
 

 

 

 

 

 

  

 

اإلختات 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ِسَْٚ َوِمْن إن  ٍُ وِر إٔ وُذ بِّٚلِل  ِمْن ُذُ ًُ َٕ ُرُه َو
ٍِ ٌْ ْسَت َٕ ًُُِْٔه َو ْسَت َٕ ُدُه َو َّ ْح َٕ ُد ّلِلِهِ  ّْ اْْلَ

ُد  َٓ َِّٔئِٚت َأْظََمفَِْٚ َمْن ََيِْدِه اّلِل َؾال ُمِوله َفُه َوَمْن ُيْوِِْل َؾال َهِٚدَي َفُه َوَأْص َش

ًدا َظْ ُدُه َوَرُشوُفهُ  ّه يَك َفُه َوأن ُ َ . أن ٓ إَِفَه إِٓ اّلِل َوْحَدُه ٓ َذِ

 :اإلختات

 
ْم ِمْن }:ؿٚل تًٚػ ُٓ ُروا اْشَم اّلِلهِ َظَذ َمٚ َرَزَؿ ـُ َْٔذ

ٚ فِ ًُ َْٚ َمَْْس ِْ ًَ  َج
ٍٜ
لِّ ُأمه ُُ
 َوفِ

وا  ُّ
ُه َأْشِِ َِ ْم إَِفٌه َواِحٌد َؾ ُُ ِٚم َؾََِ٘لُ ًَ ْٕ َ ْٕ  ا

ِٜ
َّ ِ ادُْْخ ِتِغَ ََبِٔ  [اْلٟ]{(34 )َوَبؼِّ

 :ثم بغه ش حٕٚه وتًٚػ ادَهود بٚدخ تغ ؾَٚل

ُِوَُبُمْ  افهِذيَن إَِذا ُذـَِر اّلِلهُ } ْٝ ُؿ َِ ي َوِج ِّ ٔ َِ ْم َوادُْ ٚبِِريَن َظَذ َمٚ َأَصََٚبُ  َوافهه

وَن  َُ ٍِ ٚه َرَزْؿَُْٚهْم ُيْْ اَلِة َوِِم  [اْلٟ]{(35)افهه

ِٚت }:وؿٚل ش حٕٚه ِْٚلَ ُِوا افهه
ِّ ِْم  َوَأْخَ ُتوا  إِنه افهِذيَن  َمُْوا َوَظ إَِػ َرَبِّ

ٚ َخٚفُِدوَن  َٓ  ُهْم ؾِٔ
ِٜ ْه  [هود]{(23)ُأوَفئَِك َأْصَحُٚب اْْلَ



فٍا ْٔ اإلختات ؟ ◘

يف إصل ظذ (خ ب ت) مهدر أخ ٝ،وتدل مٚدة :اإلخ ٚت يف افٌِٜ

 .ادٍٚزة ٓ ٕ ٚت ؾٔٓٚ أوظذ ادىّئن من إرض،ادُٚن ادْخٍض

 . ادخ تغ هم ادتواضًون أو اخلٚصًون:أمٚ يف افؼع ؾَٔل_

ؾٚفنخص ادتواضع أو اخلٚصع ُيَٚل ظْه إٔه صخص ُُم ٝ،وهذه افهٍٚت 

ُُي ٓٚ اّلِل ظز وجل وُُيٛ صٚح ٓٚ،ؾٚفتواضع وهوم افٍْس وظدم رؤيتٓٚ 

 ...واخلنوع من افهٍٚت ادحّودة

 َو  }:وهلذا قول يف القرآن_
ِب ااُمْل  ُمْل ِب ِب  .{وَو َو ِرِّش

َ ًْ اىٍختخَ٘؟
َ

 فٍ

ُِوَُبُمْ افهِذيَن إَِذا ُذـَِر اّلِلهُ } ْٝ ُؿ َِ  {َوِج

فٍا ْٔ اىٍلصٔد ةٔجو اىليب؟ 

 ..ادَهود بوجل افَِٛ هو افتًئم واخلوف

 



    

بٚفتًئم ؾٕ٘ه ُيسّى وجل،وبٚفتٚيل ؾ٘ن افوجل خيتِف  ؾٚخلوف إذا ُمزج

ظن اخلوف ؾْٚلّٔع خيٚف من اّلِل ش حٕٚه فُن ادُخ ٝ فديه خوف مع 

،ؾٚخلوف مع (ظوام ادسِّغ)تًئم ّلِل ظز وجل وفٔس خوًؾٚ ظٚدًيٚ

 .افتًئم يّْع صٚح ه من أن يتًدى حدود اّلِل

 ..ـل ادًٚين تدور حول افتواضع واخلنوع وهوم افٍْس

؟  (اإلختات)فٍا أٍْ٘ث ْذا اىػٍو

 ًٓ اإلخ ٚت هو ظ ٚدة من ظ وديٚت افَِوب وفُْٓٚ متًَِٜ بْٚلوارح، :أو

ؾٚفَِٛ يًّل وظِّه افتواضع واْلٛ ّلِل ظزوجل إػ جٕٚٛ اإلؿ ٚل 

وافتًئم،ـل هذا شوف ييٓر ظذ اْلٚرحٜ وٓبد، ؾّن ؽر ادُّن أن 

 .يسُن يف افَِٛ رء وييٓر افًُس ظذ اْلٚرحٜ

وهذا افُالم ُيوضح خىٖ اْلِّٜ افتي يتداوَلٚ افُثر من افْٚس وافتي 

يف حغ (ؿِ ي شِٔم وبْٔي وبغ اّلِل ظَمر وهذا هو إشٚس)يَوفون ؾٔٓٚ

 .أن افْٚطر إػ حٚل َمن يَول هذا جيده ؿٚئم ظذ ادًٚيص



 أن افَِٛ إذا ـٚن شًَِٔم وادًْى افهحٔح افذي يْ ٌي آفتٍٚت إفٔه هو

ؾالبد أن ُيسجم هذا إمر ظذ اْلوارح ؾتتكف هي إخرى بىريَٜ 

 (ؾُُُلٌٕٚء بَمؾٔه يْوح)ُتواؾق شالمٜ افَِٛ

ؾٚخلنوع واإلخ ٚت مُٕٚه افَِٛ ٕن مًْٚهٚ ـَم ُؿِْٚ هو افتًئم 

وافتواضع، ؾ٘ذا ُمأل افَِٛ بٚفتًئم وافتواضع فرب افًٚدغ إػ جٕٚٛ 

اخلوف ؾ٘ن هذا حتًَم شٔخرج وييٓر ظذ اخلوارج يف صورة إؿ ٚل ظذ 

 .ملسو هيلع هللا ىلصافىٚظٚت وإظراض ظن ادًٚيص، اْلٛ ّلِل وفرشوفه 

 :كٔل اىػيٍاء يف اإلختات◘

 ...اإلختات ثالث درجات

 .:افدرجٜ إوػ ٓ تتحَق إٓ إذا تواؾرت ثالثٜ أمور_1

 (كٔة حغيب اىضٓٔة، إرادة حسخدرك اىغفيث، ٌحتث حٓٔي ةاىسئة)

 .ؿوة تٌِٛ افنٓوة_أ

 .إرادة تستدرك افٌٍِٜ_ب

 .رؽد افًٔش :  ٜ هتوي بٚفسِوة، وافسِوة تًْي_ج



 :قوة تغلب الشهوة _أ

ًُد فديه ؾٚإلٕسٚن ادخ ٝ فديه ؿوة اشتٌرؿٝ ـل صٓوة  رمٜ ظْده ف مل ي

وإذا مٚ اشتوؾٝ ؿوة اإلرادة فدى اإلٕسٚن ـل صٓوة ،صٓوة  رمٜ

إذا خرج اْلرام من ؿِٛ افً د ؾٕ٘ه شْٔٚل جٚئزة مجِٜٔ أٓ وهي :أي) رمٜ

ؾٚفىّْٖٕٜٔ شتُون هي اْلزاء، ٕن ضّْٖٕٜٔ افَِٛ ٓ (ضَمْٕٜٔ افَِٛ

 .يُّن أن جتتّع مع ادًهٜٔ يف افَِٛ افواحد

: ملحوضة◘

ًٔٚ؟  مٚ هو ش ٛ صَٚء افْٚس ؾْٚلّٔع ينُو وٓ يرىض بحٚفه ؾًَرا ـٚن أو ؽْ

افس ٛ يف ذفك يرجع إػ ظدم ضّْٖٕٜٔ افَِٛ،حتى فو ـٕٚٝ اْلٚرحٜ تٗدي 

ضٚظٜ اّلِل فُن افَِٛ ؽٚؾل،ظدم ضّْٖٕٜٔ افَِٛ هي افس ٛ يف صُوى افْٚس، 

ؾٚإلٕسٚن ينُو حٚفه حتى فو حتَق فه ـل مٚ يتّْٚه وافس ٛ هو ظدم 

 .افىّْٖٕٜٔ

افَِٛ ادُخ ٝ أص ح فديه ؿوة اشتوؾٝ ـل صٓوة يف ـل جزء ظْده ؾِم _

ي َى ظْده أي صٓوة حرام ُتسٔىر ظِٔه أو حٚجٜ تدؾًه فًٍل اْلرام،ؾ٘ذا 

 .مٚ ُمْع من اْلرام ؾ٘ن ضّْٖٕٜٔ افَِٛ شتُون هي جزائه ظذ هذا



 :ؿٚل تًٚػ

ِر اّلِلهِ } ـْ ْم بِِذ ُِوَُبُ ئِنُّ ُؿ َّ ئِنُّ افهِذيَن  َمُْوا َوَتْى َّ ِر اّلِلهِ َتْى ـْ َٓ بِِذ ُِوُب  َأ َُ  {(28)اْف

  [افرظد]

إٔٚ أصع وأذـر اّلِل ظز وجل ذهًٚبٚ وأيًٚبٚ وأؿول إذـٚر  .يرد هْٚ شٗال◘

 ؾَِمذا؟وبٚفرؽم من ذفك ؾ٘ن ؿِ ي فٔس مىّئًْٚ 

 :اىرد_

رى أَٗ ٗهٍَ اىخيو أو اىػ٘ب؟ 
ُ

ح

َ ٗذنر اهلل ستحاُّ؟ 
َ

ْو ْٔ يف نالم اهلل أم يف ٌ

ٚ اخلِل أو افًٔٛ يف اإلٕسٚن افذي يذـر اّلِل ًً بِسٕٚه وفُن افَِٛ بًٔد  ؿى

ُٔس ح بِسٕٚه وافَِٛ ؽٚؾل، ُيّد بِسٕٚه  ـل افُ ًد ظن مٚ ُيردده افِسٚن ؾ

وافًُس  وافَِٛ ُمْنٌل، ؾٚإلٕسٚن ُيتٚج إػ إظَمل افَِٛ ؿ ل افِسٚن،

ؾْٓٚك َمن ٓ يذـر اّلِل بِسٕٚه ؾٔجِس وهو صٚمٝ ٓ يتُِم وفُن افَِٛ 

ُمًِق بّٚلِل وفٔس هذا ؾَط بل إٔه ُمأل بحٛ اّلِل ش حٕٚه،إخر ييل 

ٕحن ٕحتٚج إػ   صٚمًتٚ ٓ يتُِم وفُْه ؾجٖة خترج مْه ـِّٜ ش حٚن اّلِل،



 

ُٕون مثل هذا إخر ٕٕه ؿَٚلٚ بٚفَِٛ ؾٚشتنًرهٚ وبٚفتٚيل ٕىق َبٚ ومل 

 يُن جمرد ترديد افِسٚن، صدة إٕنٌٚل افَِٛ بحٛ اّلِل وافرشول أدى إػ

ؾهالح افَِٛ أدى إػ حتُرك  ،ملسو هيلع هللا ىلصخروج افتس ٔح وافهالة ظذ افْ ي 

 .افِسٚن بٚفذـر

ِه افً د ؾٕ٘ه جيًل فديه ؿوة من افًزم وآشتَٚمٜ  ومَٚم افىّْٖٕٜٔ إذا حهه

وُته ح  وافرجوع وافًزم، وي ًده ظن تردد اخلواضر بغ اإلؿ ٚل واإلدبٚر،

 .حٔٚته ـِٓٚ ّلِل

: اإلصُٚل ◘

ؾٔسر ويتوؿف، )أن اإلٕسٚن ٓ يًرف ـٔف يستَٔم ظذ افوجه افهحٔح

ثم يسر مرة أخرى وفُْه يتًثر يف رء مٚ ؾٔجًِه يسَط، ويستَٔم ظذ 

ؾَِمذا ٓ يستىٔع هذا  (افىريق ؾسة وفُْه ُُسظٚن مٚ يساجع مرة أخرى

 افنخص أن يستَٔم ظذ افوجه افهحٔح؟

 



 

 ًٚٔ ٕن اإلخ ٚت ؽر موجود، وفُْه إذا حَق اإلخ ٚت ؾَد حَق مًَٚمٚ ظٚف

ٚ بَم وصل إفٔه ويسٖل اّلِل افث ٚت إػ  ًُ يف افدين وظِٔه أن يِزم وييل متّس

 .أن يَِٚه

ن٘ف ىيػتد أن ِٗخصر غيٕ اىضٓٔة اىٍحرٌث؟  ◘

1_ ًٓ أن يًرف أن افهز هو من أظيم أبواب افدين : ظِٔه أو

ل : وظِٔه أيًوٚ_2 ُّ أن يًِم أن افهز ظذ افنٓوة أيرس بُثر من حت

ظواؿٛ افنٓوة أو ِمٚ ُتوج ه افنٓوةمن ظَٚب 

صخص تتُِّه صٓوة ادٚل ويريد أن ُيهل ظِٔه أًيٚ ـٚن افس ٔل :مثال◘

افذي ُيُهل به ظذ هذا ادٚل، ؾسوفٝ فه ٍٕسه إمٚرة بٚفسوء أن يرسق 

أو يرتق أو يٖـل مٚل افْٚس بٚف ٚضل، هذا افنخص أيًوٚ فديه ضٌوط 

 .ِمن حوفه ؾٓو يريد اإلٍٕٚق ظذ ٍٕسه وبٔته وأوٓده وزوجته

فو أن هذا افنخص إٍرد بٍْسه فدؿٚئق وؾُر ؿ ل أن يٖخذ افَرار بٖخذ 

وبًد أخذ ادٚل واإلٍٕٚق وتِ ٜٔ احتٔٚجٚت اف ٔٝ وإوٓد ؾَمذا  :ادٚل،ؾَٚل



 

ُيدث فو اؾتوح أمري وتم شجْي ؾَم افذي ُيُدث ٕوٓدي هل أخذ 

ادٚل وتِ ٜٔ آحتٔٚجٚت ُيسٚوي افٍؤحٜ وافًٚر افذي شِٔحق يب 

 .وبٖبْٚئي

ؾ٘ذا ؾُر اإلٕسٚن يف ظواؿٛ افنٓوة ومٚ افذي شٔحدث فه ٕتٔجٜ افوؿوع _

 .ؾٔٓٚ ؾ٘ن افرجوع ظْٓٚ شُٔون أيرس بُثٍر جًدا من افوؿوع يف اْلرام

وفُن افذي ُيدث من افُثر هو ؽِ ٜ افنٓوة وش َٓٚ فًَِل، وَلذا ؾٕ٘ه _

ٓ ُيٍُِر، ؾٓي هتجم ظذ اإلٕسٚن ؾُتسٔىر ظِٔه وجتًِه ٓ ُيٍُر إٓ يف 

 .افِحيٜ افتي هو بهددهٚ

إذن جيٛ افتٍُر ظْد اإلؿدام ظذ أي مًهٜٔ يف افْتٔجٜ ادست ٜ ؾَٔم بًد، _

ثم أمٚ )ؾٚٔن ادًهٜٔ وبًدهٚ تُون افًٚؿ ٜ،افوؿٍٜ مع افٍْس وافتٍُر

 .يٗدي إػ حل اإلصُٚل وافساجع ظن افسَوط يف ادحرمٚت(بًد

 

 



 :غلٔةات ٌا ةػد إصتاع اىضٓٔات◘

 (صٚرب اخلّر_افزاين_افسٚرق)ؾٚفنٓوات إمٚ ُتوجٛ أدًٚ وظَوبٜ_1

َمن ُرزق ؿًِ ٚ ضًٔ ٚ وفذة مْٚجٚة ؾِراع حٚفه وفٔحسز ):يَول ابن اْلوزي

من افتٌٔر، وإَٕم تدوم فه حٚفه بدوام افتَوى، وـْٝ ؿد رزؿٝ ؿًِ ٚ ضًٔ ٚ 

ومْٚجٚة حِوة، ؾٖحرضين بًض أربٚب ادْٚصٛ إػ ضًٚمه، ؾَم أمُن 

مْه ؾَِٔٝ افندائد، ورأيٝ افًَوبٜ يف اْلٚل،  خالؾه، ؾتْٚزفٝ وأـِٝ

واشتّرت مدة، وؽو ٝ ظذ ؿِ ي، وؾَدت ـل مٚ ـْٝ أجده، ؾَِٝ 

واظجً ٚ فَد ـْٝ يف هذا ـٚدُره، ؾتٍُرت وإذا به ؿد يُّن مداراة إمر :

بََِٔمت يسرة، وفُن افتٖويل جًل تْٚول هذا افىًٚم بنٓوة أـثر ِمٚ 

 .ُيدؾع بٚدداراة

ومن أين يل أن ظغ هذا افىًٚم حرام؟ :ؾَٚفٝ افٍْس

ؾَِم تْٚوفٝ بٚفتٖويل فَّٜ !وأين افورع ظن افن ٓٚت:ؾَٚفٝ افَٔيٜ

 .(واشتحِٔتٓٚ بٚفى ع فَٔٝ إمرين بٍَد افَِٛ،ؾٚظتزوا يٚ أويل إبهٚر



إٔه ـٚن يف حٍٚل مجٍٔل مع : يَول ابن اْلوزي هو من ظَِمء افسِف

ؾَد ـٚن ينًر (اإليَمن يَْص ويزيد تِك ظَٔدة أهل افسْٜ واْلَمظٜ)ربه

فذة ادْٚجٚة افتي يٍتَدهٚ افُثر من )بسًٚدة أثْٚء مْٚجٚته ّلِل ش حٕٚه

ادسِّغ وافتي ُتًد هي افس ٛ افرئٔس يف ظدم آشتّرار ظذ 

 .(افىٚظٚت

ثم دظٚه أحد إمراء إػ ضًٚمه ؾِم يستىع آظتذار،ؾذهٛ إفٔه وفُن 

ُيُي إٔه وجد صدائد وتٌر حٚفه (افىًٚم حالل)بًد أن تْٚول افىًٚم

وحٚل ؿِ ه ؾتًجٛ،ؾَٚل يف ٍٕسه إٔه ـٚن ُمُرًهٚ يف تِ ٔته فىِٛ إمر، 

ؾتذـر إٔه ـٚن من ادُّن أن يستجٛ فألمر ب ًض 

ََُِٔمت ؾَٚفٝ (ؾْنٖ ساع بغ افٍْس إمٚرة وافٍْس افِوامٜ)اف سٔىٜ..اف

ـُل من افىًٚم، وؿٚفٝ افِوامٜ:إمٚرة  .ـٚن ئٍُك بًض افََِٔمت:  

: وىِا ِْا وكفث ٌع اىليب ◘

ٕن افُثر مْٓم اشتَٚمٝ منُِٜ ادسِّغ هي افَِٛ وفٔسٝ اْلوارح،

 .جوارحٓم ظذ افىٚظٜ أمٚ افَِوب ؾٓي ؽٚؾِٜ

 



اُظروا ن٘ف ناُج كئب اىسيف ون٘ف نأُا ٗخػاٌئن ٌػٓا؟ ◘

ـٚن ابن اْلوزي ُيراؿٛ ؿِ ه وؿد ـٚن يف حٍٚل مع اّلِل من فذة ادْٚجٚة 

وافسًٚة وإٕس به،وفُْه ظْدمٚ ظٚد إػ بٔته بًد هذه افدظوة ظٚد وؿد 

 .تٌر حٚفه ؾتًجٛ ٕٕه ـٚن يف هذا إمر ـٚدُره

َمن يِحظ رء ـٓذا من حٚل ؿِ ه ؾٕ٘ه ٓبد أن يُون يف حٚفٜ من ادراؿ ٜ 

فَِ ه صديدة جًدا ومن أجل هذا وصل هٗٓء إػ تذوق حالوة اإليَمن، 

 ؾُٚن افواحد مْٓم يتًرض فِجِد أو اْلرمٚن من مٚفه أو أي إٔواع إذى

وفُْه ييل ؿٚبًوٚ ظذ ديْه ٓ ُيزحزحه ظْه رء ؾَد ظرف افواحد مْٓم 

ؿدر هذا افدين ومدى ظيّته وحالوة مْٚجٚة رب افًٚدغ وؿدر ات ٚع 

افُسْٜ، أمٚ ٕحن ؾ٘ػ هذه افِحيٜ مل ٕهل إػ مًرؾٜ ؿّٜٔ هذا افدين 

وبٚفتٚيل ؾْٕ٘ٚ ٓ َٕوم بٚفىٚظٜ إٓ بنق إٍٕس ومن ثمه ؾِٔس هْٚك فذة، 

 _:وافْتٔجٜ اْلتّٜٔ َلذا شتُون أحد أمري

إمٚ أن يساجع افنخص ظن افىريق ٓ ُيُّل مٚ ـٚن ُمَدًمٚ ظِٔه _1

وإمٚ أن يستّر وفُن يف جو من افُآبٜ،وهذا هو حٚل أؽِٛ ادِتزمغ _2

 .وادِتزمٚت



◘ 
َ

ٗضػرون ةحاىث االنخئاب ْذه؟   وىهَ ىً

ٕهنم ٓ ينًرون بٚفسًٚدة ؾَد ترـوا افدٕٔٚ واجتٓوا إػ افدين وفُْٓم 

بٚفرؽم من افتزامٓم ٓ ينًرون بٚفسًٚدة، وفو أهنم شٚروا ظذ افىريق 

 .بُِخٍط صحٔحٜ فنًروا بٚفسًٚدة

ومن أين يل أن ظغ هذا افىًٚم حرام؟  : ؾَٚفٝ افٍْس

ويف طل هذه اْلٚفٜ من ادراؿ ٜ و ٚش ٜ افٍْس أراد أن يتحٚور مع ٍٕسه 

َمن ؿٚل أن هذا افىًٚم حرام أفٔس من :ـي جيد ادزر دٚ ؿٚم به،ؾَٚل

 ًٓ  .ادُّن أن يُون حال

!  وأين افورع يف افن ٓٚت :(افٍْس افِوامٜ)ؾَٚفٝ افَٔيٜ_

  أن هْٚك ساع بغ افٍْس افِوامٜ وافٍْس إمٚرة وأَيَم ؽِ ٝ:افنٚهد◘

وافٍْس افِوامٜ فو  ؽِٛ واشتحوذ وشٔىر ظذ اإلٕسٚن ودؾًه يف اجتٚهه،

أهنٚ إتكت ٕوصِٝ صٚح ٓٚ إػ مرت ٜ افٍْس ادىّئْٜ وفو أهنٚ ُهزمٝ 

 .ؾستسَط به يف أشٍل شٚؾِغ

 



 :وإمٚ أن هذه افنٓوات ُتؤع افوؿٝ ويف إضٚظته حرسة وٕدامٜ _2

فكم من شهوات ضاطت فوها أوقات، فأوقات ضاطت يف القول والقال، 

َو وزيارات وخالفات ومشكالت لوس هلا أيَّ داطي،
ِضِب نِب ا ُمْلنِب طَو َّاٍس رَو طَو

، قَوالَو  نُمْله  َو الَو النَّ ِبيُّ : ااَّ  طَو  :ملسو هيلع هللا ىلصقَو

ثٌِر ِمَن افْهٚسِ " ـَ ََم  ِٓ ُ وٌن ؾِٔ ٌْ َتِٚن َم َّ ًْ
َراُغ :  ِٕ ٍَ ُٜ َواف حه  "افهِّ

 (6412)أخرجه اف خٚري

افُثر (افٍراغ_افهحٜ_افن ٚب)خسٚرة صديدة جًدا:أي: يَول ُؽ ن◘

من ادسِّغ ُيرؿون إوؿٚت يف إشواق تٚرة ويف افْوادي تٚرة وأمٚم 

صٚصٚت افتٍِٚز تٚرات وتٚرات، يتًٚمل افْٚس مع افوؿٝ ظذ إٔه رء 

فٔس فه ؿّٜٔ، ييل افواحد إذا أراد اخلروج من بٔته أمٚم ادر ة أـثر من 

حتى افن ٚب أص حوا  (ويستوي إمر ظْد افن ٚب وافٍتٔٚت)شٚظٜ 

يًٍِون ذفك، هذا هو حٚل افُثرين، يف حغ إٔه فو شئل إٕسٚن وهو يف 

أرجًوين افدٕٔٚ ـي أصع رـًتغ ثم ضًوين :ؿزه مٚذا تريد؟ ؾٕ٘ه يَول 

 .يف ؿزي مرة أخرى



إظَمر افتي هي رأس مٚل افً د حُترق بال أدٕى ؾٚئدة، وهذا يرجع إػ 

ظدم افٍٓم ٕصل افَؤٜ، ؾٖـثر ادسِّغ افٔوم يْيرون إػ افدين ظذ إٔه 

 .(ِْلٜٔ_ حجٚب_زـٚة_حٟ_صٔٚم_صالة)جمرد ؿنور

وإذا ؿٔل أن افدين يتوّن أمور أـثر من ذفك بُثر ؾ٘ن افسٚمع ٓ يىٔق 

 .هذا افُالم وٓ يتَ ِه وـٖن افدين وآفتزام َهْم ُيَِى ظذ افَِوب

 :وإمٚ أن افنٓوات تسِٛ ًّٕٜ بَٚئٓٚ أفذ وأضٔٛ من ؿوٚء افنٓوة_3

أظيم افًْم افتي ُتسِٛ بٚؿساف افذٕوب وادًٚيص وإٌَٓمس يف 

ؾِذة مْٚجٚة اّلِل ظز وجل ٓ جتتّع  (فذة مْٚجٚة اّلِل)افنٓوات ادحرمٜ هي

أبًدا مع ادًٚيص يف ؿِٛ إٕسٚن، وفو وؿع يف ؿِٛ افً د فذة مْٚجٚة اّلِل 

ـل _أوٓد_أموال)يه،وُخرِّ بغ هذه افِذة يف مْٚجٚة اّلِل وبغ افًٚمل ـِه بَم

 .ٓختٚر افً د افهٚدق فذة مْٚجٚة اّلِل ش حٕٚه (افًْٔم ادوجود ظذ إرض

 :أحوال افهحٚبٜ: افدفٔل ظذ صدق هذا افَول هو◘

 ملسو هيلع هللا ىلصإيروا إػ أحوال افهحٚبٜ ريض اّلِل ظْٓم، ؾًْدمٚ ظِّٓم افْ ي 

افًَٔدة وافدين ظ دوا اّلِل ظذ افوجه افهحٔح ٕن افدين بٚفْس ٜ َلم ـٚن 

أصول وفٔس ؿنور ؾُٕٚٝ ظ ٚدة اّلِل ظذ بهرة وفٔس تٍْٔذ فِىٚظٜ دون 



مٚ هتدف إفٔه هذه افىٚظٜ من إصالح فَِِوب، ؾَِم متُن افدين من ؿِوب 

افهحٚبٜ وتوؽل ؾٔٓٚ وث ٝ ورشخ يف أظَمق افَِٛ جٚءت ردود أؾًَٚلم 

 .وؾق مٚ رشخ يف افَِوب

طًٓ ألصد أُٔاع اىػذاب 
ُ

فٍا ْٔ رد فػيًٓ غِد حػر

واىخِه٘و ةًٓ ٌَ ِكتو اىهفار؟ 

 ...فَد ٓؿوا أصد أفوان افًذاب فُْٓم ث توا 

فَد ـٕٚوا خيرجون به يف افيٓرة افتي تتحول ملسو هيلع هللا ىلص بالل مٗذن افْ ي ◘

، افهحراء ؾٔٓٚ إػ جْٓم ؿٚتِٜ، ؾٔىرحوٕه ظذ حهٚهٚ ادِتٓٛ وهو ظريٚن

ويَِون به ، ثم يٖتون بحجر مستًر ـْٚلّٔم يَِْه من مُٕٚه بوًٜ رجٚل

 .ؾوق جسده وصدره

حتى رّؿٝ ف الل من هول ظذابه ،ويتُرر هذا افًذاب افوحق ـل يوم

ظذ إن يذـر  َلتٓم ،ؾرضوا  خر إمر أن خيِوا ش ِٔه، بًض ؿِوب جالديه

وٓ تتحدث ؿريش أهنم اهنزموا ،بخر وفو بُِّٜ واحدة حتٍظ َلم ـزيٚءهم

صٚؽرين أمٚم صّود ظ دهم وإساره،وفُن حتى هذه افُِّٜ افواحدة 

دون ،ٍٕسهووينسي َبٚ حٔٚته ،افًٚبرة افتي يستىٔع إن ئَِٓٚ من وراء ؿِ ه



ويتخذ ظن اؿتْٚظه،حتى هذه افُِّٜ افواحدة رؾض بالل إن ، إن يٍَد إيَمٕه

ؿل :أحد أحد  يَوفون فه'وصٚر يردد مُٚهنٚ،يَوَلٚ ًٕم فَد رؾض إن يَوَلٚ

 .ـَم َٕول،ؾٔجٔ ٓم يف هتُم ظجٔٛ وشخريٜ

 'إن ىساُٖ ال ٗحسِّ'

وجًِوا يف ظَْه ،حتى إذا حٚن إصٔل أؿٚموه،وييل بالل يف ظذ هذا اْلٚل

ثم أمروا ص ٔٚهنم إن يىوؾوا به ج ٚل مُٜ وصوارظٓٚ وبالل ٓ يِٟٓ ، ح ال

 "أحد أحد": فسٕٚه بٌر

، ويُِزه أمٜٔ بن خِف ويٍْجر ؽَّم وؽٔيٚ وـٚن إذا جٚء افِٔل يسٚوموٕه

 ؟؟.أي صٗم رمٕٚٚ بك يٚ ظ د افسوء: ويهٔح

 ..وافالت وافًزى ٕجًِْك فًِ ٔد وافسٚدة مثالَ 

 ..ختاب ةَ األرت:آخرصحاةٖ _

ـٚن خ ًٚبٚ من ادستوًٍغ افذين ظذبوا بُّٜ فرجع ظن ديْه، ؾُٕٚوا 

يوؿدون افْٚرثم يَِوٕه ظِٔٓٚ، ثم يوًوٕه ظذ إرض ويًتع رجل 

صدره، وـٕٚٝ موٓته أم إَٔمر تٖخذ اْلديدة ادحَمة ؾتوًٓٚ ظذ رأشه، 

  ؾَٚل افِٓم إك خ ًٚبٚ، ؾٚصتُٝ موٓتهملسو هيلع هللا ىلص ؾنُٚ ذفك إػ افْ ي  ّد 



أم إَٔمر رأشٓٚ وـٕٚٝ تًوي مثل افُالب،ؾَٔل َلٚ اـتوي ؾُٚن خ ًٚبٚ 

 .يٖخذ اْلديدة ادحَمة ؾُٔوي َبٚ رأشٓٚ

: يَول افنً ي

مٚ :ؾٖجِسه ظذ متُئه، ؾَٚل ظذ ظّربن اخلىٚب دخل خ ٚب بن إرت»

: ؿٚل فه خ ٚب.ظذ إرض أحد أحق َبذا ادجِس من هذا إٓرجل واحد

مٚ !يٚ أمر ادٗمْغ :ابؾَٚل فه خٛ:ؿٚل.بالل: من هو يٚأمرادٗمْغ؟ ؿٚل

إن بالًٓ ـٚن فه يف ادؼـغ من يًّْه اّلِل به ومل يُن يل  هو بٖحقه مْي،

ؾَِد رأيتْي يوًمٚ أخذوين وأوؿدوا يل ًٕٚرا، ثمه شَِوين ؾٔٓٚ،  أحد يًّْْي؛

برد :أو ؿٚل-ثمه وضع رجل رجِه ظذ صدري،ؾَم اتَٔٝ إرض

 .(إٓ بيٓري، ثمه ـنف ظن طٓره ؾ٘ذا هو ؿد برص- إرض

: ويف رواٗث غَ اىضػيب نذىم كال
ًٓ  ظْه اّلِل ريض شٖل ظّر» يٚأمر : ظَمه فَي من ادؼـغ؟ؾَٚل خ ٚب بال

 أوؿدوا يل ًٕٚرا :ؿٚل. مٚ رأيُتك افٔوم: ؾَٚل ظّر.ادٗمْغ، إير إػ طٓري

 "ؾَم أضٍٖهٚ إَٓوَدُك طٓري

ٌَٔٚن، َوإِْشََمِظُٔل،َؿَٚٓ  َثَْٚ َب َُوُل :َحده ًْٔسٚ،َي َْٚ َؿ ًْ
ِّ َُوُل :َش ُٝ َخ هًٚبٚ،َي ًْ

ِّ ُٝ :َش ْٔ َأَت

ـَِغ ملسو هيلع هللا ىلصافْه ِيه  َْٔٚ ِمَن ادُْؼِ َِ ِٜ َوَؿْد َف  َ ًْ َُ ٌد ُبْرَدًة،َوُهَو يِف طِلِّ اف َوُهَو ُمَتَوشِّ

 ُٝ ِْ َُ ًة،َؾ َد َوُهَو :ِصده ًَ ََ َيٚ َرُشوَل اّلِلهِ،َأَٓ َتْدُظو اّلِلهَ،َؾ



َٚل  ََ ُه،َؾ ُٓ َوْج رٌّر َّ َنِٚط اَْلِديِد، َمٚ ُدوَن »:ُ ْ ِّ َنُط بِ ّْ ُٔ ْم َف ُُ َِ َٚن َمْن َؿْ  ـَ ْد ََ َف

ُؾُه َذفَِك َظْن ِديِِْه، ، َمٚ َيْكِ ٍٛ ٍم َأْو َظَه َوُيوَضُع ادَِْْنُٚر َظَذ ِظَيِٚمِه ِمْن َْلْ

نه اّلِلهُ َهَذا إَْمَر  ّه
ُٔتِ ُؾُه َذفَِك َظْن ِديِِْه،َوَف َُٔنقُّ بِْٚثَْْغِ َمٚ َيْكِ ِرِق َرْأِشِه،َؾ ٍْ َم

ٓه اّلِلهَ َمْوَت، َمٚ خَيَُٚف إِ َٚء إَِػ َحرْضَ ًَ ُٛ ِمْن َصْْ
اـِ ، َزاَد شَحتهى َيِسَر افره

َٔٚنٌ  هِ »:َب ِّ َٛ َظَذ َؽَْ ْئ ش َوافذِّ

( 3852)أخرجه اف خٚري

صًٔئٚ شوى أن يدظو فه ؾٖظىٚه ملسو هيلع هللا ىلصمل يىِٛ خ ٚب بن إرت من افْ ي 

ِهّه أن اإلٕسٚن إذا ؿدم افتوحٜٔ ّلِل ؾال يىِٛ ملسو هيلع هللا ىلصافْ ي  درًشٚ يف افَٔغ، ظ

مَٚبل يف افدٕٔٚ، ٕن افًّل ّلِل ظز وجل إذا أراد صٚح ه مَٚباًل فه ؾ٘ن هذا 

 ...يًْي إٔه يرى أن ظِّه يستحق ادَُٚبل

 .(وهذا يف حد ذاته إظجٚب ُُي ِط افًّل)

ظذ اإلٕسٚن دائًَم أن يْير إػ افًّل ظذ إٔه  ض توؾٌٔق من اّلِل وفوٓ _

ذفك دٚ اشتىٚع افً د أن يَوم به، ـَم أن ظِٔه أن ُيّد اّلِل ظذ افتوؾٔق ٓ 

أن يْتير إجر، ؾحغ يهع ُيّد اّلِل ظذ إٔه أظٕٚه ووؾَه فِوؿوف بغ 

ْه وأظٕٚه وٕكه  ُه يديه فٔهع، وحغ خُيرج افهدؿٚت ُيّد اّلِل ظذ أن م

ظذ ٍٕسه ؾٖخرج من مٚفه مع أن ؽره صحٔح، إذن افًّْٜ وافًّل يتىِ ٚن 

 .افنُر ٓ إتيٚر إجر وافًىٚء

 



َم افهحٚبٜ ذفك، وَلذا ؾَد جٚء رد افْ ي _ ِٓ ُٔخز ظن حٚل َمن ـٚن ملسو هيلع هللا ىلصَؾ ف

 ....ؿ ِٓم ومٚ حدث َلم من ابتالءات يف افدين، ثم ٕزفٝ أيٚت 

: ؿٚل تًٚػ

ْم } ُُ ْوا ِمْن َؿْ ِِ َِ ْم َمَثُل افهِذيَن َخ ُُ ْٖتِ َٜ َودَهٚ َي ْه ُِوا اْْلَ ُم َأْم َحِسْ ُتْم َأْن َتْدُخ ُٓ ْت َمسه

َْٕكُ  ُه َمَتى  ًَ ُشوُل َوافهِذيَن  َمُْوا َم َُوَل افره اُء َوُزْفِزُفوا َحتهى َي ه َشُٚء َوافرضه
ْٖ اْفَ 

 ٌٛ َْٕكَ اّلِلهِ َؿِري َٓ إِنه   [اف َرة]{(214)اّلِلهِ َأ

ِهم افْ ي :اىضاْد◘ صحٚبته مًْى اإليَمن وادْٚجٚة ـَم ظِّٓم مًْى ملسو هيلع هللا ىلص ظ

، ومٚ هي اْلْٜ افٌٚفٜٔ افتي ٓ يًرف افُثر ؿّٔتٓٚ، ملسو هيلع هللا ىلصحٛ اّلِل ورشوفه 

 .وظْدمٚ تًِّوا هذه ادًٚين رشخ ـٌل من افًَٔدة واإليَمن يف إظَمق

وَمن ترشخ هذه ادًٚين يف ؿِ ه ؾٕ٘ه ٓ يرده ظن ديْه رء، ؾّْٓم َمن _

 : ٌثوُظِرَض ظِٔه ـل رء وفُْه مل يَ ل

 (نػب ةَ ٌاىم رطٖ اهلل غِّ)
ِٛ ْبِن  ًْ ـَ ِٛ ْبِن َمٚفٍِك، َنه َظْ َد اّلِلهِ ْبَن  ًْ ـَ ِن ْبِن َظْ ِد اّلِلهِ ْبِن  ْْحَ َظْن َظْ ِد افره

َي،َؿَٚل  ِّ ٍٛ ِمْن َبِِْٔه، ِحَغ َظ ًْ ـَ َٚن،َؿٚئَِد  ـَ َٛ ْبَن :َمٚفٍِك، َو ًْ ـَ  ُٝ ًْ
ِّ َش

 ٌٛ ًْ ـَ ، َتُ وَك، َؿَٚل 
ِٜ
هه
ِهَف َظْن ؿِ ُث ِحَغ خَتَ ِهْف َظْن : َمٚفٍِك، ُُيَدِّ مَلْ َأخَتَ

ٓه يِف َؽْزَوِة َتُ وَك، ملسو هيلع هللا ىلصَرُشوِل اّلِلهِ  يِف َؽْزَوٍة َؽَزاَهٚ إِ



، ُثمه َؿَٚل  ِٛ َو ٌْ َم ادُ َم َتَ سُّ ِْٔه َتَ سه َِ ُٝ َظ ّْ ِه ََِمه َش َٚل »:  َؾِجْئُتُه َؾ ًَ ُٝ ش َت َؾِجْئ

َٚل يِل  ََ ُٝ َبْغَ َيَدْيِه،َؾ ْس َِ : َأْمِق َحتهى َج

َركَ » ْٓ َٝ َط ًْ ْن َؿْد اْبَت ُُ َك،َأمَلْ َت ٍَ ِه ش َمٚ َخ

 ُٝ ِْ َُ ُٝ َأْن : َؾ َٔٚ، َفَرَأْي ْٕ َك ِمْن َأْهِل افدُّ ُٝ ِظَْْد َؽْرِ ْس َِ َبَذ، إيِنِّ َواّلِلهِ َفْو َج

ْد  ََ ، َوَفُِِّْي َواّلِلهِ، َفئِْن َف ًٓ ُٝ َجَد ْد ُأْظىِٔ ََ ْذٍر، َوَف ًُ َْٖخُرُج ِمْن َشَخىِِه بِ َش

نه اّلِلهُ َأْن  َُ ُٔوِص ِذٍب َتْرىَض بِِه َظِّْي، َف ـَ  َٞ َْٔوَم َحِدي ْثُتَك اف ُٝ َحده ّْ
َظِِ

َْرُجو ؾِِٔه  َٕ ُد َظَعه ؾِِٔه، إيِنِّ 
َٞ ِصْدٍق، جَتِ ْثُتَك َحِدي ، َوَفئِْن َحده ُيْسِخَىَك َظَعه

ُٝ َؿطُّ َأْؿَوى، َوَٓ َأْيرَسَ  ْْ ـُ َٚن يِل ِمْن ُظْذٍر، َواّلِلهِ َمٚ  ـَ َو اّلِلهِ، َٓ َواّلِلهِ، َمٚ  ٍْ َظ

َٚل َرُشوُل اّلِلهِ  ََ ُٝ َظَْْك، َؾ ٍْ ِه : ملسو هيلع هللا ىلصِمِّْي ِحَغ خَتَ

َِْ َ اّلِلهُ ؾَِٔك  » ْم َحتهى َي َُ ْد َصَدَق، َؾ ََ ٚ َهَذا َؾ . شَأمه

، َؿَٚل  ُٝ ّْ َُ ِْٖم، : َؾ َ ِٚط َأْهِل افنه ْٕ َ ىِيٌّر ِمْن َأ َٕ ،إَِذا 
ِٜ ٚ َأْمِق بُِسوِق ادَِديَْ َٕ َْْٔٚ َأ َؾَ 

وُل  َُ ، َي ِٜ ُه بِٚدَِْديَْ ًُ ِٚم َي ِٔ ًَ هْن َؿِدَم بِٚفىه َق :ِِم ٍِ ِٛ ْبِن َمٚفٍِك، َؾَى ًْ ـَ َمْن َيُدلُّ َظَذ 

َٚن، َؾَِ٘ذا ؾِٔهِ  : افْهُٚس ُيِنُروَن َفُه، َحتهى إَِذا َجَٚءيِن َدَؾَع إيَِله ـَِتًٚبٚ ِمْن َمِِِك َؽسه

َِْك اّلِلهُ بَِداِر َهَواٍن،  ًَ َٚك َومَلْ جَيْ ٍَ ِْي َأنه َصِٚحَ َك َؿْد َج ٌَ َِ ُه َؿْد َب ٕه ُد، َؾِ٘ ًْ ٚ َب َأمه

ٚ ُٝ دَهٚ َؿَرْأهُتَ ِْ َُ َواِشَك،َؾ ُٕ ، َؾَْٚلْق بَِْٚ 
ٍٜ
ًَ َٔ َوَهَذا َأْيًوٚ ِمَن افَ اَلِء، :َوَٓ َمْو

ٚ ٚ افتهُّْوَر َؾَسَجْرُتُه َِبَ ُٝ َِبَ ّْ ّه َٔ  .َؾَت

 

 



َزَل اّلِلهُ َظَذ َرُشوفِِه . ْٕ :  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأ

َْٕهٚرِ } ِٚجِريَن َوإَ َٓ ْد َتَٚب اّلِلهُ َظَذ افْه ِيِّ َوادُ ََ [ 117: افتوبٜ] {َف

ِٚدؿِغَ }إَِػ َؿْوفِِه  ُٕوا َمَع افهه و ـُ [ 119: افتوبٜ] {َو

ِز  ٍْ َٕ َد َأْن َهَدايِن فُِْلِْشاَلِم، َأْظَيَم يِف  ًْ  َؿطُّ َب
ٍٜ
َّ ًْ
َم اّلِلهُ َظَعه ِمْن ِٕ ًَ ْٕ َؾَواّلِلهِ َمٚ َأ

ََِك افهِذيَن ملسو هيلع هللا ىلصِمْن ِصْدؿِي فَِرُشوِل اّلِلهِ  ََم َه ـَ َْٖهَِِك  َذْبُتُه، َؾ ـَ وَن  ـُ ،َأْن َٓ َأ

 ٌٛ ًْ ـَ َذُبوا، َؿَٚل  ْم : ـَ ُٓ ُٜ َظْن َأْمِر ُأوَفئَِك افهِذيَن َؿ َِل ِمْْ َٚ افثهاَلَث َْٚ َأَيُّ ٍْ ِه ْهٚ خَتَ ـُ َو

َٖ َرُشوُل اّلِلهِ ملسو هيلع هللا ىلص َرُشوُل اّلِلهِ  ْم، َوَأْرَج َر ََلُ ٍَ ٌْ ْم َواْشَت ُٓ ًَ وا َفُه، َؾَ َٚي ٍُ َِ ِحَغ َح

َٙ اّلِلهُ ؾِِٔه، َؾ َِذفَِك َؿَٚل اّلِلهُملسو هيلع هللا ىلص  ٚ َحتهى َؿ َٕ وا}: َأْمَر ٍُ ِِّ ِٜ افهِذيَن ُخ  {َوَظَذ افثهاَلَث

ُه . [118: افتوبٜ] ٍُ ِِٔ ََم ُهَو خَتْ ٕه ْزِو، إِ ٌَ َْٚ َظِن اف ٍْ ِِّ ٚه ُخ َر اّلِلهُ ِِم ـَ َْٔس افهِذي َذ َوَف

ََ َِل ِمْْهُ  ِْٔه َؾ ََِف َفُه َواْظَتَذَر إَِف ْن َح ّه ٚ، َظ َٕ ٚ، َوإِْرَجُٚؤُه َأْمَر َٕ ٚ  "إِيه

( 2769)، أخرجه مسِم(4418)أخرجه اف خٚري

ْثُتَك :اىضاْد◘ ُٝ َحده ّْ
ْد َظِِ ََ ،َوَفُِِّْي َواّلِلهِ، َفئِْن َف ًٓ ُٝ َجَد ْد ُأْظىِٔ ََ َوَف

 َٞ َْٔوَم َحِدي ،اف نه اّلِلهُ َأْن ُيْسِخَىَك َظَعه َُ ُٔوِص ِذٍب َتْرىَض بِِه َظِّْي،َف ـَ : إيروا  

ـٔف تُون ادراؿ ٜ؟ 

ومتى تُون؟ 

ؾ٘ذا أراد افً د أن يًرف أين ؿِ ه ؾِٔ حٞ ظْه وؿٝ افندة ؟ 

ؾٚإلٕسٚن يُّن أن ُيراؿٛ اّلِل ظز وجل شٚظٜ افرخٚء ؾٓذا أمٌر شٓل، 

 .وفُن من افهًٛ أن ُيراؿ ه وؿٝ افندة



 

 وهوٓ ملسو هيلع هللا ىلصـٚن ـًٛ بن مٚفك يف موؿف صديد افهًوبٜ ؾَد ظل افْ ي 

بَم ملسو هيلع هللا ىلص  وـٕٚٝ فديه افَدرة ظذ إؿْٚع افْ ي_يًرف ٕتٔجٜ ؾًِته هذه

ؾٔسًّه ربه من ملسو هيلع هللا ىلصوفُن ظَٔدته مًْته من أن يُذب ظذ افْ ي _شَٔوفه

 .ؾوق ش ع شَموات ويٌِوٛ ظِٔه

ٓ  ظدم رشوخ هذا ادًْى يف افَِوب افٔوم ادى إػ أن افُثر من ادسِّغ

 .يستنًرون حالوة اإليَمن ٕهنٚ ذه ٝ من افَِوب

 "فٔس فدي أي ُظذر ؽر أين رـْٝ إػ افدٕٔٚ"ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل ـًٛ فِْ ي 

 وكفث ٌع اىليب 
ويف أثْٚء هذه ادحْٜ افتي يتًرض َلٚ ـًٛ، إذا بٍتْٜ أخرى حُتٚول إؽراءه، 

ؾَد أرشل إفٔه مِك ؽسٚن برشٚفٜ ؾٚظتزهٚ ابتالٌء  خر،وفْتخٔل إحسٚس 

إٕسٚن مْ وذ من أهِه وظنرته وأح ٚبه وأصحٚبه ويًِم أن رشول اّلِل 

ؽٚضً ٚ ظِٔه ؾًٔتك ؿِ ه وتتحرس ٍٕسه من صدة  مٚ يتًرض فه ويف ٍٕس 

افتوؿٔٝ ُيًرض ظِٔه ادُِك يف مٍُٚن  خر ؾُٔف يُون افرد؟ تِك افَِوب 

 .تربٝ ظذ افوجه افهحٔح ؾَد رؾض مٚفك افًرض بل وأحرق افرشٚفٜ

أن هذه افَِوب ـٚن يّألهٚ افَٔغ ظذ أن ادًهٜٔ ٓ ُتوِرث :اىضاْد◘

 .افُذل وادٕٜٓٚ وإمل وشِٛ أمجل افِذات وهي فذة مْٚجٚة اّلِل ظز وجلإٓ 



ٕسٔٚن افًِم  : من ظَوبٚت ادًٚيص__4

من إش ٚب افتي جتًل افنخص يهز ظن ادًهٜٔ وأن ٓ يَع يف افنٓوة 

 .هو مًرؾٜ أن ادًٚيص ُتْز افًِم، وؿد يْٚل افًِم وفُْه ٓ يْتٍع به

: ؿٚل تًٚػ

َِِم َظْن } َُ ُؾوَن اْف ًٜ ُُيَرِّ َٔ ْم َؿِٚش ُِوََبُ َْٚ ُؿ ِْ ًَ ْهُٚهْم َوَج ًَ ْم َف ُٓ ْم ِمَٔثَٚؿ ِٓ ِو َْ َٕ َؾ ََِم 

ِه  ًِ ُروا بِِه َمَواِض ِـّ ٚه ُذ َُٕسوا َحيًّٚ ِِم ٓه َؿِِٔاًل َو ْم إِ ُٓ  ِمْْ
ٍٜ َٓ َتَزاُل َتىهُِِع َظَذ َخٚئَِْ َو

ُّٛ ادُْْحِسَِْغ 
ْح إِنه اّلِلهَ ُُيِ ٍَ ْم َواْص ُٓ ْم َؾْٚظُف َظْْ ُٓ  [ادٚئدة]{(13)ِمْْ

 إرادة تستدرك افٌٍِٜ _ب

ؿد ييل اإلٕسٚن يف ؽٍِته ؾسة من افزمن ؾٓو يًرف إٔه يرتُٛ 

 وحرض جمٚفس _وظرف اْلالل واْلرام_ادًٚيص،ثم تٚب إػ اّلِل ش حٕٚه

افًِم ؾًِم ظواؿٛ افذٕوب وادًٚيص افتي وؿع ؾٔٓٚ،ؾِو إٔه حَق ظ وديٜ 

 ؾَم افذي شٔحُدث؟اإلخ ٚت وأحٚضٝ هذه افً وديٜ بَِ ه وإرادته 

ًٔٚ ُُيٚول اشتدراك هذا وشٔتوفد يف ؿِ ه ُحزن وشٔسًى  شٔجد ٍٕسه تَِٚئ

ـي ئٍق من هذه افٌٍِٜ وحتى يستٌل مٚ بَيه من حٔٚته يف افسر إػ اّلِل 

ش حٕٚه ؾٓو ٓ يدري ـم من افوؿٝ شًٔٔش،إذن ُيتٚج اإلٕسٚن إػ إرادة 

يستدرك َبٚ ؽٍِٜ افَِٛ ظن افذٕوب، وؽٍِٜ افًَل ظن اخلىر افًئم 

افذي هو ؾٔه، وهذا آشتدراك يٗدي إػ حٚفٜ من افَٔيٜ افدائّٜ ٕن 

 .ادُخ ٝ يُون يف حٚل افَٔيٜ وادراؿ ٜ فٍْسه دائًَم 



:  ُص٘حث ◘
إذا ظرض فُلٕسٚن أمر من أمور افدٕٔٚ يُّن أن ُيول بْٔه وبغ افوصول 

إػ اّلِل ظز وجل ؾًِٔه أن يوع أمٚم ظْٔٔه مَوفٜ يُّن أن جتًِه يساجع 

 .ظن هذا إمر ويهز ظذ ظدم حتَٔق مْٚفه

 (ْذا ْٔ ٌا أغد اىػتاد ىيػتاد فٍا ةاىِا ةٍا أغد رب اىػتاد ىيػتاد)
: أمل يَل اّلِل ظز وجل

ُِوَن } َّ ًْ ُٕوا َي ٚ ـَ ِة َأْظُغٍ َجَزاًء بََِم  ْم ِمْن ُؿره َي ََلُ
ٍِ ٌس َمٚ ُأْخ ٍْ َٕ ُم  َِ ًْ  َؾاَل َت

 [افسجدة]{(17)

َأْظَدْدُت »َؿَٚل اّلِلهُ : ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل َرُشوُل اّلِلهِ : َظْن َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اّلِلهُ َظُْْه، َؿَٚل 

 ِٛ ِْ ، َوَٓ َخَىَر َظَذ َؿ ْٝ ًَ
ِّ َغ َمٚ َٓ َظْغٌ َرَأْت، َوَٓ ُأُذٌن َش

ِْٚلِ َ ِٚدي افهه
ًِ فِ

ِة َأْظُغٍ  ْم ِمْن ُؿره َي ََلُ
ٍِ ٌس َمٚ ُأْخ ٍْ َٕ ُم  َِ ًْ ، َؾْٚؿَرُءوا إِْن ِصْئُتْم َؾاَل َت ش َبَؼٍ

( 2824)،أخرجه مسِم(3244)أخرجه اف خٚري

 (ظالمٜ ادحٛ افهٚدق)  ٜ هتوي بٚفسِوة وُتسَىٓٚ _3

ظي   ٜ اّلِل ش حٕٚه و  ٜ رشول اّلِل  ،ؾَم من أحد ُيسٚل ظَم إذا ملسو هيلع هللا ىلصافُل يده

ـٚن ُُيٛ اّلِل ورشوفه إٓ وُيسٚرع إػ اإلؿرار َبذه ادح ٜ حتى فو ـٚن 

ًُهٚة ظي ادح ٜ من اف  .ُمده

 

 



: ِْاك ُٔغان ٌَ اىٍحتث◘

 ٌحتث غلي٘ث_1

 .ٌحتث روح٘ث _2 

 : اىٍحتث اىروح٘ث_1
توجد ظْد ـل مسِم، ؾَم من أحٍد من ادسِّغ ينٓد أن ٓ إفه إٓ اّلِل وأن 

  ّد رشول اّلِل وٓ ُُيٛ اّلِل ورشوفه حتى فو ـٚن يتَِٛ يف ادًٚيص

ؾٓو مْٚؾق ـٚؾر، ملسو هيلع هللا ىلص ومَٓم ـٕٚٝ مْزفته من اْلَٚرة،وَمن ٓ ُيٛ افْ ي 

هذه ادح ٜ تُون بٚفٍىرة ظْد ادسِّغ ومن هذه اْلزئٜٔ يَْض افنٔىٚن 

وهو ؽٚؾل ظن هذا آشتدراج، ويْ ٌي  ظذ اإلٕسٚن فٔستدرجه وُيسَىه

 .ظِٔه أن ئٍق وُيراجع حسٚبٚته

ر َبٚ اْلّٔع ٓ ُتَْذ أحد وٓ تُون :اُختٓٔا  ًُ ٕن ادح ٜ افروحٜٔ افتي ين

 .ش ٛ يف إدخٚفه اْلْٜ،وفُْٓم ُيتٚجون إػ ادح ٜ افًَِٜٔ

:  ادح ٜ افًَِٜٔ هي افتي ُذـِرت يف ـتٚب اّلِل ؿٚل تًٚػ

ُم اّلِلهُ  ُؿْل } ُُ ًُويِن ُُيْ ِْ   ُّوَن اّلِلهَ َؾٚته ِ
ُْْتْم حُتِ ـُ ْم َواّلِلهُ إِْن  ُُ ُٕوَب ْم ُذ ُُ ْر َف ٍِ ٌْ َوَي

وٌر َرِحٌٔم  ٍُ  [ ل ظّران]{(31)َؽ



ادح ٜ افًَِٜٔ هي افتي ُتَْذ صٚح ٓٚ وُتدخِه اْلْٜ، هذه ادح ٜ تتّثل يف ات ٚع 

وادحٛ افهٚدق ٓ  ؾٓذا هو اْلٛ اْلََٔي افهٚدق، ،ملسو هيلع هللا ىلصأوامر اّلِل ورشوفه 

ؾًالمٜ اْلٛ تستوجٛ ؾًل ـل مٚ ُيَِرب  يَوى ؿِ ه ظذ مًهٜٔ   وبه،

اْل ٔٛ من   وبه شواء بًٍل مٚ ُُي ه أو مٚ يٖمر به،وَلذا ُشّٔٝ هذه أيٜ بآيٜ 

 .ادحْٜ وآخت ٚر وآبتالء ؾُٕٚٝ اخت ٚر فِهحٚبٜ ريض اّلِل ظْٓم

ىلد وصو األٌر ةتػض اىصحاةث رطٖ اهلل غًِٓ أًُٓ ال 

 ...ٌَ صدة ٌراكتخًٓ ىيلئب اهلل ٗسخط٘ػٔن أن ٗػصٔا 
، َؿَٚل  ِِّٔديِّ َُش ْٕ َٜ ا َِ تهِٚب َرُشوِل اّلِلِ : َظْن َحَْْي ـُ َٚن ِمْن  ـَ َِْٔي َأُبو : َؿَٚل ملسو هيلع هللا ىلصَو

َِ َف

َٚل  ََ ٍر،َؾ ُْ َٝ :َب ْٕ َْٔف َأ ُٜ َؿَٚل ؟ـَ َِ ُٝ : َيٚ َحَْْي ِْ ،َؿَٚل :ُؿ ُٜ َِ َٚؾَق َحَْْي ُشْ َحَٚن اّلِلِ َمٚ : َٕ

َُوُل؟ َؿَٚل  ُٝ : َت ِْ وُن ِظَْْد َرُشوِل اّلِلِ : ُؿ ُُ ٕهٚ ملسو هيلع هللا ىلصَٕ َٖ ـَ ،َحتهى  ِٜ ْه ٚ بِٚفْهِٚر َواْْلَ َٕ ُر ِـّ ،ُيَذ

،َؾَِ٘ذا َخَرْجَْٚ ِمْن ِظِْْد َرُشوِل اّلِلِ  َد ملسو هيلع هللا ىلص َرْأُي َظْغٍ َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ ،َظَٚؾْسَْٚ ا

رٍ  ُْ ثًِرا،َؿَٚل َأُبو َب ـَ ِٚت،َؾَِْسَْٔٚ  ًَ ْٔ ٚ :َوافوه َٕ ُٝ َأ َْ َِ َى ْٕ ََى ِمْثَل َهَذا، َؾٚ ِْ ٚ َفَْ ٕه َؾَواّلِلِ إِ

َْٚ َظَذ َرُشوِل اّلِلِ  ِْ ٍر،َحتهى َدَخ ُْ ُٝ ملسو هيلع هللا ىلص َوَأُبو َب ِْ َٚؾَق :،ُؿ ، َيٚ َرُشوَل اّلِلِ  َٕ ُٜ َِ َحَْْي

َٚل َرُشوُل اّلِلِ  ََ ُٝ ش َوَمٚ َذاَك؟»ملسو هيلع هللا ىلص َؾ ِْ ٚ بِٚفْهِٚر : ُؿ َٕ ُر ِـّ وُن ِظَْْدَك، ُتَذ ُُ َٕ َيٚ َرُشوَل اّلِلِ 

َد  َٓ َْو ْٕ َْزَواَج َوا ْٕ ، َؾَِ٘ذا َخَرْجَْٚ ِمْن ِظِْْدَك، َظَٚؾْسَْٚ ا ٚ َرْأُي َظْغٍ ٕه َٖ ـَ ، َحتهى  ِٜ ْه َواْْلَ

َٚل َرُشوُل اّلِلِ  ََ ثًِرا َؾ ـَ ِسَْٔٚ  َٕ ِٚت،  ًَ ْٔ َِٔدِه إِْن َفْو َتُدوُموَن »:ملسو هيلع هللا ىلصَوافوه ِز بِ ٍْ َٕ َوافهِذي 

ْم َويِف  ُُ ُٜ َظَذ ُؾُرِص َُ ُم ادَْاَلئِ ُُ ِر، َفَهَٚؾَحْت ـْ ُٕوَن ِظِْْدي، َويِف افذِّ و ُُ َظَذ َمٚ َت

 ًٜ ًٜ َوَشَٚظ ُٜ َشَٚظ َِ ْم، َوَفُِْن َيٚ َحَْْي ُُ اٍت ش ُضُرؿِ  (2750)أخرجه مسِم"َثاَلَث َمره



حْيِٜ مل يرتُٛ إثًَم وفُْه ٓحظ اختالف حٚل ؿِ ه وهو بغ يدي افْ ي 

يسّع ظن اّلِل وظن اْلْٜ وافْٚر،ظن حٚفه وهو يف بٔته مع أوٓده ملسو هيلع هللا ىلص

 .وزوجته وم ٚذة جتٚرته، ؾٕٚمر م ٚح

راكب ىليتّ وجٔارحّ 
ُ

اىٍؤٌَ سجَ٘ يف اىدُ٘ا فٓٔ ٌ
:  ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚل َرُشوُل اّلِلِ : َظْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َؿَٚل 

ٚؾِرِ » َُ ُٜ اْف ِمِن، َوَجْه ْٗ َٔٚ ِشْجُن ادُْ ْٕ ش افدُّ

 (2956)أخرجه مسِم

وافسجن ينّل شجن افَِٛ وشجن اْلوارح،ؾسجن افَِٛ ظن 

 .آفتٍٚت فٌر اّلِل وشجن اْلوارح ظن مًهٜٔ اّلِل

ذـروا أن اْلٚؾظ ابن حجر دٚ ـٚن ؿٚيض افَوٚة مر يومٚ بٚفسوق يف 

موـٛ ظئم وهٔئٜ مجِٜٔ ؾٓجم ظِٔه َيودي ي ٔع افزيٝ اْلٚر وأثوابه 

مِىخٜ بٚفزيٝ وهو يف ؽٚيٜ افرثٚثٜ وافنْٚظٜ ؾَ ض ظذ ْلٚم بٌِته وؿٚل 

يٚ صٔخ اإلشالم تزظم أن ٕ ُٔم ؿٚل افدٕٔٚ شجن ادٗمن وجْٜ افُٚؾر ؾٖي 

شجن إٔٝ ؾٔه وأي جْٜ إٔٚ ؾٔٓٚ ؾَٚل إٔٚ بٚفْس ٜ دٚ أظد اّلِل يل يف أخرة 

من افًْٔم ـٖين أن يف افسجن وإٔٝ بٚفْس ٜ دٚ أظد فك يف أخرة من 

 .(ؾٔض افَدير)افًذاب إفٔم ـٖٕك يف جْٜ ؾٖشِم افٔٓودي



ًّٕٔه يف افدٕٔٚ ؾٕ٘ه ٓ ُيسٚوي ًٕٔم  اإلٕسٚن ادٗمن مَٓم ـٚن أن: اىضاْد◘

 .أخرة وافُٚؾر مَٓم ـٚن ظذابه يف افدٕٔٚ ؾٕ٘ه ٓ يسٚوي ظذاب أخرة

ٕٚح بًوضٜ مٚ شَى افُٚؾر مْٓٚ ذبٜ جوفو ـٕٚٝ افدٕٔٚ ُتسٚوي ظْد اّلِل 

 .، ؾًالمه افتَٚتل وافتهٚرع وارتُٚب ادًٚيصملسو هيلع هللا ىلصمٚء ـذا ؿٚل رشول اّلِل 

 :اىدرجث اىثاُ٘ث ىإلختات ◘

ٔحش كيتّ غارض،
ُ

وال ٗلطع  أن ال ِٗلض إرادحّ ستب وال ٗ

. غيّ٘ اىطرٗق فخِث

:  أن ٓ يَْض إرادته ش ٛ_أ

 .افرجوع ظن إرادته وافًدول ظن جٜٓ شٍره: افَْض هو

ظذ أن ٓ يرـن فٌٍِِٜ وٓ فدٕٔٚ، وظرف أن افدٕٔٚ ؿهرة وصٖهنٚ صخص ظزم 

حَر يسر،وٓ تستحق ـل هذه افكاظٚت وادنٚحْٚت وافَتٚل،بًد هذه 

افَٔيٜ ٓبد أن يتحذ ب٘رادة ٓ يَْوٓٚ ش ٛ من أش ٚب افتخِف 



ؾْحن ُمَدمغ ظذ أيٚم جيٛ أن ُتستٌل ـل دؿَٜٔ ؾٔٓٚ ٕداء افىٚظٚت، 

وصٓر ؾٔه ِظتق من افْٚر، وجْٜ ظرضٓٚ افسَموات وإرض ُتٍتح أبواَبٚ 

 .يف مثل هذه إيٚم

وىهَ ٌا ْٔ اىستب اىذي كد ٗؤدي إىٕ ُلض اإلرادة وطػف اىػزٍٗث ؟ 

ـل هذه ظوارض تستوؿف  ( ؾتْٜ دٕٔٚ_ صٓوة تًرض_حٛ رء)ؿد يُون 

َمن فديه ؿوة ظزيّٜ وؿوة إرادة وُتوًف هذه إصٔٚء ظْده ؾ ًد أن ـٚن 

يسر ظذ افىريق ومِتزم به ويريد أن يًِو وخيىو خىوات يف ش ٔل ذفك 

أتٝ هذه إصٔٚء ؾٚشتوؿٍته، أمٚ ادخ ٝ ؾ٘ن هذه افًوارض ٓ متًْه بل فٔس 

ًِف من إرادته بًد أن اشتَٔظ من ؽٍِته  .هْٚك أي رء يُّن أن ُيو

من وبًض افْٚس ييل يف ضٚظٜ ّلِل مٚدام يف رؽد من افًٔش :ٌيحٔظث◘

س افً د ئؽر ابتالءات ؾ٘ذا مٚ جٚءته ابتالءات ؾٕ٘ه يسَط وهذا هو ب

،أمٚ افً د افىٚئع ؾٓو ظ د ّلِل يف مجٔع (ؾ٘ن أظىي ريض وإن ُمْع شخط)

أحوافه، إذا أظىٚه ْحده ظذ ؾوِه وًَٕمئه،وإن مًْه ؾِه اْلّد ٕٕه هو 

اْلُٔم، ؾًىٚئه بحُّٜ ومًْه بحُّٜ ـَم أن أؾًٚفه ـِٓٚ حُم،ـل 

 .ظىٚئه َمْن، وـل مْع فه حُّٜ ؿد يًِّٓٚ افً د وؿد ٓ يًِّٓٚ



ٓبد من افٍٓم ظن اّلِل وؾٓم أشَمئه وصٍٚته ؾٔسر اإلٕسٚن إػ اّلِل بَِٛ 

 .حي مدرك متخع ظن ؽٍِته ويف حٚفٜ يَيٜ وهذا افْوع ٓ ُيوؿٍه رء

َمن أراد أن يْٚل مٚ يتّْى يف افدين من افًِو وافوصول إػ :ُص٘حث ◘

َُط ؾًِٔه أن يَوم بٖمرين  : اْلْٜ، ومَٓم ُظِرَض ظِٔه من ؾتن افدٕٔٚ ٓ يس

 . (اظتزال أهل اف ٚضل)افُ ًد ظن أهل اف ٚضل_1

 .(أظيم ظالج فَِِوب)إدمٚن افْير يف شر افسِف افهٚفح_2

 ...مل ُيرض ؽزوة بدر:افهحٚيب اْلِٔل إٔس بن افْرض

َٚل  ََ ُه َؽَٚب َظْن ؿَِتِٚل َبْدٍر َؾ ّه َِٕس ْبِن َمٚفٍِك، َأنه َظ ِل ؿَِتٍٚل : َظْن َأ ُٝ َظْن َأوه ِؽْ 

ُه َرُشوُل اّلِلِ  َِ َينه اّلِلهُ ملسو هيلع هللا ىلصَؿَٚت ـَِغ َفَرَ ْؼِ ُّ ِْ َديِن ؿَِتًٚٓ َف َٓ ـَِغ َفئِِن اّلِلهُ َأْص ادُْْؼِ

َٚل  ََ وَن، َؾ ُّ
َنَف ادُْْسِِ َُ ْٕ َٚن َيْوُم ُأُحٍد ا ـَ ََِمه  َْٔف َأْصَُْع، َؾ :  ـَ

ٚه " َْٔك ِِم ـَِغ،َوَأْظَتِذُر إَِف ِْي ادُْْؼِ ًْ َِٓء، َي ُٗ ٚه َجَٚء بِِه َه َْٔك ِِم مه إيِنِّ َأْبَرُأ إَِف ُٓ ِه اف

َٚل  ََ ٌد َؾ ًْ َُٔه َش
َِ َِ َم َؾ ده ََ ِْي َأْصَحَٚبُه، ُثمه َت ًْ َِٓء، َي ُٗ َٝ : َصََْع َه ِْ ًَ َيٚ َأِخي،َمٚ َؾ

 ٍٜ َب ُٕوَن َبْغَ ََضْ ْم َأْشَتىِْع َأْن َأْصََْع َمٚ َصََْع، َؾُوِجَد ؾِِٔه بِْوٌع َوَثََم َِ َك،َؾ ًَ ٚ َم َٕ َأ

 ْٝ َزَف َٕ َُوُل ؾِِٔه َويِف َأْصَحٚبِِه  َٕ ْهٚ  ُُ ٍم،َؾ ْٓ  بَِس
ٍٜ
َٔ  بُِرْمٍح َوَرْم

ٍٜ َْ ًْ ٍْٔف َوَض بَِس



ْم َمْن َيَْْتيِرُ } ُٓ ْحَ ُه َوِمْْ َٕ  َٙ ْم َمْن َؿ ُٓ ْْ
ِّ َٜ {َؾ ِْي َهِذِه أَي ًْ َهَذا .َؿَٚل َيِزيُد َي

ٌٞ َحَسٌن َصِحٌٔح  َُٕس ْبُن افْهرْضِ . َحِدي ِه َأ ِّّ  ".َواْشُم َظ

 (3201)سنن الرتمذي

ظدد افىًْٚت وافرضبٚت بوع وثَمٕون، ـل هذا ومل يساجع :اىضاْد◘

بل أن افًدد مل يزد ظن هذا ٓ فقء إٓ ٕٕه مٚت، فَد ظِم أن اّلِل يراه من 

ؾوق ش ع شَموات ؾٖراد أن يىِع ظِٔه وهو ي ع يف ش ِٔه بالًء حسًْٚ ظسى 

 اّلِل أن يًٍو ظْه، أراد بًٍِه هذا أن يتودد إػ اّلِل ظز وجل،وفَد ُمثِل بجثته

 .ؾَم ظرؾه أحد إٓ أخته افربٔع بْٝ افْرض ب ْٕٚه

 اىصحاةٖ اىجي٘و غٍرو ةَ اىجٍٔح
وِح َأْظَرَج َصِديَد  ُّ ُرو ْبُن اْْلَ ّْ َٚن َظ ـَ ، َؿُٚفوا  َٜ َّ َِ ٍَٔٚخ ِمْن َبِْي َش َظْن َأْص

ُزوَن َمَع َرُشوِل اّلِلِ  ٌْ ُٜ َبَِْغ َصَ ٌٚب َي ًَ َٚن َفُه َأْرَب ـَ َرِج، َو ًَ ََِمه ملسو هيلع هللا ىلصاْف إَِذا َؽَزا، َؾ

ُه إَِػ ُأُحٍد، َؿَٚل َفُه َبُْوهُ ملسو هيلع هللا ىلصَأَراَد َرُشوُل اّلِلِ  َل :َيَتَوجه ًَ إِنه اّلِلَ َظزه َوَجله َؿْد َج

ٚدَ  َٓ ْد َوَضَع اّلِلُ َظَْْك اْْلِ ََ َٔك َؾ
ٍِ ُْ َٕ ْدَت َؾَْْحُن  ًَ ْو َؿ َِ ًٜ َؾ ََٖتى . َفَك ُرْخَه َؾ

وِح َرُشوَل اّلِلِ  ُّ ُرو ْبُن اْْلَ ّْ َٚل ملسو هيلع هللا ىلصَظ ََ  َيٚ َرُشوَل اّلِلِ،: ،َؾ
ِب
ء َلَو ؤ  يَّ هَو

نِب إِبنَّ  َو

هِب  ذِب ي هَو
جَو ِب رُمْل أَو  ِبعَو أَوصَو دَو فَو هَو و أَونُمْل أ سُمْل َوشُمْل ج  َورُمْل ااِب إِبِّنِرِّش َلَو ، وَو كَو عَو جَو مَو ر  ونَو أَونُمْل أَوخُمْل نَوع  مُمْل يَو

َونَّةِب   ااُمْل
 .يفِب

 

َٚل  ََ َٚد "ملسو هيلع هللا ىلص َرُشوُل اّلِلِ  فهَؾ َٓ ْد َوَضَع اّلِلُ َظَْْك اْْلِ ََ َٝ َؾ ْٕ ٚ َأ .  " َأمه



ْم َأْن َتَدُظوُه ": َوَؿَٚل فَِ ِْٔهِ  ُُ ْٔ َِ َٚدَة  َوَمٚ َظ َٓ ًَله اّلِلَ َيْرُزُؿُه افنه  َؾَخَرَج َمَع "َف

ًٔداملسو هيلع هللا ىلصَرُشوِل اّلِلِ  ِٓ تَِل َيْوَم ُأُحٍد َص َُ  "، َؾ

 (17821) افسْن افُزى فِ َٔٓي

افرجل أظرج أي فٔس ظِٔه حرج،ـ ر افسن،وؿدم أبْٚئه إربًٜ فِجٓٚد 

أن اْلٓٚد ؿد وضع ظْه ومع ذفك يريد أن يىٖ اْلْٜ َبذه ملسو هيلع هللا ىلص وؿٚل فه افْ ي 

 ..اَلٔئٜ

ُِق؟ إيروا ـٔف ـٕٚٝ افَِوب ؟ وبٖي رء  ؾٖي تودد هذا ؟ وأي مت

ـٕٚٝ ُمتًَِِٜ؟ ومٚ هي إهداف افتي ـٕٚٝ تسًى فِْٔٓٚ؟ 

 وٓ ُيوحش ؿِ ه ظٚرض_ب

ؾال ُتٍسد افًوارض ظذ اإلٕسٚن ؿِ ه، ؾَم هي افًوارض؟ 

ؾٔجيء يف .يف ضريَك ـٚفقء افذي يًسضك. وافًٚرض هو ادخٚفف_

ؾال يِتٍٝ إفٔه . ومن أؿوى هذه افًوارض ظٚرض وحنٜ افتٍُرد. ظرضٓٚ

إٍرادك يف ضريق ضِ ك دفٔل ظذ صدق افىِٛ  : ؿٚل بًض افهٚدؿغ_

ٓ تستوحش يف ضريَك من ؿِٜ افسٚفُغ وٓ تٌس بُثرة :ؿٚل  خر

. اَلٚفُغ

ؾًْدمٚ يريد افنخص أن يسِك افىريق إػ ربه ؾٔسر ظذ ضريق اْلق ؾ٘ن 

 .ٓ تسـه (جن_إٕس)افنٔٚضغ ظذ اختالف إٔواظٓٚ



ؾٚف ًض ِمن حوفه من اإلٕس ٓ ُيرضٔٓم إٔه ترـٓم وابتًد ظْٓم ٕتٔجٜ 

 وافنٔىٚن يًّل ظذ حتَٔق _إػ جٕٚٛ افٍْس إمٚرة بٚفسوء_افتزامه 

تَِك  َؿَٚل }ؿسّه بٖي ضريٍق ـٚن ًِزه ًَِغ َؾ ِ ْم َأمْجَ ُٓ ُْؽِوَيْه َٕ ،  [ص]{(82) 

ؾٚفسٚئر ظذ افىريق دائًَم مٚ تًسضه ظوارض وأصًٛ ظٚرض يُّن _

أن يًرض فُلٕسٚن وهو يسر يف ضريق آفتزام ظذ افوجه افهحٔح إٔه 

شٔجد ٍٕسه وحًٔدا ُمٍْرًدا، هذا افتٍرد فه وحنٜ وهذه افوحنٜ ؿد تٗدي 

إػ ضًف اإلٕسٚن وجًِه يساجع بًد أن اختذ افَرار بٚدُ  ظذ افىريق 

ًٓ ٕوامر اّلِل وات ٚع َلدي افْ ي  ،ادُحٛ افهٚدق ملسو هيلع هللا ىلصافهحٔح امتثٚ

وادخ ٝ ٓ يستوحش بٚفتٍرد دٚذا؟ 

 ...ٕن ُإٔسه بّٚلِل يًّْه من افنًور بٚفوحنٜ

 ؾَم مًْى إُٕس بّٚلِل؟ _

من ُشْن اّلِل افُؤٕٜ وًّٕه ظذ ظ ٚده إٔه ُيًىي اإلٕسٚن افذي ترك صًٔئٚ 

 "ابتٌٚء مرضٚته أضًٚف أضًٚف مٚ ترك ـذا ؿٚل رشول اّلِل

َمن يستٌْى ظن افهح ٜ افسٔئٜ إلرضٚء اّلِل ُي دفه اّلِل شًٚدة وُإٔس :مثٚل◘

بّٚلِل أضًٚف أضًٚف من افذي مل يُن فٔجده مع ـل اف ؼ فو اجتًّوا 

مًه ٕن افراحٜ مع اف ؼ فٔسٝ مستّرة ؾَد حتُدث منُِٜ ـ رة بغ 

اثْغ ؾٔتٍرؿٚ وؿد ـٕٚٚ من أؿرب ادَربغ ف ًوَٓم اف ًض، أمٚ إٕس بّٚلِل 

ؾِٔس إمر ـذفك، ادستٖٕس بّٚلِل دائًَم يُون يف إرتَٚء وظِو بًد ظِو  



 . وٓ يَىع ظِٔه افىريق ؾتْٜ_ج

ٚ يِتزم  ًٕ ؾٚفٍتن ُتًرض ظذ افَِوب شواء صٓوات أو ص ٓٚت، ؾٖحٔٚ

ْليٜ أي إٔه يساجع ظن صخٍص مٚ ثم ُيرزق بٚبتالء مًغ ؾٔسَط يف 

افىريق افذي ـٚن يسر ؾٔه؟  

ؾَم هي ظالؿٜ آبتالء بٚفساجع؟  

وهذا هو مٚ ؿهدٕٚه يف أول افَِٚء ظْدمٚ حتدثْٚ ظن افنخص افذي يًّل 

ويْتير ادَٚبل من اّلِل ؾ٘ن مل ُيًىه ؾٕ٘ه يساجع ظن افًّل وهذه فٔسٝ 

صٍٜ اإلٕسٚن ادخ ٝ، ٕن افذي يْتير ادَٚبل إٕسٚن ٓ يًرف اإلخ ٚت 

 .وٓ صالح افَِٛ

أمٚ افَِٛ افسِٔم ادخ ٝ ادحٛ ّلِل ادِّوء بٚفوجل وافتًئم ّلِل _

ٚ أن يتجرأ ظذ اّلِل بٚدًهٜٔ ؾواًل ظن أن  ًَ ش حٕٚه وتًٚػ ٓ يستىٔع مىِ

 .يرتد ظن ضٚظٜ يَوم َبٚ

 

 



أيًوٚ ؿد تًرض ظذ اإلٕسٚن، وضٚفٛ افًِم اد تدأ ٓ يهح افُن ٓٚت ◘

أن ُينٚهد افَْوات افتي تًرض افن ٓٚت ٕهنٚ ؿد ترضب ؿِ ه وـذا 

ص ُٚت افتواصل آجتَمظي، افنٓوات وافن ٓٚت يُّن أن ترضب 

 .ؿِٛ افً د وهو ؽٚؾل ظْٓٚ

ؾ ًد أن تَدم ظذ افىريق وأص ح من ادخ تغ ؾٕٚتك ظذ افنٓوة وترك _

رؽد افًٔش وظَِه وؿِ ه ُمًَِٚن بّٚلِل تٖتٔه ُص ٜٓ ؾتٍسد ظِٔه ـل 

 .اخلىوات افتي ش ق فه اجتٔٚزهٚ

: افدرجٜ افثٚفثٜ_

ٗسخٔي غِده اىٍدح واىذم،وحدوم الئٍخّ ىِفسّ، وٗػٍٕ 

 غَ ُلصان اىخيق غَ درجخّ

: يستوي ظْده اددح وافذم _أ

: هذه اْلِّٜ َلٚ وجٓٚن 

 .(صويف)أحدمهٚ.1

 .(ظذ مْٟٓ أهل افسْٜ)وأخر.2  



 يَوفون َبٚ وفُن مٚذا تًْي ظْدهم؟فو أن صخص شٛ :افهوؾٜٔ 

صخص  خر ؾٕ٘ه يوحك وٓ يٌوٛ فذفك، وفو امتدحه ؾٕ٘ه يوحك  

 .(هذا إمر ُيَٚل ظذ صٚح ه إٔه أبِه أو شٍٔه )َؾَرْد ؾًِه ٓ خيتِف 

يستْر وجٓه ظْد شَمع اخلز افسٚرويوحك ملسو هيلع هللا ىلصؾَد ـٚن افْ ي 

ويست ؼ،وظْد شَمع خز دء أو ُيٌو ه أحد ؾٕ٘ه يتًّر وجٓه وييٓر 

 .ظِٔه إًٍٓٚل

 :أمٚ ظْد أهل افُسْٜ واْلَمظٜ ؾٕ٘ه يًْي_

إٕسٚن ظّل ظّاًل ّلِل ظز وجل ؾ٘ن مدحه أحد ظذ ظِّه ؾال َيِزْد ؾٔه ٕتٔجٜ 

 .فذفك، وإن ذمه أحد ظذ هذا افًّل ؾال يسـه أيًوٚ ٕتٔجٜ فذفك

َُٔدم افهدؿٚت ؾًَِِم أصحٚبه :مثٚل ذهٛ رجل إػ مُٚن فٍُٚفٜ إيتٚم ف

َبذا إمرؾٖثْوا ظِٔه ب ًض افَُِمت افىٔ ٜ،هذا افثْٚء ٓ جيًِه يزيُد من 

ظِّه إن ـٚن ُُمًِهٚ وفو حدث افًُس دٚ ـٚن افًّل ّلِل أي فو زاد يف 

 .ظِّه

 



ويف ادَٚبل فو أن صخًهٚ ظّل ظّاًل ثم ُذمه ظِٔه ؾٕ٘ه ٓ يسـه إن ـٚن يسـه ّلِل 

ًٓ ٕمر اّلِل وات ًٚظٚ فرشول اّلِل :ٌثال  ملسو هيلع هللا ىلصادرأة افتي ترتدي افَْٚب امتثٚ

واؿتداًء بٖمٓٚت ادٗمْغ، ؾ٘ن إتَدهٚ ادحٔىغ َبٚ ؾ٘هنٚ ٓ ختِع افَْٚب 

 .ٕهنٚ ارتدته ضٚظٜ ّلِل وفٔس إتيًٚرا ددٍح أو ذم

إذن ادخِص ظْد أهل افسْٜ واْلَمظٜ هو َمن ٓيزد وٓ يَْص من ظِّه ٕتٔجٜ 

 .اددح أو افذم وهو ادَهود بتسٚوي اددح وافذم ظْد أهل افسْٜ واْلَمظٜ

  وتدوم ٓئّته فٍْسه_ب

: فَد أؿسم اّلِل ش حٕٚه يف افَر ن بٚفٍْس افِوامٜ، ؿٚل تًٚػ

{ ِٜ ََٔٚم
َِ َْٔوِم اْف َٓ ُأْؿِسُم بِ  (1)  ِٜ اَم ِهوه ِس اف ٍْ َٓ ُأْؿِسُم بِٚفْه  [افَٔٚمٜ]{(2)َو

ًٜ ظْده ٕهنٚ دائًَم توجه افِوم إػ صٚح ٓٚ  ؾٓي ٍٕس   وبٜ إػ اّلِل وذات ؿّٔ

ويف (ٕن صٚح ٓٚ مل يَم بٚفىٚظٜ ظذ افوجه إـّل)حتى ظذ افىٚظٜ

 .ادًهٜٔ تِومه ظذ ِظهٕٔٚه ّلِل ش حٕٚه

ن ظالمٚت اإلٕسٚن ادخ ٝ أن ٍٕسه افِوامٜ دائًَم ُتالزمه ؾًْد ادًٚيص  ِّ ؾ

افِوم افنديد وظْد افىٚظٜ يُون افًتٚب افرؿٔق حتى ُُيِسن ظِّه 



وظْوان افٍالح وافْجٚح وافسًٚدة يُّن يف مداومٜ افِوم فٍِْس، ومٚ 

ًُد أحد ظن افىريق ومٚ زفهٝ ؿدم ظٚيص يف مًهٜٔ إٓ  ضل ضٚل ومٚ ب

بًدم ادراؿ ٜ وظدم وجود افٍْس افِوامٜ، ؾٚفٍْس افِوامٜ جتًل من 

ادستحٔل ظذ صٚح ٓٚ أن يستّر يف ادًٚيص افيٚهرة أو اف ٚضْٜ،وؿد 

تُون ادًٚيص افيٚهرة أشٓل بُثر من ادًٚيص اف ٚضْٜ ؾٓي أخىر مٚ 

َُيدد حٔٚة افً د افدئْٜ ؾتًوق صٚح ٓٚ ظن افوصول،وتُون حرـته 

بىٔئٜ، ؾْجد اف ًض ِمن ُيرضون افدروس ويسًّون افًِم متُر ظِٔٓم 

 ؾَِمذا؟شْوات وشْوات وٓ يتَدمون خىوة واحدة 

َُٕهٚن ٕن افث ٚت فٔس وارًدا يف  ظِْٔٚ أن ْٕت ه إػ أن َمن ٓ يزد ويتَدم ؾٕ٘ه يف 

 _إخ ٚت)هذا ادَٚم، وافزيٚدة وافَْهٚن ادَهود هو ؾَٔم خُيص أظَمل افَِوب

  (افوٓء وافزاء_ادراؿ ٜ_ادحٚش ٜ _اإلؿ ٚل ظذ اّلِل_افَٔغ_  ٜ_إٕٚبٜ 

 ويًّى ظن َٕهٚن اخلِق ظن درجته _ج

ًُْك، ويٚفٔتْٚ ِٕتزم به، ؾال يْير  ٕحن يف أصد اْلٚجٜ إػ آفتزام َبذا اف

أحد فٌره ظذ إٔه أؿل مْه ؾَٔم خيص افدين، افْير إػ افٌر ورؤيٜ أؾؤِته 

ًُجٛ)ظِٔه ُيهْف ظذ إٔه مرض ُيتٚج إػ ظالج بٚإلضٚؾٜ إػ أن (اف



افيٚهر فٔس بَّٔٚس فِتَٔٔم، ؾَد يُون فدى افنخص افًِم وافٍٓم 

وضٚظٚت ـثرة وفُن مٚ هو ؿدره ظْد اّلِل ش حٕٚه تِك هي افَؤٜ ؾُل 

صخص خيىو خىوة يف افدين يْير إػ َمن هو دوٕه ظذ إٔه أؿل مْه وهذه 

 .فٔسٝ ظالمٜ ادُخ ٝ

ُمًيِّم فرب افًٚدغ،خٚئف من أن يُون أول َمن ؾٚدخ ٝ ؿِ ه وجل،◘

ُيًذب وأول َمن يدخل افْٚر ؾٓو ُمْنٌل ظن رؤيٜ ظٔوب افْٚس بًٔوب 

وأين ؿِ ه؟ ٍٕسه، يريد أن يًرف ـٔف ُيهِح ٍٕسه ويزيد من تَواه،

ًُّر إػ أن يهل إػ إصالح ٍٕسه؟  وهل شّٔتد به اف

ومٚ هي أمراض افَِوب افتي أصٚبٝ ؿِ ه؟ 

ـل هذه إمور ؽٍل ظْٓٚ افُثر من ادسِّغ وأص حٝ أمور ٓ تًْٔٓم 

،وَلذا ؾ٘هنم ُيسٔئون ٍٕٕسٓم ويف ٍٕس افوؿٝ جيد افْٚطر إفٔٓم أهنم 

 .صورة شٔئٜ فِدين ؾٓم يهدون افْٚس ظن ش ٔل اّلِل

اإلٕسٚن إذا وصل إػ درجٜ اإلخ ٚت ؾٕ٘ه يْير إػ َمن حوفه ظذ أهنم 

أؾول مْه وهو إدين يف ادرت ٜ،تِك ظالمٜ افَِٛ افسِٔم ٕٕه ٓ يًرف 

ُٔختم فه ؟  درجته ظْد اّلِل؟ـَم إٔه ٓ يًرف بَم ش



ـٔف يستىٔع اإلٕسٚن أن يرى ٍٕسه أؿل ِمن حوفه يف حغ إٔه أـثرهم 

ًٓ ٕمر اّلِل ؟  ًٜ وامتثٚ ظّاًل وضٚظ

: أن يرى منٓد ادِْٜه وأن مٚ هو ؾٔه هو  ض ؾول من اّلِل _1

{  ٍٜ َّ ًْ
ْم ِمْن ِٕ ُُ َُٖروَن َوَمٚ بِ ِْٔه جَتْ ُّ َؾَِ٘ف ُم افرضُّ ُُ َن اّلِلهِ ُثمه إَِذا َمسه

ِّ  {(53)َؾ

 [افْحل]

: ؿٚل تًٚػ

َْٔىِٚن َوَمْن َيته ِْع ُخُىَواِت } وا ُخُىَواِت افنه ًُ َٓ َتته ِ ٚ افهِذيَن  َمُْوا  َ  َيٚ َأَيُّ

ِر  َُ ْحَنِٚء َوادُْْْ ٍَ ُْٖمُر بِْٚف ُه َي ٕه َْٔىِٚن َؾِ٘ ُتُه َمٚ افنه ْم َوَرْْحَ ُُ ْٔ َِ َٓ َؾْوُل اّلِلهِ َظ َوَفْو

ْم ِمْن َأَحٍد  ُُ ى ِمْْ ـَ ٌٔع َظِِٔمٌ َز ِّ ي َمْن َيَنُٚء َواّلِلهُ َش ِـّ  {(21)َأَبًدا َوَفُِنه اّلِلهَ ُيَز

 [افْور]

ؾُرس افًجٛ وافٌرور يف افٍْس اف ؼيٜ يُون ب٘رجٚع افٍول ّلِل 

 .ش حٕٚه وتًٚػ ظذ توؾَٔه فَِٔٚم بٚفًّل افهٚفح

 

 



أن ٓ يٖمن منٓد ادُر ؾٓو ٓ يدري ظذ أي رء يّوت ؿد يْير _2

افً د ؾرى َمن حول وهم يتَِ ون يف ادًٚيص وهو وحده افسٚئر ظذ 

هذا )افىريق ؾُتحدثه ٍٕسه ودون أن يتُِم َبذا إٔه أؾول من اْلّٔع 

ٍُٔسد ظالؿٜ افً د بربه  ؾَِمذا؟(مدخل صٔىٚن ف

خخً ىّ 
ُ

ألُّ ال ٗأٌَ ٌهر اهلل، فٓٔ ال ٗػرف ةٍا س٘

َِٕس ْبِن َمٚفٍِك، َريِضَ اّلِلهُ َظُْْه َأنه افْه ِيه   :َؿَٚل ملسو هيلع هللا ىلصَظْن َأ

ُل " َّ ًْ ِٚمَل َي ًَ َتُم َفُه َؾِ٘نه اْف ََٖحٍد َحتهى َتُْْيُروا بََِم خُيْ َجُ وا بِ ًْ ْم َأْن َت ُُ ْٔ َِ َٓ َظ  

 ًٜ ِرِه َأْو ُبْرَه ُّ ٚ ِمْن ُظ ًٕ َٜ ُثمه َزَمٚ ْه ِْٔه َدَخَل اْْلَ َِ ٍل َصٚفٍِح َفْو َمَٚت َظ َّ ًَ ِمْن َدْهِرِه بِ

ٚ ِمْن َدْهِرِه  ًٕ ُل َؿْ َل َمْوتِِه َزَمٚ َّ ًْ َٔ ْ َد َف ًَ ًِّٔئٚ، َوإِنه اْف اَل َش َّ ُل َظ َّ ًْ َٔ ُل َؾ َيَتَحوه

ٚ َوإَِذا  اًل َصِْٚلً َّ ُل َظ َّ ًْ َٔ ُل َؾ ِْٔه َفَدَخَل افْهَٚر ُثمه َيَتَحوه َِ ٍء َفْو َمَٚت َظ ٍل َدِّ َّ ًَ بِ

ُه َؿْ َل َمْوتِِه،َؿُٚفوا َِ َّ ًْ ا اْشَت ْ ٍد َخْرً ًَ ُه :َأَراَد اّلِلهُ بِ ُِ ِّ ًْ َْٔف َيْسَت ـَ َيٚ َرُشوَل اّلِلهِ، َو

ِْٔه :َؿْ َل َمْوتِِه؟َؿَٚل  َِ َْ ُِوُه َظ ٍل َصٚفٍِح ُثمه َي َّ ًَ
ُه فِ َُ  "ُيَوؾِّ

آظتَٚد فِ َٔٓي 

إَٕم إظَمل بٚخلواتٔم، وٓ يدري أحد بَم شٔختم فه، ؾال تْيروا ٕهل 

ادًٚيص ظذ أهنم ٓ ش ٔل َلم إػ افتوبٜ وافرجوع إػ اّلِل ش حٕٚه، هٗٓء 

ِهٛ ظِٔٓم افنٔىٚن ؾٖوؿًٓم ؾال تتًٚوٕوا مع افنٔىٚن ظِٔٓم  .تٌ

 



ؾ٘ذا ،إُٕٚر ادُْر أمر ٓبد مْه وـذفك  ٚوفٜ اإلصالح وفُن بُْٚلسْى

ُٔختم فه  هْٚ  صًر اإلٕسٚن بٍول اّلِل ومْته وإٔه ٓ يٖمن مُر اّلِل وبَم ش

تُْرس افٍْس وتتٖدب مع خٚفَٓٚ وبٚرئٓٚ وموٓهٚوتنًر بٚفذل 

وإُٓسٚر وافتواضع، ي دأ يف اف حٞ ظن ـٍٜٔٔ إصالح َمن حوفه ويُون 

 .مهه إخراج هٗٓء من افيَِمت إػ افْور وإدخَٚلم اْلْٜ

ػيٍِا ٌا جٓيِا 
ُ

أسأل اهلل أن ِٗفػِا ةٍا غيٍِا وٗ

ستحاُم اىيًٓ وةحٍدك أصٓد أن ال إىّ إال أُج أسخغفرك 

 ...وأحٔب إى٘م
 

 

 

 


