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  )2( ئ�الع�ائ� والع�ائ� والعال  

 

ِ َنْ�َ�ُ�ُه َوَنْ�َ�ِع�ُ�ُه َوَنْ�َ�ْغِفُ�ُه َوَنُع�ُذ ِ�ا�  ِمْ� ُشُ�و  اْلَ�ْ��َ إن   ِر أنُفِ�َ�ا َوِمْ� ِ�َّ

ْشَهُ� َس�َِّ�اِت أَْعَ�اِلَ�ا َمْ� َیْهِ�ِه هللا َفال ُمِ�لَّ َلُه َوَمْ� ُ�ْ�ِلْل َفال َهاِدَ� َلُه َوأَ 

ً�ا َعْ�ُ�ُه َوَرُس�ُلُه.أن ال ِإَلَه ِإال هللا  َوْحَ�ُه ال َشِ��َ� َلُه   َوأن ُمَ��َّ

ِه َصلَّى ُهللا َعَل�ْ فإن أص�ق ال��ی� ��اب هللا وأح�� اله�� ه�� م��� 

وش� األم�ر ُم��ثاتها، و�ل م��ثٍة ب�عة، و�ل ب�عة ضاللة، و�ل َوَسلََّ� 

    ،ضاللة في ال�ار

و���  �في اللقاء ال�اب� ع� األس�اب ال�ي ت��ل ب�� الع�_ك�َّا ق� ت��ث�ا 

  وهي (العالئ�_الع�ائ�_الع�ائ�)ال�ص�ل إلى رب العال��� 

� الع�ائ� عال��م أن ن���ث ل�ا �قى �وق� ان�ه��ا م� ال��ی� ع� العالئ� و�

  .والع�ائ�

  أوًال: الع�ائ�  

  ف�ا ال�ق��د بها؟

ة ال�ي جعل�ها ����لم� األوضاع والعادات  ههي �ل ما ألفه ال�اس واع�ادو  

   .أف�ل م� ال��ع ل�یه� ال��ع بل أنها

_فه�ه العادات والع�ائ� ال�ي اع�ادها ال�اس أص��� ل�یه� أف�ل م� ش�ع 

��ل األم� به� إلى معاداة َم� وق�  وم�ا جاء �ه رس�ل هللا هللا ع� وجل 
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ُ��الف ه�ه الع�ائ� أو ُی��� عل�ه� ات�اعه� لها، ف���ن م�االته� ومعاداته� 

��ع ه�ه العادات والع�ائ� ول�� ه�ا ف��� على أساس َم� ی��ع وَم� ال ی

ت���ا و  ن�أوابل ق� ی�ع�� األم� إلى عقاب الُ��الف ف��� ُ��الف أم�ر ق� 

  ؟  اعل�ه

_ولق� اس��ل� ه�ه العادات و الع�ائ� على �ائفة ����ة جً�ا م� ال��ل��� 

ح�ى ن�أ  اصغارً و  ا��ارً  س�اء أكان�ا م� ال�عاة أو م� ع�ام ال��ل���

ح�ى  ��هاتال���� ال �����ع  ��ل�ال�فل عل�ها وال �����ع أن ُ�غ��ها، و 

عل� م�� خ�أها ألن العادة أص��� ع��ه� غال�ة ل�رجة أنه� ق�م�ها ل� 

م� ال��، �ُ�قاتل�ن وُ��اص�ون وُ��ال�ن وُ�عادون  ملسو هيلع هللا ىلص على ما جاء �ه ال��ي 

   .م� أجل ه�ه العادة

��ة فُه�م� ال ال��ة على مق�مة ت��ح العادات أن م��لة خ���ة جً�ا_وتل� 

   .م�لها ه�ه العادات �وحلَّ 

_وَم� �فعل ذل� فق� جعل ب��ه و��� ر�ه ح�اب م� أع�� الُ�ُ�� والع�ائ� 

  ال�ي ت��ل ب��ه و��� هللا ع� وجل،

فه�ه العادات ال��ق�تة ال�ي أقامها ال��اد مقام ال��ة ووضع�ا لها م�انة _

هي م� أك�� ال��انع ال�ي ت��ل ب��  ملسو هيلع هللا ىلصواس�غ��ا بها ع� س�ة رس�ل هللا 

            ملسو هيلع هللا ىلصالع�� و��� ال�ف�ذ إلى هللا ورس�له 

م�احة  عادات -2عادات ح�مها ال��ع،  -1 :_ت�ق�� ه�ه العادات إلى

 .ةدا�ل��ها تع�ق ال�و 
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(ح�ى ل� �ان ال��� ���م�ها  أوًال: العادات ال�ي ح�مها ال��ع واع�ادها ال�اس

  :ص��ح )

م� العادات ال�ي سادت في ب��ت ال���� م� ال��ل��� اخ�ال� م�ال:  -

ال��اء �ال�جال، فال��ألة ع�� ه�الء أص��� م�ألة عاد�ة ول� ح�ث أن 

اتهام  أو أ� فإنه� ی�ه��نه �ال���د أو ال�َّ�ُلف أن�� أح� عل�ه� ه�ا األم�

لة(م�ألة االخ�ال�)على �أآخ� م� ه�ا الق��ل وه�ا ألنه� ی���ون إلى ال�

  ،)عاد�( نها شىء مع�ادإ

فال إش�ال ُم�لًقا في جل�س ال�جل مع ال��أة ال�ي ال ت�ل له، وال��أة _

م�ت��ة أ�  ف��ل� معه�الغ�� م�ارم لها ت��ل� �����عة م� ال�جال 

أما  :ی��ق� ه�ا األم� ���ن ال�د عل�ه مال�� ال إش�ال أ�ً�ا في ذل�، وَم�

أال ت�رون أن م� ال��� َم� صع� ِزْلُ�ْ� ت���ث�ن في ه�ا األم� إلى اآلن 

 �قال��العادات والأن ه�ا ال�ضع م� إلى الق��، وُ���ع�ن َم� ی��ق�ه� 

 ����ون فال �ب وعق�ل ال�اسفي قل وث���لها ق�ان�� واألم�ر ال�ي وضع� 

ح�ى أن ال�فل ال�� ن�أ عل�ها �ع�ق� أن ه�ا ه� ال���ح و��ا  ع�ها،

ت��أ على أن ه�ا األم� عاد�، فق� م�ت ���احل الف�اة ال�غ��ة 

وال إش�ال في ذل� ألنها ح�اتها(ال��رسة_ال�امعة) وهي ت��ل� �األوالد 

ال�اس أه� م�ا  �أص��� ع�عل�ها م�� الِ�غ�، وه�ه العادة اع�ادوا عادة 

  .لَّ�َ م��� َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوسَ جاء في ��اب هللا ع� وجل وفي س�ة ال��ي 
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   َوَسلََّ� َصلَّى ُهللا َعَلْ�هِ _ه�الء ض���ا �ق�ل هللا تعالى في زوجات ال��ي 

وُه�َّ أ�ه� ال��اء قل�ً�ا وأصفاه� نف�ًسا وأح��ه� خلًقا وأك��ه�  ع�ض ال�ائ�

  ،ادة وأزه�ه���

   : وراء ح�اب �م�ل��نه� إال �ُ �ق�ل هللا تعالى ف�ه� آمً�ا لل��ا�ة أن ال 

ْ�َ� َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا َال َتْ�ُخُل�ا ُبُ��َت ال�َِّ�يِّ ِإالَّ َأْن ُیْ�َذَن َلُ�ْ� ِإَلى َ�َعاٍم غَ {

َال ُمْ�َ�ْأِنِ��َ� ِلَ�ِ�یٍ� َفِإَذا َ�ِعْ�ُ�ْ� َفاْنَ�ِ�ُ�وا وَ َناِ�ِ��َ� ِإَناُه َوَلِ�ْ� ِإَذا ُدِع�ُ�ْ� َفاْدُخُل�ا 

ِ�َذا ِإنَّ َذِلُ�ْ� َ�اَن ُیْ�ِذ� ال�َِّ�يَّ َ�َ�ْ�َ�ْ�ِ�ي ِمْ�ُ�ْ� َ��َُّ َال َ�ْ�َ�ْ�ِ�ي ِمَ� اْلَ��ِّ وَ 

ُقُل�ِ�ُ�ْ� َوُقُل�ِ�ِه�َّ َوَما لِ  َسَأْلُ�ُ��ُه�َّ َمَ�اًعا َفاْسَأُل�ُه�َّ ِمْ� َوَراِء ِحَ�اٍب َذِلُ�ْ� َأْ�َه�ُ 

ِ َوَال َأْن َتْ�ِ�ُ��ا َأْزَواَجُه ِمْ� َ�ْعِ�ِه َأَبً�ا ِإنَّ َذِلُ��ْ   َ�اَن َكاَن َلُ�ْ� َأْن ُتْ�ُذوا َرُس�َل �َّ

  [األح�اب] })53ِعْ�َ� �َِّ َعِ��ً�ا (

ى عل_ه�ا خ�اب م� هللا ع� وجل ُ��ا�� �ه أف�ل ال��� وأ�ه� القل�ب 

 _أص�ا�ه رضي هللا ملسو هيلع هللا ىلص(زوجات ال��ي  وأش�فه� اإل�الق وأزه� ال�اس وأع��ه�

�ا عل�ول�� اج�هاد عال� أو داعي م���د، فع�ه�) ه�ا ه� �الم رب العال��� 

  ُتقال �ل�ات خ���ة تعل�ًقا على أوام� هللا س��انه أن ن��ر ألنه أح�اًنا 

أ� َم� �ان له ع�� إح�اه�َّ س�ال أو  }مَتاعاوِإَذا سَألُْتموهن { _قال س��انه:

فل��� ب��ه  }ِه�َّ َذِلُ�ْ� َأْ�َهُ� ِلُقُل�ِ�ُ�ْ� َوُقُل��ِ  َفاْسَأُل�ُه�َّ ِمْ� َوَراِء ِحَ�ابٍ اس�ف�ار{

  و��� َم� ��ألها م�ه� ح�اب وال ���ز أن ی��ل� معها م�اش�ًة 

_ه�اك ما ُ���ى ���اس األولى: فإذا �ان ه�ا ال��اب م�جه م� هللا ع� وجل 

أش�ف ن�اء  ملسو هيلع هللا ىلصإلى ال��ا�ة أف�ل ال�ل� �ع� األن��اء وزوجات ال��ي 

العال���، ف�� �اب أولى ���ن َم� أدنى م� ال��ا�ة وَم� أدنى م� زوجات 
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�اب ال�ا ه�أح� وأولى بفي(ال���لة_ال�هارة_ال��ف_العفة_ال�ه�)  ملسو هيلع هللا ىلصال��ي 

  م� ه�الء

ما هي عادات ال���� م� ال��ل��� في األف�اح وال�فالت؟  م�ال آخ�: -  

ارعة في ال�� ال�اس و ی��اف� ��هأص�ح  :اإلنفاق على ه�ه ال�فالت واألف�اح

و�ل�ا  ه� العادات في ه�ا األم� واإلس�اف فال�اك� له�ال��اهي وال�فاخ� وال��خ 

 زاد ال����� االج��اعي ارتفاًعا �ل�ا زاد اإلنفاق ���رة م�الغ ف�ها(ال�ال��

اإلس�اف _القاعات _األ�ع�ة_األش��ة_األثاث_ال����) �ل ه�ا ال��خ و 

ال ی�ر� ه�الء أن ه�ه العادات َتُ��ل و ل� ��� إال ن���ة العادات،  وال��الفات

  �یً�ا.���ع م� ذل� م�ًعا شهي ح�اب بل  ��انه،ب��ه� و��� ال�ص�ل إلى هللا س

     

 .�ة أو اله�ة، ح�مان ال��ات م� ال���اثع�م الع�ل في الع��م�ال ثال�:  -

م� ض�� العادات ال�ي ب�َّ� ال�غ��ة في القل�ب وأوغ�ت ال��ور فه�ه 

 ل�ذ ن���وااألرحام  وق�ع�وأف��ت العالقات ب�� ال�اس  وغًال  ومألتها حقً�ا

، ل���اثام�  ل��اتاب�� ال��ل��� ع�م الع�ل في الع��ة أو اله�ة أو ح�مان 

� ال��� ف�غ� ،قً�� ����ة م�ألة ح�مان ال��ات م� ال���اثفي  ذل� وق� ان���

م� فعل أب�ها وت�ق� على أخ�ها خاصًة إذا �ان� في اح��اج إلى ال�ال وح�ى 

ْعِ�ي لغ��ها، فال��مان م� ل� ل� ت�� في حاجة إلى ذل� إال أنه حقها وق� أُ 

الع��  ب��ه�ا أ�ً�ا م� العادات ال�ي ت��ل ف ال���اث أو ع�م الع�ل في الع��ة

     إلى هللا تعالى. ال�ص�ل و���

َثاِنِه َعِ� ال�ُّْعَ�اِن ْبِ� َ�ِ��ٍ�، َأنَّهُ  - َقاَل:  َوَعْ� ُمَ��َِّ� ْبِ� ال�ُّْعَ�اِن ْبِ� َ�ِ��ٍ�، ُ�َ�ّ�ِ

 ّنِي َنَ�ْلُ� اْبِ�ي َهَ�اإِ َأَتى ِ�ِه َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َفَقاَل:  ِإنَّ َأَ�اهُ 

ُكلَّ َوَلِ�َك َنَ�ْلَ�ُه ِمْ�َل أَ «ُغَالًما َ�اَن ِلي، َفَقاَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 
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أخ�جه  »َفاْرِجْعهُ «َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: َفَقاَل: َال، َفَقاَل َرُس�ُل ِهللا » َهَ�ا؟

  )1623)،أخ�جه م�ل�(2586ال��ار�(

  »َفَال ُتْ�ِهْ�ِني ِإًذا، َفِإّنِي َال َأْشَهُ� َعَلى َجْ�رٍ «وفي روا�ة : َقاَل: 

  فقال ال����ومعه ال�ع�ان  ملسو هيلع هللا ىلصذه� ال���� وال� ال�ع�ان إلى ال��ي  -

هل  :ملسو هيلع هللا ىلص: لق� وه�� الب�ي ه�ا غالم ل�ق�م ���م�ه، ف�أله ال��ي ملسو هيلع هللا ىلصلل��ي  

وهل أع��� ل�ل أب�ائ�  ملسو هيلع هللا ىلصل� م� األب�اء غ��ه فقال: نع�، فقال ال��ي 

    ، فقال:ال م�له

  .: ارجع ع� ه�ه اله�ةملسو هيلع هللا ىلصفقال ال��ي 

   

اله�ة لها في ال��ع ض�ا��، ف�� �ان ل��ه أب�اء  :ما ح�ث ُ���� إلى أن

ع��ة فال ُ�فاضل ب��ه� إن ل� ��� ه�اك داعي ش�عي  و���� أن ُ�ع��ه�

ال ���ز أن و ، ����ج� ال����� ب��ه� فال ���ز أن ���� ب��ه� في الع�اء

�أ نُ�قال أن ال�ل� �أخ� وال��� ُت��ع ألن ه�ه هي العادات واألع�اف ال�ي 

  ، ال�اس عل�ها

(وه�ا ع�� ج�اه��  لل�ل� م�ل ال��� �ال���ة فه� الع�اء ح�� اله�ةأما 

�اء مع ال�ل� في الع س�اءالعل�اء م�ه� ال�افعي_مال�_أب� ح��فة) فال��� 

���ا ��� ال���اث فاألم�  أما اال�� ی��له األب أو األم في ح�اته�

  م��لف.

(ثالثة ب�ات_واث���  على ق�� ال��اة ول�یها م� األب�اء خ��ةأم  :م�ال -

ف ف�� ���ن ن��� �ل واح� إذا م� ال���ر) ومعها م� ال�ال خ��ة آال

� و �� �ل واح� م�ه� ه� ألف ج��ه ���اأرادت أن تع��ه� ع��ة ؟ ن�

ع�اء ال�ل� وال��� وه��ا ���ن األم� في �ل شيء وه�ا ه� الع�ل في 

ع� ألن ه�ا �ُ  غ��ه رف� أن ��ه� على ع�اء اب� دون  ملسو هيلع هللا ىلصال��ي فالع�اء،  
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لق� �ان ه�ا م� العادات ال�ي و ، ُ�لً�ا لألب�اء اآلخ��� في ذل� ج�ًرا أ� أن

وأح�ال ال���� م� ال�اس و����ف�ن م� ه�ا ال���ل� س���ت على عق�ل 

�ي أو س�ة ال� اإله�ً  اوال �ع��ه� أم� ال��� ع� أح�ام ال��ع س�اء �ان أم�ً 

  .فال��ألة ال تع��ه� ملسو هيلع هللا ىلص

ع� ال��ت فإن األم� ه�ا �ال���ة للع��ة واإلن�ان على ق�� ال��اة أم �

لى م��اث ول�� ع��ة و�ال�الي ���لف ال�ق��� ����ن لل��� م�ل إی���ل 

  ح� األن���� إذا ما مات أح� ال�ال�ی�، 

أن ال���� م� اآل�اء واألمهات ُ�ف�ق�ن ب�� األب�اء في الع�اء  ال�اصل:

ن�ً�ا ل��ن ه�ا ذ�� وه�ه أن�ى أو ألنه� �ف�ل�ن أح�ه� على اآلخ�، 

��ه� ال�ي ت��ل ب ��فعل�ن ه�ا وه� غ�� م�ر��� أن ص��عه� ه�ا م� الع�ائ

، وعلى ه�ا فإن�ا ن�� األب أو األم وق� و��� ال�ص�ل إلى هللا ع� وجل

ل أح�ه�ا إلى س� ال���� أو ال��ع�� و�ال�غ� م� ذل� فإن رص��ه م� وص

�ی� م� صف� ال� ��اد أن ���ن العل� أو ال�اعة ال شيء ف�لقى هللا س��انه 

لى إال���ات ل�اذا؟ ألنه �قع في ه�ه الع�ائ� ال�ي ت��ل ب��ه و��� ال�ص�ل 

  .ولألسف ه� ال �فه� ه�ار�ه 

  هي مع��ة أ�ً�ا) ول��ها م�علقة �ف�اد االع�قاد.ثان�ا: عادات ُتع� م� ال��ع (و 

   :ما ���ث في ال�آت�: م�ال -

َ�اخ والع��ل وش� ال���ب وض�ب ال��ود  أوًال: ع�� ال�فاة ���ن ال�ُّ

وال�عاء ب�ع�� ال�اهل�ة (أفعال �ان� م�ج�دة في ال�اهل�ة وع��ما جاء 

اإلسالم ح�مها)، ول�� مازال� �ع� ه�ه األفعال ُت�ارس في ال���� م� 

ب��ت ال��ل��� إذا مات إن�ان وخاصة ل� �ان شاً�ا أو ح�ث� ال�فاة 

�ع ب����قة مفاج�ة وما �ل ه�ا إال م� ق��ل العادات فهي في ح��قة األم� 

د ال�ع� ع�� م�ت أح� وفي أول ل��ات  ول��ها م�علقة �العادات، فق� تع�َّ
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 ألنه ل� ی�عل�ی�ت�� م�ل ه�ه األفعال أن  األم�س�اع ال��� أو العل� �

�أنه ع��ما ���ت ش�� ع��� على اإلن�ان فعل�ه ، فال��ة تق�ي ال��ة

ِ َوِإنَّا {َما َأَمَ�ُه ُهللا: :أن �ق�ل    ]،156[ال�ق�ة:  }إِلَْیِھ َراِجعُونَ إِنَّا ِ�َّ

    .اللُه�َّ ْأُجْ�ِني ِفي ُمِ��َ�ِ�ي، َوَأْخِلْف ِلي َخْ�ً�ا ِمْ�َها 

 فه�ا ه� ال�عاء وتل� هي ال��ة، أما ما تع�د عل�ه ال������ فهي ال��ع

  ال��اخ والع��ل ول�� ال��ود)، (

ه�  ق��ه ف�ا _فإذا ما ان�ه�ا م� ت�ه�� ال��� واس�ع�وا لل��وج �ه إلى

  ال�ل�ك ال���ع ح�� الع�ائ� والعادات أ�ً�ا؟

فإن �ان ال���فى م� أص�اب ال��اك�(ضا�� في ال��� أو ال���ة م�ًال)  

فإن ال���ان ُی�ضع على ع��ة لها ش�ل مع�� و���� صفان م� ال���د 

ل�ا إلى أن ��ح�له وه� ���ل�ن ال�ه�ر وُ��اح� �ل ه�ا م�س�قي ح���ة 

�، أما إن �ان ش�� عاد� فإن ال�اس ���ل�ن ال��ازة و�ق�ل�ن �ه إلى الق�

  .أق�ال ب���ة ما أن�ل هللا بها م� سل�ان

_في ح�� أن ال��ازة وح�ل ال��� له�ا س�ة الب� م� إت�اعها ��ا أن ه�اك 

  لل��ائ� وُأخ�� ع�� س�اع خ�� وفاة ش�� ماآداب 

ع ال�ي وال��ال��ائ� ا في ال�ف� فان��وا إلى _فإذا ما وصل�ا للق�� و��أو 

  الق��ر  وع��ال�ي ت��ث ع�� ال�ف� ل�� لها نها�ة 

  هل ال��� إلى ال��� ف�ا ه� ال�ف�وض فعله؟ _ان�هى األم� وعاد أ 

_ال�ف��ض أن َم� ُ�ق�م واج� الع�اء ی���ف �ع� ذل� وال م�ال ل�عام وال 

ل��اب، أما ال�اقع الع�لي وخاصة في الق�� فإن ال�� ���ث ه� ان�قاد َم� 

إذا فواج� الع�اء و��د االن��اف ��ا ن�� ال��ة،  وُ�ق�م�ق�م ب�ف� ال��� 

�� ها �اتهامات �ا�لة لكان وال� ال��أة م�ًال أو زوجها أو اب�ها فإنه� ی�ه��ن

لها أساس ل���د أنها ت��� ت���� ال��ة، ��ا أنه� ی��ق�ونها ألنها ذه�� 
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 أو ض�ب ال��ود فه�هإلى الع�اء وهي صام�ة ل� ُت��ر إ� فعل �ال��اخ 

هي العادات ال�ي ��� أن ت��ع إل�هار ال��ن و�ال ف�� ال �فعلها فل�� 

   ح��ً�ا 

ل ن �ق� أأن ی�ه� الُ�َع�� إلى أهل ال��� و _فإذا ق�ل له� إن ال��ة هي: 

� ما أخ� وله ما أع�ى و�ل شيء ع��ه �أجل م��ى فل���� له�: 

ث� ��أله� إن �ان�ا ���اج�ن إلى شيء فل�ق�ي له� حاج�ه� و�ال  ول�����

  .فعل�ه أن ی���ف 

القائل به�ا ُی��ق� م� ال���� م� ال��ل��� ألنه ُ��الف ما ن���ا وتع�دوا _

  ، لق� ن�أنا ووج�نا األهل �فعل�ن ذل�، عل�ه

_ه�ه هي العادات ال�ي ت��ل ب�� ال��اد ور�ه� ث� �أتي ال�اح� م�ه� ل�ق�ل 

أنه ُ��لي أو أنه مل��م م�� ع���� عاًما و�ال�غ� م� ذل� ال ��� أ� تغ��� 

، �ل ه�ه �ان� ع�ائ� في ال���� تُ��ل ب�� في سل��ه أو ن�� ح�اته

  .إلى هللا ع� وجل واالس� أنها عاداتال��� و��� وص�له 

   

  وم� ال��ة أ�ً�ا:  -

أن أهل ال��� ���ن�ا في حالة م� ال��ن ت�غله� ع� ُص�ع ال�عام ف�� 

ا أما م و�ق�مه له� له� ال�عام ���عال��ة �أن َم� �أتي إل�ه� ه� َم� 

���ث �الفعل فه� على الع�� م� ذل�، فأهل ال��� ه� ال�ی� ���ع�ن 

ق�م�نه لَ�� �أتي للع�اء ول�� ه�ا فق� بل أن م�ه� َم� ���ع ال�عام و�ُ 

  به�ه ال��اه�، ت�ا��ا وتفاخ�ا ال�الئ� و���ا�ق�ن في ذل� 

_كل ه�ا ضالل م���، ��� ألهل ال��� وه� ُ�عان�ن م� ال��ن واألل� 

ال��ی� على ف�اق ه�ا ال���فى ث� ُ��ل� م�ه� أن ���ع�ا ال�عام لَ�� �أتي 

وق� ��ل األم� إلى اإلج�ار ألن ص�رته� س���ن س��ة أمام  للع�اء
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ل ق� حلَّ� م� ه�ه عادات س��ةفالُ�ع���� إذا ام��ع�ا ع� تق��� ال�عام، 

  ال��ة،

  أال ت�� ف�ق ثالث لل��ی�:ال��أة  ملسو هيلع هللا ىلصوق� أم� ال��ي 

ُث َعْ� ُأمِّ َحِ��َ�َة، َأنَّ ال�َّ�ِ أن  َال َ�ِ�لُّ «َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص يَّ َزْ�َ�َ� ِبْ�َ� ُأمِّ َسَلَ�َة، ُتَ�ّ�ِ

ِ َوالَ�ْ�ِم اآلِخِ�  َالَثِة َأ�َّاٍم، ِإالَّ َعَلى ثَ  َأْن ُتِ��َّ َفْ�قَ ِالْمَ�أٍَة ُمْ�ِلَ�ٍة ُتْ�ِمُ� ِ�ا�َّ

  )1486)،أخ�جه م�ل�(5339أخ�جه ال��ار�( »َزْوِجَها َأْرَ�َعَة َأْشُهٍ� َوَعْ�ً�ا

 ال�وجعلى  م� ثالثة أ�ام إال إذن ال ���ز لل��أة أن تل�� ال��اد أك��

  .(ه��ا تق�ل ال��ة) أشهٍ� وع��ة أ�امفال��اد ���ن عل�ه أر�عة 

��اد و�ال�الي فال ���ز لها أن تل�� ال�ة تق�ي به�ا فإذا ما ق�ل لل��أة ال�ُ 

على األب أو االب� أو األخ و��ا األم أك�� م� ثالثة أ�ام فإنها س��ه� َم� 

وت���� في ارت�اء ال��اد س�ة �املة على االب� وق�  �ق�ل لها ذل� �ال���ن 

ت�ل ه�ه ال��ة إلى ع��ون عاًما إذا �ان االب� ه� ال���فى أو إلى أن 

       .ت��ت

  لل��أة أن ت��ن ��ا ُت��� ول�� ال ���ز ارت�اء ال��اد أك�� م� ثالثة أ�ام 

ع ����ة �_ه�ه أم�لة ألقل القل�ل م� ب�ع ال��ائ� ال�ي ت��ث ول�� ه�اك ب

جً�ا َتَعَ�ْد ال�اس على فعلها في ال��ائ�، ف�� أی� �أتي الف�ح وال��� 

 ُته�م وُ�قام م�انها ال��ع وُ��الي ال�اس وُ�عادون على ملسو هيلع هللا ىلصُس�ة ال��ي واالل��ام و 

   .أساس ه�ه ال��ع

تل� هي �ع� العادات ال���مة ال�ي ن�أ ال�اس وت���ا عل�ها م� الُ��الء 

واإلس�اف في ال�فالت واألف�اح وال��ن ال��ی� ف��أ  ال��خوال��اهاة والف�� و 

   .ال�غ�� عل�ها وأص��� ح�اب ب��ه و��� هللا
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  .ال�ص�ل إلى هللا ع�وجل) م� عادات ل��� م��مة (ول��ها ت��عثال�ــًا:  -

: ال���� م� ال��اء ِمَ�� ی�غ�� في ح��ر م�ال� م�ال خاص �ال��اء - 

ال�ي ت��ن في أوقات م���ة في ال��اح ال ی�ه�� العل� إذا عل�� ���اع��ها 

ل�اذا؟ ألنه� ����ق�� في أوقات م�أخ�ة وه�ا ما تع�دن عل�ه م� س��ات 

� ان��وا ماذا فعل ال��م به�الء، عادة س��ة �ه�ه عادة وال��م حالل ول

(ه�اك أناس ُحِ�� ع�ه� العل� ألنه� ال ����ع� أن  ح��� ع�ه� العل�

�ر ل� ��� له� أ� مانع م� ح�) ه�الء ُ��� ��قا� م��ً�ا�أخ�ن الق�ار �االس

م�ال� العل� س�� أن ال��ق�� غ�� م�اس� فق� اع�ادوا ال��م إلى أوقات 

    .اع��نه ال��م�أخ�ة وال ����ع� تغ��� ه�ه العادة وال ن�� ال��اة 

��ا روتها أم  ملسو هيلع هللا ىلصق� �ان� س�ة ال��ي و ن�� اآلن في ش��ان  م�ال آخ�: -

   .ال��م��� عائ�ة رضي هللا ع�ها

 ُهللا َعْ�َها، َعْ� ِصَ�اِم َرُس�ِل هللاِ _
َ
 َعْ� َأِبي َسَلَ�َة، َقاَل: َسَأْلُ� َعاِئَ�َة َرِضي

ْ� َصاَم َوُ�ْفِ�ُ� َ�ُ��ُم َح�َّى َنُق�َل: قَ  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َفَقاَلْ�: " َ�انَ 

ِمْ�  َقْ� َأْفَ�َ�، َوَلْ� َأَرُه َصاِئً�ا ِمْ� َشْهٍ� َق�ُّ، َأْكَ�َ� ِمْ� ِصَ�اِمهِ َح�َّى َنُق�َل: 

أخ�جه " ًال �ُم َشْ�َ�اَن ِإالَّ َقِل�، َ�اَن َ�ُ� َشْ�َ�اَن ُ�لَّهُ َشْ�َ�اَن َ�اَن َ�ُ��ُم 

  )1156م�ل�(

  ، �ل�ة (كله) ه�ا: خ�ج� م��ج الغال� -

فع��ما ��ُ�ث أم� ���رة زائ�ة فإن�ا  ف�ا ه� ال�ق��د (����ج الغال�): -

ُنع�� ع�ه �ق�ل خ�ج م��ج الغال�، فق� �ان ���م م� أ�ام ش��ان ال���� 

       .ول��ه ل� ی�� ص�ام شهٍ� ق� غ�� رم�ان

  _إذن م� الُ��ة أن ُن�ِ�� م� ال��ام في ش��ان ق�ر االس��اعة، 

  _فإذا ق�ل لل�ع� ل�اذا ال ت��م�ا؟ 
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: لق� اع��ت ع��ما أس��ق� أن أت�اول م��وب ث� �ع� كان� الُ��ة �األتي

  .ف��ة أت�اول الف��ر وه�ه عادات و�ق�س ال أس���ع تغ���ها

فهل ت�ر� أیها ال��ل� ال����ع ع� ال��ام ���� ه�ه العادة أن ص�ام ی�ٍم 

  ؟ملسو هيلع هللا ىلصُی�اع� ب��� و��� ال�ار س�ع�� خ��ًفا ��ا قال ال��ي 

 �َُّ َعْ�ُه، َقاَل: َسِ�ْعُ� ال�َِّ�يَّ َصلَّىَعْ� َأِبي َسِع�ٍ� الُ�ْ�ِر�ِّ 
َ
ُهللا َعَلْ�ِه  َرِضي

َسْ�ِع�َ� �َّاِر َمْ� َصاَم َیْ�ًما ِفي َسِ��ِل �َِّ، َ�عََّ� �َُّ َوْجَهُه َعِ� ال«َوَسلََّ� َ�ُق�ُل: 

  )1153)،أخ�جه م�ل�(2840أخ�جه ال��ار� ( »َخِ��ًفا

  

  في ال��ی� الق�سي ال�� ت�ارك وتعالى: ل اوق-

 �َُّ َعْ�ُه، َ�ُق�ُل: قَ _
َ
�َّاِت، َأنَُّه َسِ�َع َأَ�ا ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي اَل َعْ� َأِبي َصاِلٍح ال�َّ

ِإالَّ اْبِ� آَدَم َلُه،  ُ�لُّ َعَ�لِ  َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: " َقاَل �َُّ:

َ�اَم، َفِإنَُّه ِلي َ�اُم ُج�ٌَّة، َوِ�َذا َ�اَن َیْ�ُم َص َوَأنَ  الّ�ِ ْ�ِم َأَحِ�ُ�ْ� ا َأْجِ�� ِ�ِه، َوالّ�ِ

  "اِئٌ� َفَال َیْ�ُفْ� َوَال َ�ْ�َ�ْ�، َفِإْن َسا�َُّه َأَحٌ� َأْو َقاَتَلُه، َفْلَ�ُقْل ِإنِّي اْمُ�ٌؤ َص 

  .)1151)، أخ�جه م�ل�(1904أخ�جه ال��ار�(

  

�ل ه�ا الف�ل ل���د أنه اع�اد أن �أخ� في ال��اح  ��ل��ع الفهل سُ�َ� 

ث� ی��اول اإلف�ار في م�ع� مع�� وال �����ع أن ُ�غ�� ه�ه م��وً�ا ساخً�ا 

  (وال مانع غ�� ذل� ���ل ب��ه و��� ال��ام) العادة

ن ���ون العل� م� أجل العادة، وآخ�و _ه�ه م��د أم�لة ����ة لَ�� �

� ن ����ون دی�هالعادة أ�ً�ا، وآخ�و  ن م� أجل����ون ص�ام شه� ش��ا

فق� أقام�ا ال��ع م�ان الُ��ة وال �����ع�ن تغ��� �ال�ل�ة م� أجلها أ�ً�ا 

  .ذل�(م�ألة العادات م� أخ�� ما ���ن)
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ن إف ن،�فعلها ال����و �ع�ق� ال�ع� أن العادة إذا �ان� م����ة  إش�ال�ة: - 

�� م� فإذا �ان ال�� ،لل��ام بها واالس���ار عل�ها م��ًرا أو م��ًغاُ�ع� ذل� 

   .ال ���ز وأ���ز إنه و�ق�ل:  ؟فل�اذا ��� ه� �فعلهااألهل واألص�اب 

الُ�َ��َّم ال َ�ِ�ْل ل���د أن ال���� م� ال�اس �فعل�نه ��ا أن ذل� ال ال�د:  -

 ���ال و ُ���ح الفاس� أ�ً�ا، فل�� مع�ى أن ال����ع أق� م�ألة االخ�ال� 

 �عاملی ، ول�� مع�ى أن ال����م�اًحاف�ها م��لة أن االخ�ال� أص�ح جائً�ا 

ل �� أن تُ  م� ال�����ل فإنه �ال��ا أن ال��ا أص�ح حالًال ����ز ال�عامل �ه،

ل� ���ث ه�ا أبً�ا وعل��ا أن ن����  إلى م��وعال�يء الغ�� م��وع  العادة

ِ�لُّ�َك ُتِ�ْع َأْكَ�َ� َمْ� ِفي اْألَْرِض �ُ َوِ�ْن { دائً�ا ق�ل ر��ا في ��ا�ه الع���:

ِ ِإْن َی�َِّ�ُع�َن ِإالَّ ال�َّ�َّ َوِ�ْن ُهْ� ِإالَّ َ�ْ�ُ�ُص�َن (    [األنعام]})116َعْ� َسِ��ِل �َّ

  [ی�سف] })103َوَما َأْكَ�ُ� ال�َّاِس َوَلْ� َحَ�ْصَ� ِ�ُ�ْ�ِمِ��َ� ({ _قال س��انه:

ِ ِإالَّ َوُهْ� ُمْ�ِ�ُ��َن (َوَما {:_قال س��انه   [ی�سف] })106ُیْ�ِمُ� َأْكَ�ُ�ُهْ� ِ�ا�َّ

ُة ُقْل َال َ�ْ�َ�ِ�� اْلَ�ِ��ُ� َوال�َّ�ُِّ� َوَلْ� أَْعَ�َ�َ� َ�ْ��َ {:_قال هللا ع� وجل

  [ال�ائ�ة] })100اْلَ�ِ��ِ� َفاتَُّق�ا �ََّ َ�ا ُأوِلي اْألَْلَ�اِب َلَعلَُّ�ْ� ُتْفِلُ��َن (

�ل ه�ه آ�ات وردت في م�اضع م�ف�قة في ��اب هللا س��انه وق� ورد  _

   .ف�ها ذم ال���ة

أمً�ا مع�ً�ا وه� ح�ام أنه س����ل إلى  مع�� ال�اس �فعلفل�� مع�ى أن 

� ه�ا ل�حالل أو أن هللا س�عف� ع� القائ��� �ه ل���ة َم� ی�ت���نه، 

ان أمام هللا أن �ق�م اإلن� ب�خ�ة وال س�ً�ا لل�غف�ة  ��ا أنه ال ُ�ع� ع�ًرا

 �ع�ل ش�ً�ا م��ًما أو أن ی���ع ل���د أنه وج� ال���� م� ال�اس �فعل�ن 

  ،ذل�
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_فال�ل جاءه ال�� وس�ع �ه وعل�ه و�ال�الي فل�� لإلن�ان ع�ًرا أمام هللا 

في أن ی�ت�� شيء م��م أو ب�عة أو أ� م�الفة ���� أن ُتغِ�� هللا 

  .���ة) ه�ا ل��( �له �فعل ذل� س��انه ث� ���ج �أن ال����ع

� ك�ا أن_ �العادات الق���ة ن�ع م� الغل� وال���ع ال�� نهى  ال���د وال�ََّ��ُّ

ال�ی� ع�ه، ف���� اإلن�ان �عاداته وتقال��ه وانع�ام إرادته في أن ���ج 

ع�ها أو أن ی��ل� م�ها ��عله ال ���لف ع� ال�فار ���ا س��، فق� �ان�ا 

�ان� عاداته� وتقال��ه� أف�ل ع��ه� م� أ� شيء على ه�ه ال��رة، 

  آخ� 

ب�ع أو إلى م��مات ال�اس إلى  وصل�_ه�ه �ع� العادات ال���ة ال�ي أ

  .ال ح�� لها

   

   �: الع�ائثانً�ا

  وهي إما أن ت��ن ش�ً�ا أو ب�عًة أو مع��ة

  _ف��ول عائ� ال��ك ب����� ال��ح��، 

  _و��ول عائ� ال��عة ب��ق�� ال��ة، 

  _و��ول عائ� ال�ع��ة ب��ق�� ال���ة 

  ف�ا ه� ال�ق��د به�ه ال�ل�ات؟    

ل� أن ش�ً�ا ما ���� ���ارته في ���� فإذا ����ة ����ة سق�� _م�ال: 

على ال���� فأغلق�ه فهل ���� له�ا ال��� أن �����ل س��ه في ه�ا 

  ول� �ل ُ��اول أ�ام وأ�ام، ال����؟ ل� ت��� ال��ارة م�ة أخ�� 

_أو أنه وج� �ع� ال�اس ��ع�ن أسالًكا شائ�ة ل�ق�ع ال���� وُتغل� 

  على ال�ارَّة ه�ا ال����، فه�ا القا�ع ���ع م� ال��� على ال����،
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ألن ه�ه الع�ائ� ت��ل ب�� الع�� و��� ال�ف� أو ال��� إذن عل��ا أن ن���ه: 

 :إلى هللا ع� وجل، وه�ه الع�ائ� ���� ح��ها في ثالث

  .مع��ة)(ش�ك_ب�عة_

  

ال��ك وح�ى ی��ل� الع�� م� ال��ك فعل�ه ب����� ال��ح�� � تعالى، أوًال: 

� الع�� �و�ل�ا �ان ال��ح�� أك�ل وأق�� في القل�  ل�ا َحَ�َل ه �واش�� ت��ُّ

   .رله ان��اح في ال��

ال�أساة ال�ي ����ي ال���� م� ال�اس م�ها(االك��اب) وأً�ا �ان�  �ا ت���وه

(ال�ع�ر �ال���_م���ق) ال�ي ُ�ع�� بها ال��� ع� ه�ا  ال�ل�ة

��� وال��، )ُم������(�ور في ال�ها�ة ح�ل ه�ه ال�ل�ة یاإلح�اس إال أنه 

ا ��ه على أن م� ل�ف�ه �أم� ال�ی� وال أم� ال�ن�ا، و���ال��ام  ال�����ع

ق� ول�� ه�ا فها ع�م ُق�رة على ال��ام ب بل ه�ل�� ت�اُسًال ع� ال�اعة 

أنه �ع�� ع� ال��ام �أم� ال�ن�ا أ�ً�ا ف�الة االك��اب م�ع�ه م� ال�اعة  بل

  وم� األع�ال ال��ات�ة،

 وال�� ی�جع إلى_س�� االك��اب ���� في ض�� ال��ر وع�م ان��احه 

   .ضعف ال��ح�� في القل�ب

  

K :خ��ة أم�ر ی���ح بها ال��ر  

  ��ال��ح :ثان�ا اله�� و :أوال�ي ی���ح بها ال��ر م� أع�� األس�اب ال

  .ال��ك وال�اللك�ا أن م� أع�� أس�اب ض�� ال��ر 

   



16 
 

_و�ل�ا �ان اإلن�ان في ضالل أو في ب�ع أو ل��ه ع�ائ� ُم��مة أو 

� �ل�ا خفَّ في ال�قابل ، و ض�قه�ل�ا زادت ه�ه األش�اء �ل�ا زاد فعالئ� 

  .ص�رهه�ه الع�ائ� والع�ائ� م� القل� �ل�ا ان��ح 

_إذن اله�� وال��ح�� م� أع�� األس�اب الن��اح ال��ر، فاله�� ���ن 

  إلى ال��ا� ال������، وال��ح�� ����ل في القل� فال ���ن ��ه نق� 

_فاإلن�ان ع��ما ُ��ق� ال��ح�� واله�� ف�أن ن�ٌر �ق�فه هللا س��انه وتعالى 

ی���ح  اليو�ال�، و�ل�ا زاد ال��ح�� �ل�ا ُقِ�ف في قل�ه ال��ر، هفي قل�

  ال��ر

� ال�ََّ�لُّ� م: أن ال��� ال�� ��ع� �االك��اب یل�أ إلى  اإلش�ال�ة_

  مع��ة  ارت�اب � ال��� 

إذا ل� ف ة�ار �: ش�� ��ع� �ال��� ف�اذا �فعل؟ ی�ه� إلشعال سم�ال_

��ع� ب�غ��� فإنه ی�ه� إلى دور ال����ا لعله �ق�ي وقً�ا مع األص�اب 

أو األهل و��حل ع�ه ه�ا ال���، ه�ا ه� ال�هل وتل� هي ال�أساة ح�� 

أنه ل�أ لعالج ال����ة �����ة أخ��، وال����ة األخ�� ق� ت��ن ُم��ً�ا 

ذا م�تفعة و� ول��ها ل��� عالًجا، وه�ا ُ���ه حالة إن�ان درجة ح�ارته

�ال���� ���� له عالًجا خافً�ا لل��ارة في ح�� أنه ُم�اب �ف��س 

فع ال �ق�م �عالجه ول�ل� ��ع� ف��ة س��تو���اج إلى العالج ول�� ال���� 

درجة ح�ارته م�ة أخ��، و��ل ه��ا ما ل� ُ�ع��ه ال���� العالج ال���ح، 

�� ب ��أل ال��ور وال�و��ل� القل�ب ��ألها اله� والغ� وال���، واالك��ا

  في �ل ه�ا �ع�د إلى ضعف ال��ح�� وع�م اله��

_��ال��ح�� واله�� �ق�ف هللا في قل� اإلن�ان ن�ًرا وه�ا ال��ر ی���ح �ه 

  ال��ر وت���� �ه ال�ف� ول�� �األس�اب 
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 _:یل���ن إلى أح� أم���ألن ال���� م�� ��ع�ون �االك��اب :  ان��ه�ا_

  عالًجا لالك��اب  �ال�� ��ف لهإما ال���� ال�ف�ي _1

ها أن ب ��ً�ا م�ه (ك�ا س�� الق�ل) إلى ارت�اب مع��ة �ن و�ما ُ��ارع_2

  ، حالة االك��اب �س��ول ع�ه

_�فعل ال����� ذل� �ً�ا م�ه أنه س���ج م� حالة االك��اب إال أنه �ع� 

ول�� ال ���ث ه�ا ���رة م�اش�ة  ارت�اب ال�ع��ة س��داد حالة االك��اب

ن ال���ان أذ�ى م� ذل� ��ا أن ه�اك م�ٌ� م� ال�ب ت�ارك وتعالى أل

�العاصي فإذا ما وقع ال��� في ال�ع��ة فإنه س��ُع� �ان��اح لف��ة 

  ����ة فالب� م� ه�ا ل�اذا؟ 

ا ��ول ه�س�� ُس�عان ما ألن ه�ا ن�ع م� أن�اع الف��ة له�ا ال��� ول_

�ا إلى ما ال نها�ة ل�اذا؟ االن��اح ف���� ع� مع��ة أخ�� ل�فعلها وه�

(ال�هاب إلى ال����ا_أو  _ألن ان��اح ال��ر ل� �أتي �ارت�اب ال�عاصي

ق_أو م�ال�ة على الهاتف  )�َّمُم� _ال���ارة_ فعل ُم��َّم _أو خ�وجال���ُّ

ول��ه ن�ر ُ�ق�ف في القل�ب ول�� له شأن �األس�اب ُم�لًقا بل أن مفع�ل _

  وُس�عان ما ی�ولاألس�اب مفع�ل وق�ي ل� ی�وم 

�� ���� ما ل�� اإلن�ان م� اله���ن ال��ر ال�� �ق�فه هللا في القل�ب و _

وال��ح�� ��أتي ان��اح ال��ر، والع�� ص��ح ف�ل�ا ضعف اله�� �ع�م 

الُ��ي على ���� االس�قامة واالن��اف ع�ه وفي نف� ال�ق� ال��ح�� ل��ه 

 �ا أوتي م� أس�ابه�ا ��ُ�ل ال��� في ال��ر واالك��اب ومهض��� 

  ال�عادة فل� ��ع� بها

: أ� أن مع��د الع�� ل�� هللا وح�ه بل ��عف ال��ح�� د� _ف�ا ه� ال�ق�

  .أنه �ع�� هللا و�ع�� معه أش�اء ُ�ُ��(اه��اماته_ ما ���ه م� أش�اء)
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  :العل� م� أس�اب ان��اح ال��ر(العل� ال��عي)ثال�ا: 

ف�ل�ا ازداد عل� اإلن�ان �ل�ا ازداد ان��اح ص�ره ألنه علٌ� ع� هللا  _

(العل� ال�افع)، و�ل�ا ازداد جهل اإلن�ان �ل�ا أورثه ه�ا ض�ٌ�  ملسو هيلع هللا ىلصورس�له 

واك��اٌب في ال��ر وح�ٌ� وح�ٌ� لل�ف� و�أن نف� ال�اهل م���سة 

  ال�هل م�خلف ق��ان 

وأك��ه� ن�ًرا في القل�ب  هل العل� ه� أك�� ال�اس ان��اًحا لل��رأ _إن 

  ملسو هيلع هللا ىلص�ل�ا زاد العل�، علٌ� ع� هللا ورس�له  و��أن��ة وس���ة

: ل� أن ش�ً�ا ما شع� �ال��� ث� ذه� ل�أتي ���اب هللا ون�� ��ه م�ال_

وق�أ ول� صف�ًة واح�ة م�ه ث� أتى ���اب م� ��� ال�فاس�� وق�أ تف��� ما 

القار�  ه�افن حاله �ع� ذل�؟ قام �ق�اءته في ال��اب الع��� ُت�� ماذا س��� 

المه و وفه� �ن��ه في ذل� إرادة العل� ع� هللا  ل�الم هللا تعالى إذا �ان� 

ف�ل  فام��ل وان�هىو�ذا �ان� اآل�ات ت��ل أمً�ا أو نهً�ا معان�ه والع�ل بها 

    ذل� ��ق� له ح�ً�ا ان��اح ال��ر.

ن أ�ه وتف���ه أ�ً�ا و�ع� ه�ا عل ملسو هيلع هللا ىلص ���ی� ل�س�ل هللا _ث� �����ل ما ب�أ

 ،ال ب�و  ��� تغ��ً�اس فإنه؟ ق�اءة اآل�ات وال��ی� ی��� إلى حال ص�ره �ع�

في  ا���ن ه�اك تغ���ً س ح�ً�اوح�ى ل� �ان ه�ا ال�غ��� غ�� �امل ول�� 

  .ال��ور

و�ذا �ان� ال��ة في ق�اءة ��اب هللا ع� وجل هي ال�ق�ب إلى هللا وفه�  _

   ؟ض�� فهل س��قى في ال��ر ملسو هيلع هللا ىلصك�ا�ه ومع�فة مع�ى �الم ال��ي 

في م�اه�ة ال�لفاز وال ال�هاب إلى األس�اق أو دور  ��_إذن العالج ل

ال����ا أو غ�� ذل� ف�لها ُم���ات س��د� إلى ال�ق�� وال��� أضعاف 

   .ا س��أضعاف م
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� في وهي ش�  في العل� ال�افع ال�� ت���ه ال��ة ال�ادقة العالج _ول��

ألن ال�ع� م� �الب العل� اآلن س�ق�ل�ن أنه� ��ل��ن العل�  ح��ل ال�فع

م�� س��اٍت وس��ات ول��ه� ال ���ون أ� تغ��� س�اء ان��اح لل��ر أو 

  غ��ه  

_عل�ه� أن ُی�اجع�ا ح�ا�اته� مع ر�ه� و�����ن ع� ن�ا�اه� ال��اح�ة 

  ل�ل� ه�ا العل� و��أل�ن أنف�ه� ما ه� س�� �ل�ه� للعل� 

_فأهل العل� دائً�ا ما ن��ه� ه� أوسع ال�اس ص�وًرا وقل�ً�ا وأح��ه� أخالًقا 

وأ���ه� ��ً�ا، حال صاح� العل� م��لف فله س�� وه�� س�ع�فه 

  ��ما ���َّ عل�ه� ر�ه� به�ا العل�  ال�ال��ن ع

   

   ملسو هيلع هللا ىلصم��ة ال��ي : ارا�عً 

وال�ق��د ه� ال���ة ال�����ة ول�� االدعاء ��ا �فعل ال�ع� ألن 

اع له ش�� وه� االت�ال������ ی�َّع�ن ه�ه ال���ة ول�� ال�� ال���قي 

  ألم�ه، ملسو هيلع هللا ىلصلل��هج ال�� وضعه ال��ي 

 َوَ�ْغِفْ� َلُ�ْ� ُتِ��ُّ�َن �ََّ َفاتَِّ�ُع�ِني ُ�ْ�ِ�ْ�ُ�ُ� �َُّ ُقْل ِإْن ُ�ْ�ُ�ْ� { _قال تعالى:

  [آل ع��ان] })31ُذُن�َ�ُ�ْ� َ��َُّ َغُف�ٌر َرِح�ٌ� (

����ن ال��� في حالة دائ�ة م� ال��� ع� الُ��ة ح�ى ُ����ها _ 

وُ����ها وفي نف� ال�ق� یه�م ال��عة وه�ا ه� اإلحالل وال���یل، ����� 

(تعامالته  ملسو هيلع هللا ىلصالعادة وال��عة وال���م وُ���ي م�ل �ل ه�ا ُس�ة ال��ي 

  القل� �ال��ة أسل�ب ح�اته) ����ا  _��اداته_

األس�اب أ�ً�ا ال�ي ت�د� الن��اح ال��ر(م��ة وأع�� ه�ا م� أق�� _ف

   أ� إح�اء ال��ة وه�م ال��عة) ملسو هيلع هللا ىلصرس�ل هللا 
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_وعلى �ل م�ل� أن ��عى ��ل ما أوتي م� ق�ة �ل�ا وج� ب�عة له�مها 

  و�ل�ا وج� س�ة أقامها وع�ل على ن��ها

ال ش�ً�ا و�ل�ا ق ه��� على نف� ���قالو  إت�اعهتع�ي  ملسو هيلع هللا ىلصال��ي _إذن م��ة 

  �ا وأ�ع�ا، ق�ل س�ع

و�ل ما أم� �ه عل��ا أن نأت�� �ه و�ل ما نهى  ملسو هيلع هللا ىلصال��ي _ف�ل ما أح�ه 

�ا �ع�ه عل��ا أن ن��هي ع�ه ل�اذا؟ ألنه ال �أم� إال ��ا ُ���ه هللا و��ضاه 

أنه ل� ی�ه ع� ش�ً�ا إال و�ان هللا ی�غ�ه، فه� ال��لِّغ ع� هللا س��انه 

  .وتعالى

  

  تع��� األم� وال�هي : خامً�ا

ل� وعال ازداد ح� هللا في الق�ل�ا ف��� القل�ب ب�ع��� األم� وال�هي _ف���

كل�ا عُ�َ� على ال�ف� األم� وال�هي اآلت�ان م� ع�� هللا، فإذا جاء األم� 

م� ع�� هللا فال ��ع ال�ف� إال أن ت��ِ�ل له بل أنها ُت�ارع إلى االن��اد 

 فال ���� أن �قع في ه�
ٌ
ْم أو ال���وه، وال��ف��، و�ذا جاء نهي   ا الُ�َ��َّ

ان م� اإلن�مافي قل�  ��ق�ار ��ق�یال�ع��� لألم� وال�هي؟  �ق�ن ك��_

ال و  ل�ل� فق� ذم هللا ع� وجل ال��اد ال�ی� ال ُ�ع���ن  ،� ع� وجل ال�قار

ِ َوَقاًرا ({ فقال: ،هللا تعالى ُی�ق�ون    [ن�ح]})13َما َلُ�ْ� َال َتْ�ُج�َن ِ�َّ

   !و�جالل ال�ل�، ف�ل� ال�ل�ك ه� هللافأی� ت�ق�� وتع��� 

��اف ال�ی� ����ون أناء الل�ل وأ ��ادالفي قل�ب  أی� تع��� هللا س��انهف

ال�هار وه� �ق��ف�ن ال�عاصي وال�ن�ب واألم� ال ُ���ِّل �ال���ة له� أ� 

  وال�ع��ة أص���ا م� أسهل ما ���ن.شيء، فال�ن� 
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  .ب��ق�� ال��ةت�ول ��� ت�ول ال��عة؟ ثانً�ا: 

 ����ث الفال ���ز للع�� أن ی���ع في دی� هللا و����� على ه�ا االب��اع و 

  .�األم� وال�هي اإللهي

ُس�ِل َقاُل�ا{ :قال تعالى َحْ�ُ�َ�ا  َوِ�َذا ِق�َل َلُهْ� َتَعاَلْ�ا ِإَلى َما َأْنَ�َل �َُّ َوِ�َلى ال�َّ

 })104ُ�وَن (َ�اَن آَ�اُؤُهْ� َال َ�ْعَلُ��َن َشْ�ً�ا َوَال َیْه�َ َما َوَجْ�َنا َعَلْ�ِه آَ�اَءَنا َأَوَلْ� 

  [ال�ائ�ة] 

أن ما �فعله ه�ا ح�اٌم ش�ًعا وغ�� جائ� و����ا ف�اح� ال��عة إذا ق�ل له 

  :_و���� ��اب هللا وما قال ��ه

ٍة َوِ�نَّا َعَلى{ قال تعالى: َثاِرِهْ� ُمْهَ�ُ�وَن آ َبْل َقاُل�ا ِإنَّا َوَجْ�َنا آَ�اَءَنا َعَلى ُأمَّ

ا ) َوَ�َ�ِلَ� َما َأْرَسْلَ�ا ِمْ� َقْ�ِلَ� ِفي َقْ�َ�ٍة ِمْ� َنِ�یٍ� ِإالَّ َقاَل ُمْ�َ�ُف�َها ِإنَّ 22(

   [ال�خ�ف]})23َوَجْ�َنا آَ�اَءَنا َعَلى ُأمٍَّة َوِ�نَّا َعَلى آَثاِرِهْ� ُمْقَ�ُ�وَن (

واألج�اد، أو �ق�ل: ��ف��ا ما وج�نا ���ج ال����ع ��ا �ان عل�ه حال اآل�اء 

ة على ب�ع م� العادات، وال یه�� إذا ما �انعل�ه اآل�اء واألج�اد واألسالف 

                          .أم ال

�ث� یفإذا ق�ل له: ول�� أم� ال��عة خ��� وصاح�ها م���ذ م��وك ُمْ�َعْ�، ل� 

دی�ه  �عل� خ��رة ال��عة على ل�ه�ا ال�الم ألنه ل� ی�رس علً�ا و�ال�الي  ��ه

     ومع�ق�ه.

أم�ر ال��� وال�ع�ذة ع��ما ی�ع�ض  يف ال���� م� ال�اس وق�عم�ال: _

 ش�خ لعلي أج� ل��ه حًال له�ه ال���لةإلى فإنه �ق�ل أل�أ  ،ل���لة ما

  (ُ�عاني م� ال���)، 

إل�ه  ُ��لل َم� ی�ه� ا�اه�ً  افي ح��قة األم� ه�ا ل�� ش�ً�ا ول��ه ع�َّافً 

  وُ��قعه في ال����ات وال��ع وُ�ف�� عل�ه ح�اته، 
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���ن �ال��ع وما أم� هللا و��ا جاء في ��اب  ال��� لح��� أن تعل� أن 

 وال�هاب إلى �اه� ��َّاب أو ع�َّافول�� �ال����ات  ،ملسو هيلع هللا ىلصوما قال ال��ي هللا 

ال وس�اله وال�ق�ع في ضالالت ما أن�ل هللا بها م� سل�ان وال��ة أنه  دجَّ

و أُ�عاني م� ال���، فإذا أراد أح� أن ی��ح ه�ا ال��� �ع�م فعل ذل� 

  .ت���قه قال: ه�ا ه� ما �ان �فعله األهل ���ا س��

  الق��ر��ن (��َّاد الق��ر): _م�ال آخ�

�� ماذا �فعل ال�اح� م�ه� إذا شع� ���ٍ� في ص�ره؟ ی�ه� ل��ارة أ� _تُ 

���ة (ال����_ال م��� م� ال��اج� ال��ه�رة وال�ي بها ق�� أح� ال�ال���

فإذا ما قام به�ه ن���ة_وه��ا) ال�ه� أن ی�ه� إلى أ� ض��ح أو ق�� 

�ا الش� أن ه( ال��ارة خ�ج م� ه�اك وه� ��ُع� �ان��اح ص�ر ال ُی�صف

  ضالل م��� _وف��ة ش�ی�ة جً�ا)

_ألن ال���ة ن���ة أو ال���� أو أ� مق��ر ه� في أش� االح��اج إلى 

  دع�ة م� ال��� ال�ي فال��� ق� ُقِ�ع ع�له ���ته إال م� ثالث

(ص�قة جار�ة_ول� صالح ی�ع� له_عل� ُی��فع �ه)، ول�ل� فإن ه�ا ال�ق��ر 

 ،م� األح�اء وال ��ل� ل�ف�ه نفًعا وال ضً�ا ه� في أش� ال�اجة إلى ال���ة

� ث، !؟؟!ال�ال هی�ع�ه و��ل� م�ه وه� على ه� َم� جاء ��� س��فعف

���ج َم� �فعل ذل� �أنه وج� اآل�اء واألج�اد ���ع�ن نف� ال���ع وه�ا 

ٍة َوِإنَّا َعلَى آثَاِرِھْم ُمْھتَُدونَ {ه� شعاره�  ��ا  }إِنَّا َوَجْدنَا آَباَءَنا َعَلى أُمَّ

   .في ال�اهل�ةه� كان شعار 

�ضي ال یُ ث� �ع� ال�ق�ع في ه�ه ال����ات م� ال��ك ال ���ز ألنه  ه�او 

هللا ع� وجل، و�ع� ال�ق�ع في ه�ه ال����ات �ع�د ال��� �ع� ه�ه ال��ارة 

وما ف�ها م� م�الفات وه� ُم���ح ال��ر وه�ه ف��ة لَ�� �فعل ذل� وم�خل 

  ش��ان ح�ى ����� في فعله له�ا ال�الل، 
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ح �ه وال��سل  _فأ� ان��اح ص�ر ه�ا ال�� �أتي م� وراء ز�ارة ق�� وال���ُّ

ل ه� وال أ� شيء ب�ال���؟ ه�ا ال��� ال�� ال ��ل� ل�ف�ه ضً�ا وال نفًعا 

  ال�عاء له �لى َم� ���اج إلى أ� ح��ة و 

َ�ا َتْعَ�ُل�َن �ِ َفاْسَ�ِقْ� َ�َ�ا ُأِمْ�َت َوَمْ� َتاَب َمَعَ� َوَال َتْ�َغْ�ا ِإنَُّه { _قال تعالى:

  [ه�د] })112َ�ِ��ٌ� (

�االس�قامة على األم� وال�هي، و���ل األم� ال��م��ن  ملسو هيلع هللا ىلصلق� أم� ر��ا ن��ه 

   .ال�ی� معه

  _ث� قال وال ت�غ�ا : وال���ان �ع�ي: م�اوزة ال��

   �ع��ة�وم�اوزة ال�� ه�ه ق� ت��ن ب��عة أو _

و�ال�غ� م� ذل� فإنه �قع م� _نهى هللا ��اده ع� م�اوزة ال��(ال���ان) 

ال��ل��� ل�ًال ونهاًرا فه� ی��اوزون ح�وده� مع هللا �ال�عاصي وال��ع 

وال����ات و�ل ه�ه ع�ائ� ت��ل ب��ه� و��� ال�ص�ل إلى رب العال��� 

��� ��� ال�ص�ل وال ن ال �ع�ف�ن م َتُ�ْ� واألع�ار ت�ق�ي وال����و واأل�ا

   .ج� على ال����ه� �ل ه�ا األم�ر ال�ي ت�ع ال��ا

ْألَْمِ� َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا َأِ��ُع�ا �ََّ َوَأِ��ُع�ا ال�َُّس�َل َوُأوِلي ا{ _قال تعالى:

ِ َوال�َُّس�ِل ِإْن ُ�ْ�ُ�ْ� ُتْ�ِم�ُ  وُه ِإَلى �َّ ٍء َفُ�دُّ
ْ
ِ ِمْ�ُ�ْ� َفِإْن َتَ�اَزْعُ�ْ� ِفي َشي �َن ِ�ا�َّ

  [ال��اء] })59َذِلَ� َخْ�ٌ� َوَأْحَ�ُ� َتْأِو�ًال (َواْلَ�ْ�ِم اْآلِخِ� 

 ، وله�ا فإن اإلن�انملسو هيلع هللا ىلص_لق� أم� هللا ع� وجل ��اده ��اع�ه و�اعة ن��ه 

ل�ج�ع ا�إال  ل��ل� م�ها فل� ی��ل� م�هاا����م ب��عة و���� ع��ما 

ل�����ه�ا في األم�(ألن�ا مأم�رون ��اعة  ملسو هيلع هللا ىلصإلى ��اب هللا وس�ة ال��ي 

 ) فإن ل� �ق� ب����� ال��اب وال��ة في ه�ا ال��قف فإنهملسو هيلع هللا ىلصهللا وات�اع ال��ي 

  ح�ً�ا سُ�ِ�� على ال��عة،
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: ح�ث ت�ازع ب�� ��ف�� أح�ه� ی�ه� اآلخ� أنه قائ� على ب�عة م�ال_

  ��� نف�ل في األم�؟ ی�في ذل� فواآلخ� 

 وال��� ف�ه�ا ون��� هل ملسو هيلع هللا ىلصال�ل ه�: الع�دة إلى ��اب هللا وس�ة ال��ي _

ًال قائ� على ب�عة أم أنه ُم��� لل��ة؟ وهل أم�ه ر�ه به�ا أم ه�ا ال��� فع

 أن ه�ا اب��اع م�ه ؟ وفي آخ� األم� إذا �ان ه�ا ال��� قائ� ب��عة

  �الفعل ول��ه ل�� صاح� ه�� فإنه سُ��ع� و���ب و�ع�د إلى ال��، 

  .أما إن �ان صاح� ه�� فل� ُی�ع� مه�ا أوتي م� أدلة على ب�ع�ه_

  

  .ال�ع��ة ت�ول �ال���ةثالً�ا: 

ِ��َقُهْ� َ�َهَ� اْلَفَ�اُد ِفي اْلَ��ِّ َواْلَ�ْ�ِ� ِ�َ�ا َ�َ�َ�ْ� َأْیِ�� ال�َّاِس ِل�ُ { قال تعالى:

  [ال�وم] })41َ�ْعَ� الَِّ�� َعِ�ُل�ا َلَعلَُّهْ� َیْ�ِجُع�َن (

�� (��ا �� _الف�اد: أ� ال�عاصي فق� �ه�ت في ال�� وال��� وال���

   .أ� ب�ن�ب ال�اس �ه� الف�اد في ال�� وال��� ال�اس)أی�� 

  

  �ق�ل اب� ال��ز� في ال�ق��د �الف�اد: 

   وق�ل: ال��ك        -3    ق�ل ال�ق��د �الف�اد ه�: ُنق�ان ال���ة -1

  وق�ل: ق�� ال��� -4              وق�ل :ارت�اب ال�عاصي  -2

َ�اٌت ِمْ� َبْ�ِ� { قال تعالى: ِ ِإنَّ َیَ�ْ�ِه َوِمْ� َخْلِفِه َ�ْ�َفُ��َنهُ َلُه ُمَع�ِّ  ِمْ� َأْمِ� �َّ

�ًءا َفَال َمَ�دَّ �ََّ َال ُ�َغ�ُِّ� َما ِ�َقْ�ٍم َح�َّى ُ�َغ�ُِّ�وا َما ِ�َأْنُفِ�ِهْ� َوِ�َذا َأَراَد �َُّ ِ�َقْ�ٍم سُ 

   [ال�ع�] })11َلُه َوَما َلُهْ� ِمْ� ُدوِنِه ِمْ� َواٍل (
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إن هللا ال ُ�غ�� ما ع�� اإلن�ان م� ال�ع�  :ج�اه�� العل�اء في اآل�ة_ق�ل 

واإلح�ان ورغ� ال��� و�ل ما ه� ��ه م� ال��� إلى ال�ف� وال�الل إال 

  ه� َم� قام �ه  أم��

: ش�� �ق�ل: لق� ��� أشع� أن درجة إ��اني ُم�تفعة جً�ا ول�� م�ال_

وج�ت نف�ي ان��� وأت�اجع وما ��� أفعله �األم� م� �اعات  ف�أة

  وه��ا  ي_م� ی�فل�ب�أ الق�آن حف� ��ا أن ، ك�ل� العل� وغ��ه ب�أت أت��ه

_���� الق�ل: �أن �ل ه�ا ال��مان م� ال��� ه� ن���ة ارت�اب ال�ن�ب، 

الص خفال�غ��� م� اإل��ان وعل� اله�ة واالرتقاء وحف� الق�آن و��ام الل�ل و�

في الع�ل إلى ال��مان م� �ل ه�ا جاء �ال�ن�ب وع�م مع�فة ���ة ال�ع� 

  ،ل��ه ل� ی�عاها�ه و  �ان� ُت��� فق� اه�ال�ي م�َّ هللا بها عل�ه ول� ُ��اف� عل

 ���ال م�ه_أ�ً�ا : �ل ه�ه ال�ع� ال�ي م��ها ال�ب للع�� �ان� ت���ج� 

 ال�ع� ال�اعات قابل ه�ه هللا على نع�ه ف���� في فعل�� ًال أن ��ل�� ب�

    .(إن هللا ال ُ�غ��)م�ه نع� هللا عل�ه  �ال�عاصي فُ�ِل��

: ش�� �ان �األم� الق��� ل��ه م� ال�ال ال���� ول��ه ال��م _م�ال آخ�

  ال ��� ق�ت ی�مه ف�ا ال���؟ 

_�ال��� في أح�اله الب� أن ن�� ال��خ واإلس�اف وال���ی� ور��ا ���ن ال�ال 

    .ح�امنف�ه مال 

_إذن: فإن أ� خ�� ���ن اإلن�ان ��ه م� إ��ان _تق��_إ��ال على هللا 

فل�� ( _حف� ق�آن _ان��اح ص�ر للعل�، إذا ُسِل� ه�ا ال��� �له أو �ع�ه

 ���� و�ٌل م�َّا أعل� ��الاإل��ان�ة  �هل�اًما أن ��ق� �ال�ل�ة ول�� درج

� نة عال�ة ث� �ع� ذلفق� ��ُع� أح�نا أنه ارتقى �إ��انه إلى م�ا نف�ه)

وفعًال ه� مازال ُم��اسً�ا ول� ��ق� ُ�لً�ا ول��ه ���� ه�ه ال��انة ن�ًعا ما 
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��ع� أنه ن�ل ع� ال��انة ال�ي �ان ق� ارتقى إل�ها ف�ا ه� س�� ه�ا 

  ال��ول؟ 

الب� م� م�اجعة ح�ا�ات ال�ف� مع هللا ألن هللا ال ُ�غ�� إال �ع� أن ی�غ�� 

ه�ه  إن �ان�����ل أن ُت�ل� م� الع�� نع�ة س�اء ، ف�� ال�الع�� نف�ه

  ��ع نف�ه إال �� ال�ع�ة في دی�ه ب����قه لل�اعة أو في دن�اه ��ال أو رزق 

خ� �اعة فالب� أن �أ ُ�غ��ها إلىفإذا �ان� ل��ه مع��ة وأراد أن والع�� _

، فعل�ه أن ُ�غ�� م� نف�ه وم� م���ه لل�ع��ة إلى ه� أوًال �األس�اب

عل� ش�م ال�عاصي ومآالتها في ال�ن�ا واآلخ�ة و���ل �ذل� ُ�غ� لها و 

  نف�ه على ال�اعة 

ه�ا ُ�غ�� هللا ما ع��ه م� ال�ع��ة وُ���له م�انها �ال�اعة، ُ�غ�� ما ع��ه و _

�ف قص�ر و��أن��ة نف� و� ا فيوه� وغ� وُ���له ان��احً م� ض�� ص�ر 

ال��ر في القل�، اإلن�ان ه� ال�� ی��أ �ال�غ��� م� نف�ه فإما إلى أس�ء 

                      �ٌل ���� إ��اله على ر�هو و�ما إلى أح�� ث� ُ�ع�ي هللا له�الء وه�الء 

  [ال��فف��]})14َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُل�ِ�ِهْ� َما َ�اُن�ا َ�ْ�ِ�ُ��َن ({ _قال تعالى:

: في اآل�ة ت���ًفا  _اآل�ة ن�ل� في ال�فار ول�� و��ا قال أهل العل�

ألن ال�َّان ع��ما غ�ى قل�ب ال�فار ل� ُت�ِ� معه� أ� م�ع�ة  لل��م���

وم� ال���� أن ��ل ال��ل� إلى ه�ه ال��حلة إذا اس�د قل�ه ول� ی�عه�ه 

أن  ال��اد إلىف��ة �ع� م�ة ی�داد  ح�ى ُی��ل ما �ه م� س�اد�االس�غفار 

ال���ة  �ل ب��ه و�����، فع�م تع��� ح�مات هللا وأوام�ه ُ�غ�ي على القل�

لى ال�ن� ب وت�ُع� ال���ة، وال�ن� ع� ال�ن ��قىفف��ل ال�ن�ب وت��ع� ال���ة، 

و�ل�ا  ،ت��ار� ال���ة وت�ع� أك�� فأك��و القل�  يغ�تل�َّان و ا��ل� ��قة م� 

  ال��افة �عً�ا ع� ال���ة ف��ُع� على الع��،ازدادت ال�ن�ب �ل�ا ازدادت 
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وم� الُ��ال أن ���ن القل� خالً�ا م� ت�ق�� هللا وتع���ه وال��ف م�ه ث� 

  ی�ج� في ه�ا القل� ن�ع م� أن�اع اإل��ال أو ال���ة � ع� وجل

_ش�� ال ُ��� هللا أو ُح�ه ض��� و��ا ت�ق��ه � ض��ًفا و���اله على 

  الُ��� وع�له لل�اعة ���ن ���ة وِثَقل ع���  ال�عاصي ���ن ����هى

� هللا ث� ��� ت���� وت�ف�� م به�ه ال��اصفات ی��ف_فهل ه�اك ش�� 

�ا�ة َم� تق�َّب إلى ر�ه ش�ً�ا، فال� فق� جاء في ال��ی��ال�أك�� ه�ا صع� 

  الب� أن ت��ن م� الع�� 

ي أنه ل� ُ�عاق� على معاص�ه و�غ�� ��ا أن �ع�ق� اإلن�ان العاص ماأو _

ع��ه م� �ع� ال�اعات أو إمهال هللا له و����ر أنه ل� ت��ن ه�اك 

  ل�ان افي معاص�ه إلى أن ��ل إلى م�حلة عق��ة ف���اد� 

_و�ل�ا زادت معاصي الع�� �ل�ا ُرفع� ال�ها�ة م� قل�ب ال��اد ن��ه 

ه م� ل إجاللوأص�ح م� ال�هل إهان�ه وت��ؤ ال�اس عل�ه فال ت�ق�� وال 

  ال�اس

_و�ل�ا ازدادت �اعة الع�� ل��ه و���اله عل�ه �ل�ا جعل هللا في قل�ب ال�اس 

ه م� م��ة ح� و�ك�ام و�جالل، فه�ا ���ن ���� ما ع��ن��ه مها�ة و 

  وخ�ف و�جالل � ع� وجل، فال ُیه��ه أح� وال ی���َّأ عل�ه وال ُ��فهه 

  _س�ال: ول�� ه�اك �ع� م� أهل ال�اعة ��ُ�ث له� خالف ذل�؟ 

_�الفعل ول��: م�قًفا أو اث��� وق� ���ن ثالثة ول�� دوًما و���ن على 

ل ال�الح س��ل االب�الء واالم��ان والف��ة، أما الغال� على أح�ال أه

وال�اعة واإل��ان وأص�اب القل�ب ال�اه�ة  والعق�ل ال�َّ��ة ال�ل��ة ��� هللا 

ه� تع��� وم��ة قل�ب ال�اس له�ا ال��� وتعلُّقها �ه رغ� ع�م وج�د 

 ول��ه حٌ� م� ع�� هللا ق�فه في قل��ه� ن��ن�� أو م�الح ب��ه� و���ه 
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 ي الِ�� والعل�، و�ا��هه�ا ال��� ال�الح ال�ائع ال�اف� ألوام� هللا ف

  أف�ل م� �اه�ه، وخ���ه � في ال�� �����ه له في العل�، 

_ فه�ا ال��� ال�� اس�قام في ال�اه� وال�ا�� على أم� هللا ول�� نفاًقا 

في ال�قابل ��عل هللا قل�ب ال�اس ُت��ه وتها�ه وت�افه �ق�ر ما ع��ه م� 

  ق�س� أس�ائهم��ة وخ�ف وتع��� ل�ل� ال�ل�ك جلَّ جالله وت

 -��� ألح�ال األق�ام ال�ا�قة و��� ن�ل� عل�ه� عق��ات هللا ن عل��ا أن

  وت��ع�.  -س��انه وتعالى

_فق� سل� هللا س��انه ال��ح الع��� على ق�م عاد ح�ى ألق�ه� م�تى على 

  س�ح األرض �أع�از ال��ل

َ�َها َعَلْ�ِهْ� 6َعاِتَ�ٍة (َوَأمَّا َعاٌد َفُأْهِلُ��ا ِبِ��ٍح َصْ�َصٍ� { _قال تعالى: ) َس�َّ

 َنْ�ٍل َسْ�َع َلَ�اٍل َوَثَ�اِنَ�َة َأ�َّاٍم ُحُ��ًما َفَ�َ�� اْلَقْ�َم ِف�َها َصْ�َعى َ�َأنَُّهْ� أَْعَ�ازُ 

  [ال�اقة] })7َخاِوَ�ٍة (

�ي أو جاءه� ال� �ان�ا إذا_ف�مَّ� ال��ار وال��ث وال�رع به�ه ال��ح ال��ی�ة، 

و��ادة هللا س��انه إذا به� �أب�ن إال ال��ك ال�س�ل ل��ع�ه� إلى ال��ح�� 

وال�ف� فأن�ل هللا عل�ه� تل� العق��ة، ر�ٌح جاءت م� ع�� ال�ل� الق�� 

   .له� أثً�ا وأب��وا ع� آخ�ه� الق�ی� فل� ُت��ِ 

ْ�َ�ُة َفَأْص { _قال تعالى: ِهْ� َجاِثِ��َ� َ�ُ��ا ِفي ِدَ�ارِ َوَأَخَ� الَِّ�یَ� َ�َلُ��ا ال�َّ

   [ه�د]})67(

ولق� أرسل هللا س��انه وتعالى على ق�م ث��د ال���ة فق�ع� قل��ه� 

   .وأج�افه� فأص���ا م�تى
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َحٍ� َوُل�ً�ا ِإْذ َقاَل ِلَقْ�ِمِه َأَتْأُت�َن اْلَفاِحَ�َة َما َسَ�َقُ�ْ� ِبَها ِمْ� أَ { قال تعالى:

 ) ِإنَُّ�ْ� َلَ�ْأُت�َن ال�َِّجاَل َشْهَ�ًة ِمْ� ُدوِن ال�َِّ�اِء َبْل َأْنُ�ْ� َقْ�مٌ 80(ِمَ� اْلَعاَلِ��َ� 

  [األع�اف] })81ُمْ�ِ�ُف�َن (

_وق�م ل�� ال�ی� أص�وا على أفعاله� ال����ة ال����ة ال�ي ُتغ�� هللا 

�ال�غ� م� نهي ن��ه� له� ع� ه�ه األفعال وال�ي ل� ���قه� أح� إل�ها فق� 

��� ف��ته� �إت�انه� ال�جال م� دون ال��اء وجعل�ا م��ل�ه� أح� وأحق� ان�

   .م� ال���انات فال���ر م�ها ال تأتي إال اإلناث إذا أرادت ال��اوج

�رجة أن ل ف��ل� العق��ة وأن�ل هللا إل�ه� ال�الئ�ة ل��فع الق��ة �أك�لها

لها ث� عال�ها سافو�ع� أن رفع�ها جعل�ا ح �البه� اال�الئ�ة �ان� ت��ع ن�

أت�ع�ا ذل� �إلقاء ال��ارة عل�ه� م� ال��اء أم��ت على ه�الء ال�ل�ة 

ه� اج��ع� عل�ف، ه� ت�م�ً�ا و�ل ذل� ���� ال���ؤ على ال�ن�بتف�م� 

    .عق��ات ال�ن�ا واآلخ�ة

ال���� أن ُ��هل هللا ��اده و����ه� لف��ة ول�� ل�� ه�ا ه� ما  _وم�

اإلن�ان فإذا اس��� على معاص�ه أخ�ه أخ� ع��ٍ�  ���ث دوًما، �ُ��هل هللا

   مق��ر 

لها  ؟ه�ا العاصي و�� �ان زم� ال�ع��ة _فأ� م�عة ه�ه وأ� اس�فادة ح�َّ

  .ال شيء ����� ه�ا

ِ��ٍ� َفَ��َُّب�ُه َفَأَخَ�ُهْ� َعَ�اُب َیْ�ِم ال�ُّلَِّة ِإنَُّه َ�اَن َعَ�اَب َیْ�ٍم عَ { _قال تعالى:

   [ال�ع�اء] })189(

ولق� أرسل هللا على ق�م شع�� س�اب الع�اب �ال�لل ح�ى إذا �ان� ف�ق 

  رؤوسه� سق�� عل�ه� وأم��وا ناًرا
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ه�الء الق�م ت�ل�� عل�ه� �ل أن�اع الع�اب وص��فه ف�ا ال���؟  وه��ا �ل 

  .ال�ن�ب واإلص�ار عل�ها وع�م ال���ة وع�م اإل��ال على هللا ع� وجل

   

ِ َجِ��ًعا َأ�َُّه اْلُ�ْ�ِمُ��َن َلَعلَُّ�ْ� ُتْفِلُ�� َوُت�ُ��ا { قال تعالى:  })31َن (ِإَلى �َّ

   .[ال��ر]

  :ال��اب ُمَ�َجه لل��م��� ول�� للع�اة وه�ا وقفة -

  : لف� م� ألفا� الع��م فإذا دخل� ع� ال�� فإنها َتُع�، ج��ًعا -

� وهل ل�� ال��م��_إذن فال�الم �ع�ي أن �ل ال��م��� ���اج�ن إلى ت��ة 

ذن�ً�ا، الُ�ل ل��ه ذن�ً�ا �اه�ة �ان� أو خ��ة وال�ل ���اج إلى ال���ة وق� 

   .���غف� في ال��م س�ع�� م�ة  وفي روا�ة مائة م�ة ملسو هيلع هللا ىلصكان ال��ي 

ث� قال لعل�� تفل��ن : َفَعلَّ� الفالح والع�اء وال��اة �ال���ة، فال فالح وال 

واآلخ�ة إال �ال���ة ال���ح، ت��ة ح����ة ن�اة وال رضا وال خ�� في ال�ن�ا 

ل�� ف�ها ش�ائ�، ف���ب اإلن�ان م� العالئ�، والع�ائ� والعادات ال���ة 

ال�ي ���� أن ُتف�ي �ه إلى ع�اب هللا، ی��ب م� الع�ائ� ال�ي ���� أن 

  .ت��ل ب��ه و��� ال�ص�ل و�نفاذ أم� هللا ورس�له

 امل مع هللا، و��� �ع�� هللا_ی��ب م� ه�ه ال�الثة ح�ى �ع�ف ��� ی�ع

ق��ة  والعق�ل ال���ة وأب�ان ةب ال�ا��� على ����ة، فال�ل ���اج إلى القل

  .تق�م ��اعة هللا

  َتْ�ُعف �ال�عاصي، والقل�ب والعق�ل ان��ه�ا : ألن األب�ان  -

_الب� أن ُت�ال �ل ه�ه األم�ر(عالئ�_ع�ائ�_ع�ائ�) وُت�فع ��ل ما أوتي 

  الس�عانة �ا� وُح�� ال���ل عل�ه في إنفاذ ما ی���الع�� م� ق�ة و�ا

  _فأح�اًنا ی�د ال��� أن �فعل أش�اء ����ة ول��ه �ع�� ل�اذا؟ 

  .أما إذا �ان ال ی��� فل� ���ع�� �ا� ،ل�عف ال���ل_
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فإذا اس�عان اإلن�ان �ا� ول��ه ع�� ع� ت�ق�� ه�ه األم�ر فعل�ه أن �عل� 

أن ال��� ه� ال�عف في ال��ن أو القل� أو أن ت��له ض���، وال �ع�ق� 

العقل ألن ضعف ه�ه األش�اء جاء م� ت�اك� ال�ن�ب وال�عاصي وال�ع� ع� 

ى ال تُ�� لى ال��ق وح�إ، فال���ع ���اج إل�هق�ب �َّ هللا وع�م ال��ق في ال

  .دون أ� فائ�ةاأل�ام وال���ات واألع�ار 

، ���ان ی�س�س وُ��ّعِ� األم�_الب� م� ال��ارعة إلى ال���ة وال ت�عل�ا ال

فاإلش�ال أن اإلن�ان إذا أراد ال���ة فإنه ��� ال���ان �قف له �ال��صاد 

(ال _ل�� أن�_األم� صع� عل��_ل� ت����ع_ان���  وُ���قه ع� ه�ا

لف��ة_���ا �ع�)تل� �ل�ات ش�ی�ة وح�اج� وع��ات ��عها أمام اإلن�ان 

����ع و�ل ه�ا م� أجل أن ���عه و��أل بها عقله و��عله �ع�ق� أنه ال �

ألعانه  ��العع� ال���ة، ول�� �اب ال���ة مف��ح وال�ب ���� ول� تاب إل�ه 

�اد ، ل�� قل�ب ال�فه� ال���� الق��� ال���� ألع�اهعلى ذل� ول� سأله 

ت��اج إلى تغ��� وعق�له� الب� أن تفه� ع� هللا ح�ى �����ن في سالم في 

   .ص�ر ��� هللا والق�ب م�ه واألن� �ه ال�ن�ا و��أن��ة وان��اح

ُ���� ل�ا و  ن�أل هللا س��انه وتعالى أن ُی��ل ع�َّا العالئ� والع�ائ� والع�ائ�

  .أم�نا وأن ی�� عل��ا

 وأت�ب إل�� أس�غف�كس��ان� الله� و����ك أشه� ان ال إله إال أن� 

               ============================  

                  

               

  

                                                              

    


