّ ب

واحَذر أن توِقد بينهم ناَر العداوة والبغضاء بأن ، حتى يكونوا لك قلبًا واحًدا، واهلبات

ل بعًضا عىل بعض ب ذا وُتقيص ذا، تفضِّ فتكون ، وترتك النّار تشتعل يف نفوسهم، كتقرِّ

 .سببًا للقطيعة بينهم والعياذ باهللا

بـل ، فـال تُكـن وصـيتُك وصـية َجـور وظلـم، فيام تويص به من وصايا أنت مؤمتنٌ 

ل أحـًدا فـإّن اهللا مّطلـع ، متَّقيًا اهللا فيها، تكون وصيًة عادلة ال حتاِب وال تظلم وال تفضِّ

 .عليك وعامل بّرسك ونجواك

 ال تـردَّ ، أنت مؤمتَن عىل البنات فتختار هلّن َمن فيه خٌري هلّن يف أمـِر الـدين والـدنيا

م إليك تعلم خَريه وصـالَحه إذا أتـاكم مـن ترضـون دينـه وأمانتـه «: ^قـال ، ُكفئًا تقدَّ

جوه، إال تفعلـوا تكـن فتنـة يف األرض وفسـاد كبـري أخرجـه الرتمـذي يف كتـاب النكـاح [ »فزوِّ

 .]وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة

إّما اكتساٌب مـن  ،وكم سمعنا من آباء يمتنع من تزويج بناته ملصالَح يريدها منهن

ويرّد الكفَء يف الصـالح والـدين ملصـلحة ، راتبهَن أو طمًعا يف خدمتهَن أو نحو ذلك

 .فتلك خيانة لألمانة، دنيوّية حقرية

، وتصــدق يف شــهادتك، فتتَّقــي اهللا، إنَّ الشــهادَة التــي تؤّدهيــا أنــت مــؤمتن عليهــا 

قـال اهللا جـّل وعـال يف كتابـه ، ظـنٍّ وجماملـةال عـىل ، وتؤدِّي الشهادَة عىل علم وبصرية

قِّ َوُهْم َيْعَلُمونَ : العزيز رنا من كتامن الشـهادة ، ]٨٦:الزخرف[ إِالَّ َمْن َشِهَد بِاْحلَ وحذَّ

ُه آثٌِم َقْلبُهُ : فقال َهاَدَة َوَمْن َيْكتُْمَها َفإِنَّ  فال تشَهد إال بـام. ]٢٨٣: البقرة[ َوال َتْكتُُموا الشَّ



  

  
  

  

  
 ما  

أن ينطـق بـاحلّق ، فإّن الشهادة أمانة عند الشاهد، وال تشَهد بال علم وال ملجاملة، تعلم

 .ال خياف يف اهللا لومَة الئم

ونفعني اهللا وإياكم بام فيه من اآليات والـذكر ، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

كـل ذنـب وأسـتغفر اهللا يل ولكـم وجلميـع املسـلمني مـن ، أقـول مـا تسـمعون، احلكيم

 .إنه هو الغفور الرحيم، فاستغفروه

احلمد هللا عىل إحسانه والشكر له عىل توفيقه وامتنانه واشهد أن ال اله إال اهللا تعظيًام 

واشهد أن حممدًا عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه وعىل الـه وأصـحابه ومجيـع ، لشانه

 .إخوانه

الفريضـة التـي يتـواىص املسـلمون برعايتهـا ويسـتعينون بـاهللا عـىل إن األمانة هـي 

 »اسـتودع اهللا دينـك وأمانتـك وخـواتم عملـك«: كام ورد يف الدعاء للمسـافر، حفظها

ال إيامن ملن «: إال قال^ ما خطبنا رسول اهللا : قال وعن أنس ]أخرجه أمحد، صحيح[

  ]رواه أمحد حديٌث صحيح[ .»ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له

 كام روى أبو داود أنه كان يقول، بل كان عليه الصالة والسالم يستعيذ من ضياعها

اللهم إين أعوذ بك من اجلوع فإنه بئس الضـجيع، وأعـوذ بـك مـن اخليانـة فإهنـا «: ^

  ]حديٌث حسن رواه أبو داود[ .»بئست البطانة

وعـدَم التالعـب ، ء حقـوَقهمإنَّ ِمـن األمانـة إعطـاَء العـّامل الضـعفا، 

أنــت مســؤول عــن ، حتــت يــدك  أمانــة فــالعّامل األجــراء عنــدك هــم، والتهـاون بــذلك

ب أو النقص ، حقوقهم وواجباِهتم فإن أخللَت بيشء أو ماطلت بيشء أو حاولَت التهرُّ

وأعـِط ، وال تـبَخس النـاَس أشـياءهم، واتق اهللا، أو اإلساءة فاعلم أن يد اهللا فوق يدك

أعطه حقوقه وإّياك والتهاوَن وعدم املباالة بحّجة ، أعِط العامل أجَره، حقوَقهم الناَس 



 
 

 

وأعِط الناس ، اّتق اهللا يف نفسك، ضعفهم وقدرتِك عىل التهّرب وقدرتك عىل الروغان

وا األََماَنـ: قال تعاىل، فتلك أمانة اهللاُ سائلك عنها، حقوقهم اِت إِنَّ اهللاََّ َيأُْمُرُكْم َأْن ُتـَؤدُّ

 . ]٥٨:النساء[ إَِىل َأْهلَِها

ومؤمتٌن عـىل مـا يسـمعه مـن ، القايض يف حمكمته مؤمتٌن عىل القضايا، 

فإن اتَّقى اهللا يف أمانته وسمع من اجلميع وأدَّى احلـقَّ الـذي أوجـب اهللا عليـه ، اخلصوم

 .كان من الناجني يوم القيامة

هـم مسـؤولون ، سواء مرورّية أو غريها، االتعن التّحقيق يف كلِّ املج املسئولون

قوا وفيام كتبوا كانوا أمناء، أمام اهللا وإن خـانوا وخـَدعوا وجـاملوا ، إن اتَّقوا اهللا فيام حقَّ

 .كانوا من اخلاِئنني

ه أمانٌة فال تفـِش ذلـك مـا بـني الّرجـل وبـني ، الرسُّ بينك وبني من ائتمنك عىل رسِّ

أو أن ، حراٌم عليها أن تفَيض للناس ما بينها وبـني زوجهـا، نةامرأتِه فيام جيري بينهام أما

 .ناَس ما بينه وبني امرأتهلليفَيض 

مجيًعـا  مسئولونفاألبناء ، األبوان أمانة عند األوالد ال سيّام يف كرب سنِّهام وضعِفهام

 .بناءفإّن األبوين أمانٌة عند األ، الّرب واإلحسان والقيام بالواجبب، عن آبائهم وأّمهاهتم

فإّن املسلَم إذا أدَّى األمانَة كان من ، ولرياِقب اهللاَ فيام اؤُمتن عليه، فليتَّق املسلم ربَّه

تكـون أمينًـا عـىل حقـوق ، فاألمانـُة مـن اإليـامن، وال ديَن ملن ال أمانة لـه، املؤمنني حًقا

هم وفاجرهم  .فاّتق اهللا فيام اؤمتنَت عليه، الناس َبرِّ

، أّن األمة املسلمة اهللاُ كّلفها وأوجب عليهـا حفـَظ هـذا الـدين اعلم: 

دعوة إىل اهللا ونصيحة لألمـة واألخـذ عـىل أيـدي السـفهاء ، والقيام بواجب هذا الدين

، فإّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر أمانٌة يف أعنـاق األّمـة، وأطرهم عىل احلّق أطًرا



  

  
  

  

  
 ما  

عن املنكر، ولتأخُذّن عىل يد الظامل، ولتأطرنَّه عن  لتأمرنَّ باملعروف، ولتنهُونَّ «: ^قال 

 »احلّق أطًرا، أو ليوشكنَّ اهللا أن يرضَب قلوب بعضكم ببعض، ثم يلعـنُكم كـام لعـنهم

لُِعـَن الَّـِذيَن َكَفـُروا : وقال تعاىل ]وأبو داود يف املالحم وضعفه األلباين، »١/٣٩١«أخرجه أمحد [

ائِيَل َعَىل  *   لَِساِن َداُوَد َوِعيَسى اْبِن َمـْرَيَم َذلِـَك بِـَام َعَصـْوا َوَكـاُنوا َيْعتَـُدونَ ِمْن َبنِي إِْرسَ

 ..]٧٩:املائدة[ َكاُنوا ال َيتَنَاَهْوَن َعْن ُمنَكٍر َفَعُلوُه لَبِئَْس َما َكاُنوا َيْفَعُلونَ 

انت ويوم كانت أمتنا من أصدق الشعوب واألمم يف محل هذه األمانة والوفاء هبا ك

 .أمتنا خري أمة أخرجت للناس

 فيها مكلِّ يُ  َمنْ : ،فقالوا رسقت التي املخزومية املرأة أمهتهم قريشاً  أن:  عائشة عن

 رسـول أسـامة فكلـم ؟^ اهللا رسول ِحُب  أسامة إال عليه جيرتئ ،ومن ^ اهللا رسول

 الناس أهيا يا«: فقال فخطب ^  قام ثم» ؟اهللا حدود من حد يف تشفع«: ^ فقال. اهللا

 فيهم الضعيف رسق ،وإذا تركوه الرشيف رسق إذا كانوا إهنم قبلكم كان من ضل إنام

 رواه[ »يـدها حممـٌد  ،لقطـع رسقـت حممـد بنـت فاطمـة أن لـو اهللا وأيمُ . احلد عليه أقاموا

 .فهذه هي أمانة احلاكم يف تنفيذ القانون عىل الناس مجيعا، ]البخاري

حني كان واليًا عىل  أيب موسى األشعري واستدان ابن عمر بن اخلطاب من  

، الكوفة أمواال من خزينة الدولة ليتاجر هبا عىل أن يردها بعد ذلك كاملة غري منقوصـة

إنك حني اشرتيت أنقص لك البـائعون : فبلغ ذلك عمر فقال له، واجتر ولد عمر فربح

من ألنك ولـد أمـري وملا بعت زاد لك املشرتون يف الث، يف الثمن ألنك ولد أمري املؤمنني

واسرتد ، فقاسمه نصف الربح، فال جرم أن كان للمسلمني نصيب فيام ربحت، املؤمنني

واشتد يف العقاب عىل أيب موسى ألنه أرسف من أموال ، منه القرض وعنفه عىل ما فعل

 .الدولة ما ال يصح أن يقع مثله

 ال حيايب فيه صديقاً هذه أمانة احلاكم الذي يسهر عىل مال األمة ف : 



 
 

 

 .وال قريبا

كـان مـن أكثـر ملـوك  ويذكر التاريخ أن القائد املسـلم صـالح الـدين األيـويب 

وقفه كلـه مـدارس أجدا  عرصه توفيقا يف الفتوح والنرص وكان نصيبه من الغنائم كبرياً 

ومل يــرتك لنفســه ، حتــى اليــوم ومستشــفيات ومســاجد ممــا ال يــزال بعــض آثــاره باقيــاً 

وهذه ، مات وهو من أفقر الناس ، ده شيئا من ذلك حتى قالوا إنه حني ماتوألوال

 .ويرىض باهللا وجنته وثوابه بديال، هي أمانة القائد الذي يأبى أن يتاجر بجهاده

 .قدير إّنه عىل كّل يشءٍ ، جعلني اهللا وإياكم ممّن أّدى األمانة التي ُأمر بأدائها

: تعاىل قال رّبكم، بذلك أَمركم كام^  حمّمد ورسوله اهللا عبدِ  عىل ـ اهللا رمحكم ـ وصّلوا

ا النبي َعَىل  ُيَصلُّونَ  َوَمَالئَِكتَهُ  اهللاََّ إِنَّ  َ  َتْسـلِيًام  َوَسـّلُمواْ  َعَليْـهِ  َصـلُّواْ  ءاَمنُـواْ  الَّـِذينَ  ياَأهيُّ

 ].٥٦:األحزاب[

 خلفائــه عــن اللهــمّ  وارَض  حممــد، ورســولِك عبــِدك عــىل وبــارك وســلِّم صــلِّ  اللهــمّ 

 ...الراشدين
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   ا  د 

  

، املـذنبني إسـاءة وحلمـه وعفوه بفضله ويمحو، التائبني توبة يقبل الذي هللا احلمد

 اهللا إال إلـه ال أن وأشـهد، الـرامحني أرحـم وهو يشء كل رمحته وسعت الذي هللا احلمد

 ورسوله عبده حممداً  ونبينا سيدنا أن وأشهد، واآلخرين األولني إله له رشيك ال وحده

 مجيـع وعـىل، امليامني الغر وصحابته، الطاهرين الطيبني آله وعىل عليه اهللا صىل، األمني

 وكرمه بمنه معهم وإياكم وحرشنا، الدين يوم إىل هبدهيم واهتدى هنجهم عىل سار من

 .الرامحني أرحم وهو

  عوتــــــــك واهلمـــــــــومإين د

ـــــي ـــــك كربت ـــــأفرج بحول   ف

ـــــتعان ـــــك يس ـــــي لطف   فخف

ــــــت امليرســــــ واملســــــبب   أن

ـــــا قريبـــــا ـــــا فرج ـــــ لن   يرس

ــــم الصــــالة عــــىل النبــــي   ث

  وعـــــىل الصـــــحابة كلهـــــم
 

ــــارد ــــوي تط ــــها نح   جيوش

  يـــا مـــن لـــه حســـن العوائـــد

ــــه عــــىل الــــزمن املعانــــد   ب

ـــــــــهل واملســـــــــاعد   واملس

ــــــــد ــــــــا إهلــــــــي ال تباع   ي

  وآلــــــه الغــــــر األماجــــــد

  مــــا خــــر للــــرمحن ســــاجد
 

ــا ــلُِمونَ  َي ــتُْم ُمْس ُــوُتنَّ إِالَّ َوَأْن ــِه َوال َمت ــوا اهللاََّ َحــقَّ ُتَقاتِ ُق ــوا اتَّ ــِذيَن آَمنُ ــا الَّ َ آل [ َأهيُّ

  .]١٠٢:عمران

ُكُم  اي ا النَّاُس اتَُّقوْا َربَّ َ ِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ اَخَلَقُكْم ّمن نَّْفٍس و الذيَأهيُّ

َتَساءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ اهللاََّ َكاَن َعَليُْكْم َرقِيباً  الذيِرَجاالً َكثِريًا َونَِساء َواتَُّقوْا اهللاََّ  ِمنُْهَام 

 .]١: النساء[ 



 
 

 

 .اليوم لقاءنا مع علم من أعالم الصحابة

 .اجلاهر بالقران والعامل به، سابق اإلسالم ، مع فقيه األمة 

احلرب أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي املهاجري البدري كان  اإلمام عبد اهللا بن مسعود 

 .وهاجر اهلجرتني وصىل القبلتني ومن النجباء العاملني شهد بدراً  األولنيمن السابقني 

 النـبالء، أعـالم سري يف الذهبي اإلمام إسناده صحح حديث ففيأما قصة إسالمه 

 عقبـة لــ األغنام أرعى كنت:  مسعود ابن يقول ،  مسعود بن اهللا عبد لـ ترمجته يف

وهو يرعى وطلبا  وأبو بكر ^ فحني مر به الرسول مكة شعاب يف معيط أيب بن

 ينـز مل بشاة فأتاه ،وسأله الرسول عن شاة مل حتمل، ليرشبا لبنها فقال انه مؤمتن منه شاةً 

 بـاللبن، الرضـع فـدر ال،وعـ جـل اهللا ودعـا رضعهـا، ^ النبـي فمسـح الفحل، عليها

 وسـقى بكـر أبـا وسـقى ورشب بـاللبن ^  النبـي فمـأله جموف، بإناء الصديق فجاءه

  !املعجزة هذه إىل واستغراب دهشة يف ينظر والغالم الغالم،

الذي يضع يده ف، ليس رجالً عاديا هأن^ يف النبي  تأمل عبد اهللا بن مسعود 

هذا رجل مبارك فسأل عنه حتى ، حلليب ينهمروإذا با عىل رضع الشاة التي مل حتمل قط

.. ^وبدأ يتلقى القرآن عن رسول اهللا ، فاسلم منذ ذلك احلني^ عرف انه رسول اهللا 

 .»انك غالم ُمعلَّم«: ^ فعلمه ودعا له وقال، علمني مما علمك اهللا: قال له

أخذت من يف رسول اهللا بضعا وسبعني سورة، ولقـد علـم «:قال عن نفسه 

أعلـم بكتـاب اهللا منـي لرحلـت  حممد أين أعلمهم بكتاب اهللا ولو أعلم أحداً  أصحاب

.اء القرآن املجيدينرّ فكان من قُ ،  »إليه

 واهللا«: مسلم و البخاري رواه الذي احلديث يف كام يقول بن مسعوداوكان 
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 آية لتنزأُ  نزلت، وال أين أعلم وأنا إال اهللا كتاب من سورة أنزلت غريه، ما إله ال الذي

 اإلبل تبلغه اهللا بكتاب مني أعلم أحداً  أعلم نزلت، ولوأُ  فيام أعلم وأنا إال اهللا كتاب من

 -من ابن أم عبد«: خذوا القرآن من أربعة«: يقول^ ولذلك كان النبي. »إليه لركبت

كنّاين الرسول قبل أن يكون يل : قال. وكان يلقب بايب عبد الرمحن -عبد اهللا بن مسعود

 .]رواه أمحد[»من معاذ بن جبل وأيب بن كعب وسامل موىل حذيفةو -ولد

 . اثنان من املهاجرين واثنان من األنصار 

 رسول يا: قلت ،»القرآن عيل اقرأ«: ^  النبي يل قال: قال   مسعود ابن فعن

 سورة عليه فقرأت »غريي من أسمعه أن أحب إين «:قال أنزل؟ وعليك عليك اقرأ اهللا

ٍة بَِشـِهيٍد َوِجئْنَـا بِـَك َعـَىل : اآلية هذه إىل ئتج حتى النساء َفَكيَْف إَِذا ِجئْنَا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

 .^ تـذرفان عينـاه فـإذا إليـه فالتفتُّ  »اآلن حسبك«: قال. ]٤١:النسـاء[ َهُؤالِء َشِهيًدا

 .. ]متفق عليه[

فاء يف رسالة لك أخي احلبيب أن تسـمع القـران يف سـاعة خلـوة يف سـاعة صـ إهنا

 .فمن سمع آية فله أجرها ، نائمون وأنت تناجي ربك بكالمه فيها ساعة العباد 

يصـيل  قـائمٌ  بن مسـعود  مر بني أيب بكر وعمر وعبد اهللا^ وروي أن رسول اهللا  

 »من أحب أن يقرأ القرآن غضا كام أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبـد «: ^ فلام انتهى قال 

فكـان  فـيام سـأل   »سـل تعـط « :يقـول^ فجعل رسـول اهللا  فأخذ  عبد اهللا يف الدعاء

يف أعـىل جنـان ^ ال ينفد ومرافقـة نبيـك حممـد  ال يرتد ونعيامً  اللهم إين أسألك إيامناً «

قـد سـبقه فقـال إنـك لسـباق  فأتى عمر عبد اهللا يبرشه فوجـد أبـا بكـر خارجـاً ، »اخللد

 .باخلري

املرشـكني وُصـب عليـه مـن  أسـلم يف مكـة وحتمـل أذى عبد اهللا بن مسعود 



 
 

 

 .^البالء ما ُصب، وكان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول اهللا 

وهاجر مع من هـاجر مـن الصـحابة إىل احلبشـة، ثـم عـاد قبـل أن هيـاجر الصـحابة إىل 

املدينة، فهاجر اهلجرتني وصىل إىل القبلتني، هاجر إىل املدينة وشهد املشاهد مع رسـول 

تـرى : بعد غـزوة بـدر قـال^ ريها من الغزوات حتى إن النبي ، شهد بدرا وغ^اهللا 

فرأى أبا جهل وقـد رضبـه ابنـي عفـراء   ماذا صنع أبو جهل؟ فذهب ابن مسعود

 فاحتقر! ؟ جهل أبو أنت:  مسعود ابن له فقال، من األنصار، شابان من األنصار

 رجـل فـوق وهـل: فقـال وأصـحابه، مسـعود ابـن -وحيترضـ يمـوت وهـو- جهل أبو

 عـدو يـا اهللا أخـزاك هـل:  جهـل أيب لـ  مسعود ابن يقول! قومه؟ قتله أو قتلتموه

 ، مسـعود ابـن وجـه يف جهـل أبـو فبصـق شـيئًا، فيه يغن فلم ورضبه سيفه فأخذ! اهللا؟

 إىل وذهـب رأسـه بـه وقطـع سـيفه مسعود ابن فأخذ! به رأيس فاجتز سيفي خذ: وقال

 آهللا! هـو؟ إال إلـه ال الـذي آهللا «: ^ النبـي لفقـا ، جهل أيب بمقتل فأخربه ^   النبي

 عبد مع فخرج مرتني، ^  النبي قاهلا! ؟حقاً  جهل أبو أقتل: أي»!!هو؟ إال إله ال الذي

 قـال ثـم! اهللا عدو يا اهللا أخزاك الذي هللا احلمد «: ^  النبي قال رآه فلام مسعود بن اهللا

 .وأرضاه عنه اهللا ريض مسعود ابن قتله » األمة هذه فرعون كان هذا: ^ 

 هـو هـا! ؟ جهـل أبـا سـيقتل الـذي هـو األجـري الفقـري مسـعود ابن أن يصدق كان من

 ومكان قريش، جبابرة تقهر وإرادة قوة ضعفه ومكان غنى، فقره مكان يمنحه اإلسالم

 اجلـوزاء، كواكـب تعـانق خفاقة عالية مكانة مكة شعاب من شعب يف وانعزاله انزوائه

 الـدول جلميـع وقـادة سـادة إىل للغـنم رعـاة مـن هـؤالء حـول ذيالـ اإلسـالم هو هذا

 .واألمم

يـراه الرائـي ^ فقـد كـان قريبـًا مـن رسـول اهللا ، ^من النبي  أما عن قربه 

: يقـول سـيدنا أبـو موسـى األشـعري، الذي ال يعرفه فيحسب انه من آل بيت الرسول



  

  
  

  

  
   ا  د 

ه من آل بيـت رسـول جلست أنا وأخي مدة من الزمن وال نرى إال أن ابن مسعود وأم

 ..لكثرة دخوهلام عليه وخروجهام منه، اهللا

، ووسـادته، ومطهرتـه، وحيمـل لـه نعليـه^ حيمل سواك النبـيبن مسعود وكان  

ولذلك حينام كان يفتي ، يرس إليه ما ال يرس إىل غريه^ كان النبي، وكان صاحب الرس

كـان يـؤذن لـه إذا ، حـق لـه: لبعض الصحابة يف أشياء جيهلها صحابة آخـرون يقولـون

 .جبنا ويشهد إذا غبناُح 

كـان ، فقد كان الصحابة يشـهدون لـه بـالعلم وبقـراءة القـرآن أما عن علمه 

بعض الصحابة أتوا سعة احلفظ مثل أيب ، بني الرواية والدراية، جيمع بني احلفظ والفهم

مها من لكنه مل يؤت من الفقه والفهم ما أويت مثل ابن مسعود وابن عباس وغري، هريرة

، فكان من علامء األمة حقا، الرواية والدراية: أويت ابن مسعود األمرين معاً .. الصحابة

ما فسأله معاذ يبكي ،وكان أحد أصحابه  حينام مرض مرض الوفاة عاذ بن جبل م

ولكني ابكي عىل العلم الذي أصـبته منـك ، يبكيك؟ قال واهللا ما أبكى عىل دنيا أصبتها

ال تبك، فإن إبراهيم كان يف زمـن «: معاذ بن جبل  فقال.. لهوأخشى أن ُأحرم مث

عند عبد اهللا بن : ليس فيه علم، ولكن اهللا آتاه علام، إذا أنامت، فاطلب العلم عند أربعة

 . »مسعود، وسلامن الفاريس وعبد اهللا بن سالم وعويمر أيب الدرداء

 

 وخيـيم، املبارك الرجل هذا يضم ركباً   اخلطاب بن عمر يلقى مظلمة ليلةٍ  يف 

 أيـن مـن :اخلطـاب بـن عمـر فيسـأل،  عمـر عـن الركـب فيحجـب بظالمه الليل

 الفـج مـن: قـائالً  الكـريم الركـب هـذا وسـط مـن املبـارك الرجـل هـذا فيجيبـه القوم؟

 األمر عمر فيعي، العتيق البيت: الرجل فيجيب تريدون؟ أين إىل :عمر فيسأل! العميق

 .عاملاً  لركبا يف إن: فيقول



 
 

 

 وبـني األمـة فـاروق بني الكريم احلوار هذا إىل القلب وأحرضوا بالسمع وأنصتوا

 .املبارك العظيم الرجل هذا

اهللاَُّ ال إِلَـَه إِالَّ : الركـب وسط من الرجل فيجيب أعظم؟ القرآن أي :عمر فيسأل

يُّ الَْقيُّوُم ال َتأُْخُذُه ِسنٌَة َوال َنْومٌ   .]٢٥٥:قرةالب[ ُهَو اْحلَ

 الكـريم الركـب وسـط من املبارك الرجل فيجيب أحكم؟ القرآن أي :عمر فيسأل

نَّ اهللاََّ َيأُْمُر بِالَْعْدِل َواِإلْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي الُْقْرَبى َوَينَْهى َعـْن الَْفْحَشـاِء َواملُْنَكـِر إِ : قائالً 

ُكْم َتَذ غْ َوالْبَ  ُرونَ ِي َيِعظُُكْم لََعلَّ  .]٩٠:نحلال[ كَّ

ا َيَره : الرجل فيجيب أمجع؟ القرآن أي :عمر فيسأل ٍة َخْريً * َفَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

ا َيَره ٍة َرش�  .]٨:الزلزلة[ َوَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

لَـيَْس بِأََمـانِيُِّكْم َوال : املبـارك الرجـل فيجيـب أخـوف؟ القرآن فأي :عمر فيسأل

ي�ـا َوال َنِصـًرياَأَماِينِّ أَ 
ـَز بِـِه َوال َجيِـْد لَـُه ِمـْن ُدوِن اهللاَِّ َولِ  ْهِل الْكِتَاِب َمْن َيْعَمـْل ُسـوًءا ُجيْ

 .]١٢٣:النساء[

ُفوا َعَىل : الرجل فيجيب أرجى؟ القرآن أي :عمر فيسأل ُقْل َياِعبَاِدَي الَِّذيَن َأْرسَ

ـِة اهللاَِّ ِحيمُ َأْنُفِسِهْم ال َتْقنَطُوا ِمـْن َرْمحَ ـُه ُهـَو الَْغُفـوُر الـرَّ ُنوَب َمجِيًعـا إِنَّ   إِنَّ اهللاََّ َيْغِفـُر الـذُّ

 .]٥٣:الزمر[

، املفهم والفقيه، املعلم الغالم إنه-! ؟ مسعود بن اهللا عبد أفيكم :قائالً  عمر فينادي

 .نعم اللهم: قائالً  الركب فيجيب -امللقن والقارئ

مسـألة مـن مسـائل املـرياث فـأفتى فيهـا  يف  ولقد سئل أبو موسى األشعري 

رجل ترك بنتًا وابنة ابن وأختًا فأفتى أبـو موسـى السـائل بـأن للبنـت النصـف ، واخطأ

قـد : ثـم جـيء إىل ابـن مسـعود فسـألوه فقـال، ولألخت النصف وال يشء البنة االبـن

والبنـة ، لالبنـة النصـف: أفتيكم بام أفتى به رسـول اهللا! من املهتدين أناضللت إذا وما 
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ال تسألوين شيئا وهذا : فقال أبو موسى، ولألخت ما بقي، االبن السدس تكملة الثلثني

 .. احلرب فيكم

 قـول نـزل ملـا: قال  مسعود بن اهللا عبد أن مسلم رواه الذي احلديث يفجاء  

اِت : املائدة سورة من وعال جل اهللا ـاِحلَ ُجنَـاٌح فِـيَام  لَيَْس َعَىل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

َقـْوا َوَأْحَسـنُوا َواهللاَُّ َقْوا َوآَمنُـوا ُثـمَّ اتَّ اِت ُثمَّ اتَّ اِحلَ َقْوا َوآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  َطِعُموا إَِذا َما اتَّ

 »منهم أنت!  اهللا عبد يا«: قال^  النبي وقرأها نزلت فلام. ]٩٣:املائدة[ ُحيِبُّ املُْْحِسنِنيَ 

 وأحسـنوا واتقـوا، وآمنوا واتقوا، وآمنوا اتقوا الذين من بأنه اهللا بدع لـ^  النبي يشهد

 .املحسنني حيب واهللا

ــعود  ــن مس ــرت إىل اب ــالً  إذا نظ ــدت رج ــافه وج ــة  وإىل أوص ــديد األدم ش

أمحـش السـاقني ، عـديم الشـحم، قليـل اللحـم، لطيف اجلسـم، قصري القامة »السمرة«

فضحك الصحابة فقـال ، ساقاه فبانتا دقيقتني نحيلتني حتى انه صعد شجرة مرة فبدت

أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفيس بيده هلام يف امليزان أثقل من ُأحد يوم « :^النبي

اهللا تعاىل قال عن املنافقني ، وال بالوزن، الرجال ال يقاسون بالطول والعرض، »القيامة

تـرى الفتيـان كالنخـل ومـا «: اهلموقال العرب يف أمث »وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم«

 . »يدريك ما الدخل

إذا هدأت العيون ونام الناس يف فرشهم يقوم من الليل ليتهجد بن مسعود و كان  

 .Qويسأل اهللا ، »يا رب تائب مستغفر، خائف مستجري، راغب راهب«: ويقول

مـن  رأيت خطني أسودين يف وجه عبد اهللا بن مسعود : يقول زيد بن وهب 

واهللا لو «: فقال وكان يقول ألصحابه وقد أكثروا عليه يوماً ، البكاء وكثرة الدموعطول 

علمتم ذنويب ما مشى منكم ورائي رجالن، لو علمتم ذنويب حلثوتم الرتاب عـىل رأيس، 



 
 

 

 . »وإين أمتنى أن يغفر اهللا يل ذنبا من ذنويب ولو سميت عبد اهللا بن روثة

ونفعني وإيـاكم بـام فيـه مـن اآليـات والـذكر ، مبارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظي

 .إنه هو الغفور الرحيم، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم، احلكيم

ما ا:  

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، احلمد هللا عىل إحسانه

، سوله الداعي إىل رضـوانهوأشهد أن حممًدا عبده ور، وحده ال رشيك له تعظيًام لشأنه

 .وسلم تسليًام كثًريا، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وإخوانه

 

 مكـة يف بالقرآن جيهر األرض هذه ظهر عىل مسلمٌ  أول عبد اهللا بن مسعود 

 .^ اهللا رسول بعد

 يف حجـر ابـن اإلمـام خمترصاً  ورواه، سريته يف هشام ابن بطوله رواهوهذا املشهد  

 يومـاً ^  النبي أصحاب اجتمع:  العوام بن الزبري يقول، ثقات ورواته، اإلصابة

 تسمع مل قريش: فقالوا مرشدين زالوا وما، الوقت هذا يف مضطهدين زالوا وما، مكة يف

 أجـاب الـذي مـن أتـدرون القـرآن؟ يسـمعهم رجـل مـن فهـل، قط به هلا يشهر القرآن

 سادات من سيد ألغنام راعياً  القريب باألمس كان الذي، قريالف الغالم هذا إنه! بنعم؟

 متنعـه عشـرية لـه واحـداً  نريـد :^ النبـي أصـحاب فقـال، أنـا :مسعود ابن فقال، مكة

، وحيميني سيمنعني اهللا فإن، دعوين :مسعود ابن فقال، رشاً  مكة أهل به أراد إن وحتميه

 مقـام أتـى حتـى، الضـحى توقـ يف التـايل اليـوم يف وأرضاه  مسعود ابن وانطلق

 العـذب احللـو بصوته القرآن ليقرأ ووقف -والسالم الصالة وعليه نبينا عىل- إبراهيم

 حول جيلسون واملرشكون، صوته به رافعاً ، الرحيم الرمحن اهللا بسم: بقوله وبدأ، الرقيق



  

  
  

  

  
   ا  د 

ْمحَنُ : الرمحن سورة يقرأ وظل، الكعبة ـمَ *  الـرَّ َمـهُ *  نَسـانَ اإلِ  َخَلـَق *  الُْقـْرآنَ  َعلَّ  َعلَّ

 عبد أم ابن يقول ماذا: وقالوا البعض بعضهم إىل قريش سادة فنظر]٤-١:الرمحن[ الْبَيَانَ 

 وبني مسامعنا عىل يتلو! اجلرأة من احلد هذا إىل! حممد به جاء ما بعض يتلو إنه له تباً ! ؟

 عنيفـاً  شـديداً  رضبـاً  وجهـه ورضبـوا إليه فقاموا، ^ حممد  به جاء الذي القرآن أيدينا

، ^ النبي أصحاب إىل الطاهرة الدماء هبذه وانطلق، األنور وجهه عىل الدم سال حتى

 الضعيف الغالم هذا قال ماذا أتدرون، مسعود ابن يا عليك خشيناه ما واهللا هذا: فقالوا

 ألغـادينهم شـئتم ولـئن، اليوم من عيني يف أهون اهللا أعداء كان ما واهللا: قال! القوي؟

.يكرهون ما أسمعتهم فلقد، كال: فقالوا، غداً  هابمثل

 

ت األمصار حينام فُ   الكوفـة أمـد عمـر بـن اخلطـاب نشـئتوأُ تحت الفتوح وُمرصِّ

لقـد أمـددتكم بعـامر بـن «: هلـم  قـال، أهل الكوفة بام فيها من الصحابة والقبائل 

^ مـن نجبـاء أصـحاب حممـد ، ومهـا ووزيـراً  يارس أمريًا وبعبد اهللا بـن مسـعود معلـامً 

 .»فاسمعوا هلام واقتدوا هبام، وإين آلثرتكم بعبد اهللا عىل نفيس

كـان فيهـا عاملقـة ، إىل الكوفة وانشأ فيها مدرسة علمية وذهب ابن مسعود  

من أمثـال األسـود النخعـي وعلقمـة ومرسـور وأبـو وائـل وغـريهم مـن ، من التابعني

مجع علم ، عليهم التابعي اجلليل إبراهيم النخعي الرجال العلامء الفطاحل الذين تتلمذ

حنيفة تلميذ املدرسة  فأبو. هؤالء إىل علم ابن مسعود وعليه تتلمذ محاد شيخ أيب حنيفة

 حتى إن عيل بـن أيب طالـب ، املسعودية التي أسسها عامل األمة ابن مسعود 

ابن مسعود وتالميذ وعلامء كثريين من أصحاب ، حينام دخل الكوفة وجد فيها علام مجا

 . رحم اهللا ابن أم عبد لقد مأل هذه القرية علام: مدرسته فقال

 مسـعود ابـن يـد عـىل تعلـم من عدد بلغ لقد«: قال  الرسخيس اإلمام إن حتى



 
 

 

 فقـد،  مسـعود ابـن مدرسة إهنا »!عامل آالف أربعة من يقرب ما أصحابه يد وعىل

 .واحلديث القرآن معلمه، علامء إىل الكوفة أهل من كثرياً  حول

روي عن عبـد الـرمحن بـن يزيـد ، نقف وإياكم مع بعض مواعظه  

من مل تأمره الصالة باملعروف وتنهه عن املنكر مل «:أنه قال عن عبد اهللا بن مسعود 

 . »يزدد هبا من اهللا إال بعداً 

لـك يفـتح ما دمت يف صالة فأنت تقرع باب امللك ومن يقرع باب امل«:وقال أيضاً  

 . »له

وعن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال أتـاه رجـل فقـال يـا أبـا عبـد 

ال ترشـك بـه «: بـن مسـعود الرمحن علمني كلامت جوامع نوافع فقال له عبـد اهللا 

شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك باحلق فاقبل منه وان كان بعيدا بغيضا ومن 

 . »ليه وان كان حبيبا قريباجاءك بالباطل فاردده ع

يكـون يف آخـر الزمـان «:وعن مالك بن مغول قال قال عبد اهللا بـن مسـعود 

 . »أقوام أفضل أعامهلا التالؤم بينهم يسمون األنتان

واهللا الذي ال اله إال هو ما عىل وجه األرض يشء «:و قال عبد اهللا بن مسعود

 . »أحوج إىل طول سجن من لسان

إذا ظهر الزنا والربا يف قرية «:محن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قالوعن عبد الر 

 . »ذن هبالكهااُ 

أنـتم أطـول صـالة «:قـال بن مسعودوعن عبد الرمحن بن زيد عن عبد اهللا  

وهم كانوا أفضل منكم قيل له بأي يشء قال ^ . وأكثر اجتهادا م أصحاب رسول اهللا

 . »يف اآلخرة منكمإهنم كانوا ازهد يف الدنيا أو رغب 

يـؤتى بالعبـد يـوم القيامـة فيقـال لـه أد أمانتـك «:عبد اهللا بـن مسـعود وقال 

فيقول من أين يا رب قد ذهبت الدنيا فتمثل عىل هيئتها يوم أخذها يف قعر جهنم فينزل 



  

  
  

  

  
   

فيأخذها فيضعها عىل عاتقه فيصعد هبا حتى إذا ظن أنه خارج هبا وهوى يف أثرهـا أبـد 

 . »اآلبدين

ال تكـونن إمعـة « :بـن مسـعود وعن عبد الرمحن بن يزيد قال قـال عبـد اهللا 

يقول أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت وان ضلوا ضـللت إال  «:قال ؟قالوا وما اإلمعة»

 . »ليوطئن أحدكم نفسه عىل أنه أن كفر الناس أن ال يكفر

اشتكي من قال ، مم تشتكي: فقال، وأتاه عثامن ليعوده و مرض ابن مسعود 

إن : أال أعرض لك طبيبا؟ قال: قال، قال وماذا تشتهي؟ قال أشتهي مغفرة ريب، ذنويب

 ثم مات ، آمر لك بعطاء؟ قال ال حاجة يل إليه: قال، ا لطبيب هو الذي أمرضني

وصـىل ، يف السنة الثانية والثالثـني للهجـرة، وعمره ثالث وستون أو أربع وستون سنة

الـذي ، جـوار اهللا هـذا الصـحايب اجلليـل إىلوانتقـل ،  عليهمعليه الصحابة رضوان اهللا

 فـريض اهللا عنـه ^ اه مـن رسـول اهللا وأورث األمة قرآنا تلّقـ ،وهدياً  أورث األمة علامً 

 .وتقبله يف الصاحلني، وأرضاه

 :فقـال عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيامً اهللاََّ وَ  نَّ إِ  َ  َمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ]٥٦:األحزاب[

وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـة ، اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد

 .الراشدين

�� ��� ��� �

 



 
 

 

 

رهم مـن معصـيته للنجـاة احلمد هللا الذي دل عباده عىل طاعته للفوز بجنته، وحـذّ 

من ناره، وأقام هلم احلجة وأوضح هلم املحجة بإنزال كتبه وإرسال رسله، وأشهد أن ال 

  .اله إال اهللا وحده ال رشيك له

َهــا   َيــا َمــْن َلــُه َعنَــِت الُوْجــوُه بَِأْرسِ

ـــا  ـــيَي ـــُة َمْطَلبِ ـــْؤِيلْ وَغاَي ـــى ُس   ُمنْتََه

ــــا َه ــــداِئِد ُكلِّ ــــُل ِيف الشَّ ــــَت املُؤمَّ   َأْن

ـــا َه ـــِق ُكلِّ ـــُف ِيف اخلَالِئ ـــَك التََّرص   َوَل

ــــهُ  ــــْن َل ــــا َم ــــٍة َي ــــيلَّ بِتَْوَب ــــاْمنُْن َع   ف
 

ـــــات ُتَوحـــــدُ  ـــــُه َمجيْـــــُع الَكاِئنَ   وَل

ـــَردُ  ـــَك ُأْط ـــا عـــن َجنابِ ـــْن ِيل إَِذا َأَن   َم

ـــ ـــيِّدْي وَل ـــا َس ـــَمدُ َي ْ ـــاُء الرسَّ   َك البََق

ـــِعدُ  ـــاُء وُتْس ـــْن َتَش ـــِدي َم ـــَذاَك َهتْ   َفِل

ــــدُ  ٌس وُمَوحِّ ــــدِّ ــــبِّ ُمَق ــــُب املُِح   َقْل
 

أشهد أن حممدًا عبده ورسوله الذي دل أمته عىل خري ما يعلمه هلم وحذرهم من و

 .رش ما يعلمه هلم

عوا هبا يف الشدة درّ ونفيس بتقوى اهللا تبارك وتعاىل ت :عباد اهللافأوصيكم  

والرخـاء يف الرسـاء والرضــاء أعمـروا هبــا أوقـاتكم صــباحًا ومسـاًء فبهــا تـدفع املحــن 

َعـْل لَـُه َخمَْرًجـا: والباليا والفتن والرزايا وصـدق اهللا تعـاىل القائـل  َوَمـْن َيتَّـِق اهللاََّ َجيْ

َعْل لَُه ِمْن َأمْ . .]٢:الطالق[ اَوَمْن َيتَِّق اهللاََّ َجيْ ْر َعنْـُه . .]٤:الطالق[ ِرِه ُيْرسً َوَمْن َيتَِّق اهللاََّ ُيَكفِّ

 .]٥:الطالق[ َسيِّئَاتِِه َوُيْعظِْم لَُه َأْجًرا

 سنقف اليوم وإيـاكم مـع خملـوق عجيـب خملـوق عظـيمٌ 

واجـه العظيمـة، اهللا جل وعال عربة ملن يعترب وعظة ملن يتعظ إنُه البحـر بأم هجليل خلق

 .البحر بأتساعه اهلائل



  

  
  

  

  
 ق اا  

ففي اجلنـة رمحتـه ويف النـار ،البحر آية مـن آيـات اهللا الدالـة عـىل عظمتـه وجربوتـه

 .سطوته وعذابه ويف البحر عظمته

إن ماء هذا املخلوق العجيب يمأل ثالث أربـاع سـطح األرض ولـوال أن اهللا جـل 

أغرقها ودمرها وجيعل عاليها يمسك البحر بقدرته ومشيئته لطفح عىل األرض ف وعال

 .سافلها

قالت السامء يا رب ائذن يل أْن أسـقط ِكَسـفًا عـىل ابـن آدم، فقـد َطِعـم «: اآلثرويف 

رب ائـذن يل أن أخسـف بـابن آدم فقـد طعـم  يـا: خريك ومنع شكرك، وقالت األرض

يـا رب ائـذن يل أن أِخـرَّ عـىل ابـن آدم فقـد طعـم : خريك ومنع شكرك، وقالت اجلبـال

يا رّب ائذن يل أن ُأغرق ابن آدم فقد طعـم خـريك : وقالت البحار. ريك ومنع شكركخ

دعوين وخلقي لو خلقتموهم لرمحتمـوهم، فـإن تـابوا إيلَّ فأنـا : فقال هلم. ومنع شكرك

 . »حبيبهم، وإن مل يتوبوا فأنا طبيبهم

سطح مرتًا عن ٦٠يف البحار أمواج عاتية وأعامق مظلمة حالكة الظالم وعىل عمق 

البحر يصبح كل يشء مظلًام يف البحار ظلامت بعضها فوق بعض إذا اخرج يدُه مل يكـد 

يٍّ َيْغَشاُه َمْوٌج ِمْن َفْوقِِه َمْوٌج ِمْن َفْوقِِه : يراها وصدق اهللا القائل َأْو َكظُُلَامٍت ِيف َبْحٍر ُجلِّ

َعِل اهللاَُّ لَـُه ُنـوًرا َسَحاٌب ُظُلَامٌت َبْعُضَها َفْوَق َبْعٍض إَِذا َأْخَرَج َيَد  ُه َملْ َيَكْد َيَراَها َوَمْن َملْ َجيْ

 .]٤٠:النور[ َفَام لَُه ِمْن ُنورٍ 

 . فال نور إال نور اإليامن، ال نور إال نور األعامل الصاحلات

ومن عجائبه أنـُه ،يسبح هللا  ،يوحد اهللا،من خلق اهللا يعبد اهللا  خلٌق  :عباد اهللالبحر 

يص هللا تعاىل مع حلمه تعاىل عليه فيتأمل لذلك فلوال أن اهللا منعُه إغراقهم يرى ابن ادم يع

 .بذلك^ ألغرقهم وأخرب النبي 

لـيس مـن ليلـة إال «: قـال^ ففي مسند األمام أمحد فيام يروي عن عمر أن النبـي 



 
 

 

فيها ثالث مرات يستأذن اهللا أن يطفح عىل العصـاة مـن بنـي أدم فيكفـُه  والبحر يرشف

 .« الله

كون سـاكنًا رِّ نتهك حمارم اهللا وكم من بٍرش ال ُحي سبحان اهللا البحر يغضب عندما تُ ف

 .معروفاً والفواحش تنترش واملنكرات ترسي وال ينكرون منكرا وال يأمرون 

نجي به من لك اهللا به من يشاء من أعدائه ويُ اهللا أكرب البحر جندي من جنود اهللا ُهي  

 .يشاء من عبادة املؤمنون

جنديًا من جنود اهللا بارزًا يف قصة موسـى عليـة السـالم عنـدما خافـت  دهُ البحر جت

فأوحى اهللا إليها وحي اهلام إذا خفـت عليـه فالقيـة يف الـيم  علية أمه من بطش فرعون،

وال ختايف و ال حتزين فأوحى اهللا إليها أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف الـيم فليلقـه الـيم 

 .بالساحل

م موسى ارضعيه فإذا خفت عليه وهو يف حضنك وهو يف رعايتـك يا أسبحان اهللا 

 .إذا خفت عليه ويف فمه ثديك وهو حتت عينيك فالقيه يف اليم

اهللا اكرب طفالً يف األشهر األوىل مـن حياتـه يلقـى يف الـيم يف تـابوت صـغري ال مـن 

 .حيميه ال من يرعاه

 .لكن اهللا بعنايته وحفظة حيرسُه ويرعاه

ــديَك بح ــألزم ي ــًام ف ــل اهللا معتص   ب
 

ـــَك أركـــانإف ـــركن إن خانت ـــُه ال   ن
 

يف البحر العظيم بأمواجه يف رعاية اليد التي ال  وال ختايف وال حتزين انه هنا يف اليم، 

 .ومالذاً  خوف معها اليد التي جتعل النار برداً ً وسالمًا وجتعل البحر ملجأً 

من يدنو من محاها اآل أن اليد التي ال جيرؤ فرعون الطاغية وال طغاة األرض مجيعاً 

 .العزيز

  وإذا العنايـــة الحظتـــَك عيوهنـــا  
 

ــــان  ــــن أم ــــاوف كلّه ــــم فاملخ   ن
 



  

  
  

  

  
 ق اا  

له فتجعلهم يلتقطونه وجتعلهم آدبر أمره وتكيد به لفرعون وإن القدرة التي ترعاه تُ 

حيبونه ويبحثون له عن مرضعة وحيرم عليه املراضع حتى تبرصه أخته من بعيد فتعرفـه 

كم عىل أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ثم يعود الطفل الغائب فتقول هل أدل

يف مكانته حيميه فرعون وترعاه امرأته وتضـطرب  إىل أمه امللهوفة معاىف يف بدنه مرموقاً 

 .املخاوف من حوله وهو آمن بحفظ اهللا

َزَن َولِتَْعلَ  ِه َكْي َتَقرَّ َعيْنَُها َوال َحتْ َم َأنَّ َوْعَد اهللاَِّ َحقٌّ َولَكِنَّ َأْكثََرُهْم ال َفَرَدْدَناُه إَِىل ُأمِّ

 .]١٣:القصص[ َيْعَلُمونَ 

 بني احلق والباطل إىل حني  واستمرت املعركة بني موسى ويل اهللا وفرعون عدو اهللا،

خروج موسى ومعُه بني إرسائِيل فتبعُه فرعون وجنوده فإذا البحر من أمام موسى 

 .لفهموقومه وفرعون وجنوده من خ

فـإذا بنـو إرسائيـل ، دالئل احلال كلها أن ال مفـر والبحـر أمـامهم والعـدو خلفهـم

يقولون يا موسى إنا ملدركون ضعفت ثقتهم باهللا ونسوا أن اهللا هو احلافظ واملعني لكن 

  موسى ال يشك حلظة واحدة وملء قلبه الثقة بربه واليقني بعونه والتأكد من النجاة،

 .]٦٢:الشعراء[ َقاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َريبِّ َسيَْهِدينِ : اثق بنرص اهللافقال موسى بلسان الو 

 .هكذا مهام زاد الظلم ومهام بلغ الطغيان، فجاء الفرج وأزيل الكرب

 .كال إن معي ريب سيهدين كال لن نكون ضائعني، كني،كون مدرَ نكال لن 

بحر العظـيم، بعصـا رضب البعصا يُ ، فأوحينا إىل موسى أن ارضب بعصاك البحر

يرضــب املخلــوق العجيــب نعــم بعصــا وقعــت املعجــزة فالعصــا ســبب واهللا هــو رب 

وقعت املعجزة ووقف املاء عىل . فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم األسباب،

جانب الطريق كالطود العظيم ووقف فرعون مع جنوده مشدوها بذلك املشهد اخلارق 



 
 

 

لوقـوف وهـو يـرى موسـى وقومـه يعـربون البحـر يف وذلك احلدث العجيب وأطـال ا

طريق مكشوف وتم تدبري اهللا فخرج بنو إرسائيل من الشاطئ األخر بينام كـان فرعـون 

إِنَّ ِيف َذلِـَك َآلَيـًة َوَمـا : وجنوده بني فرقي املاء أمجعني وقد قرهبم اهللا ملصريهم املحتوم

 .ويبسا وسالماً  ق أصبح أماناً غرِ البحر املُ ف ]٨:الشعراء[ َكاَن َأْكثَُرُهْم ُمْؤِمنِنيَ 

 .بإذن اهللا تعاىل فدخل موسى وقومه بأهلهم وعتادهم ال تبتل هلم قدماً 

صار البحر أثنا عرش طريقا لكل سـبط طريـق فـاقرتب  قال ابن عباس 

فرعون بجنوده ومتادوا ودخلوا أمجعني ودخل آخر جندي مـن جنـود فرعـون وخـرج 

َوَأْنَجيْنَـا ُموَسـى ى فأمر اهللا البحر أن يغرق فرعـون وجنـوده آخر رجل من قوم موس

 .]٦٥:الشعراء[ َوَمْن َمَعُه َأْمجَِعنيَ 

ورعاية وحفظا هو اآلن يغرق  نعم إنه البحر الذي كان ملوسى الطفل الرضيع أماناً 

 .فرعون وقومه بإذن اهللا تعاىل

ونس الذي كـان هـو وقومـه يف هذا املخلوق العجيب نجده مع نبي اهللا ي

قريب وغادرهم  بتكذيب قومه فانذرهم بعذاٍب  من البحر وقد ضاق صدراً  ةقريب ةبقع

مغضبا آبقا فقاده الغضـب إىل شـاطئ البحـر حيـث ركـب سـفينة مشـحونة ويف وسـط 

عليه  مغضوباً  من بني الركاب راكباً  األمواج والرياح وكانت هذه عالمة عند القوم بانّ 

ب خطيئة وانه ال بد أن يلقى يف املاء لتنجو السفينة من الغـرق فـاقرتعوا عـىل ألنه ارتك

فخرج سهم يونس وكان معروفا بصالحه ولكن سـهمه خـرج . من يلقونه من السفينة

فابتلعه وأمـره أن ال  بشكل أكيد فالقوه يف البحر أو ألقى بنفسه إليه فأرسل اهللا له حوتاً 

وطاف به البحار وغاص به إىل األعامق وبقي يف بطن يكرس له عظام وال خيدش له حلام 

احلوت أياما يسمع احليتـان وتسـبيحها، ولـوال أنـه اسـتغفر اهللا وسـبحه لبقـي يف بطـن 

يْنَاُه : احلوت يف قعر البحر إىل يوم القيامة، لكن اهللا تعاىل نجاه كام قال َفاْستََجبْنَا لَُه َوَنجَّ



  

  
  

  

  
 ق اا  

 .]٨٨: األنبياء[ املُْْؤِمنِنيَ ِمْن الَْغمِّ َوَكَذلَِك ُننِْجي 

ــاملِِنيَ : قــائال فسـبح اهللا واســتغفره  ال إِلَـَه إِالَّ َأْنــَت ُســبَْحاَنَك إِينِّ ُكنـُت ِمــَن الظَّ

 .]٨٧:األنبياء[

فلفظـه احلـوت وخـرج مـن بطنـه . فسمع اهللا دعاءه واستجاب له ونجاه من الغم 

 .]١٤٦:الصافات[ يِْه َشَجَرًة ِمْن َيْقطِنيٍ َوَأْنبَتْنَا َعلَ  سقيام عاريًا عىل الشاطئ

وهو القرع يظله بورقه العريض ويمنع عنه الذباب الذي يقال انـه ال يقـرب هـذه 

اهللا إىل قومـه الـذين  هالشجرة وكان هذا من تـدبري اهللا ولطفـه فلـام اسـتكمل عافيتـه رد

ومل ينزل هبـم عـذاب  تركهم مغاضبا فآمنوا واستغفروا وطلبوا العفو من اهللا فسمع هلم

 .املكذبني فآمنوا فمتعناهم إىل حني وكانوا مائة ألف أو يزيدون

أن  وقبل هؤالء مجيعا قوم نوح، فإن اهللا تعاىل ملا أراد إهالكهم، أمر نبيه نوحا 

يصنع سفينة فصنعها، وملا بدأ الطوفان أمره اهللا بالركوب فيها مع من آمـن معـه، وعـم 

غ قمم اجلبال العاليـة، فنجـاه اهللا تعـاىل ومـن معـه مـن املـؤمنني، الطوفان الدنيا حتى بل

ُبوُه َفأَنَجيْنَاُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِيف الُْفْلـِك  : وأغرق من كفر باهللا رب العاملني، قال تعاىل َفَكذَّ

ُْم َكاُنوا َقْوًما َعِمنيَ  ُبوا بِآَياتِنَا إِهنَّ وأخرب تعاىل أهنم كانوا . ]٦٤:األعراف[ َوَأْغَرْقنَا الَِّذيَن َكذَّ

وهكـذا فـإن عاقبـة . ]١٤:العنكبـوت[ َفأََخَذُهْم الطُّوَفاُن َوُهْم َظاملُِونَ : فقال ظاملني أيضاً 

 .الظلم وخيمة يف الدنيا قبل اآلخرة

ـَام ِيف : يقـول اهللا تعـاىل، « البحـر« ال زلنا وإياكم مع هذا اجلندي العجيـب َولَـْو َأنَّ

ُه ِمْن َبْعِدِه َسبَْعُة َأْبُحٍر َما َنِفـَدْت َكلِـَامُت اهللاَِّ إِنَّ اهللاََّ األَْرِض مِ  ْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َوالْبَْحُر َيُمدُّ

 .]٢٧:لقامن[ َعِزيٌز َحكِيمٌ 

َكلِـَامُت  ُقْل لَْو َكاَن الْبَْحُر ِمَداًدا لَِكلَِامِت َريبِّ لَنَِفَد الْبَْحُر َقبَْل َأْن َتنَفَد  :وقال تعاىل

 .]١٠٩:الكهف[ َريبِّ َولَْو ِجئْنَا بِِمثْلِِه َمَدًدا



 
 

 

اهللا أكرب ما أعظم اهللا لو أن مجيع ما يف األرض من شجر حتولت أقالم ومجيع مـا يف 

األرض من بحار حتولت إىل مداد وهذا البحر يمده سبعة أبحر وجلس الكتّاب يكتبون 

 عظمته عىل علمه وقدرته ورمحته الدالـة عـىل ويسجلون كلامت اهللا املتجددة الدالة عىل

فـامذا؟ لقـد نفـدت األقـالم ونفـد املـداد نفـدت األشـجار ونفـدت البحـار .... مشيئته

األقالم وانتهت وكلامت اهللا باقية ال تنفد وال تأت هلـا هنايـة الن علـم اهللا ال حيـد والن 

 .يودإرادته ال تكف والن مشيئته سبحانه ماضية ليس هلا حدود وال ق

ــكال  ــوارى األش ــياء وتت ــاء واألش ــزوي األحي ــار وتن ــجار والبح ــوارى األش وتت

واألحوال ويقف القلب البرشي خاشعا أمام جالل اخلالق الباقي الذي ال يتحول وال 

 . يتبدل وال يغيب

يذكرنا بقصة أصحاب القرية من بني ارساءيل التي كانت حـارضة 

: قـال تعـاىل: ب كيف نجى اهللا املصلحني منهم وأهلك البقيةالبحر واستمع أخي احلبي

بِْت إِْذ َتأْتِيِهْم ِحيتَـاُهنُمْ  َة الْبَْحِر إِْذ َيْعُدوَن ِيف السَّ ْم َعْن الَْقْرَيِة الَّتِي َكاَنْت َحاِرضَ  َواْسأَْهلُ

ًعا َوَيْوَم َال َيْسبِتُوَن َال َتـأْتِيِهْم َكـَذلِ  َوإِْذ *  َك َنبُْلـوُهْم بِـَام َكـاُنوا َيْفُسـُقونَ َيْوَم َسبْتِِهْم ُرشَّ

ْم َعـَذاًبا َشـِديًدا َقـالُوا َمْعـِذَرًة  ُهبُ ٌة ِمنُْهْم ِملَ َتِعظُوَن َقْوًما اهللاَُّ ُمْهلُِكُهـْم َأْو ُمَعـذِّ إَِىل َقالَْت ُأمَّ

ُهْم َيتَُّقونَ  ُكْم َولََعلَّ ُروا بِِه َأنْ *  َربِّ ـوِء َوَأَخـْذَنا َفَلامَّ َنُسوا َما ُذكِّ َجيْنَا الَّـِذيَن َينَْهـْوَن َعـْن السُّ

ْم ُكوُنوا *  الَِّذيَن َظَلُموا بَِعَذاٍب َبئِيٍس بَِام َكاُنوا َيْفُسُقونَ  َفَلامَّ َعتَْوا َعْن َما ُهنُوا َعنُْه ُقْلنَا َهلُ

َن َربَُّك لَيَبَْعثَنَّ َعَليِْهْم *  قَِرَدًة َخاِسئِنيَ  إَِىل َيْوِم الِْقيَاَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء الَْعَذاِب َوإِْذ َتأَذَّ

ُه لََغُفوٌر َرِحيمٌ  يُع الِْعَقاِب َوإِنَّ  .إِنَّ َربََّك لََرسِ

فتأمل أخي قصة أهل هذه القرية التي كانت حارضة البحر كيف انقسم أهلها إىل  

ل اآليـات كيـف قـام املصـلحون ، وصـاحلون، ومصـلحون، وتأمـُعصـاه: ثالثة أقسـام

! وقالوا ال فائدة مـن إنكـاركم وال مـن إصـالحكم؟! بالدعوة فأنكر عليهم الصاحلون



  

  
  

  

  
 اق ا  

ى اهللا املصـلحني، وأهلـك فكانـت النتيجـة أن نّجـ. فهؤالء قوم فاسدون ال خـري فـيهم

روى البخاري يف كتاب الرشكة عن النعامن بـن والساكتني الراضني باملنكر، الفاسقني، 

مثل القائم عـىل حـدود اهللا والواقـع فيهـا، كمثـل قـوم «: قال^ عن النبي   بشري

 استهموا عىل سفينة، فأصاب بعضهم أعالها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين يف أسفلها

لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقا ومل نؤذ من : إذا استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم، فقالوا

وا هلكـوا مجيعـا، وإن أخـذوا عـىل أيـدهيم نجـوا ونجـوا فوقنا؟ فإن يرتكوهم ومـا أراد

 .»مجيعاً 

تأمل هـذا احلـديث وكيـف أن نيـة الـذين يف أسـفل السـفينة كانـت  

وهو عدم إزعاج من فوقهم؟؟ ولكن ما هي النتيجة لـو تـركهم الـذين يف أعـىل !! طيبة

جتمعه أن يسعى يف إنكار إهنا الغرق للجميع فالواجب عىل من أراد النجاة مل! السفينة؟

املنكر واألمر باملعروف حسب قدرته واستطاعته فإنه متـى أسـتجيب لـه نجـا املجتمـع 

َفَلامَّ َنُسوا  :تعاىل مجيعًا ومتى مل يستجب له فإن اهللا وعده بالنجاة وهيلك الظاملني فقال

وِء وَ  ُروا بِِه َأْنَجيْنَا الَِّذيَن َينَْهْوَن َعْن السُّ َأَخْذَنا الَِّذيَن َظَلُموا بَِعَذاٍب َبئِيٍس بَِام َكاُنوا َما ُذكِّ

 .َيْفُسُقونَ 

كـام  -ويف أواخر القرن التاسع عرش امليالدي، صنع اإلنكليز باخرة عظيمة كانـت 

فخر صناعاهتم، ثم انطلقت يف رحلة ترفيهية، عىل متنهـا عليـة القـوم ونخبـة  -يقولون

بلغ الفخر واالعتزاز ببناة السفينة درجة كبرية من  وقد -كام يصفون أنفسهم -املجتمع 

بـل ُسـمع أحـد أفـراد  « تـايتنك«املسامة ] الباخرة التي ال تقهر[الكرب والغرور، فسموها 

حتى اهللا نفسـه ال يسـتطيع أن : [أمام بعض كبار ركاهبا بام ترمجته طاقمها يتشدق فخراً 

يشء يف السموات أو يف األرض،  جل اهللا وتعاىل وتقدس أن يعجزه] يغرق هذا املركب

ويف اليوم الثالث من سريها يف املحيط األطليس، ويف خضم كربيـاء صـناعها وركاهبـا، 



 
 

 

مرتا، وبعد  ]٩٠[شاء اهللا تعاىل أن تصطدم بجبل جليدي عائم، فيفتح فيها فجوة بطول 

ومعهـا تستقر يف قعر املحيط،  -التي زعموا أهنا ال تقهر-ساعتني وربع تستقر الباخرة 

ألف طن، فال إلـه  ]٤٦[بلغت ألف ومخسامئة وأربعة ركاب، ومحولة ] ركاب ١٥٠٤[

إال اهللا، ما أهون اخللق عىل اهللا تعاىل إذا عصوه، فاهللا اهللا إخواين، إياكم واملعايص، فإهنا 

تذر الديار خرابا، والعزيز ذليال، سنة اهللا ولن جتد لسنة اهللا تبديال، ولـن جتـد لسـنة اهللا 

 .يالً حتو

اسأل اهللا أن يغفر لنا ذنوبنا وان يسرت عيوبنا أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل ولكم 

 .فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

ما ا:  

 عىل عبده املصطفى وعىل آله وصحبه ومن اكتفى وسالماً  احلمد هللا وكفى وصالةً  

 :ا قصة عجيبة يقول صاحبها إهن...هداين اهللا يف بطن البحر

والـذي ... باحلمد هللا سبحانه وتعاىل الذي وسعت رمحته كل يشء... أبدأ قصتي«

ــبه ــه غض ــه... ســبق حلم ــه وغفران ــأبواب رمحت ــا ب ــم علين ــا ... وأنع ــرى ذنوبن ــذي ي ال

ال ... وييرسـ لنـا النوائـب لتوقظنـا مـن غفلتنـا... ويسمع عصياننا فيمهلنـا... فيسرتها

ــاء عل ــ ثن ــهنحيص ــبحانه... ي ــو س ــه إال ه ــاموات واألرض ال إل ــديع الس ــن ... ب أحس

 ... اخلالقني

وفـراش ... مـاآل وفـري... أنا شاب كان يظن بأن احليـاة... إخواين وأخوايت يف اهللا

وها أنا أرسد قصـتي لعلهـا تـوقظ غافـل ... وغري ذلك كثري... ومركب وطيء... وثري

 ... قبل فوات األوان



  

  
  

  

  
 ق اا  

ولكن من هم ... لعادة هلو ولعب مع األصدقاء عىل الشاطيءوكا... كان يوم مجعة

وقلوب فيها من الظالم ما يطفىء نور ... هم جمموعة من القلوب الغافلة... األصدقاء

وأقسـم ... حي عىل الفـالح... حي عىل الصالة... وسمعت املنادي ينادي... الشمس

... قه يومآ معنى كلمة فالحولكني مل أف... باهللا العظيم أين سمعت األذان طوال حيايت

وكنـا ... ولكنهـا الغفلـة... وكأهنا كانت تقال بلغة ال أفهمها مع ان عريب ولغتي عربية

اسـتعدادآ لرحلـة مجيلـة ... أثناء األذان نجهز أنا ورفاقي عدة الغـوص وأنابيـب اهلـواء

عـايص وأنا أرتب يف عقيل برنامج بـاقي اليـوم الـذي ال خيلـو حلظـة مـن امل... حتت املاء

 ... والعياذ باهللا

كل يشء عىل ما يرام ... سبحان اخلالق فيام خلق وأبدع... وها نحن يف بطن البحر

 ...ولكن... وبدأت رحلتي اجلميلة... 

عنـدما متزقـت القطعـة املطاطيـة التـي يطبـق عليهـا الغـواص ... حصل مامل أتوقـع

ومتزقت ... هلواء من األنبوببأسنانه وشفتيه لتحول دون دخول املاء إىل الفم ولتمده با

... وفجأة أغلقـت قطـرات املـاء املـالح املجـرى التنفيسـ... أثناء دخول اهلواء إىل رئتي

 ...وبدأت أموت

اهلـواء الـذي طاملـا دخـل جـويف ... تريـد هـواء... بدأت رئتي تسـتغيث وتنـتفض

ف الذي وبدأت أدرك خطورة املوق... وخرج بدون أن أفهم أنه أحد أمجل نعم اهللا عيل

وبدأ رشيـط حيـايت بـاملرور أمـام ... بدأت أشهق وأغص باملاء املالح... ال أحسد عليه

 ...عيناي

وأين عاجز عن مواجهة قطرات ... عرفت كم اإلنسان ضعيف... ومع أول شهقة

ومل ... وأنـه ال ملجـأ منـه إال إليـه... ماحلة سلطها اهللا عيل لرييني أنه هو اجلبـار املتكـرب

 ...ج من املاء ألين كنت عىل عمق كبريأحاول اخلرو



 
 

 

تــذكرت حــي عــىل ... تــذكرت صــالة اجلمعــة التــي ضــيعتها... ومــع ثــاين شــهقة

... وال تستغربوا إن قلت لكم أين يف حلظتها فقط فهمـت معنـى كلمـة فـالح... الفالح

وكم حترست ... كم ندمت عىل كل سجدة ضيعتها... ولكن لألسف بعد فوات األوان

 ... قضيتها يف معصية اهللاعىل كل حلظة 

وهـالني احلـزن الـذي يمـزق قلـب أمـي وأنـا ... تذكرت أمي... ومع ثالث شهقة

 ... وكيف سيكون حاهلا بعدي... أختيلها تبكي موت وحيدها وحبيبها

ــهقة ــع ش ــع راب ــال كثر... وم ــويب وزاليت وي ــذكرت ذن ــت ــربي ... اهت ــذكرت تك ت

فلقـد سـمعت فـيام ... ثانيـة بقيـت يلوبدأت أحاول النجاة والظفر بـأخر ... وغروري

 ...سبق أنه من ختم له بأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممد رسول اهللا دخل اجلنة

حتى غص حلقي وكـأن يـد ... فام أن قلت أشهـ... فبدأت أحاول نطق الشهادتني

... أشهــ... فعدت أحاول وأجاهد... خفية كانت تطبق عىل حلقي لتمنعني من نطقها

... حلظـة... دقيقة... ساعة... ريب ارجعون... وبدأ قلبي يرصخ ريب ارجعون... ـأشه

 ...ولكن هيهات

وفقدت الوعي وأنا ... وأحاطت يب ظلمة غريبة... بدأت أفقد الشعور بكل يشء

 ...ووأسفاه عىل خامتة كهذه والعياذ باهللا... أعرف خامتتي

 ...  وسعت كل يشءولكن رمحة ريب... اً إىل هنا القصة تبدو حزينة جد

وفتحـت ... وانقشـعت الظلمـة... فجأة بدأ اهلواء يترسب إىل صدري مرة أخـرى

إنعـايش  حمـاوالً ... خرطوم اهلواء يف فمي اً ثبتعيناي ألجد مدرب الغوص يمسك يب مُ 

 ...ونحن مازلنا يف بطن البحر

وكـل ونطـق قلبـي ولسـاين ... فهمت منها أنني بخري... ورأيت ابتسامة عىل حمياه



  

  
  

  

  
 ق اا  

 ...خلية يف جسدي وقبلهم روحي

... احلمــد هللا... احلمــد هللا... أشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأشــهد أن حممــد رســول اهللا

... لقــد رمحــك ربــك بــدعاء أمــك لــك: وفجــأة بــدأ قلبــي حيــدثني قــائآل... احلمــد هللا

 ... فاتعظ

... رأعني كلمة أخ وأنا فعالً ... شخص أخر... خرجت من املاء إخواين وأخوايت

شـاب كـل مـا يرجـوه مـن  اآلنهللا  وها أنـا واحلمـد... أخر اً صارت نظريت للحياة شيئ

أن خيتم له بأشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا حلظة الغرغرة ... الواحد القهار

شاب يريد أن يكون ممن ذكرهم الرمحن يف كتابه الكريم قال تعاىل ... اً التي أعرفها جيد

ـَهَواِت َفَسـْوَف   م يف سورة مري بَُعوا الشَّ الَة َواتَّ َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ

نََّة َوال ُيظَْلُموَن َشـيْئاً  *َيْلَقْوَن َغيّاً  إِالَّ َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلاً َفأُْولَئَِك َيْدُخُلوَن اْجلَ

ْمحَ  * ُه َكاَن َوْعُدُه َمأْتِيّاً َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِي َوَعَد الرَّ  ... ]٥٩:مريم[ ُن ِعبَاَدُه بِالَْغيِْب إِنَّ

دت وحدي بعد تلـك احلادثـة بفـرتة إىل نفـس املكـان يف بطـن البحـر عُ : ثم يقول 

 اً يف مكان ال أظـن أن إنسـي... وسجدت هللا تعاىل سجدة شكر وخضوع ووالء وامتنان

يشهد عيل هـذا املكـان يـوم القيامـة فريمحنـي اهللا  عسى أن... قبيل قد سجد فيه هللا تعاىل

 ... بسجديت يف بطن البحر ويدخلني جنته اللهم أمني

 

 نا بحـديث رواه أبـو داود عـن رسـول اهللا عنـدما قالـت عائشـة رُ ذكِّ لبحر يُ ا 

حسـبك مـن صـفية كـذا وكـذا تعنـي أهنـا قصـرية : عـن صـفية؟ قالـت لـه ^للرسول

 .]٥١٤٠صحيح اجلامع [ »لمة لو مزجت بامء البحر ملزجتهلقد قلت ك«: ^فقال

أي لو اختلطت بامء البحر ألنتن البحر كله، والبحـر ال ينـتن ألن أمالحـه كثـرية،  



 
 

 

 .أنتنت ماء البحر لو مزجت به -إهنا قصرية وهي ُترى قصرية  -ولكن هذه الكلمة 

ر قرأهتا يف فتاوى ابن احلمد هللا أن رائحة الذنوب ال نشمها، فقد جاء يف بعض اآلثا

أن العبد إذا أذنب ذنبًا تباعد عنه امللك ميالً من رائحة الذنوب،  «ىجمموع الفتاو«تيمية 

وبنا وإال فرائحتنا تزكم األنوف، ومقدار ذنوبنـا يطبـق األرض ناحلمد هللا أننا ال نشم ذ

 .نتنا

هريـرة  خـربه، عـن أيب ^ بذلكم الرجل الذي قص لنا رسول اهللاويذكرنا البحر 

أنه ذكر رجال من بني إرسائيل، سأل بعض بني إرسائيل أن «: ^ عن رسول اهللا 

كفى باهللا شهيدا، قـال فـأتني : بالشهداء أشهدهم، فقال ائتني: يسلفه ألف دينار، فقال

صدقت، فدفعها إليه إىل أجل مسـمى، فخـرج يف : كفى باهللا كفيال، قال: بالكفيل، قال

تمس مركبا يركبهـا يقـدم عليـه لألجـل الـذي أجلـه، مل جيـد البحر فقىض حاجته، ثم أل

مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إىل صاحبه، ثم زجـج 

فت فالنـا ألـف اللهم إنـك تعلـم أين كنـت تسـلّ : موضعها، ثم أتى هبا إىل البحر، فقال

كفـى : ألني شهيدا فقلتكفى باهللا كفيال، فريض بك، وس: دينار، فسألني كفيال فقلت

، فريض بك، وإين جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإين باهللا شهيداً 

أستودعكها، فرمى هبا يف البحر حتى وجلـت فيـه، ثـم انرصـف، وهـو يف ذلـك يلـتمس 

مركبا خيرج إىل بلده، فخرج الرجل الذي أسلفه، ينظر لعل مركبا قـد جـاء باملـه، فـإذا 

لتي فيها املال، فأخذها ألهله حطبا، فلام نرشها وجد املال والصحيفة، ثم قـدم اخلشبة ا

واهللا مازلت جاهدا يف طلب مركب آلتيك : الذي كان أسلفه، فأتى باأللف دينار، فقال

: هـل كنـت بعثـت إيل بيشـء؟ قـال: باملك، فام وجدت مركبا قبل الذي آتيت فيه، قال

فإن اهللا قد أدى عنك الذي بعثت يف : ئت فيه، قالأخربك أين مل أجد مركبا قبل الذي ج

 .]رواه البخاري [»اخلشبة، فانرصف باأللف دينار راشدا



  

  
  

  

  
 ق اا  

ما أعظمها من قصة مجعت بني اإلحسان، وحسـن األداء، واألمانـة والرضـا بـاهللا 

ُرونَ  . .وكفيالً  شهيداً  ُهْم َيتََفكَّ  .]١٧٦: األعراف[ َفاْقُصِص الَْقَصَص لََعلَّ

بحر يف ظهر هذا املخلوق العجيب انظروا وتأملوا إىل تلك السفن التي تُ 

َواِر ِيف الْبَْحِر َكاْألَْعَالمِ : ها من يقودها إنه اهللا جل وعال القائلسّري من يُ   َوِمْن آَياتِِه اْجلَ

يَح َفيَظَْلْلَن َرَواكَِد َعَىل َظْهِرِه إِنَّ ِيف َذلِ  *  َك َآلَياٍت لُِّكلِّ َصـبَّاٍر َشـُكورٍ إن َيَشأْ ُيْسكِِن الرِّ

ـْم ِمـْن  *َأْو ُيوبِْقُهنَّ بَِام َكَسـبُوا َوَيْعـُف َعـْن َكثِـٍري  ـاِدلُوَن ِيف آَياتِنَـا َمـا َهلُ َوَيْعَلـَم الَّـِذيَن ُجيَ

يصٍ   .]٣٥:الشورى[  َحمِ

؟ من السفن اجلواري يف البحر كاجلبال آية أخرى من آيات اهللا هذا البحر من أنشاه

 .عي هذا االدعاء؟ هذه الريح من سريها وسخرها إال اهللامن البرش يدّ 

. آية حارضة مشهودة. والسفن اجلواري يف البحر كاجلبال آية أخرى من آيات اهللا 

هذا البحر من أنشأه؟ َمن ِمـن البرشـ . آية تقوم عىل آيات كلها من صنع اهللا دون جدال

عـه خصائصـه مـن كثافـة وعمـق وسـعة حتـى أو غريهم يدعي هذا االدعاء؟ ومن أود

حيمل السفن الضخام؟ وهذه السفن من أنشأ مادهتا وأودعها خصائصها فجعلها تطفو 

عىل وجه املاء؟ وهذه الريح التي تدفع ذلك النوع من السفن التي كانت معلومة وقتها 

و وغري الريح من القوى التي سخرت لإلنسان يف هذا الزمان مـن بخـار أ[للمخاطبني 

رك اجلـواري يف البحـر من جعلها قـوة يف هـذا الكـون ُحتـ] ذرة أو ما يشاء اهللا بعد اآلن

 ؟كاألعالم

 .. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد عىل ظهره 

 .وإهنا لرتكد أحيانًا فتهمد هذه اجلواري وتركد كام لو كانت قد فارقتها احلياة 

 .. إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور

 .شكور لكل صبارٍ  ويف ركودهن عىل السواء آياٌت يف إجرائهن  



 
 

 

الصـرب عـىل االبـتالء والشـكر عـىل . والصرب والشكر كثريًا مـا يقرتنـان يف القـرآن 

 . النعامء؛ ومها قوام النفس املؤمنة يف الرضاء والرساء

 َأْو ُيوبِْقُهنَّ بَِام َكَسبُوا َوَيْعُف َعْن َكثِريٍ 

لنـاس مـن ذنـب ومعصـية وخمالفـة عـن اإليـامن فيحطمهن أو يغرقهن بام كسب ا 

 ! الذي تدين به اخلالئق كلها، فيام عدا بعض بني اإلنسان

 َوَيْعُف َعْن َكثِريٍ 

فال يؤاخذ الناس بكل ما يصدر منهم من آثام، بل يسـمح ويعفـو ويتجـاوز منهـا  

 . عن كثري

بـام ينفـع النـاس سبحان اهللا من حيفظ الفلك يف البحار الفلك التي جتري يف البحر 

 .سوى اهللا

رجـت ضـل مـن لكـن إذا فُ ،ت بنا مصـيبة جلأنـا إىل اهللا لكن يا سبحان اهللا وإذا حلّ 

 .تدعون إال إياه

ـاُكْم إَِىل : قال تعاىل ـاُه َفَلـامَّ َنجَّ ُّ ِيف الْبَْحِر َضلَّ َمـْن َتـْدُعوَن إِالَّ إِيَّ ُكُم الرضُّ َوإَِذا َمسَّ

 .]٦٧:اإلرساء[ َكاَن اِإلْنَساُن َكُفوًراالَْربِّ َأْعَرْضتُْم وَ 

يف البحر حتى أرشفتم عىل الغرق واهلالك، غاب عن عقولكم  وإذا أصابتكم شدةٌ 

رتم اهللا القدير وحده؛ ليغيثكم وينقذكم، فأخلصتم له  الذين تعبدوهنم من اآلهلة، وتذكَّ

اكم، فلامَّ نجاكم إىل ال رب أعرضـتم عـن اإليـامن يف طلب العون واإلغاثة، فأغاثكم ونجَّ

وكان اإلنسان جحـوًدا . واإلخالص والعمل الصالح، وهذا من جهل اإلنسان وكفره

 .Qلنعم اهللا 



  

  
  

  

  
 ق اا  

  ندعوه يف البحر أن ينجي سفينتنا 

ــنٍ  ــو يف أم ــب اجل ــة ونرك   ويف دع
 

   فلــام وصــلنا إىل الشــاطئ نســيناهُ 

ــــا ســــقطنا أل    ن احلــــافظ اهللاُوم
 

ن اهللا؟ فقال أمل تركب البحر قال بىل؟ قال هل قال رجل ألحد الصاحلني أخربين ع

حـني وانقطعـت احليـل عـن املالّ : ت بكم عاصفة قال نعـم؟ قـالحدث لك مرة أن حلّ 

هناك مـن يسـتطيع  ووسائل النجاة قال نعم؟ قال فهل خطر ببالك وظهر يف نفسك أنّ 

  .امً قال فذاك هو اهللا ال إله إال هو وسع كل يشء عل: أن ينجيك إن شاء قال نعم

هذا وصلوا وسلموا عىل املصطفى حممد صىل اهللا عليه وعىل الـه فمـن صـىل عليـه 

 .صالة صىل اهللا عليه هبا عرشاً 
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، وبـاملعروف معروًفـا، نعًام احلمد هللا الذي مل يـزل بـالنعم ُمـ، رب العاملني احلمد هللا

ه إال اهللا وحده ال رشيك له، يكشـف كرًبـا، ويغفـر وأشهد أن ال إل، وباإلحسان ُحمسنًا

وأشـهد أن .. ذنبًا، ويغيث ملهوًفا، وجيرب كسًريا، وجيري خائًفا، ويرسل باآليات ختويًفـا

 .نبينا وحبيبنا حممد عليه الصالة والسالم

ـــــاب وانترشـــــا  ـــــدًا ط ـــــد هللا مح   احلم

ــــــدا  ــــــدًا أب   احلمــــــد هللا محــــــدًا رسم

ــــداً  ــــرياً  مح ــــه أرقــــى حلضـــــرته  كث   ب

ــــن  ـــوة م ـــم الصـــالة عـــىل خـــتم النب   ث

ـــ ـــذي ُهي ـــالم ال ـــع الس ـــته م   دى حلرض

ـــــــــه  ــــــــًا لطاعت ــــــــأل اهللا توفيق   ونس
 

ــــىل  ــــودٍ ع ــــرادف ج ــــود رسى ت   يف الوج

  الغيث وجه األرض حني جرى ما أضحك

ــــــر أُ   ـــــىل مناب ـــــسٍ ع ـــــوطرا ن ــــــغ ال   أبل

  إذا تــــــــــقدم كــــــــــان األولــــــــــون ورا

  يعـــــــم آالً وصـــــــحبًا ســـــــادة غـــــــررا

  كـــــدرا ورمحـــــة مل نجـــــد مـــــن بعـــــدها
 

 اتقوا حق تقاته وال متوتن إال وانتم مسلمون 

بال عشرية وغنى بال مال وهيبة بال سلطان فعليه بتقوى اهللا  من أراد عزاً  

 .والذين هم حمسنون اتقوافإن اهللا مع الذين ، 

، باطـل وحزبـه يف العارش من حمرم نرص اهللا احلق وأهله وخذل ال، 

 .عاشوراء يوم النرص العظيم

قـديم ، وبني أولياء الرمحن وأولياء الشـيطان، الرصاع بني احلق والباطل 

، وهـذه سـنة اهللا يف خلقـه، ولن يزال مستعًرا مشبوًبا إىل قيام الساعة، قدم البرشية ذاهتا

ُيَقـاتُِلوَن ِيف َسـبِيِل اهللاِّ َوالَّـِذيَن الَّـِذيَن آَمنُـوْا «: Qقال اهللا ، وهي مقتىض حكمته ورمحته



  

  
  

  

  
   وراء 

يْطَاِن َكاَن َضِعيًفا يْطَاِن إِنَّ َكيَْد الشَّ يَاء الشَّ
 »َكَفُروْا ُيَقاتُِلوَن ِيف َسبِيِل الطَّاُغوِت َفَقاتُِلوْا َأْولِ

يَبُْلَو َبْعَضُكم بِـبَْعٍض َذلَِك َولَْو َيَشاء اهللاَُّ َالنتََرصَ ِمنُْهْم َولَكِن لِّ «: وقال تعاىل، ]٧٦:النساء[

مْ  فـاهللا تعـاىل قـادر عـىل أن هيلـك . ]٤:حممـد[ »َوالَِّذيَن ُقتُِلوا ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َفَلن ُيِضلَّ َأْعَامَهلُ

ولكنـه ابـتىل هبـم عبـاده املـؤمنني ليكشـف ، ويأخذهم عىل حني غـرة، الظاملني يف حلظة

فبــاالبتالء يتميــز املــؤمن . ويمــتحن صــدقهم وصــربهم وجهــادهم وبــذهلم، معــادهنم

 .ويتبني املجاهد العامل من القاعد اخلامل، الصادق من الدعي املنافق

 .ولقد قصَّ اهللا لنا فصوالً كثرية من هذا الرصاع بني املؤمنني والكافرين 

ومن هـذه القصـص العظيمـة قصـة موسـى عليـه الصـالة والسـالم مـع  

وهـي ، ذكرها يف القرآن فيام يقارب ثالثني موضـًعا والتي تكرر، فرعون مرص يف عهده

 ، أكثر الَقصص القرآين تكراًرا؛ وذلك 

 .من صناديد قريش وفراعني هذه األمة^ ملشاهبتها ملا كان يعانيه الرسول  : ً أوال

 .وملا فيها من التسلية له وللمؤمنني حينام يشتد عليهم أذى الكفار واملنافقني :ثانياً 

تملت عليه من العظات البالغـة والـدروس واحلكـم البـاهرة واحلجـج ملا اش: ثالثاً 

 .واآليات القاطعة

فقـد قيـل ، وتبدأ قصة موسـى مـع فرعـون منـذ أن كـان موسـى محـالً يف بطـن أمـه

وســيكون عــىل يديــه هالكــك وزوال ، إن مولــوًدا مــن بنــي إرسائيــل سـيولد: لفرعـون

 . ملكك

وقـد نـزح ، ليهم الصـالة والسـالموإرسائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ع

وكـان عـددهم ، إرسائيل وأوالده من الشام إىل مرص يف عهد يوسف بن يعقوب 

ثم مل يزل عددهم ينمو ونسلهم يتكاثر حتى بلغوا يف عهد فرعون ، آنذاك ثامنني شخًصا



 
 

 

 .الطاغية ستامئة ألف إنسان

أصدر ، ني إرسائيلخِرب فرعون أن زوال ملكه سيكون عىل يد غالم من بوعندما أُ 

 .حذًرا من وجود هذا الغالم، أوامره بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم

يف القلـوب والسـلطة  ْلـكإذا تغلغـل حـب املُ  ،حسبنا اهللا ونعـم الوكيـلواهللا أكرب  

لكـن لـن يغنـي ، وهتدر األموال ، وتستحيا من اجلها النساء  ،سفك من أجلها الدماءتُ 

يـا . ]٢١:يوسـف[ َغالٌِب َعَىل َأْمِرِه َولَكِنَّ َأْكثََر النَّـاِس ال َيْعَلُمـونَ َواهللاَُّ ، حذر من قدر

فرعون من ختاف منه سيعيش يف قرصك ويرتبى يف حجرك وترصف عليه من مالك فام 

 .شا اهللا كان وما مل يشأ مل يكن

حتى جعل رجاالً وقابالت ، واحرتز فرعون كل االحرتاز أن ال يوجد هذا الغالم

فال تلد امرأة ذكًرا إال ذبحـه ، ويعلمون ميقات وضعهن، ورون عىل النساء احلوامليد

 .من ساعته

وأمـا ، فأنجاه اهللا من كيد فرعون، قد ولد قبل بدء هذه املحنة وكان هارون  

وكان ، فإنه ملا محلت به أمه حرصت عىل إخفاء محلها خوًفا عليه من القتل موسى 

وملا وضعته ذكـًرا ضـاقت بـه ، األيام وقرب وقت املخاض خوفها عليه يزداد مع مرور

، وركبها من اهلّم واخلوف ما ال يعلمه إال اهللا، وضاقت عليها األرض بام رحبت، ذرًعا

ولكـن اهللا جـل وعـال أهلمهـا بـام ، وكان خوفها عليه أضعاف أضعاف فرحهـا بقدومـه

مِّ ُموَسـى َأْن َأْرِضـِعيِه َفـإَِذا ِخْفـِت َعَليْـِه َوَأْوَحيْنَـا إَِىل أُ : كام قال تعاىل، يثبّت به فؤادها

وُه إِلَيِْك َوَجاِعُلوُه ِمَن املُْْرَسلِنيَ  ا َرادُّ َزِين إِنَّ اِيف َوال َحتْ  .]٧:القصص[ َفأَلِْقيِه ِيف الْيَمِّ َوال َختَ

 وهو اهللا أمر ألنهنعم !! العاتية  األمواجا بني هأتلقي فلذة كبد !!ابنها يف اليم أتلقي

وصنعت البنها صندوًقا وألقتـه ، فاستجابت أم موسى هلذا اإلهلام.هنالك يف رعاية اهللا



  

  
  

  

  
   وراء 

ألقتـه يف النهـر وكـأنام ألقـت معـه عقلهـا ، حيـث كانـت دارهـا جمـاورة لـه، يف هنر النيل

ولـوال أّن ، خاليًا من الّراحـة واالسـتقرار، فأصبح صدرها خاليًا من الّطمأنينة، وقلبها

، لكشـفت الرسـ وأفسـدت التـدبري،  قلبهـا بـاإليامن وشـّد عزمهـا بـاليقنياهللا ربط عـىل

َوَأْصبََح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَسى َفاِرًغا إِْن َكاَدْت لَتُبِْدي بِِه لَْوال َأْن َرَبطْنَا َعَىل َقْلبَِها لِتَُكـوَن ِمـَن 

حيفـه اهللا ، ويميضـ املـوج بالوليـد الضـعيف داخـل الصـندوق، ]١٠:القصص[ املُْْؤِمنِنيَ 

وملا فتحوا ، فالتقطه آل فرعون، حتى بلغ قرص فرعون، ويكلؤه بحفظه ورعايته، بعنايته

ولكــن رب األربــاب ومالــك القلــوب ، التــابوت وجــدوا فيــه ذلــك الغــالم الضــعيف

واأللباب يلقي يف قلب آسية زوجة فرعون فيًضا من الرمحة والرأفة واحلنـان عـىل هـذا 

ُة َعْنيٍ ِيل َولَـَك ال َتْقتُُلـوُه َعَسـى َأْن َينَفَعنَـا َأْو َوَقالَ ، الطفل الرضيع ِت اْمَرَأُة فِْرَعْوَن ُقرَّ

: وقولـه تعـاىل، وكانت آسيا عـاقًرا ال تلـد،  ]٩:القصص[ َنتَِّخَذُه َولًَدا َوُهْم ال َيْشُعُرونَ 

يلتقطون موسـى  كدناهم هذا الكيد وجعلناهم: أي ]٩٥:األعـراف[ َوُهْم ال َيْشُعُرونَ 

 .ليكون هلم عدًوا وحزنا وهم ال يشعرون

وجعلهـا مـن أهـل ، فهداها اهللا بسببه، وقد أناهلا اهللا ما رجت منه من النفع واخلري

ولكن هذا الطفل املحفوف بعناية اهللا يفاجئهم بأنه ال يقبل ثـدي امـرأة ، جواره وجنته

وهـو ال يزيـدهم إال عنتًـا ، نواجتهـدوا يف تغذيتـه بكـل ممكـ، فحاروا يف أمره، لريضع

وكانـت أمهـا قـد ، وبينام هم كذلك إذا بأختـه تقبـل علـيهم، وحرية ورفًضا واستعصاءً 

لـتعلم مسـتقره وتسـتطلع ، وأن تقفـو أثـره، أمرهتا بأن تتابع أخاهـا وهـو يف الصـندوق

ْت بِِه َعْن ُجنٍُب َوُهـْم ال َيْشـ، خربه يِه َفبَُرصَ ْمنَـا َعَليْـِه  *ُعُروَن َوَقالَْت ِألُْختِِه ُقصِّ َوَحرَّ

 املََْراِضَع ِمْن َقبُْل َفَقالَْت َهْل َأُدلُُّكْم َعَىل َأْهـِل َبيْـٍت َيْكُفُلوَنـُه لَُكـْم َوُهـْم لَـُه َناِصـُحونَ 

فلـام رأتـه أمـه مـا ، وذهبوا معها إىل منـزهلم، ففرحوا بذلك فرًحا شديًدا،  ]١٢:القصص[

فأخـذ يرضـع بـنََهم ، وضمته إىل صدرها وألقمتـه ثـدهيافأخذته ، كادت تصدق عينيها



 
 

 

إال أن حيمل آل فرعون هذا  Qوهكذا يأبى اهللا . وهم يف غاية الدهشة والرسور، شديد

ويتعهدوا ، ثم يعطوها مع ذلك أجرة إرضاعها له، الوليد إىل أمه التي خافت عليه منهم

: قـال اهللا تعـاىل... لـص فيهـامثل الـذي يعمـل يف مهنتـه وخي، وليدها بالرتبية والرعاية

ـَزَن َولِـتَْعَلَم َأنَّ َوْعـَد اهللاَِّ َحـقٌّ َولَكِـنَّ َأْكثَـَرهُ  ِه َكْي َتَقرَّ َعيْنَُهـا َوال َحتْ ْم ال َفَرَدْدَناُه إَِىل ُأمِّ

 .]١٣:القصص[ َيْعَلُمونَ 

ًام وآتـاه اهللا حكـ، وكرب موسى وبلـغ أشـده، وما زالت األيام متيض واألعوام ترتى

وال غـرو فهـو ابـن فرعـون ، ويشفع فيشـفع، ويقول فيسمع، فصار يأمر وينهى، وعلًام 

ُه َواْستََوى آَتيْنَـاُه : قال اهللا تعاىل، وهو ربيبه وواحد من أهل بيته، بالتبني َوملََّا َبَلَغ َأُشدَّ

  .]١٤:القصص[ ُحْكًام َوِعْلًام َوَكَذلَِك َنْجِزي املُْْحِسنِنيَ 

، حيث قتل رجالً من قوم فرعون ما كان يريد قتله،  وقع يف حمنة عظيمةوبعد حني 

تـزوج يف ، ولبـث فـيهم عرشـ سـنني، ففـر هارًبـا إىل أرض مـدين، وختوف من الطلـب

وأوحـى ، ويف الطريق إليها أكرمـه اهللا برسـالته، ثم عاد إىل أرض مرص مع أهله، أثنائها

وأرسله إىل فرعون باآليات القاطعات ، وكلمه من غري واسطة وال ترمجان، إليه بوحيه

َب َوَعَىصـ، ولكن فرعـون عانـد وكـابر، والسلطان املبني *  ُثـمَّ َأْدَبـَر َيْسـَعى*  َفَكـذَّ

ُكُم األَْعَىل *  َفَحَرشَ َفنَاَدى عى أن ما جاء به موسى وادّ ،  ]٢٤-٢١:النازعات[ َفَقاَل َأَنا َربُّ

فـألقوا مـا ، ومجع السحرة من مجيع أنحاء مملكته، وأن عنده من السحر ما يبطله، سحر

ـْحُر إِنَّ اهللاََّ َسـيُبْطُِلُه إِنَّ اهللاََّ ال ، عندهم من السحر َفَلامَّ َألَْقْوا َقاَل ُموَسى َما ِجئْتُْم بِِه السِّ

 ُف َما َيأْفُِكونَ َفأَلَْقى ُموَسى َعَصاُه َفإَِذا ِهَي َتْلقَ ، ]٨١:يونس[ ُيْصلُِح َعَمَل املُْْفِسِدينَ 

قُّ َوَبطََل َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن ، ]٤٥:الشعراء[ * َفُغلِبُواْ ُهنَالَِك َوانَقَلبُواْ َصاِغِريَن * َفَوَقَع اْحلَ

ــَحَرُة َســاِجِديَن   َربِّ ُموَســى َوَهــاُرونَ  * َقــالُوْا آَمنَّــا بِــِربِّ الَْعــاملَِنيَ * َوُألِْقــَي السَّ

وانكشف باطله وزيفه جلأ إىل ، جة فرعون وخاب كيدهوملا انقطعت ُح ،  ]١٢٢:األعراف[



  

  
  

  

  
   وراء 

. القوة والبطش والتعذيب والتنكيل واملالحقة والترشيد وإرهاب الناس بالنار واحلديد

كلام أعوزتـه احلجـة وخذلـه الربهـان وخـاف أن يظهـر احلـق ، إنه منطق الطغيان العايت

 .ويتمكن أهله ورواده

مـن الطوفـان ، فرعون وقومه آيات عجيبة وعقوبات متنوعة عىل Qثم أرسل اهللا 

َوَما َيْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إِالَّ ُهـَو َوَمـا ِهـَي إِالَّ ِذْكـَرى ، واجلراد والقمل والضفادع والدم

ــ مل تــزدهم إال عنــاًدا واســتكباًرا وظلــًام  - والعيــاذ بــاهللا - ولكنهــا، ]٣١:املــدثر[ لِْلبََرشِ

َم : اهللا تعاىل يقول، وعدواًنا َفاِدَع َوالـدَّ َل َوالضَّ َراَد َوالُْقمَّ َفأَْرَسْلنَا َعَليِْهُم الطُّوَفاَن َواْجلَ

وا َوَكاُنوا َقْوًما ُجمِْرِمنيَ  الٍت َفاْستَْكَربُ وملا متادى فرعـون يف ، ]١٣٣:األعراف[ آَياٍت ُمَفصَّ

خيـرج باملسـلمني مـن أرض طغيانه وإيذائه ملوسى ومـن معـه أوحـى اهللا إىل موسـى أن 

فلام علم فرعون بخروجهم مجع جيشه وجند ، فخرجوا قاصدين بالد الشام، مرص ليالً 

َفأَْرَسَل فِْرَعْوُن ِيف املََْدائِِن ، جنوده من شتى أنحاء مملكته ليلحقهم ويمحقهم يف زعمه

يَن  ِذَمٌة َقلِيُلوَن * َحاِرشِ ُْم لَنَ * إِنَّ َهُؤالء لَِرشْ ِميـٌع َحـاِذُرونَ * ا لََغـائِظُوَن َوإِهنَّ ـا َجلَ  َوإِنَّ

 .]٥٦:الشعراء[

َفَلامَّ :قال تعاىل، حتى أدركهم عند البحر األمحر، فخرج فرعون وجنوده يف أثرهم

ـا ملَُـْدَرُكونَ  ْمَعـاِن َقـاَل َأْصـَحاُب ُموَسـى إِنَّ ، فـالبحر أمــامهم، ]٦١:الشـعراء[ َتـَراَءى اْجلَ

وقـال ، اهبم موسى بلسان املؤمن الواثق بأن اهللا معـه ولـن يضـيعهفأج، والعدو خلفهم

 ، ]٦٢:الشعراء[ َكالَّ إِنَّ َمِعَي َريبِّ َسيَْهِدينِ : هلم بكل ثقة وثبات

 - فانفلق، فرضبه وهو يتالطم بأمواجه، فأوحى اهللا إليه أن ارضب بعصاك البحر 

اء السـيال وتلـك األمـواج العاتيـات وصار هـذا املـ، اثني عرش طريًقا يابًسا - بإذن اهللا

ودخل فرعـون وجنـوده ، فانحدروا فيه مرسعني مستبرشين، كأطواد اجلبال الراسيات

فلــام جــاوزه موسـى وقومــه وتكـاملوا خــارجني وتكامــل ، يف أثـرهم الهثــني سـادرين



 
 

 

وَسى َأْن َولََقْد َأْوَحيْنَا إَِىل مُ ، فرعون وقومه داخلني أطبقه اهللا عليهم وأغرقهم أمجعني

َشـى  ـاُف َدَرًكـا َوال َختْ ـْم َطِريًقـا ِيف الْبَْحـِر َيبًَسـا الَّ َختَ ْب َهلُ َفـأَْتبََعُهْم * َأْرسِ بِِعبَاِدي َفاْرضِ

َن الْيَمِّ َما َغِشيَُهْم  ، ]٧٩:طه[ َوَأَضلَّ فِْرَعْوُن َقْوَمُه َوَما َهَدى* فِْرَعْوُن بُِجنُوِدِه َفَغِشيَُهم مِّ

ومـا ربـك ، وتلك هي عاقبـة املكـذبني الضـالني، مصري أعداء اهللا يف كل حنيوهذا هو 

َفُكـال� َأَخـْذَنا بَِذْنبِـِه َفِمـنُْهْم َمـْن َأْرَسـْلنَا َعَليْـِه َحاِصـبًا : يقول اهللا تعـاىل، بظالم للعبيد

يَْحُة َوِمنُْهْم َمْن َخَسْفنَا بِِه األَْرَض وَ  ِمنُْهْم َمْن َأْغَرْقنَا َوَمـا َكـاَن اهللاَُّ َوِمنُْهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّ

يَظْلَِمُهْم َولَكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيظْلُِمونَ 
  .]٤٠:العنكبوت[ لِ

ونفعني وإيـاكم بـام فيـه مـن اآليـات والـذكر ، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

 .لرحيمإنه هو الغفور ا، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم، احلكيم

ما ا:  

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، احلمد هللا عىل إحسانه

، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله الداعي إىل رضـوانه، وحده ال رشيك له تعظيًام لشأنه

 .وسلم تسليًام كثًريا، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وإخوانه

 : ستفاد من هذه القصةويُ 

واستنزلوا النرص ، أن العاقبة للمتقني والنرص حليفهم متى ما متسكوا بدينهم: أوالً 

كِيمِ  :قال تعاىل،من رهبم وقال ،]١٢٦:آل عمران[ َوَما النَّْرصُ إِالَّ ِمْن ِعنِْد اهللاَِّ الَْعِزيِز اْحلَ

ا لَنَنُرصُ ُرُسَلنَا َوا :جل شأنه ْنيَا َوَيْوَم َيُقوُم اْألَْشَهاُد إِنَّ يَاِة الدُّ َيـْوَم ال * لَِّذيَن آَمنُوا ِيف اْحلَ

ارِ  ْم ُسوُء الدَّ ْعنَُة َوَهلُ ُم اللَّ ْم َوَهلُ  . ]٥٢:غافر[ َينَفُع الظَّاملَِِني َمْعِذَرُهتُ



  

  
  

  

  
   وراء 

أن الباطل مهام انتفخ وانتفش وجترب وتغطرس وظن أنـه ال يمكـن ألحـد أن  :ثانياً 

ازعه أو يرد كيده وباطله أو هيزم جنده وجحافله فإن مصريه إىل اهلالك وعاقبتـه هـي ين

وأن ، عي األلوهيـةفهذا فرعون الطاغية بلـغ بـه التكـرب والغـرور أن يـدّ ، الذلة واهلوان

ي: يعلن للناس بكل جرأة وصفاقة وأن ، ]٣٨:القصـص[ َما َعلِْمُت لَُكْم ِمْن إِلَـٍه َغـْريِ

ُكـُم األَْعـَىل : ه من غري حياء وال مواربـةيقول بملء في ولكنـه ، ]٢٤:النازعـات[ َأَنـا َربُّ

وال تبجحــه ، وال جنــده وأعوانــه، حـني حــل بــه العــذاب مل يغــن عنـه ملكــه وســلطانه

ـــَذُه اهللاَُّ َنَكـــاَل اآلِخـــَرِة َواألُوَىل ، وادعـــاؤه ـــْن َخيَْشـــى* َفأََخ ًة ملَِ ـــْربَ ـــَك لَِع  إِنَّ ِيف َذلِ

  ]٢٦:نازعاتال[

لقد كـان ذلـك يف ! فيا ترى متى وقع هذا احلدث العظيم وحتقق هذا النرص املبني؟

فقـد روى البخـاري ومسـلم عـن ، اليوم العارش من هذا الشهر الكريم شهر اهللا املحرم

املدينة فرأى اليهود تصـوم عاشـوراء ^ قدم رسول اهللا : قال عبد اهللا بن عباس 

أنجـى اهللا فيـه موسـى ، هـذا يـوم عظـيم: قـالوا »ي تصـومونه؟ما هذا اليوم الـذ«: فقال

ق فرعون وقومه، وقومه  فقـال رسـول اهللا، فـنحن نصـومه، فصامه موسى شكًرا، وغرَّ

.]رواه البخاري ومسلم[»فنحن أحق وأوىل بموسى منكم«: ^

وقد كـان صـيام يـوم عاشـوراء واجبًـا قبـل أن . وأمر بصيامه«فصامه رسول اهللا ، 

 .م رمضان، فلام فرض صيام رمضان أصبح صيام عاشوراء سنة مؤكدةيفرض صيا

صـيام عاشـوراء، والعرشـ، : أربع مل يكن رسـول اهللا يـدعهن«:تقول حفصة 

 . ]رواه أمحد والنسائي وصححه األلباين[ .»وثالثة أيام من كل شهر، وركعتان قبل الفجر

صيام عاشـوراء «: قالأن صيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنة كاملة ف^  النبي وبّني 

: ويف صـحيح مسـلم أيًضــا، .]رواه مسـلم[ »أحتسـب عـىل اهللا أن يكفـر السـنة التــي قبلـه

 .»خالفوا اليهود، صوموا يوًما قبله أو يوًما بعده«



 
 

 

اعلموا أن من املفارقات العجيبة ما حصل يف هذا اليوم املبارك أيًضا من 

، وعن أبيه وأمه وآل بيته يل بن أيب طالب قتل سيد شباب أهل اجلنة احلسني بن ع

ر اهللا منهـا أيـدينا فـال وهـي فتنـة طّهـ، عظيمة بني فئتني من املسـلمني ل يف فتنةٍ تِ حيث قُ 

إن كل مسلم ينبغي أن حيزنه مقتل احلسني أو حتى غـري احلسـني ، نخوض فيها بألسنتنا

ف إذا كـان مـن قرابـة وكيـ، من عامة املسلمني فكيف إذا كان من أهل الفضل واملكانـة

من سادات املسلمني وعلامء الصحابة وابن بنت رسـول اهللا  فإنه ، ^رسول اهللا 

 .وكان عابدًا شجاعًا سخياً ^ 

ولكن الذي ينبغي التنبيه إليه هو أن ما يفعله بعض الشيعة يف هذا اليوم من البكاء 

لة الـدماء مـن وما يقومون به من تعذيب أنفسهم وإسا والنواح عىل قتل احلسني 

وجـــوههم وصـــدورهم وظهـــورهم والتقـــرب إىل اهللا برضـــب أبـــداهنم بالسالســـل 

وهو من البدع ، والسكاكني ولطم خدودهم ونتف شعورهم ليس من اإلسالم يف يشء

^ التي تربأ رسول اهللا  -: عباد اهللايا  - املحدثة واملنكرات الظاهرة ومن كبائر الذنوب

 »ن رضب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهليةليس منا م«: من مرتكبيها فقال

ــه[ بــرئ مــن الصــالقة واحلالقــة « ^أن رســول اهللا  وعــن أيب موســى ، ]متفــق علي

واحلالقـة هـي ، والصالقة هي التي ترفع صوهتا بالنياحة والنـدب. ]متفق عليه[ »والشاقة

يدل عىل اجلزع فكل عمل ، والشاقة هي التي تشق ثوهبا، التي حتلق رأسها عند املصيبة

ويضاف إىل ذلك ما يف هذه األعامل البدعية . والتسخط وعدم الرضا بقدر اهللا فإنه حمرم

املؤذية لألبدان من محاقة وسفاهة وتشويه لصورة اإلسـالم وتنفـري لغـري املسـلمني مـن 

وقد رأينا بعض وسائل اإلعـالم العامليـة املعاديـة حتـرص عـىل نرشـ هـذه ، الدخول فيه

وأن هـذا مـا يفعلـه ، زاعمة بأن هذا هـو اإلسـالم، بدعية بالصوت والصورةاألعامل ال

، والعجيب من أمر الرافضة أن أباه كان أفضل منه. املسلمون يف هذا اليوم من كل عام



  

  
  

  

  
   وراء 

، ل يوم اجلمعة وهو خارج إىل صالة الفجر يف السابع عرش من رمضان سنة أربعنيتِ وقُ 

وقد قتل وهو حمصور يف داره ، بن عفان  وكذلك عثامن، وال يتخذون مقتله مأمتاً 

وقد ذبح من الوريد إىل الوريد ، يف أيام الترشيق من شهر ذي احلجة سنة ست وثالثني

وقتـل وهـو ، وكذلك الفاروق عمر بـن اخلطـاب ، ومل يتخذ الناس يوم قتله مأمتاً 

كـام ، مأمتـاً قائم يصيل يف املحراب صالة الفجر ويقرأ القرآن ومل يتخذ النـاس يـوم قتلـه 

 . يفعل هؤالء اجلهلة يوم مرصع احلسني

مـا مـن مسـلم « :^وأحسن ما يقال عند ذكر هذه املصـائب وأمثاهلـا قـول النبـي 

يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحـدث هلـا اسـرتجاعاً إال أعطـاه اهللا مـن 

 .]رواه اإلمام أمحد وابن ماجة[ »األجر مثل يوم أصيب منها

السنة يف الصحابة الكرام من آل البيت وغريهم هـو اعتقـاد عـدالتهم ومنهج أهل 

وأهنم أفضل هذه األمة بعد رسوهلا ؛ وهلذا اختارهم اهللا تعاىل لصحبته ونرصـته ، مجيًعا

ويسـكتون ، بمحبتهم كلهم والرتيض عن مجيعهم Qويدينون هللا ، وتبليغ هديه وسنته

يعتقدون أهنم مجيًعا جمتهدون مريدون و، عام شجر بينهم وحصل هلم من الفتن واملحن

وإن ، ومن أخطأ فله أجر واحـد وخطـؤه مغفـور، فمن أصاب منهم فله أجران، للحق

أخطاءهم مهام عظمت فإهنا مغمورة يف بحـور حسـناهتم التـي مـن أعظمهـا صـحبتهم 

 .ومجعنا هبم يف جنات النعيم، أمجعني ، لرسول اهللا وجهادهم معه

 :فقـال عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيامً  نَّ إِ  َ  اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ]٥٦:األحزاب[

فـاء األربعـة وارض اللهـم عـن اخلل، اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد

 .الراشدين
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 احلمد هللا رب العاملني ويل الصاحلني والعاقبة للمتقني وال عدوان إال عىل الظاملني

ومـلء مـا شـئت ، وملء ما بيـنهام، اللهم لك احلمد ملء السموات وملء األرض

ال مـانع ملـا ، عبـد ـوكلنا لـك  - أحق ما قال العبد - أهل الثناء واملجد - من يشء بعد

 .وال ينفع ذا اجلد منك اجلد، وال معطي ملا منعت، أعطيت

ـــ ـــري معلِّ ـــم خ ـــبحانك الله   مٍ س

  رشـدًا أرسلت بالتوراة موسـى مُ 

  رت ينبــوع البيــان حممــدًا وفّجــ
 

ــرون األوىل لّ ع ــالقلم الق   مــت ب

  م اإلنجــيالوابــن البتــول فعّلــ

  فسقى احلديث ونـاول التنـزيال 
 

وأشهد أن حممـدًا عبـد اهللا ورسـوله خـاتم ، إال اهللا ويل الصاحلنيوأشهد أن ال إله 

 .صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه أمجعني، وإمام املتقني وأرشف املرسلني،األنبياء 

ُقـوا َيْوًمـا ُتْرَجُعـوَن فِيـِه إَِىل : Qونفيس بتقـوى اهللا  - أهيا الناس - فأوصيكم َواتَّ

 .اتقوا يوًما الوقوف فيه طويل واحلساب فيه ثقيل ]٢٨١:البقرة[ اهللاَِّ

ال .والعــرب واملواقـف والقصــص واملـواعظ ال يــتعظ هبـا إال املــؤمن األحـداثإن  

إِنَّ ِيف َذلَِك لَِذْكَرى ملَِـْن َكـاَن لَـُه صاحب القلب السليم والنفس الزكية  إالها من عتربي

 ]٣٧:ق[ َقْلٌب 

مـن  إال األيـاموالعرب واملواقف والقصـص واملـواعظ ورسعـة  باألحداث ال يتأثر



  

  
  

  

  
 ف دروس وا  

 :خيشى اهللا وعذاب اهللا

ــْن َخيَْشــى  ًة ملَِ ــْربَ ــَك لَِع ــَذاَب اآلِخــَرةِ *  إِنَّ ِيف َذلِ ــْن َخــاَف َع ــًة ملَِ ــَك َآلَي  إِنَّ ِيف َذلِ

 .]١٠٣:هود[

 .يرى الناس فالن تزوج وبعد شهر من زواجه يموت

الشيخ فالن والعميد فالن والتاجر ،كريس امللك مات إىل امللك فالن بعد أن وصل

أال ما أقـرب ،تركوا سلطاهنم وهجروا مناصبهم ليلقوا رهبم بعد أن ذاقوا املوت ،فالن

 .الناس مات فالن وهو أنت يا عبد اهللا قولاملوت ما أقرب أن ي

ـــدري   تـــزود مـــن التقـــوى فإنـــك ال ت

  فكم من فتـى أمسـى وأصـبح ضـاحكا 

  وكم من صـغار يرجتـى طـول عمـرهم

  وكـــم مـــن عـــروس زينوهـــا لعرســـها

  حيح مــات مـن غـري علــة وكـم مـن صـ

ـــــه    فمـــــن عـــــاش ألفـــــا وألفـــــني إن
  

ــر ــيش إىل الفج ــل تع ــل ه ــن لي   إذا ج

ــدري ــه وهــو ال ي   وقــد نســجت أكفان

  وقـد أدخلـت أجسـادهم ظلمـة القــرب

ــدر ــة الق ــم ليل ــت أرواحه ــد قبض   وق

  وكم من سقيم عاش حينا مـن الـدهر

ــــ ــــربالب ــــري إىل الق ــــوم يس ــــن ي   د م
 

 .يارب العاملني ختامنا أحسناللهم  ...يعلم اهللا؟أين سيأتينا املوت ويف أي مكان 

 ]٣٤:لقامن[ َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس بِأَيِّ َأْرٍض َمتُوُت  

ُم املَْْوُت  :  .]٧٨:لنساءا[ َأْينََام َتُكوُنوا ُيْدِركُّ

سقمك،  قبل هرمك، وصحتك قبل شبابك: مخس قبل مخساً  اغتنم« :

.»موتك قبل شغلك، وحياتك قبل فقرك، وفراغك قبل وغناك

،واملتأمـل يـرى قبل أيام وقع خسوف للقمـر  األيامهذه  املواعظما أكثر  

ر ا يف زماننـا كثُـأّمـ،نـادرا  خسوف للقمر ويسـمع بـه النـاس إال ما كان حيدث قديامً أنه 



 
 

 

فـال بـد أن يعتـرب املعتـربون ويـتعظ املتعظـون ، اخلسوف والكسوف واألهـوال العظـام

 .وخياف اخلائفون

ال يرسـلها اهللا لنـا عبثـا وال سـدى إنـام  اآليـاتاخلسوف آيـة مـن آيـات اهللا وهـذه 

َما ُنْرِسُل بِاآلَياِت وَ : يقول اهللا سبحانه،لعلنا نرجع ونعود  ،نا نخافليرسلها ختويفا لع

ِويًفا  .]٥٩:اإلرساء[ إِالَّ َختْ

إّن حكمَة اهللا اقتضت أن العباَد ما عملوا عمالً عىل خالف رشع اهللا إال  

وما من عقوبٍة إال وبينها وبـني ، وعاقبهم من العقوبات يف الدنيا ما يكون فيه اعتبارهم

 .املعصية تناسبًا ظاهًرا أو باطنًا

اهللا أن هلذا  ألوامركل مضيع  إىلكل من مقرص  إىلكل عايص  إىلهذه اآلية رسالة  

يعلـم  ،األرضحكيام ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السـاموات وال يف  مدبراً  الكون خالقاً 

 .ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون

بني يدي اهللا  وقفاً إهنا رسالة أن تنتبه يا عبد اهللا من غفلتك من معاصيك فإن لك م

 .القطمري  ال حمالة حياسبك فيه عىل الصغري والكبري والفتيل و

 ،إنـه إهنا رسالة أن هناك ما هو اشد من اخلسوف والكسوف والـزالزل والرباكـني

املوت والسكرات والقبور املوحشات والرصاط وامليزان واحلرش والنرش والوقوف بني 

 .الساموات األرضيدي رب 

 طيعـاً لـه مُ  اً هللا خاشـع ن خاضـعاً ويف الكـ رسـالة أن كـل مـا  يةاآليف هذه 

 .ألوامره 

ــْن ِيف األَْرِض : عــاله يفقــال جــل  ــَمَواِت َوَم ــْن ِيف السَّ ــُه َم ــُجُد لَ ــَر َأنَّ اهللاََّ َيْس َأَملْ َت

َوابُّ وَ  َجُر َوالدَّ بَاُل َوالشَّ ْمُس َوالَْقَمُر َوالنُُّجوُم َواْجلِ َكثٌِري ِمَن النَّاِس َوَكثٌِري َحقَّ َعَليِْه َوالشَّ



  

  
  

  

  
 ف دروس وا  

 .]١٨:احلج[ الَْعَذاُب َوَمْن ُهيِِن اهللاَُّ َفَام لَُه ِمْن ُمْكِرٍم إِنَّ اهللاََّ َيْفَعُل َما َيَشاءُ 

 .الكون يسجد لرب األرض والساموات إال كفرة اجلن واإلنس يف يشءفكل 

ومـن سـامئه إىل أرضـه لتتعـرف ، ىل فرشهانظر إىل الكون كله من عرشه إ

 .عاله يفوعظمة اخلالق جل ، عىل وحدانية اهللا

ــامء وارتفاعهــا ــر إىل الس ــاعها، انظ ــالك ، واألرض واتس ــا واألف ــال وأثقاهل واجلب

 .والبحار وأمواجها، ودوراهنا

واهللا إن الكل يقر بتوحيد اهللا ويعلن السجود هللا وال ، انظر إىل كل متحرك وساكن

 .عن ذكر مواله إال من كفر من اجلن واإلنس وال حول وال قوة إال باهللا يغفل

  انظــــر لتلــــك الشـــــجرة 

ـــن حبـــة  ـــف نمـــت م   كي
 

ــــــة ــــــون النرض   ذات الغص

ــــجرة ــــارت ش ــــف ص   وكي
 

 ! الثمرة؟خيرج منها  الذيمن ذا :ابحث وقل

 ..بالغة وقدرة مقتدرةأنعمه منهمرة ذو حكمة  الذي.. ذاك هو اهللا

  …جذوهتا مستعرة  تيالوانظر إىل الشمس 

 فيها ضياء وهبا حرارة منترشة

 ! الرشرة؟ خيرج منها الذيمن ذا :ابحث وقل

 ..بالغة وقدرة مقتدرةأنعمه منهمرة ذو حكمة  الذي ذاك هو اهللا



 
 

 

  الشــمس والبــدر مــن آيــات قدرتــه 

  دهحه والــــوحش ّجمــــالطــــري ســــبّ 

  سه والنمل حتت الصخور الصم قدّ 

  والنــاس يعصــونه جهــرا فيســرتهم 
  

  والــرب والبحــر فــيٌض مــن عطايــاه

ـــوت ناجـــاه   واملـــوج كـــّربه واحل

  والنحل هيتف لـه محـدًا ىف خاليـاه

  والعبــد ينســى وربــى لــيس ينســاه
 

رسالة أن كل يش يتغري يتحول ويتغري ويزول إال والكسوف يف خسوف  

 .اهللا ال يتغري وال حيول وال يزول

ٍء َهالٌِك إِالَّ َوْجهَ    .]٨٨:القصص[ هُ ُكلُّ َيشْ

إَِذا  :،قال تعـاىلالشمس بقوهتا وجمراهتا وضوءها تتغـري وتكسـف ويـوم القيامـة

َرْت  ْمُس ُكوِّ  .]١:التكوير[ الشَّ

ـ: ،قال تعاىلالقمر بنورها ومجاهلا تتغري وختسف ويوم القيامة  َفـإَِذا َبـِرَق الْبََرصُ

 .]٧:القيامة[

بَـالِ  :،قـال تعـاىلتتغري وتزول أناجلبال الثابتة الراسية ال بد  َوَيْسـأَلُوَنَك َعـِن اْجلِ

 .]١٠٥:طه[ َفُقْل َينِسُفَها َريبِّ َنْسفاً 

أمــوات ، أحيــاء أصــبحوا أمــوات ،فقــراء أصــبحوا أغنيــاء ،فقراء أصــبحواأغنيــاء 

كــل يش يتغــري ،مـرىض أصــبحوا أصـحاء ،أصـحاء أصــبحوا مــرىض ،أصـبحوا أحيــاء 

 ]٢٩:الرمحن[ ُكلَّ َيْوٍم ُهَو ِيف َشأْنٍ  :ري وال يزول سبحانهويزول إال اهللا ال يتغ

، ويعلـم جـاهالً ، ويغني فقرياً ، وجيرب كسرياً ، ويكشف كرباً ، ويفرج مهاً ، يغفر ذنباً 

ويشـفي ، ويشـبع جائعـاً ، ويفـك عانيـاً ، ويغيـث هلفانـاً ، ويرشد حـريان، وهيدي ضاالً 



  

  
  

  

  
 ف دروس وا  

ويقصم جبارًا ويقيل ، زي حمسنًا وينرص مظلوماً وجي، ويقبل تائباً ، ويعايف مبتىل، مريضاَ 

 ويؤمن روعة، ويسرت عورة، عثرة

ونفعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات ، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املؤمنني فاستغفروه انـه ، والذكر احلكيم

 .هو الغفور الرحيم

اما :  

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، احلمد هللا عىل إحسانه

، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله الداعي إىل رضـوانه، وحده ال رشيك له تعظيًام لشأنه

 .وسلم تسليًام كثًريا، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وإخوانه

 هللا وتـوكالً  هللا وثناءً  هللا وحباً  دث ال تزيدنا إال تعظيامً واحلوا اآلياتهذه  

وهو الغنـي وكـل غنـي غـري اهللا فقـري ،فهو القوي وكل قـوي غـري اهللا ضـعيف،عىل اهللا 

وهو احلي  ،وهو العظيم وكل عظيم غري اهللا حقري،وهو العزيز وكل عزيز غري اهللا ذليل،

 .وكل حي غري اهللا ميت 

ك يف السامء وما متوُر به األرض ، خالُق هذا الكون املؤِمُن يعتقد أن اهللا  كّل ما يتحرَّ

ٍء : قال اهللا تعـاىل، كلُّ نسمِة َبرش وَحَركة شجر بإذِن اهللا تبارك وتعاىل َوَخَلـَق ُكـلَّ َيشْ

َرُه َتْقِديًرا  .]٢:الفرقان[ َفَقدَّ

وال جيِري يف الكون أمٌر ، ال يفعل شيئًا إالّ حلكمٍة ارتضاها، ال يفعل اهللا شيئًا َعبثًا 

َوَما َتْسُقُط ِمـْن َوَرَقـٍة إِالَّ َيْعَلُمَهـا َوال َحبَّـٍة ِيف ُظُلـَامِت : قال تعاىل، إال بتدبريه وتقديِره



 
 

 

وهبذا نعَلم أّن الذي يسريِّ . ]٥٩:األنعام[ األَْرِض َوال َرْطٍب َوال َيابٍِس إِالَّ ِيف كِتَاٍب ُمبِنيٍ 

 الكوَن هو اهللا تبارك وتعاىل الطبيعَة وُيسريِّ 

عـض اآليـات بِمن رمحة اهللا بالعبـاد أن يرسـل مـن حـني إىل آخـر  :

وليخافـُه ، ليثـوب النـاس إليـه بعـد طـول فتـور، الدالة عـىل عظمتـه وربوبيَّتـه وجاللـه

 .وليُْقلع أهل الرشِّ عن مجيع الرشور، املذنبون بعد غفلة وغرور

 تعاىل خيّوف الناس بام شاء من اآليات لعلهم يعتربون ويذكرون إن اهللا« :ةقال قتاد

 .»ويرجعون

 . فاحلكمة من إرسال اهللا باآليات ختويف العباد لعلَّهم يرجعون

 :الناس عند حدوث اآليات أصناف ثالثة

فمنهم اجلاحدون املكذبون كام جحد فرعون وقومه باآليات التي جاء هبـا موسـى 

ـا :الء قال اهللا تعاىل، ويف هؤ  ، وقـال]٢٥:األنعـام[ َوإِْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة ال ُيْؤِمنُوا ِهبَ

ا َفَام َنْحُن لََك بُِمْؤِمنِنيَ  :تعاىل  ]١٣٢:األعراف[ َوَقالُوا َمْهَام َتأْتِنَا بِِه ِمْن آَيٍة لِتَْسَحَرَنا ِهبَ

ِْم إِالَّ َكاُنوا َعنَْها َوَما َتأْتِي :ومنهم املعرضون كام قال تعاىل ِهْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َرهبِّ

 َوإِْن َيـَرْوا آَيـًة ُيْعِرُضـوا َوَيُقولُـوا ِسـْحٌر ُمْسـتَِمرٌّ  :تعاىل ، وقال]٤:األنعام[ ُمْعِرِضنيَ 

  .]٢:القمر[

ــا املؤمنــون املوقنــون فهــؤالء هــم الــذين ينتفعــون متــام املنفعــة هبــذه اآليــات،  وأمَّ

 .حملهم عىل اخلوف واملبادرة إىل الترضع والدعاء والسجودفت

الربـا  خاصـةزادت وكثـرت الـذنوب و املعـايصكثر اخلسوف يف هذا العرصـ الن 



  

  
  

  

  
 ف دروس وا  

 .اخلمور رشب والزنا و

 ،إن لذهاب ونقصان ضوء القمر ارتباطا مبارشا بأعامل بني آدم وبمعايص بني آدم

ها عىل األنفس واألهل واملجتمعـات والـدول، وحتـى كلها، وهلا عواقب املعصية شؤمٌ و

 .عىل الكون

َوَمْن  رتفع مهابته من قلوب خلقه،تأما شؤمها عىل العبد فيهون العبد عىل ربه، و

هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا «: ، يقول احلسن ]١٨:احلـج[ ُهيِِن اهللاَُّ َفَام لَُه ِمْن ُمْكِرمٍ 

 .»عليه لعصمهم

ا فتحـت ملـ«: أمحد عن عبد الرمحن بن جبـري بـن نفـري عـن أبيـه قـالأخرج اإلمام  

ما يبكيك يف ، يا أبا الدرداء: فقلت، وحده يبكي جالساً  قربص رأيت أبا الدرداء

وحيـك يـا جبـري، مـا أهـون اخللـق عـىل اهللا إذا «: يوم أعز اهللا فيه اإلسالم وأهله؟ فقـال

 .»امللك تركوا أمر اهللا فصاروا إىل ما ترىأضاعوا أمره، بينام هي أمة قاهرة ظاهرة هلم 

فشـو تويكـون العجـز والكسـل و، بسبب الذنوب واملعـايص يكـون اهلـم واحلـزن

 .ويكون غلبة الدين وقهر الرجال، ويكون اجلبن والبخل، البطالة

، ويسـتجلب سـخط الـرب، وتتحـول العافيـة، وحتل النقم، باملعصية تزول النعم 

 .سف شمس فكيف ال ينخسف قمر أو ينك

، استوحش قلبه وضعف بأهل اخلري والصالح ارتباطـه! بتىل العبد باملعايص؟إذا اُ 

 .»اهللا فأرى ذلك يف خلق امرأيت ودابتي ألعىص إين«: قال بعض السلف

، جسيم وأما شؤم الذنوب واملخالفات عىل الدول واملجتمعات فأمر عظيم وخطرٌ 

َوَكـْم َقَصـْمنَا ِمـْن َقْرَيـٍة : ل تعـاىلقـا، رت مـن شـعوبمّ وكم دُ ، هلكت من أمةفكم أُ 

َكْم َتَرُكوا ِمْن : وقال جل شأنه، ]١١:األنبياء[ َكاَنْت َظاملًَِة َوَأنَشأَْنا َبْعَدَها َقْوًما آَخِرينَ 

َرْثنَاَهـا َكَذلَِك َوَأوْ * َوَنْعَمٍة َكاُنوا فِيَها َفاكِِهَني * َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِريٍم * َجنَّاٍت َوُعيُوٍن 



 
 

 

َامُء َواألَْرُض َوَما َكاُنوا ُمنظَِرينَ * َقْوًما آَخِريَن    ]٢٩:الدخان[ َفَام َبَكْت َعَليِْهُم السَّ

، وتتعقد املعيشة، وترتفع األسعار، وتتداعى الفتن، بسبب املخالفات تتواىل املحن

وا َمـا إِنَّ اهللاََّ ال ُيغَ  :قال تعاىل، وتقل الوظائف، وتكثر املخاوف ُ ُ َما بَِقـْوٍم َحتَّـى ُيَغـريِّ ريِّ

 .]١١:الرعد[ بِأَنُفِسِهمْ 

اهنا كّ فظلــم ُســ، شاخصــة مــن بــالد اهللا الواســعة كانــت قائمــةً  إن بــالداً 

َوَكْم َأْهَلْكنَا ِمـْن َقْرَيـٍة َبطِـَرْت َمِعيَشـتََها  :قال تعاىل،فحل هبم أمر اهللا وسنته، أنفسهم

 .]٥٨:القصص[ اكِنُُهْم َملْ ُتْسَكْن ِمْن َبْعِدِهْم إِالَّ َقلِيًال َوُكنَّا َنْحُن الَْواِرثِنيَ َفتِْلَك َمَس 

، وأخـذت ثمـود الصـيحة، وأهلكـت عـادا الـريح العقـيم، فعمَّ قـوَم نـوح الغـرق

وأمطـر عليهـا حجـارة مـن ، فجعـل اهللا عاليهـا سـافلها، وقلبت عـىل اللوطيـة ديـارهم

َفُكال� َأَخْذَنا بَِذْنبِِه َفِمنُْهْم َمْن َأْرَسْلنَا َعَليِْه :قال جل وعال، ملنذرينفساء مطر ا، سجيل

يَْحُة َوِمنُْهْم َمْن َخَسْفنَا بِِه األَْرَض َوِمنُْهْم َمْن َأْغَرْقنَـا َوَمـا  َحاِصبًا َوِمنُْهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّ

يَظْلَِمُهْم َولَكِْن َكاُنو
 . ]٤٠:العنكبوت[ ا َأْنُفَسُهْم َيظْلُِمونَ َكاَن اهللاَُّ لِ

، تلكــم الــذنوب، ]٤٠:العنكبــوت[ َفُكــال� َأَخــْذَنا بَِذْنبِــهِ : إهنــا احلقيقــة الصــارخة 

 .وما هي من الظاملني من أمثالنا ببعيد، وتلكم عواقبها

وال ، وال متكنـت مـن قلـوب إال أعمتهـا، ما ظهرت املعايص يف ديار إال أهلكتهـا 

 .وال ختّللت يف دولة إال أسقطتها، ت يف أمة إال أذلتهافش

 :فقـال عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيامً  نَّ إِ  َ  اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ]٥٦:األحزاب[

وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـة ، اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد

 .الراشدين
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  »١«ان  
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لـه امللـك ولـه ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، احلمد هللا رب العاملني

 .احلمد وهو عىل كل يشء قدير

  يــــا رب عفــــوك ال تأخــــذ بزلتنــــا 

  حيـــل بنـــا  طلـــب اهللا يف ُرضٍ كـــم ن

  نـدعوه يف البحــر أن ينجـي ســفينتنا 

ـــٍة  ـــٍن ويف دع ـــو يف أم ـــب اجل   ونرك
 

ــاه ــد جنين ــًا ق ــا رب ذنب   وارحــم أي

  فـــــإن تولـــــت باليانـــــا نســـــيناه

  فــإن رجعنــا إىل الشــاطئ عصــيناه

  ومـــــا ســـــقطنا ألن احلـــــافظ اهللا
 

م بإحسـان وعـىل آلـه وصـحبه والتـابعني هلـ، ^، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله

 .وسلم تسليًام كثًريا

يَـاَء اهللاَِّ ال : اتقوا اهللا تعاىل لتكونوا من أولياء اهللا الـذين يقـول اهللا فـيهم
َأال إِنَّ َأْولِ

َزُنونَ   .]٦٢:يونس[ َخْوٌف َعَليِْهْم َوال ُهْم َحيْ

ة سباق ولكل سباق واحليا، ولكل بداية هناية، اعلموا أن لكل يشء بداية 

يف  يف اجلنة وفريٌق  فريٌق ، وإن الغاية اجلنة أو النار، أال وإنكم يف دار ابتالء واختبار، غاية

 .السعري

: قال تعاىل، وقد جعل اهللا للجنة طريقًا واحدًا هو طريق اإلسالم واإليامن والقرآن

ينَ  َوَمن َيبْتَِغ َغْريَ اإلْسَالِم ِدينًا َفَلن ُيْقبََل ِمنْهُ  اِرسِ  .َوُهَو ِىف اآلِخَرِة ِمَن اْخلَ



 
 

 

ويفعلــون اخلــريات ويتنافســون يف ، وجعــل اهللا للجنــة أهــالً يعملــون الصــاحلات

 .جعلهم اهللا مفاتيح للخري مغاليق للرش، والساموات األرضإرضاء رب 

وهــم األنبيــاء علــيهم الصــالة ، إن هلــا دعــاة يــدعون إليهــافــوكــام أن للجنــة أهــالً 

وهم أحسن الناس وأفضل الناس وأرفع الناس مدحهم اهللا بقوله ، وأتباعهم ،والسالم

ا َوَقـاَل إِنَّنِـي ِمـَن املُْْسـلِِمنيَ :تعاىل ْن َدَعـا إَِىل اهللاَِّ َوَعِمـَل َصـاِحلً ـَّ  َوَمْن َأْحَسُن َقْوًال ِمم

 ]٣٣:فصلت[

، اخلريات ووفقهم الستباق، وهم الذين أنعم اهللا عليهم وأحلهم أفضل الدرجات

ُسوَل َفأُْولَئَِك َمَع الَِّذيَن َأْنَعـَم اهللاَُّ َعَلـيِْهم ّمـَن النَّبِيّـَني : قال اهللا تعاىل َوَمن ُيطِِع اهللاََّ َوالرَّ

َني َوَحُسَن ُأولَئَِك َرفِيقاً  اِحلِ َهَداء َوالصَّ َذلَِك الَْفْضـُل ِمـَن اهللاَِّ َوَكَفـى *  َوالّصّديِقَني َوالشُّ

 .]٧٠:النساء[ َعلِيًام  بِاهللاَِّ

وارضوا رهبم فسعدوا يف ، حت أعامهلم وطهرت رسيرهتموصلُ ، نت أخالقهمُس ح

اللهـم اجعلنـا مـنهم يـارب  واألرضوفازوا بجنة عرضها السـاموات  واألخرىالدنيا 

 .العاملني

يعملـون ، وبعمل أهل النار يعملـون، وكام أن للجنة أهالً فإن اهللا جعل للنار أهالً  

يتنافسون يف إلرضـاء اهلـوى والشـيطان هـم ، نكرات ويفعلون الفواحش واملوبقاتامل

 .مفاتيح للرش مغاليق للخري

ى ساءت أخالقهم وفسدت أعامهلم واسـخطوا خـالقهم فخرسـوا الـدنيا واألخـر

َنـاَر َوَمْن َيْعِص اهللاََّ َوَرُسولَُه َفإِنَّ لَـُه : قال اهللا تعاىل ،وكان مصريهم النار وبئس القرار

 .]٢٣:اجلن[ َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا

  

قال ، إليهافكذلك للنار دعاة يدعون الناس  إليهاللجنة دعاة يدعون الناس  أنَّ كام  



  

  
  

  

  
  »١«ان  

نَِّة َواملَْْغِفَرِة بِإِْذنِهِ  :تعاىل  .]٢٢١:البقرة[ ُأْولَئَِك َيْدُعوَن إَِىل النَّاِر َواهللاَُّ َيْدُعو إَِىل اْجلَ

ــاىل ــال تع ــوَن : وق ــِة الَ ُينَرصُ ــْوَم الِْقياَم ــاِر َوَي ــْدُعوَن إَِىل النَّ ــًة َي مَّ
ــاُهْم َأئِ * َوَجَعْلنَ

ْنيَا لَْعنًَة َوَيْوَم الِْقيَاَمِة ُهْم ِمَن املَْْقبُوِحنيَ   .]٤٢:القصص[ َوَأْتبَْعنَاُهْم ِيف َهِذِه الدُّ

حيبون أن تشيع الفاحشة يف ، ويدعون إىل اإلثم، اسدعاة جهنم يزينون املعصية للن 

وأعظـم اخللـق ، كبريهم وزعيمهم ورئيسهم وأشد اخللق دعوة إىل جهنم، الذين أمنوا

وأعاذنا واملسـلمني منـه ومـن ، ورش النفوس وأخبثها ؛ إبليس لعنه اهللا، عداوة هللا تعاىل

 .ذريته

 .الذي خرج عن طاعة اهللا واستكرب إبليس

 .وغرورا آدم فرفض السجود له كرباً  ألبيناأظهر عداوته  الذي إبليس

ــيس ــليل مــا دامــت  إبل ــاإلغواء والتض ــه ب ــد آدَم وذريت ــمالــذي توّع يف  أرواحه

قال جل وعال بفضله ورمحته وعزيت وجاليل ، أمجعني ألغوينهمقال فبعزتك .أجسادهم

 ..تغفر اهللا نس..نستغفر اهللا ..نستغفر اهللا ..ألغفرّن هلم ما داموا يستغفرونني

ال ، وبـني الشـيطان اإلنسـانضارية بـني  إذا فهذه احلياة يف حقيقتها معركة وحرباً  

فـام دام يف اإلنسـان عـرق ينـبض فهـو هـدف ، تنتهي هـذه احلـرب إال بمـوت اإلنسـان

لونـام :سئل احلسن البرصي هل ينام الشيطان؟ فقـال، للشيطان وغاراته وقانا اهللا منها

 .السرتحنا منه

ند املوت يسـتمر الشـيطان يف الوسوسـة والنـزغ فمـن النـاس مـن جيـور يف حتى ع

 .ومن الناس من يغفل عن قول كلمة التوحيد، الوصية عند املوت

حـديث  ألـفاملؤمنني يف احلديث صاحب املسند ثالثني  أمريهاهو أمحد بن حنبل  

رة ثانية وثالثـة وم،قن كلمة التوحيد وهو يقول ال ال ال لَّ روي أنه يف مرض موته كان يُ 



 
 

 

فسئل  ،فقام من غيبوبته،فخاف الناس أن تكون خامتة سيئة ، يقول ال ال ليس بعد وهو

عن ذلك فقال جاءين الشيطان عىل صورة أيب فقال يا امحد مت قبلك ووجدت أن خري 

 .دين هو اليهودية فمت عىل اليهودية فقلت ال ال ال

لـك وقـد مـت قبلـك  أمخـري ثم جـاءين عـىل صـورة أمـي وقـال يل يـا امحـد كنـت 

ثم قال يل الشيطان .ووجدت أن خري دين هو النرصانية فمت عىل النرصانية فقلت ال ال

 .يا امحد ما استطعت لك يريد مني العجب والغرور فقلت ليس بعد ليس بعد 

  .وبعدها نطق كلمة التوحيد ومات عليها 

فنا اهللا به  وأمرنا أن ، وساوسه وكيده وحذرنا من، وخلطر هذا العدو ورشه قد عرَّ

ـَام َيـْدُعوا ِحْزَبـُه  :فقال سبحانه، نتخذه عدوا ا إِنَّ ِـُذوُه َعـُدو� يْطَاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفاختَّ إِنَّ الشَّ

ِعريِ  يَُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَّ
 .]٦:فاطر[ لِ

 :،قال تعـاىلوسعادته أن جيمع اكرب قدر مـن اخللـق معـه يف السـعري إبليسراحت  

ِعريِ  يَُكوُنوا ِمْن َأْصَحاِب السَّ
 .]٦:فاطر[ إِنََّام َيْدُعوا ِحْزَبُه لِ

 إن«: قـال^  النبـي إىل يرفعـه  هريـرة أيب عـن صـحيحه يف البخاري خرجأ

 آبائـك؟ وديـن دينـك أتـؤمن، وتـذر: لـه فقـال اإليـامن طريق يف آدم البن قعد الشيطان

 وأهلـك؟ مالـك وتـرتك أهتـاجر: لـه ة، فقـالاهلجـر طريق عىل له قعد فآمن، ثم فخالفه

 نفسـك، فتُـنَكح فتقتـل أجتاهـد: لـه اجلهـاد، فقـال طريق عىل له قعد فهاجر، ثم فخالفه

م »اجلنة يدخله أن اهللا عىل فقتِل، فحٌق  فخالفه، فجاهد مالك؟ نساؤك، وُيقسَّ

انـا اهللا وهن، فهذا حتذير من اهللا سبحانه حتى ال نستهني هبذه العداوة وهذا العـدو

ــُدوا  :عــن عبــادة وطاعــة الشــيطان قــال ســبحانه ــيُْكْم َيــاَبنِي آَدَم َأن الَّ َتْعبُ َأَملْ َأْعَهــْد إِلَ

بٌِني  ُه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ يْطَاَن إِنَّ اٌط ُمْستَِقيمٌ  *الشَّ  . ]٦١:يس[ َوَأِن اْعبُُدوِين َهَذا ِرصَ

  



  

  
  

  

  
  »١«ان  

يقف يف معسكر احلـق ، وبني احلق والباطل، الرشإن هذه الدنيا رصاع بني اخلري و 

ُأْولَئِـَك ِحـْزُب اهللاَِّ َأال إِنَّ ِحـْزَب اهللاَِّ ُهـُم ، األنبياء والصديقون والصاحلون واملؤمنون

ــة[ املُْْفلُِحــونَ  ويف معســكر الباطــل يقــف الشــياطني والســحرة والفجــار ، ]٢٢:املجادل

ـــ، والظـــاملون ـــْزُب الشَّ ـــَك ِح ونَ ُأْولَئِ ـــاِرسُ ـــُم اْخلَ ـــيْطَاِن ُه  يْطَاِن َأال إِنَّ ِحـــْزَب الشَّ

 .]٢٢:املجادلة[

أن رسول  عن أيب هريرة ،وتبدأ معركة الشيطان مع ابن آدم من حني والدته  

ما من مولود يولد إال نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان «: قال^ اهللا 

َوإِينِّ ُأِعيـُذَها بِـَك اقـرءوا إن شـئتم : ةثـم قـال أبـو هريـر، »إال ابن مـريم وأمـه

ِجيمِ  يْطَاِن الرَّ تََها ِمَن الشَّ يَّ  ]٤٥٤٨البخاري ح، ٢٣٦٦مسلم ح[ ]٣٦:آل عمران[ َوُذرِّ

صياح املولود حني يقـع نزغـة مـن « :^قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة 

قـي بـه أوالدنـا مـن الشـيطان وقد رشع لنا نبينا من الذكر مـا ن. ]٢٣٦٧مسلم [ »الشيطان

لو أن أحدكم إذا أتى «: قال^ النبي  عن فعن ابن عباس ، وذلك قبل وجودهم

أهله قال باسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقيض بيـنهام ولـد مل 

 .]١٤٣٤مسلم ح، ٧٣٩١البخاري ح[ »يرضه

فقـد أخربنـا ، قرينه مـن الشـيطانو ينبغي عىل كل مسلم أن يعلم أّن كل إنسان له  

مـن ^ خـرج النبـي : قالـت ففي صحيح مسلم عـن عائشـة ، بذلك^ الرسول

وما يل : قلت »ما لك يا عائشة؟«: فقال، فجاء فرأى ما أصنع، فِغْرُت عليه، عندي ليالً 

َأَومعـي ، يا رسـول اهللا: قلت »!أقد جاءك شيطانك؟«: فقال! ال يغار مثيل عىل مثلك؟

ومعـك يـا رسـول : قلـت، »نعم«: قال! ومع كل إنسان؟: قلت، »نعم«: الق! شيطان؟

ويف صـحيح مسـلم وأمحـد ، »نعم، ولكّن ريب أعانني عليه حتى أسَلمَ « :^ قال! اهللا؟

ـل بـه قرينُـُه مـن اجلـن وقرينُـُه مـن « :^قال رسول اهللا ما مـنكم مـن أحـد إال وقـد ُوكِّ



 
 

 

ا وقرينًا من الشيطان يرتّبص به جاهـًدا أن لكل إنسان عدو� ^ فأخربنا النبي، »املالئكة

 .وحماوالً إلضالله عن رصاط اهللا املستقيم

والشيطان يستطيع أن يصل إىل فكر اإلنسان وقلبه بطريقة ال ندركها وال نعرفها،  

ــنَُّكْم َيــ  :ويسـاعده عـىل ذلــك طبيعتـه التــي ُخِلـق عليهـا، قــال تعـاىل ا َبنِـي آَدَم ال َيْفتِنَ

يْطَانُ  ـُه َيـرَ َام كَ  الشَّ َهيَُام َسـْوآِهتَِام إِنَّ
بَاَسُهَام لِـُريِ

نَِّة َينِزُع َعنُْهَام لِ ُكْم ُهـَو ا َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمْن اْجلَ

ِذيَن ال ُيْؤِمنُونَ  يَاَء لِلَّ
يَاطَِني َأْولِ ا َجَعْلنَا الشَّ  ]٢٧:األعراف[َوَقبِيُلُه ِمْن َحيُْث ال َتَرْوَهنُْم إِنَّ

إن الشيطان جيري من بني آدم «: قال^ بت يف صحيح البخاري أن الرسول وقد ث 

فهذه هي الوسوسة إذ سامه اهللا تعاىل بالوسواس اخلنّاس الـذي يوسـوس ، »جمرى الدم

نَّــاسِ : يف تفســري قولــه تعــاىلقــال ابــن كثــري، يف صــدور النــاس  الَْوْســَواِس اْخلَ

فـإذا َذَكـر ، فإذا سها وغفل وسوس، ن آدمأن الشيطان جاثِم عىل قلب اب: أي]٤:النـاس[

 .»اهللا َخنَس

 

وهـي يف ، فإّن لإلنسان نقاط ضـعف كثـرية، يستِغّل ضعف اإلنسان، إن الشيطان 

: ومن هذه األمراض، فتصبح مدخالً من مداخل الشيطان، احلقيقة أمراض تقع يف قلبه

ــْرب والُعْجــب والغــرور واحلســد وا ــة الغضــب والشــهوة والِك لَعَجلــة واجلهــل والغفل

والكذب والظلـم والطغيـان واحلـزن والفـرح وحـّب املـال واالفتتـان بالـدنيا والنسـاء 

 .وكّل هذه منافذ يدخل منها الشيطان للوسوسة، وغريها

 ؟ما يريد منا ؟ الشيطانقد يسأل سائل ما هي أهداف 

دف البعيـد أمـا اهلـ، قريـب بعيد وهدٌف  هدٌف  :هدفان -  - إن للشيطان

َد بذلك، فهو إدخال العباد إىل النار معه وأما اهلدف القريب فهو إيقاع العباد ، وقد توعَّ



  

  
  

  

  
  »١«ان  

 .وإيقاعهم يف الذنوب واملعايص، يف الرشك والكفر

ــد لنــا اخلــري واألجــر  ــداً الشــيطان ال يري ــا عــن اهللا وإشــغالنا عــن  أب حيــاول إبعادن

 .الصالة خنزب فهناك شيطان الوضوء الوهلان وشيطان.الطاعات

جيعـل املسـلم يـرتك الصـالة بعـد  أنكيف حيقق الشيطان أهدافـه ؟كيـف يسـتطيع 

 رمضان؟

 جيعل املسلم يأخذ املال احلرام وقد رزقه اهللا من حالل؟ أنكيف يستطيع 

جيعل املسلم يلهث وراء شهوة احلرام مـن النسـاء وقـد رزقـه اهللا  أنكيف يستطيع 

 ة؟تساؤالت كثري وكيفاحلالل وكيف 

كام أن له أساليب ، مكائد ومصايد يصطاد هبا اإلنسان -  - إن للشيطان 

 ، عديدة إلضالله

وال يأيت إىل ، اترك هذه األمور اخلّرية: ال يأيت إىل اإلنسان ويقول له:أوالً فالشيطان 

ولكـن ، فلو فعل ذلك فلـن يطيعـه أحـد، اترك الصالة أو اكفر باهللا: اإلنسان ويقول له

ولو تطّلب ذلـك ، ويتدّرج معه بخطوات متعاقبة ومتتالية، أتيه بأساليب ذكية وخمتلفةي

 .وقتًا طويالً وزماًنا بعيًدا

 ُمنبِّه بن وهب وذكرها إرسائيل، بني يف وقعت قصة نذكر أن أحببنا الباب هذا ويف        

 إضـالله يف الشـيطان أسـاليب مـن واحلـذر االعتبـار سـبيل عـىل وذلـك التـابعني، أحد

 :لإلنسان

 إخوة ثالثةُ  زمانه يف وكان زمانه، أهل أعبد من وكان إرسائيل، بني يف كان عابًدا إن     

 عىل الغزوات من غزوة يف البعث فخرج غريها، أخت هلم ليس بِْكًرا وكانت أخت، هلم

 هـاويرتكو ُخيَّلفوهـا أن عـىل رأهيـم فـأمجع أخـتهم، ُخيَّلفون من عند يدروا فلم ثالثتهم،



 
 

 

 ُخيَّلفوهـا أن وسألوه فأتوه أنفسهم، يف ثقة وكان إرسائيل، بني من العابد هذا عند أمانة

 فلـم أخـتهم، ومن منهم باهللا وتعّوذ عليهم، ذلك فأبى الغزو، من رجوعهم غاية عنده

 يف فأنزلوها عنها، بعيًدا َصْومعتي، حتت بيت يف أنزلوها: فقال أطاعهم، حتى به يزالوا

 إليهـا ينـزل زماًنـا العابـد ذلـك جـوار يف فمكثـت وتركوهـا، انطلقـوا ثـم البيـت، ذلك

 ثم الصومعة، إىل ويصعد بابه يغلق ثم الصومعة، باب عند فيضعه صومعته من بالطعام

 لـه تلّطـف ومـدة زمـان فبعـد الطعـام، من هلا وضع ما فتأخذ بيتها، من فتخرج يأمرها

 وخيّوفـه هنـاًرا، بيتها من اجلارية خروج ليهع ويعّظم اخلري، يف يرّغبه يزل فلم الشيطان،

 تضـعه حتـى بطعامها مشيت فلو: له فقال خروجها، عند يؤذهيا أو أحد هلا يتعّرض أن

 إليهـا مشـى حتـى بـه يـزل فلم اخلروج، من هلا وأسلم أجًرا أعظم لكان بيتها باب عىل

 يف فرّغبـه إبليس هجاء ثم زماًنا، احلالة هذه عىل فلبث بيتها، باب عىل ووضعه بطعامها

 أعظـم كـان بيتهـا يف تضـعه حتـى بطعامهـا إليها متيش لو: له وقال عليه، وحّضه األجر

 يف فرّغبـه إبلـيس جـاءه ثم زماًنا، ذلك عىل فلبث ذلك، فعل حتى به يزل فلم ألجرك،

 مسـكينة فهـي بحـديثك، فتـأنس وحتـّدثها تكّلمهـا كنت لو: فقال عليه، وحّضه األجر

 إبلـيس أتاه ثم زماًنا، حّدثها حتى به يزل فلم شديدة، وحشة توحشتاس وقد وحيدة،

 بيتهـا باب عىل هي وتقعد وحتّدثها صومعتك باب عىل فتقعد إليها تنزل كنت لو: فقال

 دخلـت لـو: فقـال إبلـيس جـاءه ثـم ذلـك، عـىل زماًنـا فلبـث هلا، أأنس لكان وحتّدثك

 دخـل حتـى بـه يـزل فلـم أفضـل، اهلـ والسـرتة لكام أسلم لكان البيت بداخل وحّدثتها

 عينيـه يف وحيّسـنها لـه يزّينها إبليس يزل فلم مًعا، الطعام ويأكالن حيّدثها فجعل البيت

 غالًما، له ووضعت منه، اجلارية فحملت ُعْقباه، حيمد ال ما ذلك بعد ووقع ملسها حتى
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 كيـف كمنـ ولـدت وقـد اجلارية إخوة جاء إن أرأيت: له فقال ذلك بعد إبليس فجاءه

 إىل تعمـد أن هـو احلـل: إبليس له فقال يفضحوك، أو تفتضح أن عليك آمن ال تصنع؟

 هبا، صنعت ما عىل يطلعوا أن إخوهتا خمافة عليك ذلك ستكتم فإهنا وتدفنه، فتقتله ابنها

 ما إخوهتا ستكتم اجلارية أن أتظن: له فقال إبليس جاءه ذلك بعد ثم ذلك، العابد ففعل

 تقتلهـا أن هـو لـك الوحيـد فاحلـل! ابنهـا؟ قتلـت أنـك عـىل ستصرب اأهن أو هبا صنعت

 علـيهام وأطبـق ابنهـا، مـع احلفـرة يف وألقاهـا قتلهـا حتـى به يزل فلم ابنها، مع وتدفنها

 .عظيمة صخرة

 أخـتهم، يف فعـّزاهم أخـتهم، عـن وسـألوه فجـاؤوا الغـزو، من إخوهتا أقبل فرتة وبعد

 خـري كانـت: وقـال عليها، وبكى عليها وترّحم شديد، مرض بعد ماتت أهنا وأخربهم

 عليهـا، وترمحـوا أخـتهم، فبكـوا القـرب، إخوهتـا فـأتى. إليه فانظروا قربها، وهذا امرأة،

 وأخــذوا الليــل علــيهم َجــنّ  فلــام أهــاليهم، إىل انرصــفوا ثــم أياًمــا، قربهــا عــىل فأقــاموا

 أخـتهم عـن فسـأهلم مسـافر، رجـل صـورة عـىل النـوم يف الشـيطان جاءهم مضاجعهم

 أختهم، أمر يف يصدقهم مل العابد أن وأخربهم الشيطان، فأكذهبم العابد، بقول فأخربوه

 حفـرة يف وألقامهـا مـنكم، خوًفـا مًعـا فقـتلهام غالًمـا لـه وولدت أختكم َأْحبََل  قد وأنه

 مـن فتعّجبـوا متـواطئ، واحـد منـام عـىل الـثالث اإلخـوة فاستيقظ البيت، باب خلف

 إىل آيت حتـى أميضـ ال واهللا: أصغرهم فقال بيشء، ليس حلم هذا: همكبري فقال ذلك،

 فبحثـوا أخـتهم، فيه كانت الذي البيت أتوا حتى مجيًعا فانطلقوا فيه، فأنظر املكان ذلك

 فأمسـكوا. احلفـرة يف مقتـولني وابنهـا أخـتهم فوجدوا املنام، يف هلم وصف كام املوضع

 عـىل أوثقـوه فلـام ليُصـَلب، فقّدموه هبام، نعص فيام إبليس قول فصدق وسألوه، بالعابد



 
 

 

 حتـى بـاملرأة فتنتـك الـذي صـاحبك أنـا أين علمـت لقـد: لـه فقال الشيطان أتاه خشبة

 وصـّورك خلقـك الـذي بـاهللا وكفـرت اليـوم أطعتنـي أنت فإن وابنها، وقتلتها َأْحبَلتها

 وبني بينه الشيطان ّىل خ تعاىل، باهللا كفر فلام العابد، فكفر حمنة، من فيه أنت مما خّلصتك

 .الكفر عىل ومات وقتلوه فصلبوه أصحابه

 قصـة وهـي إبلـيس، تلبـيس كتابـه يف اجلـوزي ابـن ذكرها ـ اهللا عباد ـ القصة فهذه

يْطَاِن إِْذ َقاَل لِِإلنَساِن اْكُفْر َفَلامَّ َكَفَر َقاَل إِينِّ : تعاىل قوله عند املفرسون يروهيا َكَمثَِل الشَّ

 . ]١٦:احلرش[ نَْك إِينِّ َأَخاُف اهللاََّ َربَّ الَْعاملَِنيَ َبِريٌء مِ 

ونفعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات ، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املؤمنني فاستغفروه انـه ، والذكر احلكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، احلمد هللا عىل إحسانه

، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله الداعي إىل رضـوانه، وحده ال رشيك له تعظيًام لشأنه

 .وسلم تسليًام كثًريا، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وإخوانه

طـوات الشـيطان التـي تفيضـ بنـا يف النهايـة إىل الرشـك خ إتبـاعرنا من حذّ إن اهللا  

ًة َوال َتتَّبُِعـوا ُخطُـَواِت  :يقول سبحانه، والكفر ْلِم َكافَّ ا الَِّذيَن آَمنُوا اْدُخُلوا ِيف السِّ َ َياَأهيُّ

ُه لَُكْم َعُدوٌّ ُمبِنيٌ  يْطَاِن إِنَّ التي خطوات الشيطان  إتباعفهذا حتذير من ،  ]٢٠٨:البقرة[ الشَّ

وتنتهـي بتلـبس اإلنسـان بـالعظيم مـن األمـور ، تبدأ باليسري الذي ال يشعر اإلنسان به
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 .واخلطري من املعايص واآلثام

ثم ال يدعه ، إن أسوأ ما يصنعه القرين من الشيطان أن يصدَّ قرينه عن سبيل احلق 

ــه ســائر عــىل الطريــق املســتقيم حتــى يفاجــأ بامل، يفيــق وال يســتبني صــري بــل يومهــه أّن

ُـْم ُمْهتَـُدونَ  :قال تعاىل،األليم يَاَء ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َوَحيَْسـبُوَن َأهنَّ
يَاطَِني َأْولِ ُذوا الشَّ َ ُُم اختَّ  إِهنَّ

 .]٣٠:األعراف[

فالشيطان يدعو املرَء إىل ، أنه يأيت وُيظِهُر النُصَح لإلنسان: ثانياً  ومن أساليبه اخلبيثة

كام أخرب ، وقد أقسم ألبينا آدم أنه ناِصٌح له، ويريد له اخلري، يزعم أنه ينصح له، املعصية

 ]٢١:األعراف[ َوَقاَسَمُهَام إِينِّ لَُكَام ملََِن النَّاِصِحنيَ : تعاىل

وال جيد بابـًا يـدخل منـه ، لذا فإن الشيطان يعمل جاهدًا من أجل إضالل بني آدم 

ويأتيه ، يأتيه من قبل احلسنات، هفهو حيارص اإلنسان من كل جهات، إلغوائهم إال وجله

ومــن قبــل األهــواء ، ومــن قبــل اخلــوف، يأتيــه مــن قبــل احلــرص، مــن قبــل الســيئات

ـْم َوَعـْن  :قال تعاىل، والشبهات ُثمَّ َآلتِيَنَُّهْم ِمْن َبـْنيِ َأْيـِدهيِْم َوِمـْن َخْلِفِهـْم َوَعـْن َأْيَامِهنِ

 .]١٧:األعراف[ ِرينَ َشَامئِلِِهْم َوال َجتُِد َأْكثََرُهْم َشاكِ 

ثم آلتينهم من بني أيدهيم «:قال وقد جاء يف تفسري هذه اآلية عن ابن عباس  

أشبه عليهم  -وعن أيامهنم -أرغبهم يف دنياهم  -ومن خلفهم -أشككهم يف آخرهتم -

 . »أشهي هلم املعايص -وعن شامئلهم  -أمر دينهم 

خربهم أنه ال بعث وال جنة وال نـار أتاهم من بني أيدهيم فأ« :قال وعن قتادة  

ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها هلـم ودعـاهم إليهـا وعـن أيامهنـم مـن قبـل حسـناهتم 

.. ».ن هلم السيئات واملعايص ودعاهم إليهـا وأمـرهم هبـابطّأهم عنها وعن شامئلهم زيّ 

أن حيـول  آتاك يا ابن آدم من كل وجه غري أنه مل يأتك من فوقك مل يسـتطع: سبحان اهللا



 
 

 

 .بينك وبني رمحة اهللا

، و األساليب املاكرة التي نجح هبا الشيطان مـع بعـض الصـاحلني الكـامل الزائـف

وجيعلـه ، ًة عندما يقارن بـني حالـه وحـال أهـل الفسـقفيشعر اإلنسان بأنه كامل خاّص 

 .عانْ سن ُص ُحي  هسب انحي

قرصت يف الصالة ولو  أنت، أبداجتمع الظهر والعرص غريك ال يصيل  أنتيقول له 

 .يكفي انك حتمل قلبا ابيض أحسن من املصلني

َن لَُه ُسوُء َعَملِِه َفَرآُه َحَسنًا َفإِنَّ اهللاََّ ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَهيِْدي َمْن : قال تعاىل َأَفَمْن ُزيِّ

]٨:فاطر[ َيَشاءُ 

نة فالغنـاء وتصوير احلرام بصـورة حسـ، الشيطان عنده القدرة عىل تزيني املعصية

واملزامري فن واخلمر أم اخلبائث مرشوب طاقة ومرشوب روحي والعري تقـدم والربـا 

يْطَاُن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ : قال اهللا تعاىل، فوائد ُم الشَّ َن َهلُ  . ]٤٣:األنعام[ َوَزيَّ

وهذا هو السبيل الذي كان الشيطان وال يزال ، فمن أساليبه الشيطان تزيني الباطل 

وُيظِهــر احلــقَّ يف صــورة ، فهــو ُيظِهــر الباطــَل يف ســورة احلــق، يسـلكه إلضــالل العبــاد

َقاَل َربِّ : قال تعاىل، ويزّين له فعله، وال يزال باإلنسان حتى ُحيّسن له احلرام، الباطل

ِعـَني  ْم ِيف األَْرِض َوَألُْغِوَينَُّهْم َأْمجَ نَنَّ َهلُ  الَّ ِعبَـاَدَك ِمـنُْهُم املُْْخَلِصـنيَ إِ  *بَِام َأْغَوْيتَنِي َألَُزيِّ

يْطَاُن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ : وقال اهللا تعاىل،  ]٤٠-٣٩:احلجر[ ُم الشَّ َن َهلُ  .]٤٣:األنعام[ َوَزيَّ

فالشـيطان يعـد ، ومن أساليب الشيطان كذلك إلضالل اإلنسان الوعـد والتمنيـة 

تشجيًعا هلم ليـوقعهم يف املعـايص ، اين املعسولةوُيعّلقهم باألم، الناس باملواعيد الكاذبة

فالشيطان مثالً يعد املُقاِمر واملُراِيب والسارق وآخذ الرشـوة بـالربح الرسـيع ، والضالل

يْطَاُن : قال تعاىل، ويعد الظامل بالعّزة والنرص، والكثري َيِعُدُهْم َوُيَمنِّيِهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّ
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 .]١٢٠:ساءالن[ إِالَّ ُغُروًرا

ْزغ هـو الكـالم الـذي ُيفِسـد ، من أساليب الشيطان يف إغواء اإلنسان النَّْزغو  والنـَّ

فالنَّْزغ وسيلة شيطانية يستخدمها الشيطان يف خطته املاكرة إلضالل ، العالقة بني الناس

فقـال ، يف كتابه عـن َنـْزغ الشـيطان وحـّذرنا منـه Qولقد أخربنا اهللا ، اإلنسان وغوايته

ـيْطَاَن َكـاَن  :تعاىل يْطَاَن َينَزُغ َبيْـنَُهْم إِنَّ الشَّ ِعبَاِدي َيُقولُوا الَّتِي ِهَي َأْحَسُن إِنَّ الشَّ
َوُقْل لِ

ا ُمبِينًا  .]٥٣:اإلرساء[ لِِإلنَساِن َعُدو�

وشــحن ، فالشــيطان يســعى إىل التَّحــِريش وإثــارة العــداوة والبغضــاء بــني النــاس

استّب رجالن قرب «:ويشهد هلذا ما رواه مسلم يف صحيحه، النفوس بالِغّل والغضب

إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه «: ^فاشتد غضب أحدمها، فقال النبي، ^النبي 

 اهللافتال رسول ! ؟أجمنون تراين: فقال الرجل، »أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: الغضب

يْطَاِن َنْزٌغ : ^ ا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّ ـُه َسـِميٌع َعلِـيمٌ َوإِمَّ  .]٢٠٠:األعـراف[ َفاْستَِعْذ بِـاهللاَِّ إِنَّ

 .]رواه مسلم[

ما نرى من َقطِيعة وُبغض وِغّل بني املسلمني بسبب  - أهيا اإلخوة - وهذا يفرس لنا

، فالشيطان جيتهد جاهًدا لقطع الروابط بني املسـلمني، ما ذكرنا من َنْزغ الشيطان بينهم

، فينَْزغ الشيطان إىل اآلخر فيجعله حيملها عىل غري حمملها، بني اثننيفربام فَلتَت الكلمة 

فإذا املوّدة واملحبة انقلبت جفـوة ، فيأيت الرد السيئ ليشعل نار الشحناء والبغضاء بينهام

 .وعداوة

إن الشيطان قد َأيِس أن يعبده «: يقول ^سمعت رسول اهللا: قال عن جابر  

 .]رواه مسلم [ »يف التحِريش بينهم املصلون يف جزيرة العرب، ولكن

فهـو يلهـي املسـلم عـن طاعـة ، من وسائل الشيطان مع املسلم أن ينسيه ذكر اهللاو 



 
 

 

يْطَاُن َفأَنَساُهْم : قال احلق جّل وعال، وأول ما ينسيه ذكر اهللا، ربه اْستَْحَوَذ َعَليِْهُم الشَّ

لربه من أكـرب الـذنوب وأخطرهـا يف الـدنيا ويعترب نسيان العبد . ]١٩:املجادلة[ ِذْكَر اهللاَِّ

َوال : فقـال تعـاىل، ولذلك هنى اهللا عباده عن الغفلة وحّذرهم مـن عاقبتهـا، واآلخرة

 .]١٩:احلرش[ َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا اهللاََّ َفأَْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأْولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 

 :فقـال ول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابهعىل رس -  - هذا وصلوا

ا الَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيامً  نَّ إِ  َ  اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ]٥٦:األحزاب[

ة وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـ، اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد

 .الراشدين
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أسبغ عىل عباده النعم ودفع عنهم شدائد ، احلمد هللا اجلواد الكريم الشكور احلليم

، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ذو الفضل العظيم، النقم وهو الرب الرحيم

 عليه وعىل آله عبده ورسوله املصطفى الكريم صىل اهللا وأشهد أن حممداً ، واخلري العميم

 .وأصحابه إىل يوم الدين وسلم تسليام

 

  فلـيـــتك حتلــو واحلـــياة مريــرةٌ 

  إذا صح مـنك الود فالكـل هـني 

  وليـت الذي بـيني وبيـنك عامر 
 

ــام غضــاب   وليـــتك تــرىض واألن

  وكـل الـذي فـــوق الـرتاب تــراب

ــــني العـــاملني خـــراب   وبــــيني وب
 

 .املصطفى املختار وعىل اله وصحبه األطهار ^وأشهد أن سيدنا وحبيبنا حممد 

ة مباركـ ةأوصيكم ونفيسـ بتقـوى اهللا وأن نقـدم ألنفسـنا أعـامالً صـاحل 

 .Qُتبيِّض وجوهنا يوم نلقاه 

 .وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم يوم ال ينفع ماٌل 

 .يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

وعرفنا خطواته وبعض مداخله وعرفنا خطره  وقفنا مع الشيطان الرجيم 

رنا اهللا منـه مـن فـوق ولـذلك حـذّ ،وشدة رضره عىل املسلم خاصة وعىل البرشية عامة 

ا :سبع ساموات فقال ُِذوُه َعُدو� يْطَاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفاختَّ  .]٦:فاطر[ إِنَّ الشَّ



 
 

 

 ؟ كيف نتقي كيده ووساوسه، كيف نقي أنفسنا من الشيطان الرجيم

  

، إن مــن وســائل الوقايــة مــن الشــيطان عــدم مــواالة الشــيطان وعــدم التشــبّه بــه 

َحَرة والَكَهنَة واملشعوذين :أوالً منها ، ومواالته حتدث بأمور فمـن جلـأ ، االستعانة بالسَّ

ي� : قال تعاىل، صار ولي�ا للشيطان إليهمإليهم وذهب 
يْطَاَن َولِ ا ِمـْن ُدوِن َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّ

اًنا ُمبِينًا  ..]١١٩:النساء[ اهللاَِّ َفَقْد َخِرسَ ُخْرسَ

األكـل والرشـب واألخـذ والعطـاء :ثانيـاً ومن صور مواالة الشيطان والتشـبه بـه  

ليأكل أحدكم بيمينه، وليرشب «: قال ^أن رسول اهللا فعن أيب هريرة، بالشامل

لشـيطان يأكـل بشـامله، ويرشـب بشـامله، بيمينه، وليأخذ بيمينـه، ولـيعط بيمينـه؛ فـإن ا

 .]حديث صّححه املنذري يف الرتغيب والرتهيب[ »ويعطي بشامله، ويأخذ بشامله

ِريَن َكاُنوا  :قال تعاىل، التبذير :ثالثاً ومن صور املواالة والتشبه بالشيطان  إِنَّ املُْبَذِّ

يَاطِنيِ   .]٢٧:اإلرساء[ إِْخَواَن الشَّ

فالِكْرب هو سبب شقاء إبلـيس وخروجـه ، الِكْرب  رابعاً شيطان ومن صور مواالة ال 

ولذلك من حتّىل هبذه الصـفة فلـيعلم أهنـا مـن التشـبه ، وسيدخل بسببه النار، من اجلنة

 .والشيطان من أعظم ما يدخل عىل اإلنسان عن طريق الِكْرب ، بالشيطان ومواالته

 :آدم منهاإن للشيطان رسل وأدوات يعينونه عىل ابن  

حيوان يرضب يقتل يطلق وهـو ال  إىل اإلنسانعند الغضب يتحول : الغضب -١

ورجـالن يسـتبان ^ مـع النبـي  قـال كنـت جالسـاً  عن سليامن بن رصد، يدري

إين ألعلم كلمة لو قاهلا ذهب «: ^فقال النبي ، فأحدمها امحر وجهه وانتفخت أوداجه

^ فقـالوا لـه إن النبـي  »طان ذهب عنـه مـا جيـدأعوذ باهللا من الشي: عنه ما جيد، لو قال

 .]٣٢٨٢البخاري ح[ .وهل يب جنون:فقال »تعوذ باهللا من الشيطان«: قال



  

  
  

  

  
  »٢«ان  

ــة و ــال عــن عطي ــال رســول اهللا : ق ــيطان، وإن « :^ق ــن الش ــب م إن الغض

أبـو داود [ »الشيطان خلق من النار، وإنام تطفأ النار باملاء فـإذا غضـب أحـدكم فليتوضـأ

 .]١٧٥٢٤حأمحد ، ١٧٨٤ح

والغضب وسيلة للتحريش بني الناس والتفريق بينهم وهو غاية للشيطان قـال اهللا 

ـ َواألَنَصـاُب َواألَْزالُم ِرْجـٌس ِمـْن : تبارك وتعاىل ْمـُر َواملَْيِْرسُ ا الَِّذيَن آَمنُوا إِنََّام اْخلَ َ َياَأهيُّ

ُكْم ُتْفلُِحونَ  يْطَاِن َفاْجتَنِبُوُه لََعلَّ ـيْطَاُن َأْن ُيوقِـَع َبيْـنَُكُم الَْعـَداَوَة  * َعَمِل الشَّ إِنََّام ُيِريـُد الشَّ

ـالِة َفَهـْل َأْنـتُْم ُمنتَُهـونَ  ُكْم َعْن ِذْكـِر اهللاَِّ َوَعـِن الصَّ ْمِر َواملَْيِْرسِ َوَيُصدَّ  َوالْبَْغَضاَء ِيف اْخلَ

ِعبَاِدي َيُقولُوا الَّتِي :وقال تعاىل. ]٩١:املائـدة[
يْطَاَن َينَزُغ َبيْـنَُهْم  َوُقْل لِ ِهَي َأْحَسُن إِنَّ الشَّ

ا ُمبِينًا يْطَاَن َكاَن لِِإلنَساِن َعُدو� ، غه ما صنع بإخوة يوسفومن نزْ . ]٥٣:اإلرساء[ إِنَّ الشَّ

يْطَاُن َبيْنِي َوَبْنيَ إِْخَوِيت  :قال تعاىل  .]١٠٠:يوسف[ ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّ

إن الشـيطان قـد أيـس أن يعبـده «: يقـول^ ل سـمعت النبـي قـا عن جـابر 

 .]٢٨١٢مسلم ح[ »املصلون يف جزيرة العرب ولكن يف التحريش

أيضـًا  فعـن جـابر ، ومن ذلك أيضًا التحريش بني الـزوجني وإفسـاد قلبـيهام

إن إبليس يضع عرشه عىل املاء ثم يبعث رساياه فأدناهم منه « :^قال رسول اهللا : قال

ظمهم فتنة جييء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم منزلة أع

جييء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبني امرأته قال فيدنيـه منـه ويقـول نعـم 

 .]٢٨١٣مسلم ح[ .فيلتزمه: قال األعمش أراه قال »أنت

عن النبي  عمر بن عن عبد اهللا : ثانياً فتنة النساءعىل ابن ادم  إبليسومما يعني 

قـال أبـو . ]١١٧٢الرتمـذي ح[ .»املرأة عورة فـإذا خرجـت استرشـفها الشـيطان«: قال ^

 .]٤/٢٨٣حتفة األحوذي [ .أي زينها يف نظر الرجال »استرشفها«: الطيب يف قوله

إن املرأة تقبل يف صورة شـيطان وتـدبر يف «: قال^ أن رسول اهللا  عن جابر 



 
 

 

مسـلم [ »م امرأة فليأت أهله فإن ذلـك يـرد مـا يف نفسـهصورة شيطان، فإذا أبرص أحدك

١٤٠٣[ . 

قام يف مثل مقامي هـذا ^ إن رسول اهللا « :الناس باجلابية فقال  خطب عمر

الرتمـذي [ »وال خيلون رجل بامرأة فـإن ثـالثهام الشـيطان....أحسنوا إىل أصحايب«: فقال

 .]١٧٨أمحد ح، ٢١٦٥ح

 .س من أحد إال وأتاه من قبل النساءما آيس إبلي:  قال سعيد بن املسيب

َواْستَْفِزْز َمـِن اْسـتَطَْعَت ِمـنُْهْم بَِصـْوتَِك َوَأْجلِـْب َعَلـيِْهْم : قال تعاىل: الغناء -٣

 .]٢٣٢تلبيس إبليس ص[ .قال جماهد هو الغناء واملزامري. ]٦٤:اإلرساء[ بَِخيْلَِك َوَرِجلَِك 

 .املاء البقل الغناء ينبت النفاق يف القلب كام ينبت

غنـي وهـو يـذكر احـد يُ  يـتمئروإال فهل ، الغناء وسيلة إلبعاد اإلنسان عن ذكر اهللا

 .ليس جيتمعان فالغناء والقران يف قلب عبدٍ ، اهللا

،وكم رأينـا مـن ُمسـتعجل وقـع يف مـا ال حيمـد فمع املستعجل الزلل  :العجلة -٤

األنـاة مـن اهللا « :^ قـال رسـول اهللا: قـال عن سهل بن سعد السـاعدي عقباه، ف

 .]٢٠١٢الرتمذي ح[ »والعجلة من الشيطان

ـــال تعـــاىل :النســـيان -٥ ـــَر اهللاَِّ: ق ـــاُهْم ِذْك ـــيْطَاُن َفأَنَس ـــيِْهُم الشَّ ـــتَْحَوَذ َعَل  اْس

 . ]١٩:املجادلة[

ْكَرى َمـَع الَْقـوْ  :وقال تعاىل يْطَاُن َفال َتْقُعْد َبْعـَد الـذِّ ا ُينِسيَنََّك الشَّ  ِم الظَّـاملِِنيَ َوإِمَّ

يْطَاُن ِذْكَر َربِّهِ  :وقال تعاىل. ]٦٨:األنعام[  .]٤٢:يوسف[ َفأَنَساُه الشَّ

قال جاء رجل إىل  عن ابن عباس : الوسوسة وإلقاء الشبهات عىل القلب -٦

يا رسول اهللا إن أحدنا جيد يف نفسـه يعـرض باليشـء ألن يكـون محمـة : فقال^ النبي 



  

  
  

  

  
  »٢«ان  

اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب احلمد هللا الذي رد كيده إىل «: يتكلم به فقالأحب إليه من أن 

 ]الفحمة:  احلَُممة.]٥١١٢أبو داود ح[ .قال ابن قدامة رد أمره مكان رد كيده »الوسوسة

مـن خلـق : يأيت الشيطان أحدكم فيقول« :^قال رسول اهللا  عن أيب هريرة 

البخاري [ »بك؟ فإذا بلغه فليستعذ باهللا ولينتهكذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ر

 .]١٣٤مسلم ح، ٣٢٧٦ح

إن للشيطان ملـة بـابن آدم « :^قال رسول اهللا : قال عن عبد اهللا بن مسعود  

ة الشيطان فإيعاد بالرش وتكذيب باحلق وأما ملـة امللـك فإيعـاد بـاخلري ة فأما ملَّ وللملك ملَّ 

ه مـن اهللا فليحمـد اهللا ومـن وجـد األخـرى وتصديق باحلق فمن وجد ذلـك فلـيعلم أنـ

يْطَاُن َيِعُدُكُم الَْفْقَر َوَيأُْمُرُكْم : قوله تعاىل ثم قرأ، »فليتعوذ باهللا من الشيطان الرجيم الشَّ

رتمذي ال[ .اآلية ]٢٦٨:البقرة[ َرًة ِمنُْه َوَفْضالً َواهللاَُّ َواِسٌع َعلِيمٌ ْغفِ مَ َواهللاَُّ َيِعُدُكْم بِالَْفْحَشاءِ 

٢٩٨٨[ . 

ِمـْن َرشِّ  *إِلَـِه النَّـاِس  *َملِـِك النَّـاِس  *ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس  :يقول جل وعال

نَّاسِ   .]٤:الناس[ الَْوْسَواِس اْخلَ

ا الَِّذيَن آَمنُـوا ال  َيا :قال تعاىل :طريقة اخلطوات وإتباعالتدرج يف اإلغواء  -٧ َ َأهيُّ

ـُه َيـأُْمُر بِالَْفْحَشـاِء َواملُْنَْكـرِ َتتَّبُِعوا ُخطَُوا ـيْطَاِن َفإِنَّ يْطَاِن َوَمْن َيتَّبِـْع ُخطُـَواِت الشَّ  ِت الشَّ

 .]٢١:النور[

ونفعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات ، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

ؤمنني فاستغفروه انـه أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل ولكم ولسائر امل، والذكر احلكيم

 .هو الغفور الرحيم

 



 
 

 

 

ما ا:  

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، احلمد هللا عىل إحسانه

، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله الداعي إىل رضـوانه، وحده ال رشيك له تعظيًام لشأنه

 .م تسليًام كثًرياوسل، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وإخوانه

 معكم مع حوار مع الشـيطان أجـراه صـاحب املقامـات يقـول فيـه سأقف وأخرياً 

 :بترصف يسري

اورت الشيطان الرجيم يف الليل البهيم فلام سمعت أذان الفجر أردت للـذهاب ح

 .عليك ليل طويل فارقد :فقال يل إىل املسجد

أخشى ذهاب : قلت ات طويلة عريضةاألوق:قال أخاف أن تفوتني الفريضة: قلت

 .صالة اجلامعة

 ...فام قمت حتى طلعت الشمس ال تشدد عىل نفسك يف الطاعة: قال

وجلست آليت باألذكار  ال تأسف عىل ما فات فاليوم كله أوقات :فقال يل يف مهس

 .ففتح يل دفرت األفكار

 .دعه إىل املساء: قال أشغلتني عن الدعاء: فقلت

عمـرك ال : قـال أخشـى املـوت: قلـت!متتـع بالشـباب : فقال، بوعزمت عىل املتا

 .وجئت ألحفظ املثاين...يفوت

: قلــت!لــبعض العلـامء كــالم: قـال هـي حــرام: قلــت رّوح نفســك باألغـاين: قـال

 .أحاديث التحريم عندي يف صحيفة

فيـه : مـاذا يف النظر؟قلـت: قـال ومرت حسناء فغضضت البرص كلها ضعيفة: قال



  

  
  

  

  
  »٢«ان  

ــف يل يف تفكــر يف: قــال،خطر ــق فوق ــت إىل البيــت العتي  اجلــامل فــالتفكر حــالل وذهب

 ما سبب هذه السفرة ؟: فقال..الطريق

ركبت األخطار بسبب هذا االعتامر وأبواب اخلري كثـرية : آلخذ عمرة فقال: قلت

فلام ،تـدخل بـاألعامل اجلنـة ال: البد من إصالح األحوال قال: واحلسنات غزيرة قلت

: فقـال هـذا نفـع العبـاد: ال جتر إىل نفسـك فضـيحة قلـت: الق.. ذهبت أللقي نصيحة

 .أخشى عليك من الشهرة وهي رأس الفساد

 فام رأيك يف بعض األشخاص؟ :قلت

 أمحد بن حنبل؟ :قلت،أجيبك عىل العام واخلاص :قال

 فابن تيمية؟ :قلت، قتلني بقوله عليكم بالسنة والقرآن املنّزل :قال

 ،أحرق بكتابه داري :فالبخاري؟قال :قلت،يةرضباته عىل رأيس باليوم :قال

 فاحلجاج ؟ :قلت

 .ليت يف الناس ألف حجاج فلنا بسريته ابتهاج وهنجه لنا عالج :قال

 فرعون ؟ :قلت

 فصالح الدين بطل حطني؟ :قلت،له منا كل نرص وعون :قال

 جهل؟ أبو :قلت،دعه فقد مرغنا بالطني :قال

 فأبو هلب ؟ :،نحن له أخوة وأهل :قال

 !نحن معه أينام ذهب  :قال

 فاملجالت اخلليعة ؟ :قلت

 فالدشوش ؟ :قلت، هي لنا رشيعة :قال

 فاملقاهي ؟ :قلت،نجعل الناس هبا كالوحوش :قال

 ما هو ذكركم؟ :قلت،نرحب فيها بكل الهي :قال



 
 

 

 وعملكم؟ :قلت،األغاين :قال

 وما رأيكم باألسواق ؟ :قلت،األماين :قال

 كيف تضّل الناس ؟ :قلت،يها جيتمع الرفاقعلمنا هبا خفاق وف :قال

 .بالشهوات والشبهات وامللهيات واألمنيات واألغنيات :قال

 كيف تضّل النساء ؟ :قلت

فكيــف تضــّل  :قلــت،بــالتربج والســفور وتــرك املــأمور وارتكــاب املحظور :قــال

 العلامء؟

كيـف تضـّل  :قلت،بحب الظهور والعجب والغرور وحسـد يمـأل الصـدور :قال

 مة ؟العا

فكيـف تضـّل  :قلت،بالغيبة والنميمة واألحاديث السقيمة وما ليس له قيمـة :قال

 التجار ؟

 .بالربا يف املعامالت ومنع الصدقات واإلرساف يف النفقات :قال

 فكيف تضّل الشباب ؟ :قلت

 .بالغزل واهليام والعشق والغرام واالستخفاف باألحكام وفعل احلرام :قال

 ؟ »إرسائيل«اليهود فام رأيك بدولة  :قلت

فـأبو  :قلت،دولة حبيبة ومن القلب قريبة وإرسائيلإياك والغيبة فإهنا مصيبة  :قال

 نواس؟

 فام رأيك يف الدعاة ؟ :قلت،عىل العني والرأس لنا من شعره اقتباس :قال

عذبوين وأتعبوين وهبذلوين وشـيبوين هيـدمون مـا بنيـت ويقـرءون إذا غنيـت  :قال

 .ويستعيذون إذا أتيت

 فامذا يقتلك ؟ :قلت

 .آية الكريس منها تضيق نفيس ويطول حبيس ويف كل بالء أميس :قال



  

  
  

  

  
   

 ؟ إليكفام أحب الناس  :قلت

 .املغنون والشعراء الغاوون وأهل املعايص واملجون وكل خبيث مفتون :قال

 ؟ إليكفام أبغض الناس  :قلت

 .أهل املساجد وكل راكع وساجد وزاهد عابد وكل جماهد :قال

 !أعوذ باهللا منك فاختفى وغاب كأنام ساخ يف الرتاب وهذا جزاء الكذاب  :لتق

بكتـاب اهللا وسـنة  ومتسكوا، إليه واجلأوا وعال جل باهللا حتصنوا: املسلمون أهيا فيا

 .ووساوسه ورشكه ورشه الشيطان من ينجيكم، رسوله

 عـىل كهنـا وجـد الـرحيم الرمحن طريق وعن، املستقيم اهللا رصاط عن شذ من أما

ْ  : إغـراءً  وتغريه أزاً  وتؤزه، إغواءً  تغويه الشياطني وطريق سبيل كل ـا َتـرَ  َأَمل  َأْرَسـْلنَا َأنَّ

يَاطِنيَ  ُهمْ  الَْكافِِرينَ  َعَىل  الشَّ  ].٨٣:مريم[   َأّزاً  َتُؤزُّ

 .إغوائهم ومن الشياطني وساوس من وإياكم ينجينا أن سبحانه اهللا أسأل

 :فقـال عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيامً  نَّ إِ  َ  اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ]٥٦:األحزاب[

اء األربعـة وارض اللهـم عـن اخللفـ، اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد

 .الراشدين

�� ��� ��� �



 
 

 

 

خـالق اخلالئـق وعـامل ، الذي ال يـزول ملكـه وال يتحـول، احلمد هللا القديم األول

، ومعيد النعم ومبيد النقم وكاشف الغمم، مفنى األمم وحميي الرمم، الذرات باحلقائق

احلكـم وإليـه  لـه، إال وجهـه ال إلـه إال هـو كـل يشء هالـٌك ، وصاحب اجلـود والكـرم

 .وأشهد أن ال إله إال هو تعاىل عام يرشكون، ترجعون

 

ـــوتني ـــي وحب ـــذي آويتن   أنـــت ال

ــودةً  ــوب م ــني القل ــت يل ب   وزرع

ـــناً  ـــاملني حماس ـــت يل يف الع    ونرش

  وجعلـت ذكـري يف الربيـة شــائعاً 
 

ــذالن ــرية اخل ــن ح   وهــديتني م

  والعطــف منــك برمحــة وحنــان

  وسرتت عن أبصارهم عصياين

  ت مجــيعهم إخــواينحتــى جعلــ
 

 .وأشهد أن نبينا حممدًا عبده ورسوله إىل اخللق أمجعني

ــــه ــــوَل اهللاِ يــــا قــــوُم إّن ــــوا رس   أِحبُّ

  َعطوٌف عىل ِذي الّضعِف ُيؤتيِه فضـله 
 

ـــــرُ  ـــــاُته ُذْخ ـــــنٌْم وَمرض ـــــه ُغ   َحمبَّتُ

  عفــوٌّ حلـــيٌم مـــا يضـــيق لـــه صـــدرُ 
 

ومـا تـداولت ،  واأليـامصىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسـلم مـا تعاقبـت الليـايل

 . السنني واألعوام

، مـع العـدو املبـني، يف هذه احلياة اإلنسانال زلنا وإياكم مع أشد أعداء ، 

كيف نتقي ، كيف نتحصن من رشه، نعرف أهدافه، مع الشيطان الرجيم نعرف مداخله



  

  
  

  

  
  »٣«ان  

 .كيده

وة ووسوسـة فإنـه ضـعيف وكيـده الشيطان مـن كيـد وقـ أويتمع كل ما  

ـيْطَاِن إِنَّ : فقال جّل وعال، فقد شهد بذلك رّب العاملني، ضعيف يَـاَء الشَّ
َفَقـاتُِلوا َأْولِ

يْطَاِن َكاَن َضِعيًفا  .]٧٦:النساء[ َكيَْد الشَّ

والقــران والطاعــة  اإليـامنفكيـد الشــيطان ضـعيف ولــيس لـه ســلطان عـىل أهــل  

مـع دعـاة الرذيلـة والرشـور قـال ، املعـايص والفجـور أهـلىل إنام سلطانه ع واإلحسان

ُه لَيَْس لَُه ُسْلطَانٌ : تعاىل  ...]٩٩:النحل[ إِنَّ

وقـال تعـاىل عـىل .]٤٢:احلجـر[ إِنَّ ِعبَاِدي لَيَْس لََك َعَلـيِْهْم ُسـْلطَانٌ : وقال تعاىل

تَِك ألْغِوَينَُّهْم َأْمجَِعنيَ :لسانه  ..]٨٢:ص[الَّ ِعبَاَدَك ِمنُْهْم املُْْخَلِصنيَ إِ  *َقاَل َفبِِعزَّ

  

أول حرز نحتمي به من رش الشيطان الرجيم وكيده هو طاعة اهللا وعدم معصيته،  

وأهــم طاعــة وأعالهــا وأجــدرها بــاهتامم املســلم يف هــذا األمــر ويف غــريه مــن األمــور 

رشك أو مراٍء، هلذا فـإن اإلخالص، فإن الشيطان بعيد عن كل خملص، قريب من كل م

 :الشيطان نفسه رصح عن عجزه أمام املخلصني واعرتف بأنه ال يستطيع غوايتهم فقال

ــَام  ــنيَ  َربِّ بِ ِع ــِوَينَُّهْم َأْمجَ ــْم ِيف األَْرِض َوألُْغ ــنَنَّ َهلُ ــَوْيتَنِي ألَُزيِّ ــنُْهُم  * َأْغ ــاَدَك ِم إِالَّ ِعبَ

إِنَّ ِعبَاِدي لَيَْس لََك  :نه خماطبًا هذا املخلوق الّرشيرقال سبحا. ]٤٠:احلجر[ املُْْخَلِصنيَ 

بََعَك ِمَن الَْغاِوينَ   .]٤٢:احلجر[ َعَليِْهْم ُسْلطَاٌن إِالَّ َمِن اتَّ

للعبد إذا ما راقب نفسه وأرىض ربه كرامات وخريات وإنعـام مـن  

ه يف معركتـه مـع الشـيطان ويثبتـه الرمحن ينعم به عليه، ومن أكرب هذا اإلنعام أن ينرصـ

ويسدده، وهذه أمور يمكن ألي مسلم أن حيصل عليها إذا اتبع أوامـر اهللا وابتعـد عـن 

نواهيه، إذا أدمن عىل الطاعات وفارق املعايص، إذا حفظ جوارحه ممـا حـرم اهللا وأكـل 



 
 

 

 »ظـكاحفـظ اهللا حيف«:^ وال ننسى قول النبي احلالل، محاه اهللا من الشيطان الرجيم، 

ُروا:  وقال تعاىل يْطَاِن َتَذكَّ ُهْم َطائٌِف ِمَن الشَّ َقْوا إَِذا َمسَّ  .]٢٠١:األعراف[ إِنَّ الَِّذيَن اتَّ

ولقد كان الكثري من سلفنا الصالح موفقني يف هذا األمر منصورين يف هذه املعركة  

امئهم، ومـن ترتعد فرائص الشيطان إذا التقى بأحدهم، بل إنه ال يطيق حتـى سـامع أسـ

ي  أبرز هؤالء وأعظمهم يف تاريخ هذه األمة فاروق األمة عمر بن اخلطاب رض

حتـى إن  اهللا عنه وأرضاه، فكان الشيطان ال يطيق أن يمر مـن طريـق فيهـا عمـر 

إيـه يـا ابـن اخلطـاب، « رسول اهللا قال لعمر كام عند الشيخني مـن حـديث سـعد

 .»لكا فجا إال سلك فجا غري فجكوالذي نفيس بيده ما لقيك الشيطان سا

وانظروا إىل هذا النور املستمد من مشـكاة ، إىل هذه العظمة -: عباد اهللا - فانظروا

وانظروا إىل من خاف اهللا فأخاف اهللا منه أخبث الشياطني وأعتى املـردة إبلـيس ، النبوة

ــه، إذا رأى ابــن اخلطــاب مقهــوراً  وجعلــه يفــر مــدحوراً ، عليــه لعنــة اهللا در هــؤالء  فللَّ

 .الرجال

وإنـام أكسـبه ، برشـ مـن البرشـ أن عمر بن اخلطاب  - رمحكم اهللا - واعلموا

إِنَّ اهللاََّ َمَع الَِّذيَن ، هذه املزية ومنحه هذه الكرامة تقوى اهللا وخوفه ومعية اهللا سبحانه

َقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُحمِْسنُونَ  افه حق خمافته فإن اهللا فكل مسلم يتقي اهللا وخي، ]١٢٨:النحل[ اتَّ

. فيهديه ويكفيه وحيميه وينرصه يف معركته مع الشيطان اللعني، يكون له نارصا وظهريا

وأن طاعـة ، اعلموا أن طاعة الشـيطان ذل وفقـر يف الـدنيا وخـزي وعـذاب يف اآلخـرة

، فهل خيتار عاقل الذل ويرتك العز، الرمحن فضل وعز يف الدنيا وأمن ونعيم يف اآلخرة

ـيْطَاُن َيِعـُدُكُم الَْفْقـَر َوَيـأُْمُرُكْم : يقـول سـبحانه! تار العـذاب ويـرتك النعـيم؟وخي الشَّ

 .]٢٦٨:البقرة[ بِالَْفْحَشاِء َواهللاَُّ َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمنُْه َوَفْضًال َواهللاَُّ َواِسٌع َعلِيمٌ 

َوَمـْن َيْعـُش ، سـبحانه ذكر اهللاألمر الثاين واحلرز الثاين الذي ُيقاوم به الشيطان 



  

  
  

  

  
  »٣«ان  

ْمحَِن ُنَقيِّْض لَُه َشيْطَاًنا َفُهَو لَُه َقِرينٌ  أّن َمن غفل عن ذكر : أي، ]٣٦:الزخرف[ َعْن ِذْكِر الرَّ

 .اهللا ُيرسل اهللا عليه شيطاًنا يكون له قرينًا

َ  َيا: وقد حّذر اهللا سبحانه املؤمنني من الغفلة عن ذكره وطاعته فقال سبحانه ا َأهيُّ

الَِّذيَن آَمنُوا ال ُتْلِهُكْم َأْمَوالُُكْم َوال َأْوالُدُكْم َعْن ِذْكِر اهللاَِّ َوَمْن َيْفَعْل َذلِـَك َفأُْولَئِـَك ُهـُم 

ونَ  اِرسُ فإذا غفل اإلنسـان وشـغل باملـه ومـا آتـاه اهللا مـن الـدنيا كـان ، ]٩:املنافقون[ اْخلَ

 .للشيطان منه حظ ونصيب

 ي أخرجه الرتمـذي عـن احلـارث األشـعري أن زكريـا يذكر يف احلديث الذ

وآمركم أن تذكروا اهللا، فإن مثل ذكر اهللا كمثل رجل خرج العـدو «: أوىص قومه قائالً 

، حتى إذا أتى عىل حصن حصني فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد ال حيرز يف أثره رساعاً 

: حـديث جـابر ويقول فيام أخرجه مسـلم مـن. »نفسه من الشيطان إال بذكر اهللا

ال مبيت لكم وال : إذا دخل الرجل بيته فذكر اهللا عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان«

أدركتم املبيت، فـإذا مل يـذكر : عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اهللا عند دخوله قال الشيطان

حــرز وحصــن مــن  Qإًذا فــذكر اهللا . »أدركــتم املبيــت والعشــاء: اهللا عنــد طعامــه قــال

 . ينبغي للمسلم أن يتحصن به حتى ينترص يف هذه املعركة مع الشيطان، الشيطان

 : 

د لسانك التسبيح والتكبري والتهليل واالستغفار والدعاء ففي الصحيحني من عوّ  

ال إله إال اهللا وحده ال رشيك : إذا قال املؤمن«: قال^ أن النبي  حديث أيب هريرة

ل يشء قدير مائة مرة يف أول يومه كان ذلك ِحـْرًزا لـه له له امللك وله احلمد وهو عىل ك

 .»من الشيطان يف يومه، وكانت كعتق عرش ِرقاب، وُكتِب اهللا له مائة حسنة



 
 

 

باسـم اهللا الـذي ال يرضـ مـع «:عليـه أن ُنحـافظ^ ومن الذكر الذي علمنا النبـي 

 »يف األرض وال يف السامء وهو السميع العليم اسمه يشء

مـن قـال حـني يصـبح وحـني « :^يقـول  ففي سنن الرتمـذي، تُتَقال ثالث مرا

باسم اهللا الذي ال يرض مع اسـمه يشٌء يف األرض وال يف السـامء، وهـو السـميع : يميس

 .»العليم ثالث مرات، مل يمسه سوء ذاك اليوم

من قاهلا مل يقربه سوء ،»أعوذ بكلامت اهللا التامات من رش ما خلق« :ومن ذلك قول

 .تلك الليلة

سـمعُت الرسـول عليـه «: قـال، حصني بن عبد الرمحن: وي احلديث هذا اسمهرا

أعوذ بكلامت اهللا التامات من رش ما خلق ثالث مرات :من قال: الصالة والسالم يقول

أين احلديث الذي «: فقيل له، ففي ليلة لدغته عقرب »يف ليلة، مل يمسه تلك الليلة سوء

 »واهللا الذي ال إله إال هو ما قلتُها هذه الليلة: رويتَه لنا وقد لدَغتْك العقرب؟ قال

النـوم  وأذكـارالصـباحية واملسـائية وأذكـار الصـالة  األذكـارومن هنـا تـأين أمهيـة 

وحيفـظ ، وحيفـظ أرسنـا وأوالدنـا، حتـى حيفظنـا اهللا، فلنقرأها ولنعلمها أهلنا وأوالدنا

 .علينا إيامننا؛ ألن احلافظ املسدد هو اهللا

ونفعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات ، اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم بارك

أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املؤمنني فاستغفروه انـه ، والذكر احلكيم

 .هو الغفور الرحيم

 

 



  

  
  

  

  
 ٣«ن ا«  

ما ا:  

 وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، احلمد هللا عىل إحسانه

، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله الداعي إىل رضـوانه، وحده ال رشيك له تعظيًام لشأنه

 .وسلم تسليًام كثًريا، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وإخوانه

فقد ، ومن أهم األسلحة الفتاكة املقاومة للشيطان احلرز الثالث االستعاذة باهللا منه

 مواضع  أربعران يف ُأمرنا باالستعاذة يف الق

َفإَِذا َقَرْأَت الُْقْرآَن َفاْستَِعْذ بِاهللاَِّ ِمَن  :يقول تعاىل :االستعاذة عند قراءة القرآن -١

ِجيمِ  يْطَاِن الرَّ  .]٩٨:النحل[ الشَّ

يْطَاِن َنْزٌغ َفاْستَِعْذ  :يقول تعاىل :االستعاذة عند الغضب -٢ ا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّ َوإِمَّ

ُه َسِميٌع َعلِيمٌ  بِاهللاَِّ  .]٢٠٠:األعراف[ إِنَّ

َقـْوا إَِذا  :يقول تعاىل :االستعاذة عند تكاثر الوساوس عىل العبد -٣ إِنَّ الَّـِذيَن اتَّ

ونَ  ُروا َفإَِذا ُهْم ُمبِْرصُ يْطَاِن َتَذكَّ ُهْم َطائٌِف ِمَن الشَّ  .]٢٠١:األعراف[ َمسَّ

َوإِينِّ ُأِعيُذَها  :مريم بنت عمران يقول تعالـى عىل لسان  :تعويذ املولود-٤

ِجيمِ  يْطَاِن الرَّ تََها ِمَن الشَّ يَّ  .بَِك َوُذرِّ

 :أما يف السنة النبوية مواطن االستعاذة 

كـان يعلمهـم مـن ^ أن رسول اهللا  عند الفزع فعن عبد اهللا بن عمرو : ًأوالً 

ومن مهزات الشياطني وأن أعوذ بكلامت اهللا التامة من غضبه ورش عباده « كلامت: الفزع

أبـو ، ٣٥٢٨الرتمذي ح[ .يعلمهن من عقل من بنيه وكان عبد اهللا بن عمر  »حيرضون

 .]٣٨٩٣داود ح



 
 

 

إذا «: قـال^ أن النبـي  اخلروج من البيـت فعـن أنـس بـن مالـكعند  :ثانياً 

ل خرج الرجل من بيته فقال بسم اهللا توكلت عىل اهللا ال حول وال قوة إال بـاهللا قـال يقـا

كيف لـك : هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطني فيقول له شيطان آخر: حينئذ

 .]٣٤٢٦الرتمذي ح، ٥٠٩٥أبو داود ح[ »برجل قد هدي وكفي ووقي

^ عـن النبـي   عند دخول املسجد فعن عبد اهللا بن عمرو بن العـاص :ثالثاً 

وسلطانه القديم مـن  أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكريم«: أنه كان إذا دخل املسجد قال

حفـظ منـي : فإذا قال ذلـك قـال الشـيطان: قال. نعم: الشيطان الرجيم قال أقط؟ قلت

 .]٤٦١أبو داود ح[ »سائر اليوم

إذا دخـل ^ كـان النبـي : قال عند دخول اخلالء فعن أنس بن مالك  :رابعاً 

 .]٣٧٥م حمسل، ١٤٢البخاري ح[ »اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث«: اخلالء قال

إذا سمعتم «: قال^ أن النبي  عند سامع هنيق احلامر فعن أيب هريرة  :خامساً 

صياح الديكة فاسألوا اهللا من فضله، فإهنا رأت ملكا وإذا سمعتم هنيق احلامر، فتعـوذوا 

 .]٢٧٢٩مسلم ح، ٣٣٠٣البخاري ح[ »باهللا من الشيطان فإنه رأى شيطاناً 

يصـيل صـالة قـال ^ مطعم أنـه رأى رسـول اهللا يف الصالة فعن جبري بن  :سادساً 

اهللا أكرب كبريًا اهللا أكرب كبرياً اهللا أكرب كبرياً واحلمد «: عمرو ال أدري أي صالة هي فقال

أعوذ باهللا  -ثالثاً  -هللا كثريًا واحلمد هللا كثريًا واحلمد هللا كثريًا وسبحان اهللا بكرة وأصيالً 

 »املوتـة: الكـرب ومهـزه: نفثـه الشـعر، ونفخـه: لقـا. من الشيطان من نفخه ونفثه ومهزه

 .]٧٧٥أبو داود ح، ٢٤٢الرتمذي ح[

فعن ، االستعاذة باهللا من رش الشيطان يف الصباح ويف املساء:ومن صور االستعاذة 

مرين بكلامٍت أقوهلن إذا أصبحت ، يا رسول اهللا: أن أبا بكر قال أيب هريرة 



  

  
  

  

  
  »٣«ان  

السموات واألرض، عـامل الغيـب والشـهادة، رب اللهم فاطر : قل«: قال، وإذا أمسيت

كل يشء ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعوذ بك من رش نفيسـ ومـن رش الشـيطان 

 .]رواه البخاري[ »قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك«: قال، »ورشكه

ن إن املسلم الذي يداوم عىل االستعاذة يف أحواله كلهـا بـال شـك أنـه سـيُحفظ مـ 

 .الشيطان سائر يومه

فـال حيـافظ عـىل .نفسه من الشـيطان املحافظـة عـىل الوضـوء اإلنسانومما حيمي به 

 .املؤمن إالالوضوء 

ولـن يقـرتب منــك شـيطان وأنــت ، الوضــوء -وهــو سـالح املـؤمن-فـأكرب حـرز 

 .بل ال يأتيك الغضب إال نادرًا ما كنت عىل وضوء -بإذن اهللا-ولن تغضب ، متوضئ

لغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنام ُتطْفأ النار باملاء، ا« :^وقال 

 .»فإذا وجد أحدكم غضباً فليتوضأ

ــه ــه أو عــىل جريان ــة، فمــن غضــب مــنكم عــىل أهل ، فليتوضــأ؛ ألن الغضــب ِجبِلَّ

د ، واإلنسـان لـيس معصـومًا ولــيس مَلكـاً  فعليـه أن يـذهب إىل املــاء ليتوضـأ حتـى ُيــَربِّ

أن  - عـلَّ اهللا، وأن يتعوذ باهللا من الشـيطان الـرجيم، واقفًا أن جيلس وإذا كان، جسمه

 .هيديه سواء السبيل

منهـا : قـال، والوسوسة، سئل ابن تيمية عن املخارج للذين أصيبوا بمرض واجلن

  .اهللا يف هذا العالج، فاهللا، الوضوء

، ة القرآن وسامعهومما ُيدَفع به كيُد الشيطان ووساوسه تالو  احلرز الرابع

وكّلام أكثر العبـد مـن الـتالوة حّصـن نفسـه مـن الشـيطان ، فالقرآن له خاّصية يف طرده

فإن من قرأها عند نومه لن ، ومما ُيقاَوم به الشيطان قراءة آية الكريس عند النوم، الرجيم



 
 

 

 .وال يقربه شيطان حتى يصبح، يزال معه من اهللا حافظ

 فأتـاين: قـال رمضـان زكاة بحفظ وكله ملا^  اهللا رسول أن هريرة أبى عن 

، اهللا رسـول إىل ألرفعنّـك واهللا: وقـال، هريـرة أبـو فأخـذه، الطعام من حيثو فجعل آٍت 

 فعل حتى سبيله خييل هريرة أبو فكان، شديدة حاجة ويل، عيال وعيل، حمتاج إين: فقال

 تعـود ال عمتز أنك مرات ثالث آخر هذا:  هريرة أبو له فقال، مرات ثالث ذلك

 إىل أويـت إذا: قـال هـو؟ مـا: قلت، هبا اهللا ينفعك كلامت أعلمك دعني: قال، تعود ثم

يُّ الَْقيُّومُ : الكريس آية فاقرأ فراشك ، اآلية ختتم حتى]٢٥٥:البقرة[ اهللاَُّ ال إِلََه إِالَّ ُهَو اْحلَ

 فخليـت: لقـا. تصـبح حتـى شـيطان يقربنـك وال، حافظ اهللا من عليك يزال لن فإنك

 يعلمني أنه زعم: قلت »البارحة؟ أسريك فعل ما« :اهللا رسول يل فقال، فأصبحت سبيله

 إىل أويـت إذا: يل قـال: قلـت »هـي؟ مـا«: قـال، سـبيله فخليـت، هبـا اهللا ينفعني كلامت

ــيُّ الَْقيُّــومُ  :ختــتم حتـى أوهلــا مــن الكــريس آيــة فــاقرأ فراشـك ــَه إِالَّ ُهــَو اْحلَ  اهللاَُّ ال إِلَ

، تصـبح حتـى شيطان يقربك وال، حافظ اهللا من عليك يزال لن: يل وقال، ]٢٥٥:البقرة[

 كذوب، تعلم وهو صدقك قد إنه أما« :^النبي فقال، اخلري عىل يشء أحرص وكانوا

 ]رواه البخاري[ »شيطان ذاك«: ال، قال: قال هريرة؟ أبا يا ليال ثالث منذ ختاطب من

الكريس كل ليلة مل يزل عليه من اهللا حافظ، وال يقربـه من قرأ آية « :^قال النبيو

 .»شيطان حتى يصبح

قـال ، وأيًضا قراءة اآليتني من آخر سورة البقـرة حتفـظ اإلنسـان وتبعـد الشـيطان 

إن اهللا كتب كتاًبا قبل أن خيلق السموات واألرض بـألفي عـام، فـأنزل « :^رسول اهللا

حـديث [ »قَرءان يف دار ثالث ليال فيقرهبا شـيطانمنه آيتني فختم هبام سورة البقرة، وال يُ 

يف ليلـة  - خـواتم سـورة البقـرة: أي - مـن قرأمهـا« :^وقـال ]صحيح رواه النسائي وغريه

ومن ذلكم قراءة سورة البقرة يف . »مل يدخل الشيطان بيته ثالثة أيام«: ويف رواية، »َكَفتَاه



  

  
  

  

  
  »٣«ان  

نَام، وإن َسنَام القرآن سورة البقرة، لكل يشء َس « :^يقول، فإهنا تطرد عدو اهللا، املنزل

ن بيتك بتالوة سـورة ، »وإن الشيطان يفّر من البيت الذي ُيسَمع فيه سورة البقرة فحصِّ

 .فذاك خري لك، البقرة

^ وكـان ، ومما يدفع ّرش الشيطان قراءة ُقْل ُهَو اهللاَُ َأَحٌد واملعوذتني ُدبَر كل صالة

ُقـْل َأُعـوُذ و  ]١:الفلق[ ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ الَْفَلِق : اهللا فلام أنزل، َيْرِقي احلسن و احلسني

َقى ]١:الناس[ بَِربِّ النَّاسِ   .واكتفى هباتني السورتني، ترك هذه الرُّ

وعنـد القيـام مـن ، وعنـد النـوم، ويف البيـت، فهي من أعظم ما ُيقرأ عىل األطفـال

 .النوم

 -بـإذن اهللا-والعني ومن كل مرض ، روالسح، اجلان: وتنفع هاتان السورتان من

 .وَتقرأ عليه وتنفث، حتى املرض والوجع يف اجلسم لك أن َتْرِقي جسَمك

إذا مـرض نفـث عـىل جسـمه، وقـرأ ^ كان «: قالت فكام يف حديث عائشة

املعوذات، ومسح ما استطاع مـن جسـمه، فلـام اشـتد وجعـه كنـُت أنفـث يف يـده عليـه 

 .»أمسح عىل جسمه، وأقرأ املعوذاتالصالة والسالم لربكتها، و

ن بيته وولـده مـن مكائـد عـدو اهللا، ،  ن نفسه وحيصِّ إن املؤمن حيصِّ

ُن به البيوت إلبعاد الشياطني سادسًا هو عدم اختاذ الصور والتامثيـل، فقـد  وإن مما ُحتَصَّ

أخـي  -ر، فأبعـد أخربنا الصادق املصدوق أن املالئكة ال تدخل بيتًا فيه متاثيـل أو صـو

عن منزلك هذه الصور والتامثيل التـي ال ُتسـِمن وال تغنـي مـن جـوع، وهـي  -املسلم 

ذريعة للرشك، فوجود التامثيل والصور يف بيتك يمنع من دخول املالئكة، وإذا مل تدخل 

 .املالئكة فمن املؤّكد أن تدخل الشياطني

ُن به البيوت إلبعاد الشياطني سابعاً  هو عدم اختاذ الكالب؛ فإن وجود  وإن مما ُحتَصَّ



 
 

 

الكلب يف املنزل لغري صيد ولغري حراسة يمنع املالئكة من دخول البيت، فـإن املالئكـة 

أن يأتيه ساعة، فانتظره النبـي ^ ال تدخل بيتًا فيه كلب أو صورة، ووعد جربيُل النبي

لـف اهللا مـا خي« :^ حني حانت تلك الساعة، فلام تأّخر ويف يده عصا ألقاها وقـال^ 

 »!مـا هـذا يـا عائشـة؟«: فقـال، ثم نظر فإذا ِجْرو كلب حتت رسيـره، »وال رسله وعده

انتظرتـك يف هـذه «: ^فجاء جربيـل فقـال، فأمر به فُأِخرج، ما علمت دخوله: فقالت

إنا ال ندخل بيتًا فيه كلب، منعني ذلـك الكلـب « :جربيل قال، »الساعة، وجلست لك

 املسلم إذا اختذ كلبًا أن يتخذه للحراسة وللرضورة، وأن فينبغي عىل. »الذي يف منزلك

ال يسكنه بيته، خيّصص له مكاًنا خارج البيت أو يف احلديقة حتـى ال يمنـع مـن دخـول 

 .املالئكة

ومن طرق الوقاية من الشيطان ثامنًا البسملة، والبسملة من أقوى  :

 .ر ومناسبات كثرية، منهااألسلحة للوقاية من رشور الشيطان، وهلا صو

سـمعت : ذكر البسملة يف صباح كل يوم ومسائه، فعـن أبـان بـن عـثامن قـال :أوالً 

مـا مـن عبـد يقـول صـباح كـل يـوم « :^قـال رسـول اهللا: يقول عثامن بن عفان 

بسم اهللا الذي ال يرضـ مـع اسـمه يشء يف األرض وال يف السـامء وهـو : ومساء كل ليلة

 .]حديث حسن صحيح: أخرجه الرتمذي وقال[ »رات، مل يرضه يشءالسميع العليم، ثالث م

فعـن أنـس بـن مالـك ، البسملة عند اخلروج من البيـت وقايـة مـن الشـيطان :ثانياً 

بسم اهللا، توكلت : -يعني إذا خرج من بيته  - من قال« :^قال رسول اهللا : قال 

ى عنه الشيطانُكِفيَت وُوقِ : عىل اهللا، ال حول وال قوة إال باهللا، يقال له أخرجه  [ »يَت وتنحَّ

 .]»حديث حسن صحيح«: الرتمذي وقال

ومن صور البسـملة الـدعاء ، وأيًضا البسملة عند األكل متنع مشاركة الشيطان فيه

لو أن أحدكم إذا أتـى أهلـه «: قال^  فعن ابن عباس أن النبي، عند مجاع الرجل أهله



  

  
  

  

  
  »٣«ان  

الشـيطان مـا رزقتنـا، فقيضـ بيـنهام ولـد مل بسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب : قال

 .]أخرجه البخاري ومسلم [ »يرضه

 فعـن جـابر بـن عبـد اهللا، ومن مناسبات البسملة ذكر اسم اهللا عند غلـق األبـواب

فكّفـوا صـبيانكم؛  - أو أمسيتم - إذا كان جنح الليل« :^قال رسول اهللا : قال 

لليـل فحّلـوهم، فـأغلقوا األبـواب، فإن الشياطني تنترش حينئذ، فإذا ذهـب سـاعة مـن ا

 .]أخرجه البخاري[ .»...واذكروا اسم اهللا، فإن الشيطان ال يفتح باًبا مغلًقا

 :فقـال عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَّذِ  نَّ إِ  َ  يَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيامً اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ]٥٦:األحزاب[

وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـة ، اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد

 .الراشدين
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دائد أسبغ عىل عباده النعم ودفع عنهم ش ،احلمد هللا اجلواد الكريم الشكور احلليم

 ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له ذو الفضل العظيم ،النقم وهو الرب الرحيم

 .واخلري العميم

  إذا كنت تغـدو يف الـذنوب بعيـدا 

  فلقــد أتــاك مــن املهــيمن عفــوه 

  ال تيأسن من لطف ربك يف احلشا 

  ولو شـاء أن تصـىل جهـنم خالـدا 
 

ـــدا ـــاد وعي ـــوم املع ـــاف يف ي   وخت

  عليــك مزيــدا وأفـاض مــن نعمـه

ـــدا ـــغة وولي ـــك مض ـــن أم   يف بط

  هلـــم قلبـــك التوحيـــداأكـــان  مـــا
 

عبده ورسوله املصطفى الكريم صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه  وأشهد أن حممداً 

 .إىل يوم الدين وسلم تسليامً 

ا َيا َ مَ  َأهيُّ ْت لَِغٍد َواتَُّقوا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ َخبٌِري بِـَام الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللاََّ َولْتَنْظُْر َنْفٌس َما َقدَّ

َتْعَمُلونَ 

 ،الذكر احلكـيم الرصـاط املسـتقيم ،الزلنا وإياكم يف ظالل القران: 

من قال به صدق ومن حكم به عدل هو اجلد ال  ،الذي ما تركه من جبار إال قصمه اهللا

 .ومع سورة احلجرات ،اهلزل

 بـني يفـرق وسـلوك ،هدام ومعول ،فتاك وداء خطري مرضوإياكم مع  اليوم نقف



  

  
  

  

  
  »٦«ت  رة اات  

 ،املسـلم املجتمـع بـني رشوراً  تنبـت وبـذرة ،اآلخـرين حماسن يغطي وهبتان ،األحباب

 .والبهتان واجلور الكذب إىل واإلنصاف العدالة موازين وتقلب

 اتحالقـ مـن وحالقـة ،اآلثـام موبقـات مـن وموبقـة ،الذنوب كبائر من كبرية هناإ

 .بسامعها والرايض فاعلها ذلك يف يشرتك الدين

 ،ويظن أهنا أمر سهل بسيط ،إهنا الغيبة التي يذكر فيها اإلنسان أخاه املسلم بام يكره

فإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا تعاىل  ،وحيسبه الناس هينًا وهو عند اهللا عظيم

عبد ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا ال يلقي وإن ال ،ما يلقي هلا باالً يرفعه اهللا هبا درجات

إنكـم تعملـون أعـامالً «: وقد قال بعض التـابعني ألصـحابه ،هلا باالً هيوي هبا يف جهنم

تروهنا هينة، كالـذباب يقـع عـىل أنـف أحـدكم يقـول لـه هكـذا كنـا نعـّدها عـىل عهـد 

 .»كأمثال اجلبال^ أصحاب رسول اهللا 

جعل للمسلم حقوقـًا عـىل أخيـه فـال جيـوز أن إن اإلسالم قد : فيا معرش املسلمني

إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم حـرام «؛يف حجة الوداع^  لقد قال ،يتساهل فيها

وإن اهللا سـبحانه ملـا وهـب  ،»عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا

ويف لإلنسان السمع والبرص واللسان أوجـب عليـه أن ال يسـتعملها كلهـا إال يف اخلـري 

 .طاعة اهللا

 بقولـه الـنفس وقتـل ،املـال غصب تعدل الكلم جوامع أويت من جعلهاوإن الغيبة 

 كبريتـان والقتـل والَغْصـُب  .»وعرضـه ومالـه دمـه حـرام املسلم عىل املسلم كل«: ^ 

 .العرض يف اإليذاء فكذا ،إمجاًعا

يـا  :قـال معـاذ ،كـف عليـك هـذا: معاذًا فأخذ بلسانه وقال^  ولقد أوىص النبي



 
 

 

ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس يف : فقال ؟رسول اهللا وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به

 .النار عىل وجوههم إال حصائد ألسنتهم

ــرة  ــال^  أن رســول اهللا وعــن أيب هري ــالوا«: ق ــة؟ ق ــا الغيب ــدرون م اهللا : أت

: ل؟ قالأفرأيت إن كان يف أخي ما أقو: ذكرك أخاك بام يكره، قيل: ورسوله أعلم، قال

والبهتان  ،]مسلم رواه[»إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد هبته

 .هو أعظم الكذب واالفرتاء

تعني  ،حسبك من صفية أهنا كذا وكذا: ^  قلت للنبي: قالت وعن عائشة 

: وقـال رتمـذيوال داود أبـو رواه[»لقد قلت كلمة لو مزجت بـامء البحـر ملزجتـه«: فقال ،قصرية

 .يتغري هبا طعمه أو رحيه لشدة نتنها وقبحها أي خالطته خمالطة ،]»صحيح حسن حديث«

يف جمالسـهم وال يقولـون كلمـة واحـدة  بمن جيلسون: فام بالكم يا معرش املسلمني        

ولكـنهم يغتـابون املسـلم، يسـلقونه بألسـنٍة حـداد، ويرشـحونه بل اشد وأعظم،  كهذه

كشـف سـرته ونرشـ  ة رأسه إىل أمخس قدميه، وهـم ال يـألون جهـدًا يفأوصاالً، من قم

وأجـداده مـن قبـورهم، لينهشـوا اجلميـع  آبـاءه عيوبه، بل جيتهـدون يف أن يسـتخرجوا

ويأكلوا حلومهم أحياًء وأمواتًا، ويغفلون عن اجلـزاء الـذي ينالونـه يـوم القيامـة، وقـد 

رج يب مـررت بقـوم هلـم أظفـار مـن ملـا عـ«: عن هذا اجلزاء فقـال^ حدثنا رسول اهللا 

 هـؤالء: من هؤالء يا جربيـل؟ قـال: نحاس خيمشون هبا وجوههم وصدورهم، فقلت

رواه أمحد وأبـو داود وصـححه األلبـاين يف [.»الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم

.]٥٣٣السلسلة الصحيحة 

 فإنـه النـاس وذكـر شفاء، وإيـاكم تعاىل، فإنه اهللا بذكر عليكم«:  عمر قالو



  

  
  

  

  
  »٦«ت  رة اات  

 .»داء

 ،Q اهللا كتـاب يف وكـٌل  ،اإلفك ،البهتان ،الغيبة: ثالثة الغري ذكر:  احلسن قال

 .بلغك ما تقول أن واإلفك ،فيه ليس ما تقول أن والبهتان ،فيه ما تقول أن فالغيبة

 عـىل رطبًا إليه فبعث ،اغتابك قد فالًنا إن: له قال رجالً  أن:  احلسن عن ُروي

 فإين فاعذرين عليها أكافئك أن فأردت حسناتك من إيلَّ  أهديت أنك بلغني: لوقا طبق

 .التامم عىل أكافئك أن أقدر ال

، فارتفعـت ريـح منتنـة، فقـال ^  كنا مع النبي: قال وعن جابر بن عبد اهللا 

.]مسلم رواه[»أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون املؤمنني«: رسول اهللا

ومـن قـال يف مـؤمن مـا «: يقـول^  سمعت رسول اهللا: قال ر وعن ابن عم

: وقـال »٢/٢٧« ، واحلـاكم»٢/٧٠« أمحـد رواه[»ليس فيه أسكنه اهللا ردغة اخلبال حتى خيرج ممـا قـال

 .]، وردغة اخلبال هي عصارة أهل النار.الذهبي ، ووافقه»خيرجاه ومل اإلسناد صحيح حديث هذا«

وهـو غائـب عنـك سـواء  ،ة أن تذكر أخاك بـام يكـرهفاعلم يا عبد اهللا أن حد الغيب

هو قصري أو طويل أو أسود أو أقرع أو ذكرتـه بـنقص : ذكرته بنقص يف بدنه كأن تقول

: أبوه فاسق وأمه فاسقة أو تذكره بنقصًا يف خلقه كأن تقـول فيـه: يف نسبه بأن تقول فيه

قص يف أفعالـه متهـور أو ذكرتـه بـن ،جبـان ،شـديد الغضـب ،يسء اخللق بخيـل متكـرب

 .هو سارق كذاب شارب مخر ظامل عاق لوالديه ونحوه: كقولك فيه

وإن يف  ،ال جيــوز أن هنملهــا ،إن يف النفــوس بقيـة مــن خــري وإيـامن: املســلمني أهيـا

النفوس أيضًا استعدادًا للخري والرفعة لعلنا بذلك نرتقي إىل مستوى اخللق الذي رّبـى 



 
 

 

 .الرذائل واملوبقاتعليه النبي أصحابه فأبعدهم عن كل 

 : عن الغيبةاملغتابني  بعديُ : حياول الرشع أن

ثـم دعـاهم باسـم احلـس  ،ثم دعاهم باسم اإليـامن ،دعاهم باسم احلجة والربهان

 .والوجدان

يا أهيا الغافلون الذين نصبوا أنفسهم حكًام فيام : دعاهم باسم احلجة والربهان قائالً 

ولغريهم أبدًا اهلجاء والسخط  ،لرضا والثناء واحلمدبينهم وبني الناس فألنفسهم أبدًا ا

وهـال شـغلتكم  ؟هال بدأتم باحلكم عىل أنفسـكم قبـل أن حتكمـوا عـىل غـريكم ،والذم

وهل أمنتم أن ينقلب امليـزان فيكـون احلكـم علـيكم ال  ؟عيوبكم عن عيوب إخوانكم

ا الَِّذيَن آَمنُوا ال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قَ  َيا ؟لكم َ ا ِمنُْهْم َوال نَِسـاٌء َأهيُّ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْريً

ا ِمنُْهنَّ   .]١١:احلجرات[ ِمْن نَِساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْريً

إنكم ال تدركون  ،يا معرش اهلامزين اللامزين املغتابني: ثم دعاهم باسم اإليامن قائالً 

ولكـن  ،بون إخـوانكم فحسـبولو فكرتم قليالً لعرفتم أنكم ال تعي ،حقيقة ما تفعلون

 .تسبّون ربكم أيضاً 

عيـوب  ،فإن أكثر ما تتفكهون به من عيوب النـاس هـي عيـوب ال ذنـب هلـم فيهـا

 .ومهنة أبائهم ،مخول أنساهبم ،مظاهر فقرهم ورقة حاهلم ،ألواهنم وعاهات أبداهنم

رهـا ورّكبه يف الصورة التـي اختا ،أمل تعلموا أن اهللا هو الذي أعطى كل يشء خلقه

 ،وهو الذي قسم معيشـته ،وأنه هو الذي يبسط الرزق ملن يشاء ويقبض عمن يشاء ،له

فلـو عبتمـوه كنـتم تعيبـون الـرمحن يف  ،ورفع بعضًا عليه أو ميزه بدرجة من الـدرجات

واجلاهليــة بعــد  ،فاحــذروا الكفــر بعــد اإليــامن ،وتتعقبــون حكمــه يف تــدبريه ،صــنعته



  

  
  

  

  
  »٦«ت  رة اات  

ُفَسُكْم َوال َتنَاَبُزوا بِاألَلَْقاِب بِئَْس اِالْسُم الُْفُسوُق َبْعـَد اِإليـَامِن َوال َتْلِمُزوا َأن ،اإلسالم

 .]١١:احلجرات[ َوَمْن َملْ َيتُْب َفأُْولَئَِك ُهُم الظَّاملُِونَ 

نـه الغيبـة وحقيقـة إن أردتـم أن تعرفـوا كُ : وأخريًا دعاهم باسم احلس والوجـدان

وهناك أناٌس يأكلون  ،من البرشميت  دة قد ألقي عليهافانظروا إىل مائدة ممدو ،مرتكبيها

قضًام بأسناهنم ولعقًا بألسنتهم تلـك هـي جريمـة الغيبـة كـام صـورها اهللا من هذا امليت 

َوال َيْغتَْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُحيِبُّ َأَحـُدُكْم َأْن َيأُْكـَل : تعاىل يف كلامٍت بليغة خالدة فقال

َم َأِخيِه َميْتًا  اٌب َرِحيمٌ َحلْ  .]١٢:احلجرات[ َفَكِرْهتُُموُه َواتَُّقوا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ َتوَّ

اهللا أن الغيبة حمرمة باإلمجاع وإهنا كبرية من الكبـائر جتـب التوبـة  علمت يا عبدإذا 

 تبـاح الغيبـة وال جتـوز إال لغـرض رشعـي صـحيح ال فـاعلم أنـه ال ،منها إىل اهللا تعـاىل

 : من ذلك ،إال بالغيبةيمكن الوصول إليه 

من له قدرة ووالية عـىل  إىلالقايض أو  إىلفيجوز للمظلوم أن يتظلم  التظلم: أوالً 

أن  ودليل ذلك ما روته عائشـة  ،ظلمني فالن بكذا: إعطائه حقه من ظامله فيقول

ولـيس  »أي بخيـل«يـا رسـول اهللا إن أبـا سـفيان رجـل شـحيح : هند بنت عتبـة قالـت

خذي ما يكفيك «: ^  ي وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم فقاليعطيني ما يكفين

 .»وولدك باملعروف

ظلمني أخي فام هو طريقي يف : كأن يقول للمفتي االستفتاءوتباح الغيبة عند : ثانياً 

 .اخلالص منه

كام فعلت  ،أو دفع بالء من مسلم عىل تغيري منكر االستعانةوتباح الغيبة عند : ثالثاً  



 
 

 

 .يف شأن زوجها^  نبيهند مع ال

الـذين وتباح الغيبة أيضاً عند حتذير املسلمني ونصحهم من أصحاب الرش : رابعاً  

دين اهللا وأوليـاء تعلق األمر بالدفاع عن  إذابل قد تكون الغيبة واجبة  ،يرضون غريهم

 .اهللا

أو املشــاركة يف مرشــوع أو  ومــن ذلــك أيضــاً املشــاورة يف أمــور الــزواج: خامســاً 

كأن يطلب منك ويل البنت رأيك يف شاب تقـدم خلطبتهـا فيجـب  ،رة يف املسكناملجاو

 عليك أن تذكره بام تعرف وال يعد ذلك غيبة 

ألنـه  ،فعرضه هدر وكذلك تباح غيبة الذي جيهر بفسقه أو املبتدع ببدعته: سادساً 

 فعـن عائشـة  ،استهان بربه وهتك حرمته وسرته فجدير به أن جيازى بمثل عملـه

فلام دخل  ،»أئذنوا له بئس أخو العشرية«: فقال^  رجل عىل رسول اهللا استأذن: قالت

إن رش «: قـال ؟يا رسول اهللا قلت الذي قلت ثم ألنت له الكـالم: قلت ،أالن له الكالم

أحتج البخاري هبذا احلديث عىل :  قال النووي »الناس من تركه الناس اتقاء فحشه

 .جواز غيبة أهل الفساد والريب

معني  ومن األمور التي تبيح الغيبة التعريف باإلنسان إن كان معروفاً بلقب: ابعاً س

ــن ال ،ج واألعمــىركــاألع ــه التحقــري والتنقــيص ولك ــه عــىل وج ــا  ،،حيــل إطالق وأم

للحديث أمامه فأمر آخر مستقل مل يأت فيـه دليـل يبـيح لـك أن تـذكره مـن  استعدادك

 .خلفه بام يكره

ول القائل يف مجاعة من الناس عند ذكر شخص ما نعوذ باهللا ق ومن الغيبة 

من قلة احلياء أو نعوذ باهللا من الضالل أو هدانا اهللا وإياه فإنه بذلك جيمع بني غيبة ذلك 



  

  
  

  

  
  »٦«ت  رة اات  

 .الشخص ومدح النفس

وهـي  ،واملغتاب خيرس حسناته من حيث ال يشعر ويعطيها رغًام عنه إىل من يغتابـه

اآلخر ربحًا حيث حيصل جزاءهـا يـوم القيامـة حسـنات  تعترب يف الوقت نفسه للطرف

وهـذه عاقبـة مـن يغتـاب  ،تثقل ميزانه أو سيئات تطرح عنه جاءته من حيث ال يـدري

املسلمني ويتطاول يف أعراضهم وينهشها أو يظلمهم أو يأكـل حقـوقهم فقـد ورد عـن 

وزكاة، ويأيت  إن املفلس من أمتي من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام«: قوله^  الرسول

وقد شتم هذا، وقذف هذا، ورضب هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا 

أخذ من خطاياهم وطرحت عليه : من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقيض ما عليه

كل املسـلم عـىل املسـلم حـرام دمـه وعرضـه «: ^  ول الرسولويق .»ثم طرح يف النار

الربا سـبعون حوبـاً، وأيرسـها «: يضًا عليه الصالة والسالمويقول أ. ]رواه مسـلم[»وماله

 يف أمحـد أخرجـه[ »كنكاح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل يف عرض أخيه املسلم

 ..]»٤٣٧« الصحيحة يف األلباين وصححه »٧٠/ ٢« املسند

فشهد عـىل ^  جاء األسلمي ـ الذي زنا يف عهد النبي: قال وعن أيب هريرة 

ويف كل ذلك يعرض عنه رسول  »أتيت امرأة حراًما«: يقول ،ه بالزنا أربع شهاداتنفس

مـا تريـد  ،يعنـي األسـلمي »فام تريد؟«: احلديث إىل أن قال فذكر أبو هريرة ،اهللا

 ،فـأمر بـه رسـول اهللا أن يـرجم فـرجم ،يا رسول اهللا أريد أن تطهرين: قال ؟هبذا القول

انظـر : يقول أحدمها لصـاحبه ؟ماذا قاال ،من األنصارفسمع النبي أثناء الرجم رجلني 

قـال أبـو هريـرة  ،فلم يدع نفسه حتـى رجـم رجـم الكلـب ،إىل هذا الذي سرت اهللا عليه

ثم سار عليه الصالة والسالم ساعة فمر : قال أبو هريرة ،ثم ساروا ،فسكت رسول اهللا



 
 

 

نحن ذا يا : قاال ،ارينييعني األنص »أين فالن وفالن؟«: فقال ،بجيفة محار شائل برجله

غفـر اهللا لـك مـن : فقـاال يـا رسـول اهللا »كال من جيفة هذا احلامر«: قال هلام ،رسول اهللا

ما نلتام من عرض هذا الرجل آنًفا أشد من أكـل «: ^  فقال رسول اهللا !يأكل من هذا

ان، وهو حـديث رواه ابن حب[»هذه اجليفة، فوالذي نفيس بيده إنه اآلن يف أهنار اجلنة ينغمس فيها

 .]صحيح

 ،مل جيامل ومل يتسامح يف موضوع الغيبة حتى مع أقـرب النـاس إليـه^  والرسول

مـن أقـرب  ،وأبـو بكـر الصـديق  ، عمر بن اخلطاب: انظر إىل هذا احلديث

روى الضياء املقديس يف األحاديث  ،إىل نفسه عليه الصالة والسالم^  أصحاب النبي

ت العرب خيدم بعضها بعًضـا يف األسـفار وكـان مـع كان: قالاملختارة عن أنس

ـ األصل أن يكون اخلادم قد  ،أيب بكر وعمر رجٌل خيدمهام فاستيقظا ومل هييئ هلام طعاًما

ومل  لكن هذا الرجل مل يصنع ـ قام أبو بكر وعمر  ،استيقظ وهيأ الطعام ملن خيدمه

كـأن : يعني قـالوا »نوم بيتكمإن هذا ليوائم «: فقال أحدمها لصاحبه ،جيداه قد استيقظ

 »إن هذا ليوائم نوم بيتكم«هذا الرجل نائم يف البيت مل يعد لنا شيئًا فكأنه نائم يف البيت 

إن أبــا بكــر وعمــر يقرئانــك الســالم ومهــا : إئــت رســول اهللا فقــل لــه: فأيقظــاه فقــاال

أيب بكر وعمـر ففزع  »قد ائتداما«: ـ يطلبان اإلذن ليأكال ـ فقال رسول اهللا ،يستأدمانك

قـد «: فقلـت ،بعثنا إليك نستأدمك ،يا رسول اهللا: فقاال^  فجاءا إىل رسول اهللا 

بلحم أخيكام، والذي نفيس بيده إن ألرى حلمه «: ^  قال ؟فبأي يشء ائتدمنا »ائتداما

فقـاال ـ أي أبـو بكـر وعمـر ـ  »إين أرى حلمـه يف ثنايـاكام«: ويف روايـة قـال »بني أنيابكام

 .]حديث صحيح[ »هو فليستغفر لكام«: قال ،لنا يا رسول اهللافاستغفر 



  

  
  

  

  
  »٦«ت  رة اات  

تكلم أحدمها واآلخـر  ؟وماذا قال عمر ؟ماذا قال أبو بكر 

 .نحن نقول اليوم أعظم منه ،مل يقوال إال كالًما يسًريا ،يسمع

وواجب السامع للمغتاب أن يذب ويرد عن عرض أخيه بالغيب وال يسرتسل مع 

من ذب عـن عـرض أخيـه بالغيـب كـان حقـاً عـىل اهللا أن «: ^ غتاب قال رسول اهللامل

.]أمحد رواه[»يعتقه من النار

 .»من رد عن عرض أخيـه رد اهللا عـن وجهـه النـار يـوم القيامـة«: ^  وقال أيضاً  

مـن نرصـ أخـاه بظهـر الغيـب نرصـه اهللا يف الـدنيا «: وقال أيضًا عليه الصـالة والسـالم

 .]صحيح اجلامع[ »واآلخرة

ونفعني اهللا وإياكم بام فيه من اآليات والـذكر  ،بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

وأسـتغفر اهللا يل ولكـم وجلميـع املسـلمني مـن كـل ذنـب  ،أقـول مـا تسـمعون ،احلكيم

 .إنه هو الغفور الرحيم ،فاستغفروه



 
 

 

ه وامتنانه واشهد أن ال اله إال اهللا تعظيًام احلمد هللا عىل إحسانه والشكر له عىل توفيق

واشهد أن حممدًا عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه وعىل الـه وأصـحابه ومجيـع  ،لشانه

 .إخوانه

 

إن الغيبة إذا حلت باملجتمع ارتفعت األخوة والبديل للغيبة يف اإلسالم النصـيحة 

 .ضحفاملؤمن ينصح ويسرت واملنافق ينرش ويف

وملـاذا يـنهش حلـومهم وهـو يعلـم حرمــة  ؟ملـاذا يغتـاب املسـلم إخوانـه املسـلمني 

 !.وهو يسمع التشبيه القرآين الفظيع للغيبة !؟الغيبة

 .ال بد أهيا اإلخوة من وجود أسباب تؤدي إىل وقوع املسلم يف هذا الذنب العظيم

بالغيب وختلخل  وبدون اإليامن ،وضعف اليقني بموعود اهللا ،ضعف اإليامن: أوالً 

صارت الغيبة نوًعا من أنواع املحرمات الكثرية  ،عقيدة املسلم جتاه اإليامن باليوم اآلخر

لقد صار املؤمن الصادق ال يستغرب الغيبة من  ،التي تساهل املسلمون فيها أيام تساهل

من تضييع للصـلوات وتضـييع  ،ألهنم وقعوا يف ما هو أشد منها ؟ملاذا ،بعض املسلمني

 .نسأل اهللا العافية ،مسئوليات وجماهرة بأعظم املنكراتلل

مـا رضك أخـي  ،وإظهـار الغـيظ ،التشـفي: ومن أعظم أسـباب الغيبـة أيًضـا: ثانياً 

مل يكونـوا معـك يف  ،املسلم حينام تغتاظ من أحد إخوانك املسلمني الـذين مل حيرضـوك

إذا  ، من األحيانفإن الغضب واهللا مهلكة يف كثري ،لو كظمت غيظك عنه ،نفس املكان



  

  
  

  

  
  »٦«ت  رة اات  

: تـذكر قـول اهللا جـل وعـال ،استعذ باهللا من الشـيطان الـرجيم ،غضبت أمسك لسانك

ْت  ـــدَّ ـــَمَواُت َواألَْرُض ُأِع ـــَها السَّ ـــٍة َعْرُض ـــْم َوَجنَّ ُك ـــْن َربِّ ـــَرٍة ِم ـــاِرُعوا إَِىل َمْغِف َوَس

اءِ *لِْلُمتَِّقنيَ  َّ اِء َوالرضَّ َّ َوالَْكاظِِمَني الَْغيَْظ َوالَْعافَِني َعِن النَّاِس َواهللاَُّ  الَِّذيَن ُينِْفُقوَن ِيف الرسَّ

 .]١٣٤: آل عمران[ ُحيِبُّ املُْْحِسنِنيَ 

من كظم غيظًـا وهـو قـادر عـىل أن ينفـذه دعـاه اهللا عـىل «: ^  تذكر قول رسولك

 .]حديث صحيح[ »رؤوس اخلالئق حتى خيريه من احلور العني يزوجه منها ما شاء

فإنه ربام أثنى  ،احلسد نسأل اهللا املعافاة منه ،احلسد ،من األسباب أهيا اإلخوةو: ثالثاً 

وحمبـة  ،الناس عـىل شـخص كـان هـذا املمـدوح مـن الـذين يلقـون قبـوالً عنـد النـاس

فال جيد إال الغيبة ينفس هبا عن حسـده  ،فإذا سمع احلاسد ذلك احرتق قلبه ،واحرتاًما

إنـه مـن املؤسـف حًقـا أن يـدخل احلسـد حتـى بـني و ،فقاتل اهللا احلسد وأهله ،وحقده

فتجــد بعضــهم يطلــق لســانه يف أعــراض  ،واملنتســبني للــدعوة إىل اهللا ،املنتسـبني للعلــم

ولكنـه احلسـد أحـرق قلبـه فظهـر  ،بغري حق وبغري برهـان ،العلامء والدعاة واملصلحني

 .األثر عىل اللسان

 ،تاب أن يرفع نفسه عنـد السـامعنيإرادة املغ: ومن أسباب الوقوع يف الغيبة: رابعاً 

فـالن : فيقـول مـثالً  ،سـبحان اهللا ،مـن اآلخـرين باالنتقاصفال جيد سبيالً إىل ذلك إال 

وهذا املغتـاب  ،وهكذا ،ليربز كرمه ؛فالن بخيل: ويقول ،ليربز هو علمه ؟ملاذا ،جاهل

 .ةنسأل اهللا العافي .جيمع بني خطيئتني مها الغيبة والعجب والرياء والسمعة

ـ جماملة هلم ـ ممن  موافقة القرناء واجللساء ،ومن أسباب الغيبة يا : خامساً 

فيخشى املغتـاب إذا أنكـر  ،يتفكهون يف أعراض املسلمني ويلهون ويلعبون باألعراض



 
 

 

أو مل يوافقهم ويبتسم يف وجـوههم أن يسـتثقلوه وينفـروا منـه  ،عليهم أو قطع كالمهم

 .وال حيبوا جمالسته

 ،وال يليق بمسلم أبًدا أن يكون فارًغا ،الفراغ القاتل: ومن األسباب أيًضا: ادساً س

 .نسأل اهللا املعافاة ،فال جيد املغتاب أحياًنا ما يشغل به نفسه إال الغيبة

وذلك  ،التقرب والتزلف لدى الوجهاء واألغنياء واملأل: ومن أسباب الغيبة: سابعاً 

 .وهذا ذنب عظيم ،مطمًعا يف عطاياهم وإرضاء أهوائه

وأكثرها شيوًعا يف املجتمعـات اإلسـالمية الغيبـة مـن  ،ومن أعظم األسباب: ثامناً 

هذا فسٌق ال  ،ليس تنكيتاً  ،وهذا فسق ،وما يسميه الناس بالتنكيتأجل اللعب واهلزل 

فمتى أهيا اإلخوة كانـت الغيبـة املحرمـة سـببًا يف الـرتويح عـن  ،يليق إال بأراذل الناس

  وقد أشار شيخ اإلسالم ابـن تيميـة ،ويف إذهاب امللل والسآمة كام يقولون ،النفس

 ،يف املجلد الثامن والعرشين مـن جممـوع الفتـاوى ،يف كالم متني نفيس له يف هذا األمر

فمن الناس من يغتاب موافقة جللسائه وأصـحابه وعشـائره، مـع علمـه أن «:  فقال

ما يقولون، لكن يرى أنه لـو أنكـر علـيهم قطـع املغتاب بريء مما يقولون، أو فيه بعض 

املجلس واستثقله أهل املجلس ونفروا عنه، فريى موافقتهم من حسن املعارشة، وطيب 

 .»املصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم

لعلـه يـدور يف ذهنـك أخـي املسـلم  ؟ماذا يقول املسلم بعد هذه البيان والنصوص

لعيل ال أخالط أحًدا أبًدا حتى أسلم من قول الغيبـة  ،الناس لعيل أعتزل: تساؤل فتقول

 ،ولكن اعرف طريق النجاة ثم اسـلكه وجاهـد نفسـك ،ال: فنقول لك ،ومن استامعها

 َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لَنَْهـِدَينَُّهْم ُسـبَُلنَا َوإِنَّ اهللاََّ ملََـَع املُْْحِسـنِنيَ : واهللا جل وعال يقول

 ]٦٩:العنكبوت[



  

  
  

  

  
  اترة ا  ت»٦«  

اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقول الزور، وأعيننا من اخليانة والفجور، وقلوبنـا 

من الشك والرشك والنفاق، اللهم ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة 

 . إنك أنت الوهاب

 .هذا وصلوا وسلموا عىل من أمرتم بالصالة والسالم عليه
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إىل كافة  وابتعث حممداً  ،احلمد هللا الذي نرش بقدرته البرش و رصف بحكمته وقدر

وابتاله يف بدايـة النبـوة بمـدارات مـن  ،أهل البدو واحلرض فأحل وحرم وأباح وحرض

 ،فدخل دار األرقم فاختفى واسترت إىل أن أعز اهللا اإلسالم برجال كايب بكر وعمر ،كفر

عىل مجيع أصحابه امليامني الغرر وعىل تابعيهم بإحسان عـىل السـنة فصلوات اهللا عليه و

 واألثر صلوات اهللا عليه ما هطلت الغامئم بنعم املطر وهدلت احلامئم عىل أفنان الشجر 

قـال  ،فاتقوا اهللا تعاىل الذي أكرمكم بإنزال القـرآن وخّصـكم برشـِف أعظـم كتبـه 

ُه لَِذْكٌر لََك : تعاىل : وقال تعـاىل .رشف لك ولقومك: أي ،]٤٤:الزخـرف[ َولَِقْوِمَك  َوإِنَّ

ـالِم  *َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهللاَِّ ُنوٌر َوكِتَاٌب ُمبِنيٌ  بَـَع ِرْضـَواَنُه ُسـبَُل السَّ ـِدي بِـِه اهللاَُّ َمـِن اتَّ َهيْ

ِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر بِإِْذنِِه َوَهيِْدهيِْم إَِىل  اٍط ُمْستَِقيمٍ َوُخيْ  .]١٦:املائدة[  ِرصَ

ُكْم َوِشَفاٌء ملَِا ِيف  َيا: يقول اهللا تعاىل  ا النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربِّ َ َأهيُّ

ٌة لِْلُمْؤِمنِنيَ  ُدوِر َوُهًدى َوَرْمحَ  .]٥٧:يونس[ الصُّ

سـورة  ،سورة األخـالق ،حلجراتنقف وإياكم مع اللقاء السابع من سورة ا اليوم

سورة األخوة سورة تريب املسلم عىل أن يكون عف اللسان عف اجلوارح عف  ،اآلداب

ـا َخَلْقنَـاُكْم  َيا: املباركة سورةهذه ال يف األخري الرباين النداءالقلب ومع  ا النَّاُس إِنَّ َ َأهيُّ

َل لِتََعـاَرُفوا إِنَّ َأْكـَرَمُكْم ِعنْـَد اهللاَِّ َأْتَقـاُكْم إِنَّ اهللاََّ ِمْن َذَكٍر َوُأنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَائِـ



  

  
  

  

  
  »٧«ت  رة اات  

 .]١٣:احلجرات[ َعلِيٌم َخبِريٌ 

جاءت األحاديث واآليـات تؤكـد  ،ذلكم هو امليزان الرشعي للتفاضل بني الناس

خطب الناس يوم فتح ^  أن رسول اهللا ففي سنن الرتمذي عن ابن عمر ،ذلك

 ،اجلاهلية وتعاظمها بآبائها »محية«يا أهيا الناس، إن اهللا قد أذهب عنكم ُعبِّيَّة«: مكة فقال

ٌ عـىل اهللا ،َبٌر تقيٌّ كريٌم عـىل اهللا: فالناس رجالن  ،والنـاس بنـو آدم ،وفـاجر شـقي َهـنيِّ

ـا َخَلْقنَـاُكْم ِمـْن ذَ  َيا: تعاىل قال اهللا ،»وخلق اهللا آدم من تراب ا النَّاُس إِنَّ َ َكـٍر َوُأنثَـى َأهيُّ

رواه [ َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَائَِل لِتََعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللاََّ َعلِيٌم َخبِريٌ 

 .»الُْعبِّيَّة الْكِْرب َوالنَّْخَوة«: َقاَل اْخلَطَّاِيبُّ  .]أبو داود والرتمذي

لست بخـري مـن أمحـر وال أسـوَد إال أن تفضـله  انظر، فإنك«: وقال أليب ذر

  ]رواه اإلمام أمحد[ »بتقوى

ال فخــر لنــا إال بطاعــة  ،عقيــدة التوحيــد جتمعنـا ودار اإلســالم تؤوينــا ،

نحن قوم أعزنا اهللا باإلسالم فمهام ابتغينا العزة  ،وال عزة وال كرامة إال باإليامن ،الرمحن

 .بغريه أذلنا اهللا

 ،ومنها نبعت األحقـاد ،بسببها انترشت البغضاء ،قضية اجتامعية ،

ووجدت رواجًا  ،وتعددت احلزبيات العنرصية ،وألجلها رفعت الشعارات الشيطانية

 .عند ضعاف اإليامن واستغلها األعداء أبشع استغالل

وال  ،للتـهوال يف كثـري إال ق ،وال يف صالح إال أفسدته ،قتهمل تدخل يف جمتمع إال فرّ 

 .ما نجح الشيطان يف يشء مثلام نجح فيها ،يف قوي إال أضعفته



 
 

 

إهنـا  ،إهنـا الفخـر باألحسـاب والطعـن يف األنسـاب ،بأنواعهـا إهنا العصبية املقيتة

 .إهنا الفخر بالعرق واللون ،الفخر باألرض والرتاب

ذا فـإ ،يف جملـسٍ  تغاضيا وارتفعت أصواهتام روى البخاري أن أبا ذر وبالل 

كلمة غريبة خرجت من أيب ذر  !يا ابن السوداء: قال له ،يعّري بالالً بأمه    أبو ذر 

مـن  ؟وهل يف رشيعة اإلسالم أمحر وأسود وأبـيض ،ليست من اإلسالم يف يشء 

ــَد اهللاَِّ َأْتَقــاُكمْ  إِنَّ ؟ومــن هــو املعّظـم يف هــذه امللــة ؟هـو الكــريم عنــدنا  َأْكــَرَمُكْم ِعنْ

إنـام ُنعـرف  ،وال ببلـداننا ،وال بلغاتنا ،وال بأجناسنا ،إننا ال ُنعرف بألواننا ،]١٣:احلجـرات[

يـا ابـن : سـمع بـالل هـذه الكلمـة مـن أيب ذر .Qوبمقدار عبوديتنـا هللا  ،بال إله إال اهللا

ورفع أمـره إىل النبـي عليـه  ،واهللا ألرفعنّك إىل خلييل: وقال له فغضب  ،السوداء

أعّريتـه بأمـه؟ إنـك «: ب املصطفى غضبًا شـديدًا وقـال أليب ذرفغض ،الصالة والسالم

 .»امرؤ فيك جاهلية

إهنا دعوى اجلاهلية تأصلت فيمن َرقَّ إيامنه وضعف يقينه وُطمس عىل قلبه وَغَفل 

 .عن ًأصله وحقيقته

وا ِيف إِْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفـرُ : ًا أهل احلمية لغري الدينيقول اهللا تعاىل ذامّ  ،

يَّةِ 
اِهلِ ِميََّة َمحِيََّة اْجلَ ليس «: قال^  وجاء يف سنن أيب داود أن النبي ،]٢٦:الفتح[ ُقُلوِهبُِم اْحلَ

منا من دعـا إىل عصـبية، ولـيس منـا مـن قاتـل عـىل عصـبية، ولـيس منـا مـن مـات عـىل 

 .»عصبية

 مـا«: فقـال لرجـل عنـده جـالس^  مر رجل عىل النبّي : وعن سهل بن سعد قال

 ،هـذا واهللا حـرّي إن َخَطـَب أن ُيـنَْكَح  ،رجل من أرشاف الناس: فقال »رأيك يف هذا؟



  

  
  

  

  
  »٧«ت  رة اات  

عَ  مـا «: ^  ثم مر رجل آخر فقال له رسـول اهللا ،فسكت رسول اهللا ،وإن َشَفَع أن ُيَشفَّ

هذا حرّي إن َخَطَب  ،هذا رجل من فقراء املسلمني ،يا رسول اهللا: فقال »رأيك يف هذا؟

فع ،أن ال ُينَْكَح  َع أن ال ُيشَّ هذا «: فقال رسول اهللا ،وإن قال أن ال ُيْسَمَع لقوله ،وإن َشفَّ

  .]متفق عليه[ »خري من ملِء األرض مثل هذا

فعن  ،من خصال اجلاهلية ال زالت موجودة بني الناس إن خصاالً  ،

: رتكـوهننأربع يف أمتي من اجلاهليـة ال ي«: قال^  أن النبي أيب مالك األشعري 

  .]رواه مسلم[ »الفخر باألحساب، والطعن يف األنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة

لقـي : وتأّملوا كيف طبّق الصحابة هذا امليزان الرشـعي يف التفاضـل ،

من اسـتعملت : وكان عمر يستعمله عىل مكة فقال ،نافع بن عبد احلارث عمر بُعْسَفان

مـوىل مـن : قـال ؟فـالن بـن فـالنوَمـن : قـال ،فالن بن فـالن: الفق ؟عىل أهل الوادي

وإنـه عـامل  ،Qإنـه قـارئ لكتـاب اهللا : قـال !؟فاسـتخلفَت علـيهم مـوىل: قـال ،موالينـا

إن اهللا يرفـع هبـذا الكتـاب أقوامـا «: ^  أمـا إن نبـيكم قـد قـال: فقال عمر ،بالفرائض

 .]رواه مسلم[ »ويضع به آخرين

حرض أناٌس باَب عمر وفـيهم سـهيل بـن عمـرو وأبـو :  وقال احلسن البرصي

فخـرج آِذُنـه فجعـل يـأَذن ألهـل بـدر كصـهيب  ،سفيان بن حرب والشيوخ من قريش

يـأذن هلـذه العبيـد ونحـن  !ما رأيـت كـاليوم قـط ،واهللا: فقال أبو سفيان ،وبالل وعامر

ــا ــُت إلين ــوٌس ال َيْلتَِف ــن عمــرو ،جل ــال ســهيل ب ــا يف إين واهللا  ،أهيــا القــوم: فق ألرى م

ـــوهكم ـــكم ،وج ـــتم غضـــاًبا فاغضـــبوا عـــىل أنفس ـــإن كن ـــوم  ،ف ـــي الق أي إىل «دع

أما واهللا ملََا سبقوكم به من الفضل فيام يروَن أشـّد  ،فأرسعوا وأبطأتم ،وُدعيتم»اإلسالم



 
 

 

ال جيعـل اهللا  ،صـدق واهللا: قال احلسن .عليكم فوًتا من بابكم هذا الذي تنافسون عليه

 .د أبطأ عنهعبًدا أرسع إليه كعب

رَ  ملَِنْ : وصدق اهللا القائل َم َأْو َيتَأَخَّ   ]٣٧:املدثر[ َشاَء ِمنُْكْم َأْن َيتََقدَّ

فإما أن يتقـدم العبـد بالطاعـة واإليـامن والقـران والـذكر والكلمـة الطيبـة وطاعـة 

 .الوالدين إىل اجلنة وأما أن يتأخر باملعصية والظلم والذنوب إىل النار

 ،يا من حّقـرت النـاس وتنقصـتهم ،يف األنساب وتفتخر باألحساب فيا من تطعنُ 

 بطنكأال تعلم أن أّولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وحتمل يف  !؟أال تعلم حقيقتك

 .]٢٠:املرسالت[ َأَملْ َنْخُلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهنيٍ !؟العذرة

 .فعالم الكربياء وعالم التعايل

َ  َيا: قال اهللا تعاىل ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَائَِل َأهيُّ ا النَّاُس إِنَّ

 .]١٣:احلجرات[ لِتََعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللاََّ َعلِيٌم َخبِريٌ 

أمر سيدنا رسول  لو كان األصل واجلنس والنسب اعتبار يف اإلسالم ما 

وأرضاه أمره أن يرقى عـىل سـطح الكعبـة  بالالً احلبيش الزنجي األسود  ^ اهللا 

باألذان وحتته أرشاف العرب وشاراهتم وذلك يف الفتح األعظم وذلك  عاملعظمة ليصد

 .عندما دخل سيدنا املصطفي رسول اهللا مكة فاحتاً 

ني من موىل رسول اهللا زيد رب العامل جهازوّ  .زينب بنت جحش القرشية اهلامشية

فكان ذلـك إعالنـًا ربانيـًا سـامويًا بإلغـاء ،زّوجه منها من فوق سبع سامواته  ،بن حارثة

 .العنرصيات والقوميات والقبليات وبتحريم التفاخر باآلباء
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تنكح املرأة ألربع ملاهلا وجلامهلا وحلسبها «: بالدوافع للنكاح قال^  وملا أخرب النبي

ــدينها فــاظف ــداكول ــذات الــدين تربــت ي فمــن ]»١٤٦٦«، ومســلم  »٥٠٩٠«البخــاري [ »ر ب

تزوجها حلسبها فعسى أن يطغيها ومن تزوجها ملاهلـا فعسـى أن يشـقيها ومـن تزوجهـا 

 .جلامهلا فعسى أن يؤذهيا

 البحــث يف االجتهــاد كــّل  جيتهــد أن الصــالح األب عــىل الواجــب إن ،:

 صـالحه عـن يسـأل ذاك، ويسـأل هـذا، يسـأل نـة،ممك وسـيلة بكل والتحّري والسؤال

 مـن أتـاكم إذا« «:  ^اهللا رسـول قـال: قـال  هريـرة أيب عـن وأخالقـه، وصالته

سـأل ،»عـريض وفسـاد األرض يف فتنـة تكـن تفعلـوا إال فزّوجوه، ودينه خلقه ترضون

فقـال زوجهـا .؟يا إمام ملن أزوج ابنتي قد كثر ُخّطاهبا: رجل فقال احلسن البرصي

 .تقي الذي إذا أحبها أكرمها وإذا كرهها مل ُهينهاال

النــاس آلدم وحــواء طــف الصــاع مل يمــأله إن اهللا لــن يســألكم عــن «: ^  وقــال

أي أن أصلكم كلكـم  ،»أنسابكم وال أحسابكم يوم القيامة إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم

ْ : وهلذا ينادهيم يا بني آدم يف قولـه ؛يرجع إىل أصل وأب واحد َأْعَهـْد إِلَـيُْكْم َيـاَبنِي  َأَمل

  .]٣١:األعراف[ َبنِي آَدَم ُخُذوا ِزينَتَُكمْ  َيا: ويف قوله تعاىل ]٦٠:يس[ آَدمَ 

ــا ــا َي بَاًس
ــيُْكْم لِ ــا َعَل ــْد َأنَزلْنَ ــي آَدَم َق ــراف[ َبنِ ــا ،]٢٦:األع ــنَُّكُم  َي ــي آَدَم ال َيْفتِنَ َبنِ

يْطَانُ    .ل فيه مجيع البرشليدخ ؛]٢٧:األعراف[ الشَّ

صدق اهللا وصدق رسوله املصطفي هبذا امليزان الرباين وهـذا املقيـاس النبـوي هـو 

الذي حكم بتفضيل بـالل احلبيشـ وصـهيب الرومـي وسـلامن الفـاريس عـىل أيب هلـب 

العريب القريش اهلاشـمي عـم رسـول اهللا ومـا ذاك إال ألن هـؤالء األعـاجم آمنـوا بـاهللا 



 
 

 

رسوله وذلك العريب القريش اهلاشـمي كفـر وفجـر بمبـادئ هـذا واتقوه ونرصوا اهللا و

 .الدين الرباين وموازينه ومقايسه

كان أوىل املقامات ^  وال حماباة فيها وال مداهنة وإال فمقام القربى من رسول اهللا

ألن ينفع صاحبه أن ينفع ذلك املرشك الذي نـزل فيـه قـرآن يـتىل إىل يـوم القيامـة بذمـه 

  .لك ألنه ال حماباة وال مداهنة يف موازيني هذا الدين الرباين ومقاييسهوالدعاء عليه وذ

 ؟انه صالح الدين الكردي ومن جاهد الصـليبني؟من فتح بيت املقدس 

ومن  ،انه حممد إقبال اهلندي؟ومن شاعر اإلسالم ،انه نور الدين حممود زنكي الرتكامين

 .من بخارى انه البخاري ؟صاحب اصح كتاب بعد القرآن

يســع النــاس مجيعــا وال يضــيق عــن أحــد مــع اخــتالف أجناســهم  إن هــذا الــدين

وسيدنا رسول  .اإلسالم يسعهم مجيعًا وال يضيق عن أحد ،وألواهنم وأصوهلم أنساهبم

أرسل رمحة للعاملني جلميع العاملني أرسل للنـاس  ةالرمحة املهداة والنعمة املسدا^  اهللا

وألواهنم وشعوهبم وقبائلهم هـو رمحـة للجميـع ورسـالته  كافة عىل اختالف أجناسهم

للجميع ودين اهللا اإلسالم هو دين يسع اجلميع وتنصهر فيـه مجيـع القبائـل والشـعوب 

واألجناس واألعراف متساوين يف ذلك بني يدي اهللا ال يتفاوتون إال بالتقوى هذا مبدأ 

 .أسايس من مبادئ هذا الدين العظيم الكريم

ـا النَّـاُس إِينِّ َرُسـوُل اهللاَِّ : قـال اهللا تعـاىل ،ن الشيطان الرجيمأعوذ باهللا م َ ُقـْل َياَأهيُّ

يِـي َوُيِميـُت َفـآِمنُوا بِـاهللاَِّ  َمَواِت َواألَْرِض ال إِلََه إِالَّ ُهـَو ُحيْ إِلَيُْكْم َمجِيًعا الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ

يِّ الَِّذي ُيْؤمِ  تَُدونَ َوَرُسولِِه النَّبِيِّ األُمِّ ُكْم َهتْ  .]١٥٨: األعراف[ ُن بِاهللاَِّ َوَكلَِامتِِه َواتَّبُِعوُه لََعلَّ



  

  
  

  

  
  »٧«ت  رة اات  

ونفعني اهللا وإياكم بام فيه من اآليات والـذكر  ،بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

وأسـتغفر اهللا يل ولكـم وجلميـع املسـلمني مـن كـل ذنـب  ،أقـول مـا تسـمعون ،احلكيم

 .فور الرحيمإنه هو الغ ،فاستغفروه

احلمد هللا عىل إحسانه والشكر له عىل توفيقه وامتنانه واشهد أن ال اله إال اهللا تعظيًام 

واشهد أن حممدًا عبده ورسوله الداعي إىل رضوانه وعىل الـه وأصـحابه ومجيـع  ،لشانه

 .إخوانه

 

تنــازعوا فقـال قائــل مـنهم يــا  بلغــه أن ناسـًا مــن أصـحابه^  روي أن رسـول اهللا

من بيته غاضبًا جير ^  للمهاجرين وقال قائل منهم يا لألنصار فخرج سيدنا رسول اهللا

 .ردائه فقال أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم دعوها فإهنا منتنة

ويف جمتمعانا قسموا الناس إىل خطوط فهذا خط كذا وهذا خط كذا ونسـوا أن اهللا 

للقضـاء عـىل العنرصـيات اجلاهليـة والعصـبيات املنتنـة ^  طفيقد بعـث سـيدنا املصـ

ــاحلق الغضــب  ،العصــبية القبليــة للقبيلــة والقتــال للقبيلــة واحلــب والــبغض للقبيلــة ب

 : كام قال أحدهم ،وبالباطل

ــوت ــة إن غ ــن غزي ــا إال م   وهــل أن
 

  غويــت وإن ترشـــد غزيـــة أرشـــد
 

 ...العصبية الطائفية فهذا شيعي وهذا زيدي وهذا حنبيل 

 : قال قائلهمالعصبية احلزبية 

ــه  ــك ل ــًا ال رشي ــاحلزب رب ــت ب ــــاين  آمن ــــه ث ــــًا مــــا ل ــــة دين   وبالعروب



 
 

 

  

فمن كان من وطنك  ،العصبية القومية العصبية الوطنية فاحلب عىل أساس املواطنة

يف حني ال حتمل هذا الشعور جتاه أخ مسلم من  ،كان مسلًام أو فاسقًا أو كافراً  به سواءً حت

 .دك ولو كان من أتقى الناسغري بال

 : قال قائلهم

ــــٍة  ــــل مل ــــىل ك ــــدمها ع ــــالدك ق   ب

ــدة  ــرب وح ــنح الع ــًا يم ــوين دين   حب

ــــا  ــــٍر يوحــــد بينن ــــالم عــــىل كف   س
 

  ومن أجلها أفطر ومن اجلها صـم 

  وســريوا بجــثامين عــىل ديــن بــرهم 

ـــنم    ذو أهـــالً وســـهال بعـــده بجه
 

قيم بدالً منها رصح ون  نية قويةما احلل إال أن ننطلق مجيعًا بقلب واحد وأخوة إيام

اإليامن الذي جيتمع حتت لوائه مجيع املؤمنني إخوانًا متحابني تربط بينهم رابطة واحـدة 

 .ة اإلسالميجوشيجة واحدة وهي رابطة اإليامن ووش

أن نكون مجيعًا يدًا واحدة وقلبـًا واحـدا نـأمر بـاملعروف وننهـى عـن املنكـر ننرصـ 

 ،]٢٢:املجادلـة[ ُأْولَئَِك ِحْزُب اهللاَِّ َأال إِنَّ ِحْزَب اهللاَِّ ُهـُم املُْْفلُِحـونَ : ع الظاملنمناملظلوم و

نرصـة نجتمع ونتوحد ونلتقي مـن أجـل اهللا ولـدين اهللا فهـذا ال يسـمى حتـزب ولكـن 

 ..]١٠٣: آل عمران[ َواْعتَِصُموا بَِحبِْل اهللاَِّ َمجِيًعا: بحبل اهللا قال تعاىل وأخوة واعتصام

لينتهـني أقـوام عـن «: منذرًا أمته بقوله عليـه الصـالة والسـالم^  هاهو املصطفي

 .]»٢/٣٦١« أمحد حسن، أخرجه[»ن أهون عىل اهللا من اجلعالنتفاخرهم بآبائهم أو ليكونُ 

أنا : انتسب رجالن عىل عهد رسول اهللا فقال أحدمها: قال عن أيب بن كعب 

انتسـب رجـالن عـىل عهـد «: ^  ال رسـول اهللافق .فمن أنت ال أم لك ،فالن بن فالن



  

  
  

  

  
  »٧«ت  رة اات  

: أنا فالن ابن فالن حتى تسعة، فمن أنت ال أم لـك؟ قـال: ، فقال أحدمهاموسى 

أن هـذين املنتسـبني، : فأوحى اهللا إىل موسى : أنا فالن ابن فالن ابن اإلسالم، قال

املنتسـب إىل  أما أنت أهيا املنتمي إىل تسعة من النار، فأنت عارشهم، وأما أنـت يـا هـذا

 .»اثنني يف اجلنة فأنت ثالثهام يف اجلنة

فالــذل واهلــوان والتشــتت واالنقســام والتقاتــل والتنــارص كــام كــانوا يفعلــون يف  

هذه هي العقوبـة اإلهليـة للـذين أعرضـوا عـن مبـادئ اإلسـالم  .اجلاهلية قبل اإلسالم

خـوة اإليامنيـة اإلسـالمية مبادئ املساواة وميزان التقـوى واأل .اخلالدة الرفيعة السامية

هذه هي العقوبة اإلهليـة  وألواهنمالتي جتمع بني سائر املسلمني عيل اختالف أجناسهم 

 .ملن ذهبوا جيرون الهثني وراء العنرصيات اجلاهلية املنتنة

 .فإن أكرمكم عند اهللا أتقاكممن أراد أن يكون أكرم الناس فليتق اهللا  

 .فليكن بام يف يدي اهللا أوثق مما يف أيدي الناسالناس  غنىمن أراد أن يكون أ

 فإن من يتوكل عىل اهللا فهو حسبه  ،أقوى الناس فليتوكل عىل اهللامن أراد أن يكون 

 تقوى اهللا هي اخلوف  ،والتقوى أن جتعل بينك وبني عذاب اهللا وقاية

 .تقوى اهللا أن يعبد فال يكفر ويذكر فال ينسى

أحسابنا وأنسابنا وأصولنا ال تقدمنا بني يدي اهللا قيد أنملـة ومـا واهللا أن  

 .يعزنا ويرفعنا عند اهللا إال أعاملنا الصاحلة وأخالقنا احلسنة

إن األخوة اإلسالمية تفـوق مجيـع الصـالت والقرابـات تتجـاوز بـذلك  

: ^  ويقول ،]١٠:احلجـرات[ َوةٌ إِنََّام املُْْؤِمنُوَن إِْخ : احلدود اجلغرافية والروابط األرضية



 
 

 

 ،هذا هو الشعار الذي جيب أن يرفـع ،»املسلم أخو املسلم« ،»املؤمن للمؤمن كالبنيان«

 .ومن أجله يعادى ،ومن أجله حيب

اتقـوا اهللا يف أنفسـكم ال ُتنِْشـئُْوا صـغاركم عـىل التعصـب  ،أهيا املربـون ،أهيا اآلباء

عىل املبادئ الكريمة واخلصال احلميدة التي دعانـا بل رّبوهم  ،واالفتخار لغري اإلسالم

 .إليها ديننا القويم

اللهم أصلح القلوب واألعامل وأصلح ما ظهر منا وما بطن، واجعلنا مـن عبـادك 

اللهم إنا نعوذ بك من الغواية والضاللة، اللهم ثبتنا عىل دينك، اللهـم آمنـا . املخلصني

ألمور، اللهم خذ بنواصينا إىل ما حتب وترىض، يف أوطاننا، اللهم أصلح األئمة ووالة ا

اللهم صل وسلم عىل عبدك . وزينا برمحتك بالرب والتقوى واجعلنا من عبادك املهتدين

 .ورسولك حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
  

  

  
  ادة إ ان 

 

 

 .وأشكره وقد تأذن بالزيادة ملن شكر، احلمد هللا كثريًا كام أمر 

 .اهللا وحده ال رشيك له عىل رغم أنف من جحد وكفر إالال اله وأشهد أن 

وســلم عــىل عبــدك  ّل اللهــم صــ، وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســوله ســيد البرشــ 

 .السادة الغرر وأصحابهورسولك حممد وعىل اله 

 .الناس اتقوا اهللا تعاىل حق التقوى وراقبوه يف الرس والعلن أهيا 

 باهللا ؟ االتصاليمنع القلوب من ما الذي 

  :قريب غري بعيد كام قال تعاىل  ما الذي حيول بينها وبني معرفته ؟ مع أنه

اِع إَِذا َدَعانِ    ]١٨٦:البقرة[ َوإَِذا َسأَلََك ِعبَاِدي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

  عالقتنا مع ربنا جل وعال ؟ما سبب البعد واالنقطاع والوحشة التي نشعر هبا يف

َكالَّ َبـْل   :انه الران املحيط بالقلوب هو الذي يغلق الطريق بيننا وبينها قال تعاىل

 ]١٤:املطففني[ َراَن َعَىل ُقُلوِهبِْم َما َكاُنوا َيْكِسبُونَ 

   

 هل يف قلوبنا حياة؟

 هل قلوبنا تنبض بذكر اهللا ؟

 اهللا ؟ هل صدورنا تنرشح لطاعة

 ما هي عالمات القلب احلي ؟

 .ما هي العالمات التي يستدل هبا الشخص أن يف قلبه حياة



 
 

 

ثَُلهُ  َكَمن النَّاسِ  ِيف  بِهِ  َيْمِيش  ُنوًرا لَهُ  َوَجَعْلنَا َفأَْحيَيْنَاهُ  َميْتًا َكانَ  َمن َأوَ  : قال تعاىل  مَّ

 ّمنَْها بَِخاِرٍج  لَيَْس  الظُُّلَامِت  ِيف 

يوم خيرج من ظلامت الرحم والـبطن  األولامليالد ،يف هذه احلياة ميالدان نلإلنسا

املـيالد حيصـل  اوهـذ،سعة الدنيا إىلخيرج من ضيق البطن ،نور هذه احلياة إىلواملشيمة 

  . إنسانلكل 

من ،نور الطاعة إىلللمؤمن يوم خيرج من ظلامت املعصية  إالوامليالد الثاين ال يقع 

 .باهللا واألنسسعة الطاعة  إىلالضياع واملعايص  ضيق الوحشة والغربة

َح اهللاَُّ َصْدَرهُ   :رسول اهللا قال تعاىل قال قلت يا عن ابن مسعود   َأَفَمْن َرشَ

قلنا .»إذا دخل النور القلب انرشح الصدر وانفتح«كيف انرشاح الصدر؟قال  ]٢٢:الزمر[

ر اخللـود والتجـايف عـن دار الغـرور دا إىل اإلنابـة« :قـال. رسول اهللا وما عالمة ذلك يا

 »واالستعداد للموت قبل نزوله

 الوجل وزيادة خفقان القلب ورسعة رضباته عند ذكر اهللا قال تعاىل  -١

يَْت َعَليْ  
ْم َوإَِذا ُتلِ ْم إِيَامًنا إِنََّام املُْْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذكَِر اهللاَُّ َوِجَلْت ُقُلوُهبُ ِهْم آياُتُه َزاَدْهتُ

ُلونَ  ِْم َيتََوكَّ   ]٢:األنفال[ َوَعَىل َرهبِّ

 :قال تعاىل .Qخشوع القلب عند ذكر اهللا  -٢

ـقِّ َوال َيُكوُنـوا   ْم لِـِذْكِر اهللاَِّ َوَمـا َنـَزَل ِمـَن اْحلَ َشـَع ُقُلـوُهبُ ِذيَن آَمنُوا َأْن َختْ َأَملْ َيأِْن لِلَّ

ْم َوَكثٌِري ِمنُْهْم َفاِسُقونَ َكالَِّذيَن أُ   وُتوا الْكِتَاَب ِمْن َقبُْل َفطَاَل َعَليِْهُم األََمُد َفَقَسْت ُقُلوُهبُ

 .وخشوع القلب أي خضوعه وذلته وانكساره  ]١٦:احلديد[

 .حضور القلب يف الذكر والصالة -٣



  

  
  

  

  
  ادة إ ان 

 .زيادة خشوع القلب بعد كل عبادة -٤

وهي حالوة مل يشـعر هبـا يف ،  ناإليامصاحب القلب احلي يذوق طعم حالوة  -٥

 حـالوة هبـن وجد، فيه ُكنَّ  من ثالث«:مالك بن أنس رواهفيام  :^حياته يقول 

 وأن، هللا إال حيبـه ال املـرء ُحيبَّ  وأن، سوامها مما إليه أحبَّ  ورسوله اهللا يكون أن: اإليامن

 ]عليه متفق[ .»النار يف ُيلقى أن يكره كام، منه اهللا أنقذه إذ بعد، الكفر يف يعود أن يكره

ا باهللا ريض من اإليامن طعم ذاق«^ وقال    »رسـوالً  وبمحمـد دينًـا وباإلسالم رب�

 .]مسلم رواه[

تفقدوا احلالوة يف ثالثة الصالة والذكر وقراءة القرآن فإن «:ويقول احلسن البرصي 

 .»وجدتم وإال فأعلموا أن الباب مغلق

ويظهر ،  Qبالقرب احلقيقي من اهللا ومن عالمات القلب احلي شعور صاحبه  -٦

 األنـسدرجـة  إىلذلك يف مناجاته ودعائه ويزداد هذا القرب يومًا بعد يوم حتى يصل 

 .به سبحانه والتلذذ بمناجاته

 فـاإليامنفليس معنى هـذا أننـا لسـنا مـؤمنني  العالماتإذا مل نشعر هبذه  

حلظات يشعر فيها بقرٍب حقيقي من اهللا  وتأيت عىل البعض،موجود بفضل اهللا يف قلوبنا 

ــا اهللا  ــري  لالســتمرارإال أن هــذه اللحظــات ال تســتمر طــويالً و ولــذلك دعان عــىل اخل

 .والطاعة واالستجابة ملا حييي القلوب

ــيكُ  : قــال تعــاىل يِ ــا ُحيْ ُســوِل إَِذا َدَعــاُكْم ملَِ ــوا اْســتَِجيبُوا هللاَِِّ َولِلرَّ ــِذيَن آَمنُ ــا الَّ َ ْم َياَأهيُّ

ونَ  ُه إِلَيِْه ُحتَْرشُ  .]٢٤:األنفال[ َواْعَلُموا َأنَّ اهللاََّ َحيُوُل َبْنيَ املَْْرِء َوَقْلبِِه َوَأنَّ

الذي ال حيمل قلبًا حيًا يقظًا قد يتأثر بالطاعات والعبادات وخاصة يف رمضان  إن 

وقتي رسعان ما يزول بعد وقد يشعر بلذة وراحة وسعادة ولكنه تأثر ، ة واحلج لعمروا



 
 

 

 .الدخول يف دوامة احلياة

 .يف قلوبنا اإليامنالسبب يف ذلك هو ضعف  

ام يتأخر عن صالة اجلامعة وقّلـ، اهللا  أراديتكاسل عن أداء الطاعات كام إنه من  -١

 .يسلم واإلماميفيق إال ويف أثناءها تتزاحم عليه اخلواطر فال  ،اإلمامأوهلا مع  حيرض

 :الضعيف اإليامنصاحب 

ال يستيقظ لصالة الصبح يف موعدها باملسجد وعندما يفـتح عينيـه جيـد ضـياء  -٢

الشمس قد مأل الكون حوله دون أن يصيل الفريضة وال جتده مستشعرًا حجم املصـيبة 

 .التي حلقت به

ُتغلـق املالئكـة املنـرب و اإلمـامصالة اجلمعة ُمتـأخرًا بعـد أن يصـعد  إىليذهب  -٣

 .الصالة إىلت فيها أسامء املبكرين بسجالهتا التي ُكت

يرتك الكثري من السنن بدعوى أنه ال حساب عىل تركها فال تراه ُيصيل الرواتب  -٤

 .وال صالة الضحى وال صالة االستخارة

 :الضعيف اإليامنصاحب 

رسعان مـا  والدعاء ويشعر بثقل اللسان فإذا ما رفع يده بالدعاء األذكاريرتك  -٥

 .يقبضها الن قلبه يف واد ولسانه يف واد آخر

هيجر القرآن وإن قرأه فباللسان فقط يمر بآيات الوعد والوعيـد فـال يتـأثر هبـا  -٦

 .قلبه وال تدمع عيناه

يكثر اللغو وتزداد عنده جلسات السهر والسـمر واللهـو وضـياع الوقـت ويف  -٧



  

  
  

  

  
  ادة إ ان 

 .والنميمة واالستهزاء والغمزوتكثر الغيبة  األشخاصهذه املجالس ُتنتهك حرمات 

يتعلق قلبه بالـدنيا فيفـرح إذا زاد الرصـيد مـن املـال والـذهب  اإليامنضعيف  -٨

 .وحيزن عند نقصانه

ــعيف  -٩ ــامنض ــاد  اإلي ــب اجله ــل عنــده ح ــح ويق ــرص والش ــزداد عنــده احل ي

 .واالستشهاد يف سبيل اهللا

ويقل احللم والعفو وتكثر الفضاضة يزداد الغش بني املسلمني يف معامالهتم -١٠

 .والغلظة ويقل الرتاحم

اللهم قوي إيامننا وارفع درجاتنا وبـيض وجوهنـا وثقـل موازيننـا برمحتـك يـارب 

 .العاملني

ونفعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات ، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

 ولكم ولسائر املؤمنني فاستغفروه انـه أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل، والذكر احلكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، احلمد هللا عىل إحسانه

، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله الداعي إىل رضـوانه، وحده ال رشيك له تعظيًام لشأنه

 .وسلم تسليًام كثًريا، ه وإخوانهصىل اهللا عليه وعىل آله وأصحاب

 ؟ إيامننالعالج لضعف ا ما 

ـٌة  :Qقـال اهللا . تدبري القرآن العظيم -١  ُل ِمـَن الُْقـْرآِن َمـا ُهـَو ِشـَفاٌء َوَرْمحَ َوُننَـزِّ



 
 

 

 . ]٨٢:اإلرساء[ لِْلُمْؤِمنِنيَ 

تـدبر فيهـا وعقـل معانيهـا ومعرفة أسامئه وصفاته وال، Qاستشعار عظمة اهللا  -٢

واستقرار هذا الشعور يف القلب ورسيانه إىل اجلوارح لتنطق عن طريق العمل بام وعاه 

القلب فهو ملكها وسيدها وهي بمثابة جنوده وأتباعه فـإذا صـلح صـلحت وإذا فسـد 

 . فسدت

ــاِدهِ  :قــال اهللا تعــاىل :طلــب العلــم الرشــعي -٣ ــَام َخيَْشــى اهللاََّ ِمــْن ِعبَ  الُْعَلــَامءُ  إِنَّ

 . ]٢٨:فاطر[

  :ؤدي إىل زيادة األيامنالتي  تلزوم حلق الذكر  -٤

ال يقعدن قوم يذكرون اهللا إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة ونزلـت « :^قال 

 ]رواه مسلم [ .»عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن عنده

مـة عليهـا وهـذا مـن االستكثار من األعامل الصاحلة وملء الوقت هبـا واملداو -٥

ُكـْم َوَجنَّـٍة َعْرُضـَها  :لقولـه تعـاىل ،أعظم أسباب العالج َوَسـاِرُعوا إَِىل َمْغِفـَرٍة ِمـْن َربِّ

َمَواُت َواألَْرُض   .]١٣٣:آل عمران[ السَّ

ــَام  :و قـال اهللا تعــاىل ُكــْم َوَجنَّـٍة َعْرُضــَها َكَعــْرِض السَّ ِء َســابُِقوا إَِىل َمْغِفـَرٍة ِمــْن َربِّ

 . ]٢١:احلديد[ َواألَْرضِ 

ومـا يـزال عبـدي يتقـرب إىل « :عـن ربـه يف احلـديث القـديس، ^يقول الرسـول 

  ]البخاري[ »بالنوافل حتى أحبه

ــي  ــال  :^وقــد ســئل النب ــب إىل اهللا ؟ ق ــل«أي األعــامل أح ــا وإن ق رواه [ »أدومه

 ]البخاري

  :تنويع العبادات --٦

أحتـب أن يلـني قلبـك وتـدرك « :^قال له رجل يشكو قسوة قلبه ف^  أتى النبي



  

  
  

  

  
  ادة إ ان 

حاجتك ؟، أرحـم اليتـيم وامسـح رأسـه، وأطعمـه مـن طعامـك، يلـني قلبـك وتـدرك 

  ]رواه الطرباين وله شواهد[ .»حاجتك

أكثـروا ذكـر هـادم اللـذات يعنـي « :^، يقـول الرسـول :اإلكثار من ذكـر املـوت -٧

 ] ١٢١٠رواه الرتمذي وهو يف صحيح اجلامع [ »املوت

من األمور بالغة األمهية يف عالج ضعف اإليامن ذكر اهللا تعاىل وهو جالء القلوب و-٨

ا الَِّذيَن  :وهو روح األعامل الصاحلة وقد أمر اهللا به فقال، وشفاؤها عند اعتالهلا َ َياَأهيُّ

 . ]٤١:األحزاب[ آَمنُوا اْذُكُروا اهللاََّ ِذْكًرا َكثًِريا

أقرب « :^قال  :Qن مناجاة اهللا واالنكسار بني يديه ومن األمور التي جتدد اإليام-٩

 ]رواه مسلم[ .»ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

ُقـوا اهللاََّ َولْتَنْظُـْر َنْفـٌس َمـا  :حماسبة النفس يقول جل وعال -١٠ ـا الَّـِذيَن آَمنُـوا اتَّ َ َياَأهيُّ

َمْت لَِغدٍ   .]١٨:احلرش[ َقدَّ

كام  يفعلهامن أقوى األسباب التي ينبغي عىل العبد أن  Qفإن دعاء اهللا ، وختاماً  -١١

إن إليامن ليخلق يف جوف أحدكم كام خيلق الثوب فاسألوا اهللا أن جيدد « :^قال النبي 

 )]. ٥٦/ ٢صحيح اجلامع ( رواه الطربانى واحلاكم وهو يف [ »اإليامن يف قلوبكم

 :فقـال دى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابهعىل رسول اهل -  - هذا وصلوا

ا الَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيامً  نَّ إِ  َ  اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 .]٥٦:األحزاب[

وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـة ، اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد

 .اشدينالر
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 امللك احلق املبني ، احلمد هللا رب العاملني وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له

 .يت لك لبيك قد لبّ ،إهلنا ما أعدلك مليك كل من ملك 

  .لبيك إن احلمد لك وامللك ال رشيك لك

 .سألك أنت له حيث سلك لوالك يارب هلك  ما خاب عبدٌ 

 .مد لك وامللك ال رشيك لك لبيك إن احل

 .والليل ملَّا أن حلك والسابحات يف الفلك وكل من أهل لك سبَّح أو لبى فلك 

 .لبيك إن احلمد لك وامللك ال رشيك لك 

 .يا خمطئًا ما أغفلك عجل وبادر أجلك اختم بخٍري عملك 

 .لبيك إن احلمد لك وامللك ال رشيك لك

وارمحنا وعافنـا واعـف  اساعة استجابة فأغفر لناللهم إن اليوم يوم مجعة والساعة 

 .اللهم اعتقنا من النار يا عزيز يا غفار،عنا 

صـىل اهللا عليـه ، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله إمام املتقني وقدوة اخللـق أمجعـني

 .وعىل آله وصحبه وسلم تسليًام كثرياً 

َيـا : قال تعاىل، ه يف الدنيا واآلخرةفإن من اتقاه وقاه وحفظ، فاتقوا اهللا 

ُقـوا اهللاََّ َحـقَّ ُتَقاتِـِه َوال َمتُـوُتنَّ إِالَّ َوَأْنـتُْم ُمْسـلُِمونَ  ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ َ ، ]١٠٢:آل عمـران[ َأهيُّ

َمْت : وقال تعاىل ا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اهللاََّ َولْتَنْظُْر َنْفٌس َما َقدَّ َ ُقـوا اهللاََّ إِنَّ اهللاََّ  َيا َأهيُّ لَِغـٍد َواتَّ

 .]١٨:احلرش[ َخبٌِري بَِام َتْعَمُلونَ 

وتعرضوا لنفحـات اهللا اجلـواد الكـريم ، اغتنموا ساعات العمر وحلظاته 



  

  
  

  

  
    

فإن هللا مواسم خريات يغفر فيها الـذنوب واخلطيئـات ويقيـل العثـرات ويتجـاوز عـن 

فـاهللا اهللا إخـويت أن تفـوتكم هـذه  ،اعف احلسـناتالسيئات ويعظـم فيهـا األجـر ويضـ

واهللا جيعلنــي وإيــاكم مــن ، واألنفــاس معــدودة، فــاألعامر حمــدودة، املواســم اخلــّريات

 .املسارعني للخريات وهلا سابقني

ورسورنا اليـوم كبـري وسـعادتنا ، اليوم فرحتنا عظيمة فرحتنا ال توصف 

وعيد احلجيج  »يوم اجلمعة«يوم بني عيدين عيد األسبوع إذ مجع اهللا لنا يف هذا ال، بالغة

يوم عرفـة ويـوم النحـر وأيـام منـى عيـدنا أهـل «: ^بعرفات اليوم كام قال ذلك النبي 

 ]) ١٤٨/  ١( والرتمذي )  ٢٤١٩( أخرجه أبو داود [ »اإلسالم

 الشـاهد الـذي أقسـم اهللا بـه يف، اجـتامع الشـاهد واملشـهود يف هذا اليوم 

هو يوم وعرفة واملشهود هو يوم اجلمعة كام ثبت ، ]٣:الربوج[ َوَشاِهٍد َوَمْشُهودٍ : قوله

الشـاهد يـوم عرفـة، «: موقوفًا ومرفوعًا يف مسند اإلمام أمحد ذلك عن أيب هريرة 

وقد اجتمع بحمد اهللا اليوم الشـاهد واملشـهود يـوم عرفـة ويـوم  »واملشهود يوم اجلمعة

 .اجلمعة

ْفِع َوالَْوْترِ : رفة هو الشفع الذي أقسم اهللا به يف قولهويوم ع   ]٣:الفجر[ َوالشَّ

يوم خرج يف حجة الوداع ومعه مائـة وعرشـون  ^يف هذا اليوم وافق حجة النبي 

كلهـم ، عن يمينه وعن شـامله ومـن خلفـه ومـن أمامـه ، ألف مسلم موحد أو يزيدون 

 .يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك

 اإلسـالم، قواعـد فيهـا أرسـى التـيخطبته اجلامعة الشـافية الكافيـة  وخطب فيهم

روى مسـلم يف كـام فقـال ، املسـلمني حرمـات فيهـا وعّظـم اجلاهلية، قواعد فيها وهدم

 حـرام وأمـوالكم دمـائكم إن«: خطب الناس يف يوم عرفة فقـال ^صحيحه أنَّ النبيَّ 

 أمـر مـن يشء كـل أال. ذاهـ بلـدكم يف هـذا شـهركم يف هـذا، يـومكم كحرمة عليكم،



 
 

 

 دم دمائنا من أضع دم أول وإن موضوعة، اجلاهلية ودماء موضوع قدمي حتت اجلاهلية

 موضوع، اجلاهلية وربا هذيل، فقتلته سعد بني يف مسرتضعاً  كان احلارث بن ربيعة ابن

 النسـاء، يف اهللا فـاتقوا كلـه، موضـوع فإنـه املطلـب، عبد بن العباس ربا أضع ربا وأول

 يـوطئن أال عليهن ولكم اهللا، بكلمة فروجهن واستحللتم اهللا، بأمانة أخذمتوهن كمفإن

 علـيكم وهلـن مـربح، غـري رضبـا فـارضبوهن ذلـك فعلـن فإن تكرهونه، أحدا فرشكم

 بـه، اعتصـمتم إن بعـده تضـلوا لـن مـا فـيكم تركت وقد باملعروف، وكسوهتن رزقهن

 وأديـت بلغـت قـد أنـك نشـهد: قـالوا ؟قـائلون أنـتم فام عني تسألون وأنتم اهللا، كتاب

. اشـهد اللهـم النـاس إىل وينكتهـا السامء، إىل يرفعها السبابة بإصبعه: فقال ونصحت،

 ، »أشهد اللهم. اشهد اللهم

ربـا اجلاهليـة .. كل أمور اجلاهلية التي ختالف الرشع حتت قدميه^ ووضع النبي 

 .ومحية اجلاهلية موضوع، وتربج اجلاهلية موضوع، موضوع

أمهية اإلخوة يف حياة املسلمني فاملسلم أخو املسلم ال يظلمـه وال ^ كام بني النبي 

 .خيذله وال حيقره

فقد ثبت يف الصحيحني عـن عمـر بـن اخلطـاب ، يوم مبارك يومكم هذا 

يا أمري املؤمنني آيـة يف كتـابكم لـو علينـا معرشـ اليهـود : أن رجالً من اليهود قال 

الْيَْوَم َأْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوَأْمتَْمُت : أي آية؟ قال: ذلك اليوم عيدًا فقال نزلت الختذنا

إين ألعلـم « :قـال عمـر ،  ]٣:املائـدة[ َعَليُْكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اِإلْسـالَم ِدينًـا

فة يوم ، قائم بعر^اليوم الذي نزلت فيه واملكان الذي نزلت فيه أنزلت عىل رسول اهللا 

 .»اجلمعة

ففي مثل هذا اليوم نزلت هذه اآلية العظيمة التي تدل عىل إكامل الدين لنا مـن اهللا 

وإن مل يرجـع ، فال يقبل من أحد ديـن سـواه، وأتم علينا النعمة وريض لنا اإلسالم ديناً 



  

  
  

  

  
    

 .والنار جزاؤه ومثواه، فاجلنة عليه حرام

بـريه والصـالة عـىل نبيـه ومصـطفاه يف هذا اليوم أكثـروا مـن ذكـر اهللا وهتليلـه وتك

 .وقراءة القرآن

يوم عرفة يوٌم تتجىل فيه عظمة اهللا و قدرته فهو سبحانه يسمع دعاء كل هـؤالء يف 

وقٍت واحد ويف صعيٍد واحـد يسـمع دعـاء كـل هـؤالء يف وقـت واحـد عـىل اخـتالف 

ئل ويعطي كـل واحـد سـؤله دون أن ختـتلط عليـه املسـا، ألواهنم وألسنتهم وأجناسهم

واحلاجات أو ختفى عليه األصوات والكلامت سبحانه هو السميع البصري العيل اخلبـري 

 .الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور

َمَواِت َواألَْرِض َواْخـتِالُف َألِْسـنَتُِكْم َوَألْـَوانُِكْم إِنَّ ِيف َذلِـَك   َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ

 . ]٢٢:الروم[ َآلَياٍت لِْلَعاملِِنيَ 

: فيقـوليوم عرفة يوم املباهاة فـاهللا الكـريم اجلـواد يبـاهي بأهـل املوقـف مالئكتـه 

ــادي أتــوين ُشــ« أخرجــه مســلم يف  »عثاً غــربًا أشــهدكم أين قــد غفــرت هلــمهــؤالء عب

 .الصحيح

والناس فيه يستقبلون عثراهتم ويبكون ويتوجهون إىل اهللا بقلوب خاشـعة وفـيهم 

 وفيهم من يرجع كام أتى أو رشا مما أتى ،املقبولون ومن سواهم

ويدعو  ،د وجهه وخييب سعيه وحيثو عىل رأسه الرتابيوم عرفة يوٌم الشيطان يسوّ 

يغيظه ما يرى من اجتامع املسلمني يف عرفات وما ينزل ،بالويل والثبور وعظائم األمور 

العباس بن  عن. ]١٥٦١٨[اإلمام أمحد يف مسنده   يرو،عليهم من موالهم من الرمحات 

فلام كان  ،دعا عشية عرفة ألمته باملغفرة والرمحة فأكثر الدعاء  ^مرداس أن رسول اهللا 

أن تبسم فقـال بعـض ^ فلم يلبث النبي  ،من الغد دعا غداة املزدلفة فعاد يدعو ألمته

يا رسـول اهللا بـأيب أنـت وأمـي ضـحكت يف سـاعة مل تكـن تضـحك فيهـا فـام : أصحابه



 
 

 

 Qتبسمت من عدو اهللا إبليس حـني علـم أن اهللا «: نك؟ قالأضحكك أضحك اهللا س

قد استجاب يل يف أمتي وغفر للظامل، أهوى يـدعو بـالثبور والويـل وحيثـو الـرتاب عـىل 

 .»رأسه فتبسمت مما يصنع جزعه

 . إن عدو اهللا إبليس ما رؤي يف يوم أحقر وال أصغر وال أغيظ منه يوم عرفة

ما من يوم أكثـر مـن أن «: ^فقد قال النبي ، لناريوم العتق من ا: يوم عرفة إخويت

 ]رواه مسلم[ »يعتق اهللا فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة

يـوم يـذل فيـه املؤمنـون ، يوم خوف وخشوع وخشية من اهللا ويوم عرفة 

يلحـون بخـري الـدعاء ، لرهبم خمبتني يوم البكـاء واالنكسـار بـني يـدي الغفـور الـرحيم

ال إله إال اهللا وحده ال رشيك لـه، لـه امللـك «: والنبيون من قبله ^ال النبي وبخري ما ق

ليعلنـوا بـذلك صـدق  .]رواه الرتمذي وحسـنه األلبـاين[ »وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير

 .فال يدعون غريه وال يرجون سواه، والئهم هللا وتوحيدهم إياه

نفعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات و، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املؤمنني فاستغفروه انـه ، والذكر احلكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، احلمد هللا عىل إحسانه

، شهد أن حممًدا عبده ورسوله الداعي إىل رضـوانهوأ، وحده ال رشيك له تعظيًام لشأنه

 .وسلم تسليًام كثًريا، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وإخوانه

يف هذا اليوم يغفر اهللا ملـن صـام مـن غـري احلجـيج السـنة التـي قبلهـا والسـنة التـي 

 .مه وهو اجلواد الكريمما أحلم اهللا عىل عباده وما أكر - إخويت - فال إله إال اهللا، بعدها



  

  
  

  

  
    

، واملغفرة يف هذا احلديث وغريه تشمل كام قال أهل العلم لصـغائر الـذنوب فقـط 

 .أما الكبائر فال يغفرها اهللا إال بالتوبة النصوح

أحد أسـالفنا رافعـًا يديـه فقد وقف ، ويف يوم عرفة مواقٌف عحيبة لسلفنا الصالح

مـا أرشفـه مـن موقـف «: وقال آخـر. »أجيل اللهم ال ترد أهل املوقف من «:بعرفة قائالً 

 .»وأرجاه ألهله لوال أين فيهم

مل ال تـدعو؟ : وقف أحد الصاحلني بعرفة فمنعه احلياء من ربه أن يـدعوه فقيـل لـه

 .فبسط يديه ووقع ميتاً ، هذا يوم العفو عن الذنوب: فقيل له، أجد وحشة: فقال

س وبكائهم عشـية عرفـة أنه نظر إىل تسبيح الناوروي عن الفضيل بن عياض 

يعنـي سـدس درهـم أكـان . فقال أرأيتم لـو أن هـؤالء صـاروا إىل رجـل فسـألوه دانقـاً 

 .واهللا للمغفرة عند اهللا أهون من إجابة رجل هلم بدانق: قال، ال: يردهم؟ قالوا

عـىل  عشـية عرفـة وهـو جـاٍث  جئت إىل سفيان الثوري  وقال ابن املبارك 

الـذي يظـن أن اهللا ال : من أسوأ هذا اجلمع حاالً؟ قال: ت لهركبتيه وعيناه تذرفان فقل

 .يغفر له

 .الشمس ههذا اليوم أفضل يوٍم طلعت في

ترشـق شمسـه عـىل أقـوام مثقلـني ، هذا اليوم املبارك يـوٌم ترشـق شمسـه وتغيـب 

 .بالذنوب والعيوب فتغيب وقد حتاتَّت الذنوب وسرتت العيوب

قواٍم يف مهوم وغموم وكروب وتغيب شمسـه وقـد زالـت يوٌم ترشق شمسه عىل أ

 .ست الكروباهلموم وُنفِّ 

يوٌم ترشق شمسه عىل أصحاب أسقام وآالم وتغيب وقد تبددت األسقام وزالت 



 
 

 

 .اهللا اكرب يا له من يوٍم عظيم، اآلالم 

ال تــرى فضــالً لعــريب عــىل  ،مجــع املســلمني عــىل صــعيٍد واحــد مال الــه إال اهللا يــو

كلهم وقفـوا ،ال ترى فضالً لقـوي عـىل ضـعيف،ترى فضالً لغني عىل فقري ال،أعجمي

وقـد أتـاه ، صـعيدالوقفـوا بـني يـدي اهللا يف ذلـك ،جـل جاللـه  هبني يدي اهللا فقراء إليـ

 .والقوي ضعيفا، والغني فقريا ،والعزيز ذليال، الكريم ُمهانا

 .يا اهللا فال ُيردهم سبحانه خائبني كلهم يقول يا اهللا

 .ارمحنا يا ارحم الرامحنياللهم 

 

 .من فاته يف هذا العام القيام بعرفة فليقم هللا باحلق الذي عرفه

 .ومن عجز عن املبيت بمزدلفة فليبيت عزمه عىل طاعة اهللا الذي قربه وأزلفه

 .فليذبح هواه هنا، ومن مل يقدر عىل نحر هديه بمنى

بيت فإنه أقرب إىل من دعاه ورجـاه فليقصد رب ال، ومن مل يصل إىل البيت العتيد

 .من حبل الوريد

فـاحرص ، يوم الفرح بطاعة اهللا تعاىل، يوم الثج والعج، يوم النحر، غدًا يوم العيد

أخي عىل شهود صالة العيد مع املسلمني والتكبري مـن فجـر يـوم التاسـع إىل آخـر أيـام 

لـك األرض يـوم القيامـة ولتظهـر لتشـهد ،ولتأيت من طريق وترجع من آخر ، الترشيق

 .عزة املسلمني ولتلقى إخوانك املسلمني فتسلم عليهم

فتـذبح األضـحية ، وال تأكل شيئًا قبل الصالة حتـى ترجـع بعـد الصـالة واخلطبـة

 ^وتأكل منها كام كان يفعل املصطفى 

وجتنــب يف اختيــار األضــحية العــوراء والعرجــاء واملريضــة واهلزيلــة والعضــباء ، 



  

  
  

  

  
   

وإذا ، وقم بذبحها بنفسـك،أكرمها وأسمنها وأغالها ثمنًا األضاحي  وأفضل، ءواهلتام

فـال حتـد السـكني ، وأرفـق باألضـحية عنـد ذبحهـا، وكلت أحدًا غريك فال بأس بذلك

وال تـذبح ، وحـّد شـفرتك قبـل ذبحهـا، ومكنها من األكل والرشب قبل ذلك، أمامها

يء واحللقـوم وأحـد العـرقني وجيـب عنـد ذبحهـا قطـع املـر، واحدة بحرضة األخـرى

 .اللذين يف العنق أو كليهام

، وآخر يتصدق به عىل الفقراء، وآخر هيدى، ثلث يؤكل، والسنة يف تقسيمها ثالثاً 

، )يوم الثالث عرش من ذي احلجة(أيام الترشيق ووقت الذبح بعد صالة العيد إىل آخر 

ســيئاتكم  عــنكمر كفــأن ي نصــوحًا عســى ربكــم توبــةً  وتوبــوا إىل اهللا

 .جتري من حتتها األهنار ويدخلكم جناٍت 

 .تفلحوا وتسعدوا يف الدنيا واآلخرة، وعظِّموا شعائَره، سبحانه هاتقوو

عظيم أال وهو الصالة والسـالم عـىل النبـي  ثم اعلموا أن اهللا جلَّ وعال أمرنا بأمرٍ 

اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا  نَّ إِ  :فقال فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه .^ الكريم

ا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَليِْه َوَسلُِّموا َتْسلِيامً  َ  .]٥٦:األحزاب[ َأهيُّ

اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد، وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـة 

 .الراشدين
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هلـم طـرق اهلدايـة  وأوضح،مرضاته سبيال  إىلل لعباده املتقني سهّ  احلمد هللا الذي

وكتـب يف قلـوهبم ،له فأقروا له بالعبودية ومل يتخـذوا مـن دونـه وكـيال  واختذهم عبيداً 

 .دينا وبمحمد رسوال وباإلسالمبروح منه ملا رضوا باهللا ربا  وأيدهم اإليامن

ن ببيــان ســنن املرســلني كفــيال احلمــد هللا الــذي أقــام يف أزمنــة الفــرتات مــن يكــو 

بأنه ال تزال فيها طائفة عىل احلق ال يرضـهم مـن خـذهلم وال مـن  األمةواختص هذه ،

اهلدى  إىليدعون من ضل ،ولو اجتمع الثقالن عىل حرهبم قبيال  أمرهخالفهم حتى يأيت 

 النــاس هــدياً  أحســنفهــم ،وحييــون بكتابــه املــوتى ،رصــون بنــور اهللا أهــل العمــى ويبِّ 

جاهل ال يعلم طريق رشده  ومن ضالٍ ، أحيوهقد  إلبليس فكم من قتيلٍ ،قومهم قيال وأ

وابتغاء مرضاته ،يف اهللا  جهاداً ،ومن مبتدع يف دين اهللا بشهب احلق قد رموه ،قد هدوه 

 .للزلفى لديه ونيل رضوانه وجناته  وبيناته وطلباً ،حلججه عىل العاملني  وبياناً 

، اشــهد هبــا مــع الشــاهدين وحــده ال رشيــك لــه شــهادةً اهللا  إالال الــه  أنواشــهد 

مه والـدين له واحلرام ما حرّ احلالل ما حلّ  أنليوم الدين واشهد  دةً وأدخرها عند اهللا عُ 

 .ال ريب فيها وان اهللا يبعث من يف القبور  وان الساعة آتيةٌ ،ما رشعه 

صـدوق الـذي عبده املصطفى ونبيه املرتىض ورسوله الصادق امل حممداً  أنواشهد  

رمحـة للعـاملني وحجـة للسـالكني  أرسـله،يـوحى  إن هو إال وحـٌي ،ال ينطق عن اهلوى 

 . أمجعنيجة عىل العباد وُح 

ــالةً  ــاهرين ص ــني الط ــه الطيب ــىل آل ــه وع ــىل اهللا علي ــةً  فص ــدوام الســموات  دائم ب



  

  
  

  

  
  إ دل 

 .واالرضني

   

نعـيش يف ظالهلـا زهـرة ، ^مع زهرة نقطفها من بستان املصطفى  وإياكمسنقف 

 .ونقتبس من نورها ونستنشق عبريها

إنه احلديث الذي أخرجه ، سنعيش يف هذه الدقائق مع حديٍث مبارك نتأمل معانيه

  :قال^  النبيعن  : الشيخان وأمحد والنسائي عن أيب هريرة

إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة اهللا،  :سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله« 

جل قلبه معلق باملسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجالن حتابـا يف اهللا فاجتمعـا ور

عىل ذلك وافرتقا عليه، ورجل ذكر اهللا خاليًا ففاضت عينـاه، ورجـل دعتـه امـرأة ذات 

إين أخاف اهللا رب العاملني، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال : منصب ومجال فقال

 .]تفق عليهم[ »تعلم شامله ما تنفق يمينه

والطـواف ، ومبارك فأيام األسبوع سـبعة، وعدد السبعة حمبوب يف اإلسالمسبعة  

، والسـاموات سـبع واالرضـني سـبع، ورمي اجلـامر سـبع، سبعة أشواط والسعي سبعة

أحدكم فليغسله سبع مرات أوالهن بالرتاب  إناءيف  الكلبوسبعة يظلهم اهللا وإذا ولغ 

ورسـوله  Qواختـار اهللا ، ألنه وتر واهللا حيب الـوتر، بعةوكثري ما يعلق الشارع بعدد س

 .عليه الصالة والسالم هذا العدد

هـم سـبعة أصـناف وليسـوا سـبعة أفـراد؛  -كام يقول أهل العلـم-وهؤالء السبعة 

م البقية من األمم ومن األلوف املؤلفة هـذا رِ فإذا اكتملوا ُح ، ألهنم لو كانوا سبعة أفراد

فكل من عـدل يف ، يأيت يف صنف اإلمام العادل آالف.. صنافولكنهم سبعة أ، الفضل

حتى يقول ابن تيميه ، وحتى لو كان يف بيته، أو أمري خاصة، سواء كان أمري عامة، رعيته

فـإذا صـحح األسـتاذ لطـالبني فعـدل . من عدل بني طالبني فهـو إمـام عـادل: يف فتاويه



 
 

 

فإن خان حرم وكان ، ال ظل إال ظله بينهام؛ فهو من هؤالء الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم

 . ممن جار يف احلكومة عند اهللا 

، فاإلمام العادل يأيت منـه آالف مؤلفـة، فهؤالء السبعة أصناف وليسوا بأفراد: إذاً  

ن واهلدى والصالح يأيت منـه آوالقر اإليامنى عىل بوالشاب الذي نشأ يف عبادة اهللا وتر

يأيت منهم ، حتابا يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليهوكذلك الرجالن اللذان ، آالف مؤلفة

 . ألوف مؤلفة

والذي ينبغي عـىل املـؤمن أن حيـرص كـل احلـرص أن تكـون فيـه صـفة مـن هـذه 

 ، وهي سهلة ويسريه عىل من يرسها اهللا عليه، الصفات إذا مل تكن فيه صفتان أو ثالث

 

دقة ختفيها حتى ال تعلم شاملك ما قد تقوم من جملسك يا عبد اهللا هذا فتتصدق بص

وتنزل دمعـات ،تنفق يمينك فتكون من السبعة أو تنـزوي يف زاوية فتـذكر اهللا وتتبـاكى

 .وغريها من الصفات خاشعة من خشية اهللا فتكون من السبعة ،

وأرضـاه اخلليفـة األمـوي الـذي  إن عمر بـن عبـد العزيـز : ولذلك يقولون 

: ومنهـا، أنه نشـأ يف عبـادة اهللا: منها، اجتمعت فيه صفات، يعترب من اخللفاء الراشدين

وال يبعـد أنـه ذكـر اهللا خاليـًا : ثـم قـالوا، ق باملساجدعلّ أن قلبه مُ : ومنها، أنه إمام عادل

اجتمع معهم يف حمبة اهللا وفارقهم ، وال يبعد كذلك أنه أحب قومًا يف اهللا، ففاضت عيناه

 . إىل غري تلك الصفات... عىل حمبة اهللا

فال ظل يوم القيامة ويوم العـرض إال ، ظله يوم ال ظل إال ظله يفسبعة يظلهم اهللا 

وال ، فإنـه ال يوجــد هنـاك مظلــة، وال كنـف إال كنفــه، وال يفء إال فيئـه تعــاىل، ظـل اهللا

 . وال يشء يقي من حر الشمس التي تدنو من الرءوس، وال ظالل، شجر
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تبدلت فيـه األرُض غـَري  الذي، اليوم الرهيب ذلك .. اليوُم يوُم القيامة. .

يوم الصاخة يوم احلاقة يوم هـم بـارزون ال خيفـى عـىل اهللا مـنهم ..األرض والسمواُت 

واخــتلط البُرشــ ، ودنــت الشــمس مــن الــرءوس.. والزحــام كثــري، احلــر شــديد ،يشء

فام أحوجهم إىل شئ من ظل ، واجلميع يبحث عن خمرج لشدة هول املوقف، بالوحوش

 ..فف عنهم عناء ما هم فيهخي

يـوم أن تـدنو الشـمس مـن ، ويشتد فيه الكـرب، يف يوم عصيب يعظم فيه اخلطب

فمـنهم ، فيكون الناس عىل قدر أعامهلم يف العرق، اخللق حتى تكون منهم كمقدار ميل

ومـنهم ، ومنهم من يكون إىل حقويـه، ومنهم من يكون إىل ركبتيه، من يكون إىل كعبيه

 .عفوك يا اهللا، ُرمحاك يا رب. رق إجلامامن يلجمه الع

سبحان اهللا أناس يف ذلك املوقف تتقطع حلوقهم من العطش  كٌل بحسب عمله يا

  .هذا ما جتزون ما كنتم تعملون .^وأناس يرشبون من حوض املصطفى 

هؤالء الذين اصطفاهم .. ظل اهللا  يفوىف هذه األثناء وقفت فئة قليلة من الناس 

يا ..وبام اتصفوا به من مجيل اخلالل، حياهتم الدنيا يفموا من صالح العمل دّ بام ق Qاهللا 

 .اهللا اجعلنا منهم

وكان ، إمام خاف اهللا يف رعيته وعدل فيهم، عادل إمامٌ : أول هذه األصناف السبعة

كـام كـان يفعـل رجـال األمـة األوائـل ، وأخذ بحق املظلوم من الظامل، شفيقا هبم رحيامً 

 .^  خلفاء رسول اهللا

طبة خالفته والتي أوردها ابـن كثـري يف البدايـة يف ُخ  يقول أبو بكر الصديق 

أهيـا النـاس، فـإين قـد وليـت : :أمـا بعـد «: يقول بعد أن محد اهللا وأثنـى عليـه، والنهاية

عليكم ولست بخريكم، فإن أحسنت فأعينوين، وإن أسـأت فقومـوين، الصـدق أمانـة، 

قوي عنـدي حتـى أزيـح علتـه إن شـاء اهللا، والقـوي والكذب خيانة، والضعيف منكم 



 
 

 

فيكم ضعيف حتى آخذ احلق إن شاء اهللا، ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل اهللا إال رضهبم اهللا 

بالــذل، وال ُيشــيع قــوم قــط الفاحشــة إال عمهــم اهللا بــالبالء، أطيعــوين مــا أطعــت اهللا 

ي كلامت اإلمام العادل هذه ه. »ورسوله، فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم

 .أيب بكر الصديق وأرضاه

بل هو كل من ييل ، ليس املقصود منه احلاكم فقط - إخوة اإليامن - واإلمام العادل

إن اإلمام يف هـذا احلـديث هـو «: يقول بعض أهل العلم، ام أو رئيساً كَ يكون فيه َح  أمراً 

 .»إليه يف يشء من أمور املسلمني وكِّل كل من

ويف أي ، ويف األمــة، ويف الــدائرة، ويف املدرســة، ادل يكــون يف البيــتواإلمــام العــ

راٍع وكلكـم  كلكـم« :الصـحيحنيولذلك يقول عليه الصـالة والسـالم كـام يف ، مكان

 . »مسئول عن رعيته

والعدالة  هي اإلنصاف ،ويتحقق اإلنصاف بإعطاء كـل ذي حـق حقـه ،مـن غـري 

تفرقة بني شخص وشخص ،وحماسبة امليسء واملقرص عىل قدر إساءته وتقصريه من غري 

 .إعنات وال حماباة 

الذي  اإلمام العادل هو الذي مجع األمرين العدالة يف نفسه ،والعدل يف حكمه فهو

تبع أمر اهللا  ،فيضع كل يشء يف موضعه من غـري إفـراط وال تفـريط ،وال تأخـذه يف اهللا 

 . لومة الئم 

إن اإلمــام العــادل هــو زمــام األمــور ،ونظــام احلقــوق ،وقوتــه أم 

احلدود ،والقطب الذي عليه مدار الدنيا ،وهو محـى اهللا يف أرضـه  وظلـه املمـدود عـىل 

 .نترص مظلومهم  وينقمع ظاملهم ،ويؤمن خائفهم عباده ،به ي

واإلمام إذا سلم من الظلم ال يزامحه احد يف فضيلته ،وتعلو مرتبته مرتبة قّوام الليل 
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وصّوام النهار ،الّن نفع هـؤالء ال يتعـداهم ونفعـه يتعـدى ،إذ بعدلـه يتعبـد املتعبـدون 

 .اهللا بعبادة الكل ،ويسافر التاجرون ،ويشتغل بالعمل املتعلمون فكأنه عبد 

صـنفان إذا صـلحا صـلحت األمـة ،وإذا فسـدا :ولذلك يقول سفيان الثوري 

 .السلطان والعلامء :فسدت األمة 

وهـو الـذي ، هـو أعـدل مـن خلـق اهللا، ^م هذا فأعدل األئمة رسـول اهللا لِ إذا عُ 

 بـل، وأنصف من نفسه، حكم عىل نفسه قبل أن حيكم عليه غريه عليه الصالة والسالم

اللهـم مـن سـببته أو ! يـا أهيـا النـاس «:كان يف آخر أيامه يقف عىل املنرب ويقول للنـاس

من سببته أو شتمته أو ! يا أهيا الناس: شتمته أو رضبته، اللهم اجعلها كفارة له، ثم قال

رضبته، أو أخذت شيئاً من ماله، فليقتص مني اليوم، قبـل أال يكـون درهـم وال دينـار، 

 .فرتاد املسجد بالبكاء يف عهده عليه الصالة والسالم، »منه هذا عريض فاقتصوا

حق عىل اإلمام أن حيكم بام أنزل اهللا، وأن يؤدي األمانة، فإذا فعل «: قال عيل 

 .»ذلك فحق عىل الناس أن يسمعوا له وأن يطيعوا وأن جييبوا إذا دعوا

إىل عنقه حتى يطلقه ومن ويل أمر عرشة فام فوقهم جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان  

قال رسول .^هكذا ورد اخلرب عن سيد البرش حممد بن عبد اهللا ، عدله أو يوبقه جوره

 »إن املقسطني عند اهللا عىل منابر من نور، الذين يعدلون يف حكمهم وما ولّـوا« :^اهللا 

خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبـونكم، وتصـّلون علـيهم « :^وقال أيضاً  ]رواه مسلم[

ـــوهنم ويصـــلّ  ـــوهنم ويبغضـــونكم، وتلعن ـــذين تبغض ـــتكم ال ـــيكم، ورشار أئم ون عل

رواه [ »ال، ما أقاموا فيكم الصالة«: أفال ننابذهم ؟ قال: قالوا يا رسول اهللا، »ويلعنونكم

 .]مسلم

ومن عدل اإلمـام عـدم اختـاذه للحجـاب األرشار الـذين ال يمّكنـون النـاس مـن  



 
 

 

البطانة التي متنع اخللق عـن ويل ، جاهتم إليهمالدخول عىل والة أمرهم وال يرفعون حا

فالصادق كاذب والكاذب صادق ورد  األمرالبطانة التي ُتغري احلقائق عند ويل ، أمرهم

من واله اهللا شيئاً من أمور املسـلمني فاحتجـب عـنهم «: قوله^ يف احلديث عن النبي 

 داود أبـو[»لقيامـةدون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب اهللا دون حاجته وخلته يوم ا

مـا مـن إمـام أو واٍل يغلـق بابـه دون حاجـة النـاس وخلـتهم إال « :^وقال . ]والرتمذي

 .])١٨١٩٦(٤/٢٣١أخرجه أمحد [ »احتجب اهللا دون خلته وحاجته ومسكنته

أما إذا كثر اخلصوم وازدمحوا عىل احلاكم أو دخلوا عليه بغري إذنه فال بأس بـردهم 

 .خول مع اختاذ احلصانة التي تكفل أمن املجتمع بإذن اهللاوإغالق الباب لرتتيب الد

ونفعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات ، بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم

أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املؤمنني فاستغفروه انـه ، والذكر احلكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، عىل إحسانه احلمد هللا

، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله الداعي إىل رضـوانه، وحده ال رشيك له تعظيًام لشأنه

 .وسلم تسليًام كثًريا، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وإخوانه

األمـة فليتـق اهللا وليعـدل؛ إن كـان مـديرًا يف ه اهللا أمرًا مـن أمـور هـذه كل من والّ  

، أو مسئوالً وأمريًا يف سـفر، أو موظفًا أو رائدًا يف بيته، أو مسئوالً يف احلكومة، مدرسة

أو إمامًا عامًا أو قاضيًا؛ فليعلم أنه يأيت يوم القيامة إما عادالً يظله اهللا يف ظلـه أو جـائرًا 

سلمني شيئًا يف إدارة أو مؤسسة أو عمل صغري أو وكل ممن ويل من أمر امل.Qيتلفه اهللا 

كبري فشق عليهم أو رفق هبم ليعلم كل مسلم خطورة أمور هتاون هبـا النـاس اليـوم ومل 
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اللهم من ويل من أمر أمتي شيئاً فشق «: ^وهو قوله ، يعلموا عظم األمانة التي محلوها

 . ]مسلم[ »ارفق بهعليهم فاشقق عليه، ومن ويل من أمر أمتي شيئاً فرفق هبم ف

^ له النبي  دعا رفق بمن توىل هبم قليال كانوا أو كثرياً من 

 . ^عليه النبي  دعاومن شق عىل من توىل عليهم 

 .إىل أن نستظل يف ظل الرمحن، ما أحوجنا مجيعا، 

وهـو ، عـادلإىل اإلمـام ال يف كـل عرصـ ويف كـل مرصـ أال ما أحوج األمة املسـلمة

 .وكذا كل من ويل شيئا من أمور املسلمني فعدل فيه، صاحب الوالية العظمى

مـن غـري إفـراط ، هو الذي يتبع أمر اهللا بوضع كل يشء يف موضعه، اإلمام العادل

ويعـالج ، ويـوايس فقـريهم، م جاهلهمعلِّ يُ ، والرعية أبناؤه، فهو أبو الرعية، وال تفريط

والضعيف قوي حتـى يأخـذ احلـق ، حتى يأخذ احلق منه يرى القوي ضعيفاً ، مريضهم

 .له

أن ،  فأرسـل إىل احلسـن البرصـي، اخلالفـة ولقد ويل عمر بن عبد العزيز 

اعلم يا أمري املـؤمنني أن اهللا «: فكان مما كتب له احلسن، يكتب إليه بصفة اإلمام العادل

عي الشفيق عىل إبلـه، جعل اإلمام العادل، قوام كل مائل، وقصد كل جائر، وهو كالرا

الذي يرتاد هلا أطيب املراعي، ويذودها عن مراتع اهللكة، وُيِكنّها من أذى احلر والقر، 

، تسهر بسهره، وتسكن رهاً ، ووضعته كُ رهاً وهو كاألم الشفيقة، والربة بولدها، محلته كُ 

و بســكونه، واإلمــام العــادل يــا أمــري املــؤمنني، ويص اليتــامى، وخــازن املســاكني، وهــ

 .كالقلب بني اجلوارح، تصلح اجلوارح بصالحه وتفسد بفساده

واإلمام العادل، يا أمري املؤمنني، هـو القـائم بـني اهللا وبـني عبـاده، يسـمع كـالم اهللا 

وُيسمعهم، وينظر إىل اهللا وُيرهيم، وينقاد إىل اهللا ويقودهم، فال تكن، يا أمـري املـؤمنني، 



 
 

 

استحفظه ماله وعيالـه، فبـدد املـال، ورشد العيـال، فيام ملكك اهللا كعبد ائتمنه سيده، و

 ....فأفقر أهله، وفرق ماله

واعلم، يا أمري املؤمنني، أن اهللا أنزل احلدود ليزجـر هبـا عـن اخلبائـث والفـواحش؛ 

وأن اهللا أنزل القصاص حياًة لعباده؛ فكيـف إذا قـتلهم مـن ! فكيف إذا أتاها من يليها؟

   !يقتص هلم؟

  

ملؤمنني، املوت وما بعده، وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه، فتزود له واذكر، يا أمري ا

 .وملا بعده من الفزع األكرب

واعلم، يا أمري املؤمنني، أن لك منزالً غري منزلك الذي أنت فيه، يطول فيه ثواؤك، 

ويفارقك أحباؤك، يسلمونك يف قعره فريًدا وحيًدا، فتزود له ما يصحبك يوم يفر املرء 

 .وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه من أخيه

واذكر، يا أمري املؤمنني، إذا ُبعثر مـا يف القبـور، وحصـل مـا يف الصـدور، فـاألرسار 

 .ظاهرة، والكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها

فاآلن، يا أمري املؤمنني، وأنت يف مهل قبل حلول األجل وانقطاع األمـل، ال حتكـم 

اهللا بحكم اجلاهلني، وال تسلك هبم سبيل الظاملني، وال تسلط  يا أمري املؤمنني، يف عباد

املستكربين عىل املستضعفني، فـإهنم ال يرقبـون يف مـؤمن إال� وال ذمـة، فتبـوء بـأوزارك 

وأوزار مع أوزارك، وحتمل أثقالك وأثقاالً مع أثقالك، وال يغرنك الذين يتنعمون بـام 

 .هاب طيباتك يف آخرتكفيه بؤسك، ويأكلون الطيبات يف دنياهم بإذ

ال تنظر إىل قدرتك اليـوم، ولكـن انظـر إىل قـدرتك غـًدا، وأنـت مأسـور يف حبائـل 

املوت، وموقوف بني يـدي اهللا يف جممـع مـن املالئكـة والنبيـني واملرسـلني، وقـد عنـت 

 ».الوجوه للحي القيوم

ة مـن فتنـ عادل خري من مطـر وابـل ،وإمـام غشـوم خـريٌ  إمامٌ  :وقال بعض احلكامء
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 .  تدوم

 .يوم ال ظل إال ظلك حتت ظل عرشكاللهم أظلنا  

 العدل حتقيق يف الذروة عليهم اهللا رضوان اهللا رسول أصحاب بلغ لقد: 

 كانـت ولكنهـا تتحقـق، ال عليـا ُمثُـل وال وصايا، جمرد ذلك يكن ومل األرض، واقع يف

 ومل بعـد، مـن وال قبـل مـن مثلـه يةالبرشـ تشهد مل واقعا اليومية حياهتم واقع من واقعا

 .املنرية احلقبة تلك يف إال املستوى ذلك يعرف

 الـنامذج تلـك فمـن مستفيضـة، كثـرية املجـال هذا يف التاريخ وعاها التي واألمثلة

 هيـودي عند فوجدها عنده عزيزة كانت درعا افتقد  طالب أيب بن عيل أن الرائعة

 أمـري رشيـح فسـأل املـؤمنني أمـري اخلليفـة هـو يومئـذ وعيل..  رشيح قاضيه إىل فقاضاه

 . »أهب ومل أبع ومل درعي، الدرع«: فقال قضيته عن املؤمنني

 الـدرع: متالعبـاً  هـذا فرد املؤمنني؟ أمري يقول فيام تقول ما: اليهودي رشيح فسأل

 فيلتفـت] منتصفها من العصا يمسك أن يريد[ بكاذب عندي املؤمنني أمري وما! درعي

 وهـذه..  ادعـى مـن عىل البينة! العدل هكذا إنه! بينة؟ من هل املؤمنني، أمري إىل رشيح

 مل الـذي ،  عـيل مـن مرفوعـة تكـن وإن..  البينـة مـن فيها البد القضاء إىل دعوى

 املسـتعيل وهـو درع، أجل من اهللا عىل يكذب أن يعقل ال والذي قط، كذب عنه يعرف

! رشيح صدق«: قال! أروع كان  عيل جواب ولكن! األرض متاع كل عىل

 كيف للقايض يقل مل! يغضب مل!! بينة مايل..  املتجرد املؤمن بساطة يف هكذا »!بينة مايل

 أمـري كموقـف رائعـاً  موقفـا رشيـح موقف وكان اهللا؟ رسول صاحب وأنا البينة تطلب

! !املـؤمنني أمـري املـدعي عنـد البينـة وجود لعدم لليهودي بالدرع حكم لقد..  املؤمنني

 يـا: ليقول خطوات بعد عاد ثم! نفسه يصدق يكاد ال وهو ومىض الدرع الرجل وأخذ

 ال أن أشـهد! أنبياء أخالق هذه إن عليه؟ فيقيض قاضيه إىل يقاضيني املؤمنني أمري!! هللا



 
 

 

 بعـريك مـن خرجـت املـؤمنني، أمري يا درعك الدرع! اهللا رسول حممدا وأن اهللا، إال إله

 !!لك فهي أسلمت إذا أما:  عيل فيقول..  افأخذهت فاتبعتها األورق

 لـه ودفـع األعـراب مـن رجل من فرساً   اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري ابتاع

 عطـب فيـه ظهر حتى طويال بالفرس يبتعد كاد ما لكنه به، ومىض فرسه ركب ثم ثمنه

 هفإن فرسك خذ: للرجل وقال انطلق حيث من عائداً  به فانثنى اجلري مواصلة عن عاقه

 . صحيحاً  سليامً  منك بعته وقد املؤمنني أمري يا أخذه ال: الرجل فقال! معطوب

 رشيــح بيننــا حيكـم :الرجــل فقــال ،امًكـَح  وبينــك بينــي اجعـل: عمــر فقـال

 إىل الفـرس وصـاحب املؤمنني أمري عمر فاحتكم ،رضيت: عمر ،فقال الكندي

 سـليامً  الفرس أخذت هل: الوق عمر إىل التفت األعرايب مقالة رشيح سمع فلام رشيح

 ُرد أو املؤمنني أمري يا اشرتيت بام احتفظ رشيح فقال نعم،: عمر فقال املؤمنني؟ أمري يا

 عـىل حتكـم كيـف وقال وجهه يف زجمر هل ذلك عند عمر موقف كان ماذا! أخذت كام

 قـوٌل ! هكـذا؟ إال القضـاء وهل: قال ولكن كال! القبيل؟ هذا من شيئا أو املؤمنني أمري

 ]بترصف ٣٤صور من حياة التابعني ص[. عدل كمٌ وُح  فصل،

 فسـبقه مرصـياً  سـابق حممـد اسـمه ابـن ولـه ة،  العـاص بن عمرو مرص أمري كان

 بـن حممـد فقـال، هـذا فسبق، األمور والة خيول تسبق اخليول بعض وأحياناً  املرصي،

 املرصـي هبفـذ رضبـه، ثـم! األكـرمني ابـن وأنا أتسبقني! خييل يسبق خيلك:  عمرو

 األب، ليـؤدب وبأبيه، به عيلَّ :  عمر فقال اخلرب، وأخربه عنه اهللا ريض عمر إىل يشتكي

 والصــحابة، واقــف واملرصــي واســتدعاه ابنــه ألدب -نظــره يف- مؤدبــاً  كــان لــو ألنــه

 .جلوس

 



  

  
  

  

  
  إ دل 

 الدرة وأخذ، أرضاً  فبطحهم أخذهم ثم، أحد وابنه عمرو وبني بيني حيول ال واهللا: قال

 هبـا، يـؤدَّب التي الرمحن، رقية الدرة وهذه الرءوس، من -دائامً - الشياطني جختر التي

 .مربحاً  رضباً  وابنه العاص بن عمرو فرضب

 اجلمركـة هذه كانت متى ،» أحراراً  أمهاهتم ولدهتم وقد الناس استعبدتم متى «: وقال

 الناس؟ عقول عىل

 ني؟الراكع الساجدين املسلمني وجوه عىل الرضب هذا كان متى

 الرخصة؟ هذه أعطاكم من

 اهللا؟ هو هل

 .أمجعني عنهم اهللا ريض رشدهم إىل فعادوا فأدهبم حرام، هذا إن

 لألمة، وأرضاه عنه اهللا ريض عمر لهامثّ  التي العدل صور من رائعة صورة فهذه

ـا َجَعْلنَـاَك َخلِيَفـًة ِيف األَْرِض َفـاْحُكْم  :يقول لداود  Qواهللا  َبـْنيَ َيـاَداُوُد إِنَّ

َوى َفيُِضلََّك َعْن َسبِيِل اهللاَِّ إِنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اهللاَِّ  قِّ َوال َتتَّبِِع اْهلَ ـْم النَّاِس بِاْحلَ َهلُ

َساِب   .]٢٦:ص[ َعَذاٌب َشِديٌد بَِام َنُسوا َيْوَم اْحلِ

 بـاحلق النـاس بني احيكمو أن األمور لوالة وجل عز اهللا من وصية هذه «:قال ابن كثري

 تعـاىل اهللا  توعـد وقد ، سبيله عن فيضلوا عنه يعدلوا وال وتعاىل تبارك عنده من املنزل

 .الشديد والعذاب األكيد بالوعيد احلساب، يوم سبيله،وتناسى عن ضل من

 :وينادي اهللا تعاىل عىل املؤمنني برضورة تطبيق العدل فقال تعاىل 

ا الَِّذيَن آَمنُ  َ اِمَني بِالِْقْسـِط ُشـَهَداء هللاِِّ َولَـْو َعـَىل َأنُفِسـُكْم َأِو الَْوالِـَدْيِن َيا َأهيُّ وْا ُكوُنـوْا َقـوَّ

قوا الذين أهيا يا، َواألَْقَربَِني   بالعـدل، قـائمني كونوا برشعه، وعملوا ورسوله اهللا صدَّ

 أو هـاتكم،وأم آبـائكم عىل أو أنفسكم، عىل كانت ولو تعاىل، اهللا لوجه للشهادة مؤدين

 مـنكم، هبـام أوىل تعـاىل اهللا فإن ؛فقًريا أو غني�ا عليه املشهود شأن كان مهام أقاربكم، عىل



 
 

 

 حترفـوا وإن العـدل، تـرك عـىل والتعصب اهلوى حيملنَّكم فال صالحهام، فيه بام وأعلم

 ا،بكتامهن أو أدائها برتك عنها تعرضوا أو حقيقتها، غري عىل هبا فتأتوا بألسنتكم الشهادة

 .هبا وسيجازيكم أعاملكم، بدقائق عليًام  كان تعاىل اهللا فإن

 هتـدأ وال احلياة تستقيم ال وبدونه العدل عىل قائمة احلياة هذه إن: 

 األسباب تعمر وبالعدل والرعية، الراعي َيسعد فبالعدل القلوب، تسكن وال النفوس،

 وفساد الديار، خراب وبالظلم واجلزئية، ةالكلي املصالح عىل التعاون وحيصل الدنيوية،

 .والبغضاء العداوات وحصول الفتن، أبواب وفتح األحوال،

يبكي يف ليلة من الليايل وتبكي زوجته لبكائه وتسأله تعاىل عمر بن عبد العزيز 

 :يف اليوم التايل مـا يبكيـك ؟ فقـال توليـت أمـر املسـلمني ومـررت عـىل قـول اهللا تعـاىل

ُْم َمْسئُولُونَ  َوقُِفوُهمْ   .]٢٤:الصافات[ إِهنَّ

 و بـه مـا الفقـر مـن وبـه بطنه اجلوع قرض قد أعرايب يأتيه عمر ابن اخلطاب 

 :ويقول رأسه عىل يقف

 قسمأُ .. جنة الزمان ذا يف لنا وكن.. وأمهن بنايت ُس اكْ .. اجلنة جزيت اخلري عمر يا

 .. لتفعلن باهللا

 :قال ؟ماذا يكون أفعل مل وإن قال

 .. ألمضني حفص أبا إذاً 

 األعطيـات تكـون يـوم.. لتسـألن عـنهن واهللا :قـال؟ مـاذا يكون مضيت وإذا قال

 .جنة إىل وإما نار إىل إما.. بينهن املسئول وموقف.. منة

 وأرضـاه  حليتـه عـىل دموعـه رفـتذ أن إال وأرضـاه  عمـر يملـك فلم

 تكــون ليـومٍ  هـذا خـذ وقـال ردائـه خلــع أن إال كـان فـام ،بيتـه يف شـيئاً  جيـد ومل ودخـل

 Q  اهللا مراقبـة تكون هكذا، جنة وإما نارٍ  إىل إما بينهن املسئول وموقف منة عطياتاألُ 



  

  
  

  

  
  إ دل 

 .Q اهللا تقوى تكون وهكذا

 .حني يكون الرسول  ص قدوته وأسوته :أوالً 

هـا ، فإقامـة حـد مـن حـدود اهللا حني يقيم حدود اهللا وال جيامل أحدًا يف إقامت:ثانياً 

 .خري من مطر أربعني ليلة

 اهللا رسـول قـول شعارنا يكون أن ينبغي:ال ُيفّرق بني احد يف تطبيق العدل : ثالثاً 

 النبي فقطع رسقت التي املخزومية يف عنه اهللا ريض زيد بن أسامة حبه شفع عندما^ 

 إذا أهنـم قـبلكم كـان مـن كأهلـ إنام اهللا حدود من حد يف أتشفع«: قال حيث يدها^ 

 عليـه أقـاموا الوضـيع فـيهم رسق وإذا احلد عليه يقيموا ومل تركوه الرشيف فيهم رسق

 . ]ومسلم البخاري رواه»يدها لقطعت رسقت حممد بنت فاطمة أن لو واهللا احلد

 .به  قعىل اإلمام آن يضع كل يش يف موضعه الالئ :رابعاً 

 . وال رعيته فاهللا سائله عام اسرتعاهعىل اإلمام   أن يتفقد أح :خامسا

 وهنيئا لإلمام يوم يكون عادال فثالثة ال تدر دعوهتم كام روى امحد والرتمذي

 املظلوم ودعوة العادل واإلمام يفطر، حتى الصائم دعوهتم ترد ال ثالثة«: ^قوله 

 بعد لوو ألنرصنك وعزيت: الرب ويقول السامء أبواب هلا وتفتح الغامم فوق اهللا يرفعها

 .»حني

 املقسـطني إن«: ^ اهللا رسول قال: قال العاص بن عمرو بن اهللا عبد عنو

 .]مسلم رواه[»   ولّوا وما وأهليهم حكمهم يف يعدلون الذين نور من منابر عىل اهللا عند

 ^  اهللا رســول ســمعت: قــال محــار بــن عيــاض عــن كــذلك مســلم وروى



 
 

 

 ذي لكـل القلـب رقيق رحيم ورجل موفق مقسط سلطان ذو: ثالثة اجلنة أهل«: يقول

 .» عيال ذو متعفف وعفيف ومسلم قربى

 :فقـال عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا َعَليْـِه َوَسـلِّ  نَّ إِ  َ  ُموا َتْسـلِيامً اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 .]٥٦:األحزاب[

اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد، وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـة 

 .الراشدين
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 دة ا  ٌب م  

 

هللا ذي القوة املتني، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم، نشـهد أن ال إلـه  مداحل

هو حي ال يموت، بيده وله احلمد، حييي ويميت، إال اهللا وحده ال رشيك له، له امللك و

 . اخلري وهو عىل كل يشء قدير

بحاميتك  واكألنااللهم احرسنا بعينك التي ال تنام، واحفظنا بعزك الذي ال يضام، 

 . يف الليل والنهار يف الصحارى واآلجام

من كانـت « :ونشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا حممدًا عبد اهللا ورسوله، القائل

اآلخرة مهه جعل اهللا غناه يف قلبه، ومجع له شمله، أتته الدنيا وهي راغمة، ومـن كانـت 

»الدنيا مهه جعل اهللا فقره بني عينيه، وفرق عليه شمله، ومل يأته من الدنيا إال ما قـدر لـه

 صىل اهللا عليـه وعـىل آلـه الطـاهرين وصـحابته ].٢/٦٣٣حسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة [

الغر امليامني، ومن سـار عـىل درهبـم واسـتن سـنتهم، واقتفـى أثـرهم بإحسـان إىل يـوم 

 .الدين

ــِذيَن اي ــا الَّ َ ــواَأهيُّ ــلُِمونَ  آمن ْس ــتُم مُّ ــوُتنَّ إِالَّ َوَأن ُ ــِه َوالَ َمت ــقَّ ُتَقاتِ ــوْا اهللاََّ َح ُق آل [ اتَّ

ُقـوْا َربَّ  اي :وقال تعاىل.]١٠٢:عمران ا النَّاُس اتَّ َ ْفـٍس وَأهيُّ ِحـَدٍة اُكـُم الَّـِذى َخَلَقُكـْم ّمـن نَّ

َحاَم َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَام ِرَجاالً َكثِرياً َونَِساء َواتَُّقواْ اهللاََّ الَِّذى َتَساءلُوَن بِِه َواألَرْ 

 .]١: النساء[ إِنَّ اهللاََّ َكاَن َعَليُْكْم َرقِيباً 

 

إنه احلديث الذي أخرجه الشيخان وأمحد ، الل احلديث املباركظيف  اكموإيال زلنا 



 
 

 

 :قال^  النبيعن  والنسائي عن أيب هريرة

إمام عادل، وشاب نشأ يف عبادة اهللا،  :سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله« 

جتمعـا ورجل قلبه معلق باملسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجالن حتابـا يف اهللا فا

عىل ذلك وافرتقا عليه، ورجل ذكر اهللا خاليًا ففاضت عينـاه، ورجـل دعتـه امـرأة ذات 

إين أخاف اهللا رب العاملني، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال : منصب ومجال فقال

 .»تعلم شامله ما تنفق يمينه

 »عبادة ربه يفشاٌب نشأ  «ووقفتنا اليوم مع الصنف الثاين 

شـباب هـم ، ليس يف عبـادة هـواه وال شـهواته زال دنيـاه »ة ربهعباد يفشاٌب نشأ «

عرفـوا احليـاة  شـباٌب ، وهم الفجـر هلـذا الـدين، ^كبة حممد ووهم ك، نجوم التوحيد

 .وعرفوا أهنم سوف يقفون بني يدي عالم الغيوب

وفـراغهم قبـل شـغلهم ، وحياهتم قبل مـوهتم، شباب اغتنموا شباهبم قبل هرمهم

 .وغناهم قبل فقرهم ،وصحتهم قبل سقمهم

 األقوالحيبه اهللا من  كل ماوهي العبادة بمعناها الصحيح  »عبادة ربه يفشاٌب نشأ «

العبادة التي يستعمل فيها جسمه وروحه ووقته وماله وما ، الظاهرة والباطنة واألفعال

يظلـه اهللا حتـت ظـل عرشـه  أنوبذلك استحق ، أنعم اهللا به عليه يف مرضاة ربه وخالقه

 .ال ظل إال ظلهيوم 

  »عبادة ربه يفشاٌب نشأ «

ضت له املعصية وزّينها له الشيطان جتده الشاب القوي املؤمن الـذي يكـبح إن عرَ 

ويؤثر مـا عنـد اهللا مـن ، مجاح نفسه وخياف من اهللا ويمنعه دينه من ارتكاب أي معصية

 .حياة أبدية ال تفنى عىل املتاع الزائل
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  »عبادة ربه يفشاٌب نشأ «

ومـع ، الشاب الذي يرى أقرانه يف السهر واللهو والفساد وسائر املتع البهيميـةهو 

ذلك جتده املشتغل بعبادة ربه وطاعته ويسعى يف األرض لكسب املال احلـالل وإنفاقـه 

 .يف احلالل

أخرجـه أمحـد [.»بـوةإن ربك ليعجب من الشاب ليست لـه ص« :^ قال رسول اهللا

 .]والطرباين

 .ائع وحبه للشاب الطائع أشدواهللا حيب الشيخ الط

  »عبادة ربه يفشاٌب نشأ «

وعندما نقول شاب ال يضن البعض انه بعيد عن هـذا الصـنف فمرحلـة الشـباب  

وهو الذي يسعى لرتبية أبنائه ، فهو البار لوالديه،يف الغالب  األربعنيسن  إىلمن البلوغ 

والتــاجر يف ، مليــدانفالشــاب املســلم ذلــك اجلنــدي يف ا، ونفــع أمتــه، وصــغار إخوانــه

والعضــو ، والعامـل يف املصـنع، والطبيــب يف املستشـفى، والفـالح يف املزرعـة، السـوق

وإذا سمع الرش أو رآه ، وهو الذي إذا دعي إىل اخلري أجاب ولبّى، الصحيح يف املجتمع

وإن كـان ممـن يقـع عليـه اإلنكـار باليـد ، سعى لنصح مرتكبيه باللسـان والكتابـة باليـد

ويبتعد عنه إن فقد النصري من البرش وكان منكرًا ، ذلك فإنه يقوم به خري قيامويستطيع 

 .له بقلبه إن مل يستطع بلسانه أو القلم وهو وما يعني اإلنكار بالكتابة

  »عبادة ربه يفشاٌب نشأ «

إن عبادة اهللا عىل الشيخ الكبري الذي تنتابه األمراض سهلة ميرسة يف الغالب لكنها  

ولكثـرة املغريـات ، لصـحيح صـعبة ثقيلـة لطـول أملـه واسـتبعاده املـوتعىل الشـاب ا

ومـع وجـود هـذه املغريـات نجـد ، وللصحة اجلسـمية يف بدنـه، وخاصة يف هذا العرص



 
 

 

، الكثري من شبابنا متمسكني بإسالمهم عاملني به داعني إليـه مقبلـني عـىل طاعـة رهبـم

 . وهذا مما يبرش باخلري ويدعو إىل الطمأنينة واحلمد هللا

  »عبادة ربه يفشاٌب نشأ «

هنيئًا لشاب تقي تعلق قلبه بعبادة ربـه واعتـاد املسـاجد لتأديـة الصـلوات املكتوبـة 

وسار يف الطريق ، وللجلوس يف جمالس اخلري وعمل الصاحلات وقراءة القرآن وذكر اهللا

اتبـع ومـن ، ومن تعّود الطاعة يف صغره يفعلها قـادرًا عليهـا يف كـربه، الصحيح السليم

ندم حني يشيخ والت ، نفسه هواها وقاده الشيطان بزمام الشباب إىل الذنوب واملهالك

ويتوب اهللا عىل مـن ، وإن تاب فباب التوبة مفتوح، ساعة مندم إن بقي عىل ما هو عليه

 .تاب

ــاً ، وأنــداهم كفــاً ، أكــرم النــاس نفســاً   ــبهم قلب ــة، وأطي ، وأرقهــم عاطف

وحيّن عىل الصغري ، الشاب املؤمن التقي الذي جيّل الكبري وحيرتمههو ، وأصدقهم عزماً 

وال تراه إال هاشًا باّشًا طلق ، فال تسمعه إال مهنئًا أو معزيًا أو مشجعًا أو مسلِّامً ، ويرمحه

ويبعـده دينـه عـن طـيش الصـغر وإرصار ، إيامنه بمكارم األخالق حيّليه، الوجه مبتسامً 

 - ه أن يكون آمنـًا إذا فـزع النـاس أمجعـون وأن يظلـه اهللاوجدير بشاب هذا شأن، الكرب

ِْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى :حتت ظل عرشه يوم القيامة ُْم فِتْيٌَة آَمنُوا بَِرهبِّ  .]١٣:الكهف[ إِهنَّ

^ فلام اصطّف اجليش قـام النبـي ، حد للقاء املرشكنيأُ  غزوة  خرج املسلمون إىل

مل يبلغـوا احللـم حرشـوا أنفسـهم مـع  جلـيش صـغاراً فـرأى يف ا، فهو القائد، يستعرضه

للهـو مل يصـطفوا ، يريدون إعـالء كلمـة اهللا، يريدون اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل، الرجال

أشـفق علــيهم ، ^فأشـفق علـيهم النبـي ، إنـام اصـطفوا للجهـاد وللشـهادة،  واللعـب

السالم رافـع بـن وكان فيمن رده عليه الصالة و، فرد من استصغر منهم، الرحيم بأمته

فبكى سمرة ، حيسن الرماية إنه رامِ : ملا قيل رافعاً ^ثم أجاز ، خديج وسمرة بن جندب
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فبلـغ رسـول اهللا ، رافعـا وردين مـع أين أرصعـه^ أجـاز رسـول اهللا : وقال لزوج أمـه

 .فأجازه عليه الصالة والسالم، اخلرب فأمرمها باملصارعة فكان الغالب سمرة^

رأيت أخي عمري قبل : بدر يقول سعد بن أيب وقاص يف غزوة : نموذج آخر

مـا لـك يـا : فقلت، خيتبئ يف اجليش ـ: أي - يوم بدر يتوارى^ أن يعرضنا رسول اهللا 

وأنـا أحـب اخلـروج لعـل اهللا ، فـريدين ^ إين أخاف أن يراين رسـول اهللا : قال! أخي؟

مـاذا يفعـل بعـض ، تدرون كم عمره؟ ستة عرش عامـا! يريد الشهادة. يرزقني الشهادة

 . األبناء اليوم يف هذه السن؟ اهللا املستعان

فلـام رده بكـى ، فـرده لصـغره^ ض عمـري عـىل رسـول اهللا رِ فعُ : قال سعد 

فقتـل وهـو ،  سيفه من صغره مخائلفكنت أعقد : يقول فكان سعد ، ^فأجازه 

  .نال الشهادة يف سبيل اهللا تعاىل. ابن ست عرشة سنة 

ونفعني وإياكم بام فيـه مـن اآليـات ، اهللا يل ولكم يف القرآن العظيمبارك 

أقول ما سمعتم واستغفر اهللا يل ولكم ولسائر املؤمنني فاستغفروه انـه ، والذكر احلكيم

 .هو الغفور الرحيم

ما ا:  

وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا ، والشكر له عـىل توفيقـه وامتنانـه، احلمد هللا عىل إحسانه

، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله الداعي إىل رضـوانه، حده ال رشيك له تعظيًام لشأنهو

 .وسلم تسليًام كثًريا، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه وإخوانه

 رسـول جـاء إىل، جليبيبوهو يف طاعة اهللا  واأنشهاهَو أحُد الشباب الذين                   

 أُتريـُد  جليبيـب يـا«: يناصحه وهو وقال رآه، ملا والسالم، لصالةا عليه فتبسم ،^ اهللا

 وال دار، وال مـال، وال عنـدي، أرسة وال يزوجنـي، مـن: اهللا رسول يا فقال »؟الزواج



 
 

 

 بيـوت مـن البيـت ذلـك إىل اذهـب«: والسـالم الصالة عليه فقال. الدنيا متاع من يشء

 ،»تزوجـوين أن يـأمركم ،^ اهللا رسـول إن: هلـم وقـل السـالم، مني فأقرئهم األنصار،

 يف العشــائر كربيــات ومــن األرس، ســادات مــن وكــانوا البــاب علــيهم وطــرق فــذهب

 تريـد؟ مـاذا لـه فقال وعوزه، وفقره وهيئته ُجليْبيبًا ورأى البيت، ربُّ  فخرج األنصار،

 وال نسـب، ال جليبيـب؛ غـري ليتـه: قـالوا ثم فشاورها، زوجته، إىل فعاد اخلرب، فأخربه

: فقالـت التوحيـد، مدرسة يف تربت التي الصاحلة، البنت تلك فشاوروا دار، وال ل،ما

ـَك ال ُيْؤِمنُـوَن َحتَّـى َفـ :يقـول اهللا سـمعت ينإ،^ اهللا رسولِ  رسوَل  نردُّ  وهل ال َوَربِّ

ا َقَضـيَْت  ـَّ ُموَك فِيَام َشَجَر َبيْنَُهْم ُثمَّ ال َجيُِدوا ِيف َأنُفِسِهْم َحَرجـاً ِمم  َوُيَسـلُِّموا َتْسـلِيامً  ُحيَكِّ

ُة وَ  :تعاىل وقوله ـَريَ ْم اْخلِ َما َكاَن ملُِْؤِمٍن َوال ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَىض اهللاَُّ َوَرُسولُُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َهلُ

 الـذي بيته روعمّ  هبا، فتزوجْم َوَمْن َيْعِص اهللاََّ َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضالالً ُمبِيناً هِ ِمْن َأْمرِ 

 التكبـري ويزينـه املسـكنة، عليـه ترفـرف ورضـوانه، - وجل عز - اهللا تقوى عىل أسسه

 .احلر شدة يف والصيام اهلجِري، يف الصالة وتظلله والتحميد، والتهليل

 هـل«: ألصـحابه ،^ قـال بالنرصـ، انتهت فلام املعارك، من معركة ،^ النبي وحرض

 ؟أحد من تفقدون هل«: ^قال ثم. وفالًنا ًناوفال فالًنا نعم،: قالوا »؟أحد من تفقدون

: قـال. ال: قـالوا »؟أحـد من تفقدون هل«: ^ قال ثم. وفالًنا وفالًنا فالًنا نعم،: قالوا

 قتلهم، قد سبعةٍ  جنب إىل فوجدوه القتىل، يف فُطلب »فاطلبوه جليبيبًا أفقد لكني «:^

 منه، وأنا منِّي هذا. قتلوه ثم سبعةً  قتل «:فقال عليه، فوقف ،^ النبُي  فأتى ،»قتلوه ثم

 ووضع له، ُحِفر ثم ،^ النبي ساعدا إال له ليس ساعديه، وضع ثم ،»منه وأنا مني هذا

 .]٤/١٩١٨: ، مسلم٤/٤٢٢: املسند[))قربه يف

فهم وجّل، عزّ  اهللا وعرفوا األحد، بالواحد اتصلوا يوم هؤالء عظمة كانت لقد  َفَعرَّ

 .قنيالصدي منازل عىل وجل عز اهللا
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 خـرج ملا^  اهللا رسول أنّ   بالل بن سليامن عن اإلصابة كتاب يف حجر ابن ذكر

 أن فـأمر^ للنبـّي  ذلـك فـُذكر معـه، اخلـروج مجيًعـا وأبوه خيثمة بن سعد أراد بدر إىل

 ال إنه:  سعد البنه احلارث بن خيثمة: فقال ـ اقرتعا: أي ـ فاستهام أحدمها، خيرج

 آلثرتـك اجلنـة غري كان لو«: سعد االبن فقال نسائك، مع قمفأ يقيم، أن من ألحدنا بد

 رسـول مـع فخـرج سعد، سهم فخرج فاستهام. »هذا وجهي يف الشهادة ألرجو إين به،

 .ودّ  عبد بن عمرو فقتله بدر، إىل^ اهللا

 .والرفعة والرشف العزةِ  موت إنه نعم،. للموت يقرتعان أكرب، اهللا

 :يقول أبوه بعد ذلك

اه لقد فاز هبا دوين، واهللا لقد رأيته البارحـة اُه أوّ ان سعد أعقل مني، أوّ واهللا لقد ك«

يف املنام يرسح يف أهنار اجلنة، وثامرها ويقول أبتاه، احلق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنـا 

 .»حقا

هـو الـذي حتتاجـه األمـة لتقـيم  - إخـوة اإليـامن - الشاب الذي نشأ يف عبـادة اهللا

، وتـرد أعـداءها خاسـئني، وتـدافع عـن عقيـدهتا وكرامتهـا، دهاوتستعيد جمـ، رصحها

 :شباب يعيش هللا ويسعى إىل صالح نفسه وصالح أمته ووطنه

  شبـــــاب ذللــــوا ســــبَل املعالـــــي

ـــامةً  ـــانوا ك ـــوغى ك ـــهدوا ال   إذا ش

  وإن جــــنَّ املســــاء فـــال تـــراهم

ــــــاب مل حتطمـــــه الليـالــــــي   شب

  ومل تشــــهدهم األقــــداح يومـــــا

ـــاين ـــوا األغ ـــا عرف ــــائعات وم   م

ــــــم ــــــور عل ـــــدقوا بقش   ومل يتش

ــالم دينــا ــوى اإلس ــوا س ــا عرف   وم

ـــــدكون املعــــــاقل واحلصونــــــا   ي

ــــــاجدينا ـــــفاق إال س ــــــن اإلش   م

  ومل ُيْســــِلْم إىل اخلصــــم العرينـــــا

  نواديـــــهم جمونــــــا ملئـــــواوقــــد 

ــــا ـــــكن العـــــال صــــيغت حلون   ول

ـــــــوا  ـــــــناومل يتقلب ـــــــي امللحدي   ف



 
 

 

  كـــذلك أخـــرج اإلســـالم قـــومي

  وعلمـــه الكرامـــة كيـــف ُتبْنَــــى
 

ــــــنا ـــــرا أمي ــــــا ح ــــــابا خملص   شب

ـــــــا ـــــــأبى أن يــــــذل وأن هيون   في
 

يدفعون ، يؤثرون يف األمة سلبًا أو إجياًبا، وسالح الشعوب، عامد األمم.. الشباب

 .أو يديروهنا إىل الوراء جهالً ومحًقا، ومستقبل ميضء، عجلة التأريخ نحو أمل مرشق

 .^وسنة احلبيب حممد  الشباب الذين تربوا عىل مائدة القرآن

 ..وأيام الزمن صور وعرب، والتاريخ يشهد عىل هذه احلقيقة

واجه قومه وأنكر عليهم عبادة األوثان بـل وكرسـها وهـو شـاب .. إبراهيم 

 .]٦٠:األنبياء[ َقالُوا َسِمْعنَا َفتًى َيْذُكُرُهْم ُيَقاُل لَُه إِْبَراِهيمُ يافع 

َوَقـاَل َرُجـٌل :كـام قـال تعـاىلح باحلق وينـادي يصد إنه  شاٌب  ومؤمن آل فرعون

َ اهللاَُّ َوَقـْد َجـاَءُكْم بِالْبَيِّ  نَـاِت ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيْكتُُم إِيَامَنُه َأَتْقتُُلوَن َرُجًال َأْن َيُقـوَل َريبِّ

 ..فرعون وال خياف يف اهللا لومة الئميقوهلا يف وجه .]٢٨:غافر[ ِمْن َربُِّكمْ 

ترخص عليه روحه ، ويطلب القتل، الفتى الداعية غالم األخدود يسعى للموتو

وِج  :،قـال تعـاىل وصـالح شـعب، إذا كان يف إزهاقها إيامن أمـة ـَامء َذاِت الْـُربُ * َوالسَّ

إِْذ * وِد النَّاِر َذاِت الَْوقُ * ْخُدوِد ُب األاُقتَِل َأْصَحـ* ِهٍد َوَمْشُهوٍد اَوَشـ* َوالْيَْوِم املَْْوُعوِد 

 .]٦-١:الربوج[ ُهْم َعَليَْها ُقُعودٌ 

، ويف خرب أصحاب القرية يرسل اهللا إليهم ثالثة مـن األنبيـاء فكـذبوهم وقتلـوهم

واحتوى الرعب نفوس ، فأضحى من آمن من قومهم خيفي إيامنه خوًفا عىل نفسه وأهله

إذا بصـوت ، مواكتسى األفق ثوب الصمت والوجو، ومتكن الذعر من القلوب، البرش

ليقشـع غيـوم الكفـر ، ويشق سامء الركود واهلـدوء، حايف يقطع ذلك الصمت الرهيب

بُِعوْا املُْْرَسلَِني اَقاَل ي َوَجاء ِمْن َأْقَىص املَِْدينَِة َرُجٌل َيْسَعى :،قال تعاىلوالفسوق * َقْوِم اتَّ



  

  
  

  

  
 دة ا  ٌب م  

ْهتَُدو  َوَما ِيلَ ال َأْعبُُد الَِّذي َفطََرِين َوإِلَيِْه ُتْرَجُعونَ  *َن اتَّبُِعوْا َمن الَّ َيْسـئَُلُكْم َأْجرًا َوُهْم مُّ

  .]٢٢:يس[

 :فقـال عىل رسول اهلدى فقد أمركم اهللا بذلك يف كتابه -  - هذا وصلوا

ا الَِّذيَن آَمنُـوا َصـلُّوا عَ  نَّ إِ  َ  َليْـِه َوَسـلُِّموا َتْسـلِيامً اهللاََّ َوَمالئَِكتَُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ َيا َأهيُّ

 ]٥٦:األحزاب[

وارض اللهـم عـن اخللفـاء األربعـة ، اللهم صلِّ وسّلم عىل عبدك ورسولك حممد

 .الراشدين
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ونلتقي بإذن اهللا يف ، انتهى اجلزء الرابع من كتاب بستان اخلطيب بعون اهللا وتوفيقه

 .مر بقية واهللا اهلادي إىل سواء السبيلاخلامس قريبًا إذا كان يف الع اجلزء

  ســيبقى اخلـــط بعـــدي يف الكتـــاب

ــــاِب  ــــا ليــــت الــــذي يقــــرأ كت   في
 

ـــــرتاب   وتـــــبىل اليـــــد منـــــي يف ال

ـــاخلالص مـــن احلســـاب   دعـــا يل ب
 

 .اللهم أغفر للقارئ والكاتب

 .اللهم اجعل هذا العمل صاحلًا ولوجهك خالصًا برمحتك يا أرحم الرامحني

 اللهـم ّل وصـ، العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر، عليه والقادر ذلك ويل كإن

 .أمجعني وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل وبارك وسلم

Almadari_1@hotmail.com  
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