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  االن��اس 

  وسائل ال��ات) -عالجه  –(أس�ا�ه 
 (ال��ء ال�اني)

  

ِ َنْ�َ�ُ�ُه َوَنْ�َ�ِع�ُ�ُه َوَنْ�َ�ْغِفُ�ُه َوَنُع�ُذ ِ�ا�  ِمْ� ُشُ�وِر أإن  نُفِ�َ�ا َوِمْ� اْلَ�ْ�ُ� ِ�َّ

اِدَ� َلُه َوَأْشَهُ� هَ َس�َِّ�اِت أَْعَ�اِلَ�ا َمْ� َیْهِ�ِه هللا َفال ُمِ�لَّ َلُه َوَمْ� ُ�ْ�ِلْل َفال 

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

 ِإالَّ َوَأْنُ�ْ� َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا اتَُّق�ا �ََّ َح�َّ ُتَقاِتِه َوَال َتُ��ُت�َّ { _قال تعالى :

  [آل ع��ان]})102ُمْ�ِلُ��َن (

َوَخَلَ�  َ�ا َأیَُّها ال�َّاُس اتَُّق�ا َر�َُّ�ُ� الَِّ�� َخَلَقُ�ْ� ِمْ� َنْفٍ� َواِحَ�ةٍ { ل تعالى:_قا

ِ�ِه  ِمْ�َها َزْوَجَها َوَ��َّ ِمْ�ُهَ�ا ِرَجاًال َ�ِ��ً�ا َوِنَ�اًء َواتَُّق�ا �ََّ الَِّ�� َتَ�اَءُل�نَ 

  [ال��اء]})1َرِق�ً�ا (َواْألَْرَحاَم ِإنَّ �ََّ َ�اَن َعَلْ�ُ�ْ� 

) ُ�ْ�ِلْح 70َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا اتَُّق�ا �ََّ َوُق�ُل�ا َقْ�ًال َسِ�یً�ا ({ قال تعالى:

ًزا َعِ��ً�ا َلُ�ْ� أَْعَ�اَلُ�ْ� َوَ�ْغِفْ� َلُ�ْ� ُذُن�َ�ُ�ْ� َوَمْ� ُ�ِ�ِع �ََّ َوَرُس�َلُه َفَقْ� َفاَز َف�ْ 

 ،�ع�و [األح�اب] })71(

وش� األم�ر  ملسو هيلع هللا ىلصفإن أص�ق ال��ی� ��اب هللا وأح�� اله�� ه�� م��� 

  .ُم��ثاتها، و�ل م��ثٍة ب�عة، و�ل ب�عة ضاللة، و�ل ضاللة في ال�ار
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_ما زال ح�ی��ا م��اصل ح�ل م�ألة االن��اس، و��َّا في اللقاء ال�اب� ق� 

  ،نا ثالثة أس�ابذ�� ع� االن��اس وأس�ا�ه و  �ات�ل�

 -عف ت�ق�� الع��د�ة ب����ها (ال�� ت�ق�� الع��د�ة أو ضع�م  -1

 .ال��ف)

  .س�اء في ال�اه� أو ال�ا��، ��ه�ٍة أو ���هة ملسو هيلع هللا ىلصم�الفة أم� ال��ي  -2

  ال��الفة �ال�ه�ة ت��ن:ف -  

و�ال�الي فإن أم�ال  ملسو هيلع هللا ىلصلق� ح�َّم هللا ع� وجل ال��ا و��ا ال��ي : م�ال -

أن ه�اك ما ���ى �ال���ك ال���ك ح�ام ��ق�ل أح�ه� أنه سأل عال� فقال 

وذل� ح�ى ُ���غ ل�ف�ه ُم��ًغا  هاال�عامل معاإلسالم�ة و�ال�الي ���� 

 .(رخ�ة �ا�لة) لل��وج ع� ال���

�اف� م� غ�� م��م ف���ه�� ال��أة في ال��ع ُأم�ت أن ال تُ  :آخ� م�ال -

وتأتي ل�ق�ل لق� سأل� وق�ل لي أنه ���� ال�ف� م� غ�� م��م إذا األخ� 

  (ف�أخ� رخ�ة �ال�ا�ل) ت�اف�ت ال���ة اآلم�ة

ال��أة �ع�م ال���، ف�اذا تفعل؟ تق�ل أنها  ملسو هيلع هللا ىلص: أم� ال��ي ثال�م�ال  -

سأل� ش�ً�ا وقال لها أن ال��ألة ف�ها أق�ال للعل�اء ف��� ل�ف�ها رخ�ة 

، �ل ه�ه ص�ر لل�ه�ات ال�ي خالف ف�ها أص�ابها أوام� ال��ي �غ�� ح�

  .اصيی��ف�ا ع� ال�عل� ه�الء ن��وا لل�ن�ا �ع�� ال�ه�ة فل� یل��م�ا و  ،ملسو هيلع هللا ىلص
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  :وق� ت��ن ال��الفة �ال��هات -  

 �ض عل�ه ال�� واألدلةعُ على ب�عة فإذا ما  ���مم�ال: ����ن ال��� 

 وأق�ال العل�اء فإذا �ه یُ�د �ل ه�ه األق�ال ملسو هيلع هللا ىلص رس�لهق�ل عل�ه م� ق�ل هللا و 

       .و���ع ه�اه وال تُ�َده األدلة ع� ه�ا اإلت�اع

  : لَ��َّ ا -3

شيء  ه �عل� أن �لفعل�ه أن ال �ُ��َّ �ع�له ألن اإلن�ان ��اعة قَ زِ فإذا ما رُ 

ی�جع إلى ف�ل هللا عل�ه ��ا أن ال�ائ� ���اج إلى ُذل وان��ار على ال�وام 

كل�ا ت��� مع���ه و�ع�اضه ع� هللا وأنه س��انه ق� (إلى الَ��َّ  ول��

   .)أخ�جه م� ال�ل�ات إلى ال��ر

ث� یلي ذل� ال��ی� ع�  ُن��ل �اقي األس�اب ث� ن���ث ع� ��ق العالج اآلن 

 .سائل ال��اتو 

  .ال���ع لألهل وال���ة (ال����ع ال�� ُ���� �ه) -4

ب�� ال�اس، فال���� م� ال�اس ���ن وه�ا أ�ً�ا م� األس�اب ال�����ة 

  (ال�اس)�ه� ال����ع الُ���� به �ال��� الُ��د� إلى ان��اسه

ى خ��ات عل �ن ���أل يل��ه اس�ع�اد ح��ق_فق� ���ن األخ على خ�� و 

  ���� ال�� إال أن َم� ح�له ���ن�ن س�ً�ا في ان��اسه(األهل)

ع�ه�  � الُ�ع���به� وال ی _فاألهل أو األص�اب ُ�����ن �ه وه� ُم�علِّ�ٌ 

 � خ� أُ ت�اًما ���ل ی�ق�م خ��ات و���اجع  هول��ه� على الع�� م� ات�اه
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و �فاق) ���ل� ب�� أهله أال����ن ال إلى ه�ا وال إلى ذاك(و��خل ه�ا في 

م� م�الفات و�ذا ما ذه� ل���ر ��ه أص�ا�ه �ُ��ار�ه� على ما ه� 

ة ال��، فإذا ما عاد م� م�ال� العل� فإنه ���ع و������ و������ على 

ُأخ�� إلى األهل عارض�ه ���ا ی�ع�ه� إل�ه م� ال��� وجادل�ه ���ا �ق�ل 

 إلى درجة ال�أث�� عل�ه وم� ث�َّ ی��اجع ه� ع� ما �ان �ق�ل، اح�ى ��ل� 

  .وه��ا

األهل واألص�اب غا�ة في األه��ة، ول�ل� فال ���ه�� أح�  أث��ت_م�ألة 

  بها، 

ل�ن�ا ان ی��ك غ��ه ل��غ� عل�ه ألنه ل� ی�فعه في وعل�ه فال ی��غي ألح� أ

ُ�ْ� َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا ِإنَّ ِمْ� َأْزَواجِ { ل اآلخ�ة، أل� �قل هللا س��انه:ق�

َرِح�ٌ�  َغُف�ٌر َوَأْوَالِدُ�ْ� َعُ�و�ا َلُ�ْ� َفاْحَ�ُروُهْ� َوِ�ْن َتْعُف�ا َوَتْ�َفُ��ا َوَتْغِفُ�وا َفِإنَّ �ََّ 

    ال�غاب�][})14(

ر م� األزواج   ه�،ندو  �واألوالد ف��� ��� ه إن ال�ب س��انه وتعالى ُ���ِّ

فل�� أق�ب لل��� م� زوجه وأوالده فالُ�ف��ض أن اإلن�ان ی�فانى في 

  خ�مة ه�الء و�ال�غ� م� ذل� ق� ���ن م�ه� أع�اء له،

  �ا أع�اء؟ول�� ��� ���ن -

ال�ال�ی� ���ل� م� أح�ه�ا أو �اله�ا أش�اء  على ث�� _ال�ل�: �أن ��ل ی

ل��� في مق�وره�ا إلى أن �قع�ا في ال���مات �ي یل�ُّ�ن له اح��اجاته، 



5 
 

  .وه�ا ُ���ح ع�و ألنه م�ع ال�ال� أو ال�ال�ة م� ال���

ف�� م� أب َقِ�َل ال�ال ال��ام (رش�ة_وغ��ه) ��غ� األب�اء، و�� م� أم 

  .األب�اء ال ی�ض�ن ع� ه�ا ال��لخلع� نقابها أو ح�ابها ألن 

ا أن هللا �ج�نلفإذا أت��ا إلى ال�قة في هللا وفي م�ع�ده وفي فه� الق�آن وت�ب�ه 

  ع� وجل �ق�ل أن م� األب�اء َم� ���ن ع�ًوا ل�ال��ه ف��ى ���ن ع�ًوا؟

م� أداء  �اإذا م�عه( ���ن ع�ًوا إذا حال ب�� ال�ال�ی� و��� ال�ص�ل

 � دفًعا إلى ال�ع��ة و�ال�الي فالب� أن  �اأو دفعه �اعل�هال�اعة، إذا ��َّ

  .)�هو ���ر 

_إذن على اآل�اء أن ُی�ا�ع�ن أب�ائه� فإذا وج�وه� م� ه�ا ال��ف فعل�ه� 

، فال�ب س��انه ه� ال�� ح�َّر م� ه�ا ال��ف ال�� �ق�د أن ���روه�

  وال��ه إلى جه�� 

�� على ال�ع��ة وم�ه� َم� عِ _ك�ا ال�وج أو ال�وجة: م�ه� َم� ���ن مُ 

���ن مع�� على ال�اعة، فإذا �ان أح� ال�وج�� مع�� لآلخ� على 

ال�عاصي فعلى ه�ا اآلخ� أن ���ره ����ن ال�ائ� ب��ه�ا ه� ُح�� 

  .غ�� مع��ة هللا س��انه م� ال�عاش�ة 

_وم� األهل واألص�اب َم� ���ن ��ل�، ف�� م� إن�اٍن ضل وال��� في 

  هل، ذل� �ع�د إلى األ

(ح�  ح�ه� على ح� هللاوفي ال�ها�ة قام ب�ق��� _َم� ���ع له�الء وه�الء 
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األش�اء)فل� ُ��ق� الع��د�ة ف��ث له االن��اس، ول� حق� الع��د�ة الك��ل 

ال�� واك��ل ال��ف، ول� اك��ل ال��ف ل�ف صاح�ه ع� ال�عاصي 

  .ف��ج�ه و���عه، ول� اك��ل ال�� ل�عل صاح�ه ُ�ق�ل على ال�اعة

  ه�اك إش�ال�ة: -

ُت�اجه ال��اء: أن ه�اك م� ال��اء َم� ت��ن صاح�ة ش���ة ض��فة 

وه�ا �ع�ي أنها ت���� مع َم� ت�ل�  (ت��ن إمَّعة) ف��الع� بها ال�ل�ات

ائها و�ن جل�� مع أهل ال�ی� �معه فإذا جل�� مع أهل ال�ن�ا سارت م� أب

� ش���اته� ��ا ع�ف�ه مواآلخ�ة سارت خلفه�، ه�الء ی��غي أن �ق��� 

ال�� على ی� أص�اب ال�ی�، فإما أن ���ع لها َم� ح�لها ���ا تق�له م� 

   .ال�� و�ما أن ت��ع� ع�ه�

 ،ول�ا ���ا ورد إل��ا م� ق�� ع� ح�اة ال��ا�ة ِع��

لق� �ان ال��ابي ال�ل�ل سع� ب� أبي وقاص م� األش�اص ال�ی�  -

ون أ�ائه� بً�ا ش�یً�ا ف�ان  َف ب�ل� واْشُ�ِه� َفُع�ِ  ُ��� أمه وُت��ه أمه ���ةُی��ُّ

ال�اهل�ة أضعاف أضعاف ما ه� م�ج�د ب�� ال��ل��� ( �ان ال�� في  �ه

   :ه�الء ��ال�ال�ی� عاآلن) ول�ل� قال س��انه في ��ا�ه الع��� ب�اًنا ل���لة 

ْو َأَش�َّ ِذْ�ً�ا َفِ�َ� ال�َّاِس َءُكْ� أَ َفِإَذا َقَ�ْ�ُ�ْ� َمَ�اِسَ�ُ�ْ� َفاْذُكُ�وا �ََّ َ�ِ�ْ�ِ�ُ�ْ� آَ�ا{

ْنَ�ا َوَما َلُه ِفي اْآلِخَ�ِة ِمْ� َخَالٍق (       [ال�ق�ة]})200َمْ� َ�ُق�ُل َر�ََّ�ا آِتَ�ا ِفي ال�ُّ
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ل�ا أسل�� فل� ���ق�ي إال أب� ��� و علي  :رضي هللا ع�ه قال سع� -

  .وز�� و خ���ة رضي هللا ع�ه� أج�ع��

: (وما س�ع� أمي ���� إسالمي ح�ى ثارت -رضي هللا ع�ه-�ق�ل سع� 

ما ه�ا ...��ا سع" ثائ�تها و��� ف�ى �ارا بها م��ا لها فأق�ل� علي تق�ل:

ال�ی� ال�� اع��ق�ه ف��ف� ع� دی� أم� و أب��؟ �هللا ل��ع� دی�� ال��ی� 

أو ال آكل وال أش�ب ح�ى أم�ت ف��ف�� ف�ادك ح�نا علي و�أكل� ال��م 

  ".عل�� ال�ي فعل� وتع��ك ال�اس أب� ال�ه�على ف

  ".تفعلي �ا أماه فأنا ال أدع دی�ي أل� شيء ال"فقل�:  

ال أن أمه اج���� ال�عام وم��� أ�اما على ذل� فه�ل ج��ها وخارت إ

�ا أماه إني على ش�ی� ح�ي ل� ألش� ح�ا "فل�ا رآها سع� قال لها: ....ق�اها

ف� ما �ع� ن ألف نف� ف��ج� م�� نف�ا� ول�س�له و �هللا ل� �ان ل� 

فل�ا رأت ال�� أذع�� لألم� وأكل� وش��� على "، ت��� دی�ي ه�ا ��يء

  .اك�ه م�ه

  :ون�ل ق�له تعالى

ْ�َ�ا اِإلنَ�اَن ِبَ�اِلَ�ْ�ِه َحَ�َلْ�ُه ُأمُُّه َوْه�ًا َعَلى َوْهٍ� َوِفَ�اُلُه ِفي عَ { اَمْ�ِ� َأِن َوَوصَّ

) َوِ�ن َجاَهَ�اَك َعلى َأن ُتْ�ِ�َك ِبي َما 14َوِلَ�اِلَ�ْ�َ� ِإَليَّ اْلَ�ِ��ُ� (اْشُ�ْ� ِلي 

ْنَ�ا َمْعُ�وفًا َواتَِّ�ْع َس�ِ  �َل َمْ� َلْ�َ� َلَ� ِ�ِه ِعْلٌ� َفَال ُتِ�ْعُهَ�ا َوَصاِحْ�ُهَ�ا ِفي ال�ُّ

  .[لق�ان]})�15ُ�ْ� َتْعَ�ُل�َن (َأَناَب ِإَليَّ ُث�َّ ِإَليَّ َمْ�ِجُعُ�ْ� َفُأَن�ُِّ�ُ�� ِ�َ�ا �ُ 

  

َعْ� ُمْ�َعِ� ْبِ� َسْعٍ�، َقاَل: ُأْنِ�َلْ� ِفي َأِبي َأْرَ�ُع آَ�اٍت، َقاَل: َقاَل َأِبي:  -

�َل ِهللا َأَصْ�ُ� َسْ�ًفا. ُقْلُ�: َ�ا َرُس�َل ِهللا َنفِّْلِ��ِه، َقاَل: " َضْعُه ". ُقْلُ�: َ�ا َرسُ 

   " َفَ�َ�َلْ�:َضْعُه ِمْ� َحْ�ُ� َأَخْ�َتهُ " ْ� َال َغَ�اَء َلُه؟ َقاَل:َ��َ َنفِّْلِ��ِه، ُأْجَعُل 
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 ِفي ِقَ�اءَ  -اْألَْنَفاَل "  َ�ْ�َأُل�َن�َ " 
َ
قُِل {  ِة اْبِ� َمْ�ُع�ٍد َ�َ�ِل�َ َقاَل: َوِهي

ِهللا َال َوَقاَلْ� ُأّمِي: َأَلْ�َ� ُهللا َ�ْأُمُ�َك ِ�ِ�َلِة ال�َِّحِ� َوِ��ِّ اْلَ�اِلَ�ْیِ�؟ �َ  }اْألَْنفَالُ 

ٍ�. َفَ�اَنْ� َال َتْأُكُل  �َّى حَ آُكُل َ�َعاًما، َوال َأْشَ�ُب َشَ�اً�ا، َح�َّى َتْ�ُفَ� ِ�ُ�َ��َّ

َ�اَب اً� َ�ْ�ُ�ُ�وا َفَ�َها ِ�عَ  ُة: َوُأَراُه َقاَل: َوال�ََّعاَم َقاَل ُشْ��َ  -، َ�َ�ُ��ُّ�ا ِ��ِه ال�َّ

ْنَ�اَن ِبَ�اِلَ�ْ�ِه َحَ�َلْ�ُه ُأمُُّه َوْهً�ا َعَلى َوْه�ٍ {َفُأْنِ�َلْ�:  - ْ�َ�ا اْإلِ َوَقَ�َأ  }َوَوصَّ

  )،1567] م��� أح�� (15-14[لق�ان:  }ِ�َ�ا ُ�ْ�ُ�ْ� َتْعَ�ُل�نَ {َح�َّى َبَلَغ 

، و�ال�غ� م� ذل� ُت�� ش�یً�ا �ف�ق أ� ح� لق� �ان ُح� سع� ألمه ُحً�ا

ماذا ح�ث ع��ما قال� وفعل� ما فعل�ه معه، دخل عل�ها سع� وهي على 

فق� خارق� ق�اها وه�ل ج��ها ن���ة ام��اعها ع� ال�عام ه�ا ال�ال 

وال��اب فل� ی�جعه ذل� ول� ��عله یل�� ول� ��ل�ة ول��ه أراد أن ��علها 

ال ما ورد في قع� ال���ل ال�� اخ�اره ل�ف�ه ف ل� ُی���ه فعلهاتفه� أنه 

   .ال��ی� ال�اب�

   .، إنها بلغ� م��هى الق�ة في ال���� ب�ی� هللافأ� قل�ٍب تل�

     [م���]})12َ�ا َ�ْ�َ�ى ُخِ� اْلِ�َ�اَب ِ�ُق�ٍَّة َوآَتْ�َ�اُه اْلُ�ْ�َ� َصِ���ا ({ قال تعالى:

  .الق�ة في دی�ههللا س��انه ُ��� الع�� الق��، صاح� 

، اْلُ�ْ�ِمُ� «َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:  اْلَقِ��ُّ

،�ِ��ِ ْص َعَلى َما َوِفي ُ�ّلٍ َخْ�ٌ� اْح�ِ  َخْ�ٌ� َوَأَح�ُّ ِإَلى ِهللا ِمَ� اْلُ�ْ�ِمِ� ال�َّ

ٌء، َفَال َتُقْل َل�ْ َیْ�َفُعَ�، َواْسَ�ِعْ� 
ْ
 َأنِّي َفَعْلُ� ِ�اِ� َوَال َتْعَ�ْ�، َوِ�ْن َأَصاَ�َ� َشي

َكاَن َ�َ�ا َوَ�َ�ا، َوَلِ�ْ� ُقْل َقَ�ُر ِهللا َوَما َشاَء َفَعَل، َفِإنَّ َلْ� َتْفَ�ُح َعَ�َل 

ْ�َ�انِ    )2664أخ�جه م�ل�( »ال�َّ
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وصل  �ه�ی� ول��ه �الفعلال�اه� م� الق�ة: أن سع� ل� ��� ی��ل� ل���د ال

�عل ال ت�اجع �ع�ها، فل�� ه�اك س�ً�ا ����ه � ورس�له إلى ال�رجة ال�ي 

اإلن�ان ی�هاون في دی� هللا ع� وجل و���اجع ع�ه ول� �ان ال��� (ح� 

فه�الء ل� ی�فع�ا األب�اء_ح� ال�وج أو ال�وجة_ح� األهل_ح� ال�ال) 

  ، تهصاح�ه� في  دن�اه وال في ُأخ� 

وث��� على ال�� فعًال ف�ا _لق� ُمألت قل�ب ه�الء ��� هللا س��انه 

َوَ�َأیِّْ� ِمْ� { ضعف�ا وما اس��ان�ا ��ا وصفه� هللا س��انه في ��ا�ه الع���:

َما َضُعُف�ا َنِ�يٍّ َقاَتَل َمَعُه ِر�ِّ�ُّ�َن َ�ِ��ٌ� َفَ�ا َوَهُ��ا ِلَ�ا َأَصاَبُهْ� ِفي َسِ��ِل �َِّ وَ 

اِبِ��َ� (َوَما    [آل ع��ان]})146اْسَ�َ�اُن�ا َ��َُّ ُ�ِ��ُّ ال�َّ

كان حاله� ه� الق�ة في ال�ی� والع�ل في �ق��، ��ع�ل أح�ه� الع�ل وه� 

�عل� أن ه�ا الع�ل ُ�ق��ه م� هللا فال ی���ه، ف�ان إذا أتاه األم� م� هللا فال 

�ا، فإذا رآه ُ��ادل وال ��ار� في األم� بل �ان ال�ال ه� س�ع�ا وأ�ع

) فإنه ال ُ��اول أن ی�خل عل�ه م� خ��ه على ه�ا ال�ال(الق�ة في ال��

ِقَ�ل ال��ادلة أو زع�عة ال�قة في ه�ا ال�� ألن ق�ة األول زج�ته وم�ع� 

ه�ا ال��ادل م� ف�ح �اب ال�قاش ألنه �عل� أن الق��ة م���مة وال م�ال 

ال��ف القائ� على  لل��ال ف�ها، والع�� ص��ح فإذا وج� ال��ادل م�

ال�� �ع� الل�� فإنه ُ��اول معه م�ات وم�ات ألن معه ش��ان ی�فعه �ي 

   .ه�ا الل�� ل� �ع�فه ال��ا�ة ُی�قع به�ا القائ� على ال��،
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  :-رضي هللا ع�ه – ق�ة سل�ان الفارسي -

َثِ�ي َسْلَ�اُن اْلَفاِرِسيُّ َحِ�یَ�ُه ِمْ� ِ��هِ _ ِ ْبِ� َ��َّاٍس، َقاَل: َح�َّ ، َقاَل: َعْ� َعْ�ِ� �َّ

 ، َ�اَن وَ ُكْ�ُ� َرُجًال َفاِرِس��ا ِمْ� أَْهِل َأْصَ�َهاَن ِمْ� أَْهِل َقْ�َ�ٍة ِمْ�َها ُ�َقاُل َلَها َجيٌّ

ِ ِإَلْ�هِ َأِبي ِدْهَقاَن َقْ�َ�ِ�ِه، َوُ�ْ�ُ� َأحَ  َ�ْل ِ�ِه ُح�ُُّه ِإ�َّاَ� َح�َّى ، َفَلْ� یَ �َّ َخْلِ� �َّ

ْ�ُ� َحَ�َ�ِ�ي ِفي َبْ�ِ�ِه َ�َ�ا ُتْ�َ�ُ� اْلَ�اِرَ�ُة، وَاْج�َهْ�ُت ِفي اْلَ�ُ��ِس�َِّة َح�َّى �ُ 

ِبي َضْ�َعٌة ِألَ َقَ�َ� ال�َّاِر الَِّ�� ُی�ِقُ�َها َال َیْ�ُ�ُكَها َتْ�ُ�� َساَعًة، َقاَل: َوَ�اَنْ� 

، ِإنِّي َقْ� ُشِغلْ  ُ� ِفي َعِ��َ�ٌة، َقاَل: َفُ�ِغَل ِفي ُبْ�َ�اٍن َلُه َیْ�ًما، َفَقاَل ِلي: َ�ا ُبَ�يَّ

ا ُیِ��ُ�، ُبْ�َ�اٍن َهَ�ا اْلَ�ْ�َم َعْ� َضْ�َعِ�ي، َفاْذَهْ� َفا�َِّلْعَها، َوَأَمَ�ِني ِف�َها ِبَ�ْعِ� مَ 

َ�ِ�ْعُ� َ�ُه، َفَ�َ�ْرُت ِ�َ�ِ��َ�ٍة ِمْ� َ�َ�اِئِ� ال�ََّ�اَر�، فَ َفَ�َ�ْجُ� ُأِر�ُ� َضْ�عَ 

اَ� َأْصَ�اَتُهْ� ِف�َها َوُهْ� ُ�َ�لُّ�َن، َوُ�ْ�ُ� َال َأْدِر� َما َأْمُ� ال�َّاِس ِلَ�ْ�ِ� َأِبي ِإ�َّ 

 َأْنُ�ُ� َما �ْ ِفي َبْ�ِ�ِه، َفَل�َّا َمَ�ْرُت ِبِهْ�، َوَسِ�ْعُ� َأْصَ�اَتُهْ�، َدَخْلُ� َعَلْ�هِ 

ا َرَأْیُ�ُهْ� أَْعَ�َ�ِ�ي َصَالُتُهْ�، َوَرِغْ�ُ� ِفي َأْمِ�ِهْ�، َوقُ  ْلُ�: َهَ�ا َ�ْ�َ�ُع�َن، َقاَل: َفَل�َّ

ِ َما َتَ�ْكُ�ُهْ� َح�َّى َغَ�َ��ِ  یِ� الَِّ�� َنْ�ُ� َعَلْ�ِه، َ�َ��َّ ِ َخْ�ٌ� ِمَ� الّ�ِ َّ��َ ،�ُ�ْ  ال�َّ

یِ�؟  َوَتَ�ْكُ� َضْ�َعةَ    َأِبي َوَلْ� آِتَها، َفُقْلُ� َلُهْ�: َأْیَ� َأْصُل َهَ�ا الّ�ِ

اِم َقاَل: ُث�َّ َرَجْعُ� ِإَلى َأِبي، َوَقْ� َ�َعَ� ِفي َ�َلِ�ي َوَشَغْلُ�ُه َع�ْ   َقاُل�ا: ِ�ال�َّ

، َأْیَ� ُ�ْ�َ�؟ َأَل�ْ  ُكْ� َعِهْ�ُت ِإَلْ�َ� أَ  َعَ�ِلِه ُ�لِِّه، َقاَل: َفَل�َّا ِجْ�ُ�ُه، َقاَل: َأْ� ُبَ�يَّ

َما َعِهْ�ُت؟ َقاَل: ُقْلُ�: َ�ا َأَبِ�، َمَ�ْرُت ِبَ�اٍس ُ�َ�لُّ�َن ِفي َ�ِ��َ�ٍة َلُهْ� 

 �ُ�ْ ِ َماِزْلُ� ِعْ�َ�ُهْ� َح�َّى َغَ�َ�ِ� ال�َّ ، َفَأْعَ�َ�ِ�ي َما َرَأْیُ� ِمْ� ِدیِ�ِهْ�، َ�َ��َّ

، َلْ�َ� ِفي َذِل�َ  یِ� َخْ�ٌ�، ِدیُ�َ� َوِدیُ� آَ�اِئَ� َخ�ْ  َقاَل: َأْ� ُبَ�يَّ ٌ� ِمْ�ُه، َقاَل: الّ�ِ

ِ ِإنَُّه َلَ�ْ�ٌ� ِمْ� ِدیِ�َ�ا، َقاَل: َفَ�اَفِ�ي، َفَ�َعَل ِفي ِرْجَليَّ قَ  ْ�ً�ا، ُث�َّ ُقْلُ�: َ�الَّ َ��َّ

َذا َقِ�َم َعَلْ�ُ�ْ� َرْكٌ� إِ  َحَ�َ�ِ�ي ِفي َبْ�ِ�ِه، َقاَل: َوَ�َعَ�ُ� ِإَلى ال�ََّ�اَر� َفُقْلُ� َلُهْ�:

اٌر ِمَ� ال�ََّ�اَر� َفَأْخِ�ُ�وِني ِبِهْ�، َقاَل: َفَقِ�َم َعَلْ�ِهْ� َرْكٌ� ِم�َ  اِم ُت�َّ  ِمَ� ال�َّ
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اٌر ِمَ� ال�ََّ�اَر�، َقاَل: َفَأْخَ�ُ�وِني ِبِهْ�، َقاَل: َفُقْلُ� َلُهْ�: ِإَذا َقَ�  اِم ُت�َّ ْ�ا ال�َّ

ل�َّْجَعَة َراُدوا ال�َّْجَعَة ِإَلى ِبَالِدِهْ� َفآِذُن�ِني ِبِهْ�، َقاَل: َفَل�َّا َأَراُدوا اَحَ�اِئَ�ُهْ� َوأَ 

، ُث�َّ َخَ�ْجُ� َمَعُه�ْ  َح�َّى  ِإَلى ِبَالِدِهْ� َأْخَ�ُ�وِني ِبِهْ�، َفَأْلَقْ�ُ� اْلَ�ِ�یَ� ِمْ� ِرْجَليَّ

اَم، َفَل�َّا َقِ�ْمُ�َها، ُقْلُ�: مَ  یِ�؟ قَ َقِ�ْمُ� ال�َّ اُل�ا: اْألَْسُقفُّ ْ� َأْفَ�ُل أَْهِل َهَ�ا الّ�ِ

یِ�، َوَأْح�َ  ْ�ُ� َأْن ِفي اْلَ�ِ��َ�ِة، َقاَل: َفِ�ْ�ُ�ُه، َفُقْلُ�: ِإنِّي َقْ� َرِغْ�ُ� ِفي َهَ�ا الّ�ِ

ْدُخْل اَأُك�َن َمَعَ� َأْخُ�ُمَ� ِفي َ�ِ��َ�ِ�َ�، َوَأَتَعلَُّ� ِمْ�َ� َوُأَصلِّي َمَعَ�، َقاَل: فَ 

ُ�ُهْ� ِف�َها، فَ  َ�َقِة َوُ�َ�غِّ ِإَذا َفَ�َخْلُ� َمَعُه، َقاَل: َفَ�اَن َرُجَل َسْ�ٍء َ�ْأُمُ�ُهْ� ِ�ال�َّ

َ�َع َسْ�َع  َجَ�ُع�ا ِإَلْ�ِه ِمْ�َها َأْشَ�اَء، اْكَ�َ�َ�ُه ِلَ�ْفِ�ِه، َوَلْ� ُ�ْعِ�ِه اْلَ�َ�اِك�َ�، َح�َّى جَ 

َ�ُع، ُث�َّ ، َقاَل: َوَأْ�َغْ�ُ�ُه ُ�ْغً�ا َشِ�یً�ا ِلَ�ا َرَأْیُ�ُه َ�ْ� ِقَالٍل ِمْ� َذَهٍ� َوَوِرقٍ 

ْ�ٍء َماَت، َفاْجَ�َ�َعْ� ِإَلْ�ِه ال�ََّ�اَر� ِلَ�ْ�ِفُ��ُه، َفُقْلُ� َلُهْ�: ِإنَّ َهَ�ا َ�اَن َرُجَل سَ 

ُ�ُ�ْ� ِف�َها َفِإَذا ِجْ�ُ�ُ��ُه ِبَها َ�َقِة َوُ�َ��ِّ ْكَ�َ�َ�َها ِلَ�ْفِ�ِه، َوَلْ� ُ�ْعِ� ا َ�ْأُمُ�ُكْ� ِ�ال�َّ

اْلَ�َ�اِك�َ� ِمْ�َها َشْ�ً�ا، َقاُل�ا: َوَما ِعْلُ�َ� ِبَ�ِلَ�؟، َقاَل: ُقْلُ� َأَنا َأُدلُُّ�ْ� َعَلى 

ُه َسْ�َع َكْ�ِ�ِه، َقاُل�ا: َفُ�لََّ�ا َعَلْ�ِه، َقاَل: َفَأَرْ�ُ�ُهْ� َمْ�ِضَعُه، َقاَل: َفاْسَ�ْ�َ�ُج�ا ِم�ْ 

ا َرَأْوَها َقاُل�ا: َ��َِّ َال َنْ�ِفُ�ُه َأَبً�ا فَ قِ  َ�َلُ��ُه، َالٍل َمْ�ُل�َءٍة َذَ�ً�ا َوَوِرًقا، َقاَل: َفَل�َّ

 ُث�َّ َرَجُ��ُه ِ�اْلِ�َ�اَرِة، ُث�َّ َجاُءوا ِبَ�ُجٍل آَخَ�، َفَ�َعُل�ُه ِ�َ�َ�اِنِه، َقاَل: َ�ُق�لُ 

ْزَهُ� ِفي  ُ�َ�لِّي اْلَ�ْ�َ�، َأَر� َأنَُّه َأْفَ�ُل ِمْ�ُه، أَ َسْلَ�اُن: َفَ�ا َرَأْیُ� َرُجًال الَ 

ْنَ�ا، َوَال َأْرَغُ� ِفي اْآلِخَ�ِة، َوَال َأْدَأُب َلْ�ًال َوَنَهاًرا ِمْ�ُه، َقاَل: َفَأْحَ�ْ�ُ�هُ  ُح��ا َلْ�  ال�ُّ

، َفُقْلُ� َلُه: َ�ا ُفَالُن ِإنِّي اْلَ�َفاةُ ُأِح�َُّه َمْ� َقْ�َلُه، َفَأَقْ�ُ� َمَعُه َزَماًنا، ُث�َّ َحَ�َ�ْتُه 

 �َِّ، ُكْ�ُ� َمَعَ� َوَأْحَ�ْ�ُ�َ� ُح��ا َلْ� ُأِح�َُّه َمْ� َقْ�َلَ� َوَقْ� َحَ�َ�َك َما َتَ�� ِمْ� َأْم�ِ 

ِ َما أَْعَلُ� َأَحً�ا الْ  ْ�َم �َ َفِإَلى َمْ� ُت�ِصي ِبي، َوَما َتْأُمُ�ِني؟، َقاَل: َأْ� ُبَ�يَّ َ��َّ

ُل�ا َوَتَ�ُك�ا َأْكَ�َ� َما َ�اُن�ا َعَلْ�هِ  ، ِإالَّ َعَلى َما ُ�ْ�ُ� َعَلْ�ِه، َلَقْ� َهَلَ� ال�َّاُس َوَ��َّ

َل�َّا َرُجًال ِ�اْلَ�ْ�ِصِل، َوُهَ� ُفَالٌن، َفُهَ� َعَلى َما ُ�ْ�ُ� َعَلْ�ِه، َفاْلَ�ْ� ِ�ِه، َقاَل: فَ 

  .ِ� اْلَ�ْ�ِصلِ َماَت َوَغ�ََّ�، َلِ�ْقُ� ِ�َ�احِ 
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ى َفَل�َّا َحَ�َ� ُقْلُ� َلُه: َ�ا ُفَالُن، ِإنِّي ُ�ْ�ُ� َمَع ُفَالٍن، َفَأْوَصى ِبي ُفَالٌن ِإلَ 

ُفَالٍن، َوَأْوَصى ِبي ُفَالٌن ِإَلى ُفَالٍن، ُث�َّ َأْوَصى ِبي ُفَالٌن ِإَلْ�َ�، َفِإَلى َمْ� 

ِ َما أَْعَلُ�ُه َأْصَ�حَ ُت�ِصي ِبي، َوَما َتْأُمُ�ِني؟ َقاَل: َأْ� ُب�َ  َّ��َ ،  َعَلى َما ُ��َّا يَّ

ُع�ٌث َعَلْ�ِه َأَحٌ� ِمَ� ال�َّاِس آُمُ�َك َأْن َتْأِتَ�ُه، َوَلِ��َُّه َقْ� َأَ�لََّ� َزَماُن َنِ�يٍّ ُهَ� َم�ْ 

ْ�ِ� َبْ�َ�ُهَ�ا تَ ِبِ�یِ� ِإْبَ�اِ��َ� َ�ْ�ُ�ُج ِ�َأْرِض اْلَعَ�ِب، ُمَهاِجً�ا ِإَلى َأْرٍض َبْ�َ� َح�َّ 

َ�َقَة، َبْ�َ� َ�ِ��َ  ْ�ِه َخاَتُ� َنْ�ٌل، ِ�ِه َعَالَماٌت َال َتْ�َفى: َ�ْأُكُل اْلَهِ��ََّة، َوَال َ�ْأُكُل ال�َّ

�ََّ�، ال�ُُّ��َِّة، َفِإْن اْسَ�َ�ْعَ� َأْن َتْلَ�َ� ِبِ�ْلَ� اْلِ�َالِد َفاْفَعْل، َقاَل: ُث�َّ َماَت َوغَ 

اًرا، َفُقْلُ� �ُّ�ِر�ََّة َما َشاَء �َُّ َأْن َأْمُ�َ�، ُث�َّ َم�َّ ِبي َنَفٌ� ِمْ� َ�ْلٍ� تُ َفَ�َ�ْ�ُ� ِ�عَ  َّ�

َقاُل�ا:  َلُهْ�: َتْ�ِ�ُل�ِني ِإَلى َأْرِض اْلَعَ�ِب، َوأُْعِ��ُ�ْ� َ�َقَ�اِتي َهِ�ِه َوُغَ�ْ�َ�ِ�ي َهِ�ِه؟

َلُ��ِني ِإَذا َقِ�ُم�ا ِبي َواِد� اْلُقَ�� �َ  َنَعْ� َفَأْعَ�ْ�ُ�ُهُ��َها َوَحَ�ُل�ِني، َح�َّى

 َ�َ�اُع�ِني ِمْ� َرُجٍل ِمْ� َیُه�َد َعْ�ً�ا، َفُ�ْ�ُ� ِعْ�َ�ُه، َوَرَأْیُ� ال�َّْ�َل، َوَرَجْ�ُت َأنْ 

َنا َتُ��َن اْلَ�َلَ� الَِّ�� َوَصَف ِلي َصاِحِ�ي، َوَلْ� َ�ِ�ْ� ِلي ِفي َنْفِ�ي، َفَ�ْ�َ�َ�ا أَ 

ْ�ُه، َقِ�َم َعَلْ�ِه اْبُ� َع�ٍّ َلُه ِمَ� اْلَ�ِ�یَ�ِة ِمْ� َبِ�ي ُقَ�ْ�َ�َة َفاْبَ�اَعِ�ي مِ ِعْ�َ�ُه، 

ِة َصاِحِ�ي، َفاْحَ�َ�َلِ�ي ِإَلى اْلَ�ِ�یَ�ِة، َ�َ��َِّ َما ُهَ� ِإالَّ َأْن َرَأْیُ�َها َفَعَ�ْفُ�َها ِ�ِ�فَ 

   )�23737 أح�� (م��" َوَ�َعَ� �َُّ َرُس�َلهُ َفَأَقْ�ُ� ِبَها 

: ��� �ان َجَلْ� ه�الء وما ه� م�� ت��له� في س��ل ال�ص�ل ال�اه� -

ال�� فق� ت�ك �ل ما �ان ��ه م� رغ� ال��� وعل� ال��انة ال�ي �ان� إلى 

له فق� �ان س�ً�ا في ق�مه ول��ه اس�غ�ى ع� �ل ذل� ألنه ی��� ع� ال�� 

في رق الع��د�ة و�ال�غ� وت�قل م� راه� إلى آخ� وم� أرض ُألخ�� ووقع 

  .م� ذل� ص�� وت��ل
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  :مل���ة -

یِ�، وَ ( الق�ةورد في   َأْحَ�ْ�ُ� َقاَل: َفِ�ْ�ُ�ُه، َفُقْلُ�: ِإنِّي َقْ� َرِغْ�ُ� ِفي َهَ�ا الّ�ِ

اْدُخْل فَ َأْن َأُك�َن َمَعَ� َأْخُ�ُمَ� ِفي َ�ِ��َ�ِ�َ�، َوَأَتَعلَُّ� ِمْ�َ� َوُأَصلِّي َمَعَ�، َقاَل: 

ُ�ُهْ� ِف�َها، فَ  َ�َقِة َوُ�َ�غِّ ِإَذا َفَ�َخْلُ� َمَعُه، َقاَل: َفَ�اَن َرُجَل َسْ�ٍء َ�ْأُمُ�ُهْ� ِ�ال�َّ

  .)َجَ�ُع�ا ِإَلْ�ِه ِمْ�َها َأْشَ�اَء، اْكَ�َ�َ�ُه ِلَ�ْفِ�ِه، َوَلْ� ُ�ْعِ�ِه اْلَ�َ�اِك��َ 

ال�� ع��ما قابله ی��اجع ع� ق��ه في �ل� أن سل�ان ل� ال�ق��د:  -

(رجل س�ء) ��ا �فعل ال������ ال��م ع��ما ی�ون سل�ً�ا س�ً�ا  ه�ا ال�اه�

���ر م� داعي أو ش�خ أو ح�ى عال� ��ع�ض�ن �ال�ل�ة ع� ���� ال��، 

رأ� م� رجل ال�ی� فعل ال یل�� وال�ف��ض أن ه�الء �أنه الُ�عِ�ض و���ج 

  � إل�ها ال�اس و�ق��ون بها ه� َم� ُ���ل�ن ال�ی� وه� ال�اجهة ال�ي ی��

_ه�ا اإلن�ان ال�� أع�ض واح�ج ��ل�ك ال�اعي أل� ��أل نف�ه ومالي أنا 

 ُأْسَ�ٌة َلَقْ� َ�اَن َلُ�ْ� ِفي َرُس�ِل �َِّ { وما فعله ال��خ، لق� قال هللا ع� وجل:

  [األح�اب]  })21ً�ا (َ�ِ��َحَ�َ�ٌة ِلَ�ْ� َ�اَن َیْ�ُج� �ََّ َواْلَ�ْ�َم اْآلِخَ� َوَذَكَ� �ََّ 

ول� �قل لق� �ان ل�� في ه�ا ال��خ أو ال�اعي أو العال� أس�ة ح��ة، لق� 

 وال�اج� ه� ات�اعه ملسو هيلع هللا ىلصح�� هللا ع� وجل األس�ة ال���ة في رس�ل هللا 

  ���ا بلغ ع� ر�ه س��انه، 

أن اإلن�ان إذا رأ� أح� م� أهل ال�اعة أو ال�ی� ل�� على وال���ح  -

سق� في ذلة صغ��ة فعل�ه أن ُی�رك أن ال���� م� الُ�عاة خ�� أو أنه 

ال��ج�دی� على ال�احة ال ی�ع�� ت���فه� أنه� �الب عل� م��ه� هللا ع� 

إلى جان� ق�اءته للقل�ل م� ال���) )وجل شيء م�(الل�اقة_�ع� الق��ل

ح� م�ه� على ال�اس إللقاء ال�روس، وه�ا ه� أخ�� شيء �فعله ف��ج ال�ا

  ة.ال�ا��
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� عل� ول�� ل�شيء م� الل��ه �� ل�� له إال ه�ه األدوات) (الة ه�ا ال�ا��

، وه�ا �ع�ي أنه سُ��دد ما س�عه م� ش��ه أو ما ق�أه في ال��� ل��ه قل�

ث ��ه �ع وال ���ُ القل�لة ال�ي ق�أها ول�� أی� القل� ال�� ی���َّل رؤ�ة ال�

اخ�الج، القل� ال�� ی�قي هللا س��انه، أی� وأی�؟ ه� ���اج إلى أن ی�أدَّب 

م� أجل أن ی���ر، وله�ا قال العل�اء أن ال���ر ق�ل �آداب �ال� العل� 

ال�أهل ه� م� أخ�� األش�اء على ال�ع�ة، ألن �ال� العل� ال�� ی���ر 

  .ع� س��ل هللا س��انه ق�ل أن ی�أهل �قع في �امات ��ا انه �ُ��

  

ه�ه هي ح��قة ال���� م� الُ�عاة ال��ج�دی� اآلن وه�الء ی��� إل�ه� ال�اس 

ن��ة تع��� و�جالل وتق�ی� و�ع���ونه� الق�وة فإذا ما أخ�أ أح�ه� أ� خ�أ 

وال�اج� ه� ال�ح�ة به�الء الُ�عاة الُ����ئ�� ألنه� أرادوا فإن ال�ع� ُ�ف��، 

ل�ا في ت��ره� ل�ل�إ��ال ال��� إلى    .الغ�� ف�ع�َّ

   

: ه� الف�ق ب�� ما فعله سل�ان م� ال��ي في ���قه ل�ل� ال�اه� -

ال�� رغ� ُمقابل�ه له�ا ال�اه�(رجل ال�ی� ال��ئ)وع�م ت�اجعه و��� ما 

�فعله ال���� م�َّا اآلن م� اإلع�اض ع� ال�ی� �ال�ل�ة إذا رأ� ال�اعي �قع 

  في خ�أ ما، 

 ونف�س الخلل في القل�ب واإل��ان، : ��ارة ع� ألة أنهاوح��قة ال�� -

   .ُت��� اإل��ال ف���� ع� رخ�ة ُت��ح لها اإلع�اض

   .ف�ع ال�ع� وال��ل والع�اء واالج�هاد ل� ی��اجع ول� ��ُعف

  ب�� الع�� َم� �اع دی�ه في مقابل إصالح دن�ا غ��ه
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�اع دی�ه �إصالح دن�ا غ��ه، �� م� ام�أة تفان�  و�� م� ام�أة و�� م� رجل

وأضاع� دی�ها م� أجله�، و�� م� رجل ب�ل �ل ما في خ�مة أب�ائها 

  .ب�سعه إلرضاء ال�وجة أو األوالد

  

  
  

  عالج االن��اس

  

ف�فع ال�يء القادم ل�هاج�ة ال���  ،اعل��ا أن ال�فع أ��� م� ال�فع

  �ه وه� ال �عل�ه،  تل�َّ�و هاج�ه �الفعل أه�ن عل�ه م� ال�يء ال�� 

��� ا م��َّ م_إذن ��� ال��� ع� أس�اب االن��اس ألنه ق� ���ن ال�ع� 

ل��ه  __�غ�ابة�اللل م��ع( فق� ���ن ، وه� ال ی�ر�(ان��اس في ال�ا��)

� و�العل _وه��ا) ه� م���� ول��ه ال ی�ر�  ال��اء ال�ه�ر_الع�� ح� 

  .أس�اب االن��اسم� ی�ع�َّف على ما ع��ه 

  

   معال�ة ال�لل في ال���ة وال��ف.أوًال: 

لق� ؟ فوال��  ال���ة في ال�� �ع���ه �للال عالج اإلن�ان ال��ل��ُ ف��� 

أ�ق� ال���ع �ع� س�اع ش�و� ال���ة أنه غ�� ُم�� � على ال�جه 

  ال��ج�(الق�� ال�اني)،
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  ص���ة؟ ه�اك أس�اب ����ة جً�ا لل���ة أعالها:ف��� ُن�� هللا ����قة  

  :ملسو هيلع هللا ىلصات�اع ال��ي  -أ

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

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

ال��ئ�ة  ه، وه�هر�_فل�� ال�أن أن ُ��� ال��� ر�ه بل ال�أن أن ُ��ُ�ُه 

(ح�  ال�ص�ل إل�ها، فال�اح� م�َّا ���� أن ُ��� هللال�ي ُن��� 

  ه�ا ه� ال�ق��دالق��ة هي م��ة هللا للع�� ض���_ح� ق��) ول�� 

_وع�� ال��ی� ع� االت�اع فإن ه�ا �ع�ي ش�ة ال��ص على ال��ة، ول�� 

�ال��ة ه� ص�ام (االث���_ال����) أو أذ�ار ال��اح وال��اء ال�ق��د 

فعلها فه� خ�ٌ� له وَم� ل� �فعلها ضُعف إ��انه  فهي م� ال�����ات ف��

  ول�� ل� ��ل �ه األم� إلى االن��اس،

_أما ال�ق��د �ات�اع ال��ة فه�: ���ا �ُ�� ال�اج�ات، واالن��اس �أتي 

ن���ة م�الفة ال�اج�ات ال م�الفة ال�����ات، فال��ة م�ها ال�اج� وم�ها 

  الُ�����

وصالة_أذ�ار ال��اح وال��اء_ال��اك) ال��افل م� ص�ام _ال�����ات(

َم� ی��ك ه�ه األم�ر غ�� آث� ل�� إ��انه س�قل وه� على خ�� ول�� ل�� 

  .��ه ان��اس

لى �أوام� وع ملسو هيلع هللا ىلص_فاالن��اس �أتي م� م�الفة األم� ال�اج�، فق� أم� ال��ي 

  ال��ل��� االت�اع.
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   :�الم -

ُس�ُل ِهللا َصلَّى َأنَّ َأَ�ا ُهَ�ْ�َ�َة، َقاَل: َقاَل رَ  َعْ� َسِع�ِ� ْبِ� َأِبي َسِع�ٍ�، َعْ� َأِب�ِه،

ْ�َلٍة ِإالَّ َوَمَعَها َرُجٌل ُذو ُتَ�اِفُ� َمِ��َ�َة لَ  َال َ�ِ�لُّ ِالْمَ�أٍَة ُمْ�ِلَ�ةٍ «ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 

  )1339أخ�جه م�ل�(»ُحْ�َمٍة ِمْ�َها

�� ع�� ُ�ف��ها ���از ه�ا ال ���ز الم�أة أن ت�وغ روغان ال�عال� وت�

  .ال�ف� م� غ�� م��م

  :م�ال -

َلَعَ� ُهللا اْلَ�اِشَ�اِت َواْلُ�ْ�َ�ْ�ِشَ�اِت، َوال�َّاِمَ�اِت «َعْ� َعْ�ِ� ِهللا، َقاَل: 

َقاَل: َفَ�َلَغ َذِلَ� اْمَ�َأًة  »َواْلُ�َ�َ�ّ�َِ�اِت، َواْلُ�َ�َفلَِّ�اِت ِلْلُ�ْ�ِ� اْلُ�َغ�َِّ�اِت َخْلَ� هللاِ 

َما َحِ�یٌ�  ِمْ� َبِ�ي َأَسٍ� ُ�َقاُل َلَها: ُأمُّ َ�ْعُق�َب َوَ�اَنْ� َتْقَ�ُأ اْلُقْ�آَن، َفَأَتْ�ُه َفَقاَلْ�:

لَِّ�اِت، َبَلَغِ�ي َعْ�َ� َأنََّ� َلَعْ�َ� اْلَ�اِشَ�اِت َواْلُ�ْ�َ�ْ�ِشَ�اِت، َواْلُ�َ�َ�ّ�َِ�اِت َواْلُ�َ�فَ 

َعُ� َمْ� َلَعَ� َرُس�ُل َوَما ِلي َال َألْ «َ� ِهللا، َفَقاَل َعْ�ُ� ِهللا: ِلْلُ�ْ�ِ� اْلُ�َغ�َِّ�اِت َخلْ 

ِ� اْلَ�ْ�َأةُ: َلَقْ� َقَ�ْأُت َما َبْ�َ� َفَقالَ » ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�؟ َوُهَ� ِفي ِ�َ�اِب هللاِ 

ْ� َوَجْ�ِت�ِه، َقاَل ُهللا َع�َّ ْأِت�ِه َلقَ َلِ�ْ� ُ�ْ�ِ� َق�َ ِف َفَ�ا َوَجْ�ُتُه َفَقاَل: "َلْ�َحِي اْلُ�ْ��َ 

 : ] " 7[ال���:  }َوَما آَتاُكُ� ال�َُّس�ُل َفُ�ُ�وُه َوَما َنَهاُكْ� َعْ�ُه َفاْنَ�ُه�ا{َوَجلَّ

اْذَهِ�ي «َفَقاَلِ� اْلَ�ْ�َأُة: َفِإنِّي َأَر� َشْ�ً�ا ِمْ� َهَ�ا َعَلى اْمَ�َأِتَ� اْآلَن، َقاَل: 

ْ�ِه َفَقاَلْ�: َقاَل: َفَ�َخَلْ� َعَلى اْمَ�َأِة َعْ�ِ� ِهللا َفَلْ� َتَ� َشْ�ً�ا، َفَ�اَءْت ِإلَ ، »َفاْنُ�ِ�� 

  .)2125ل�(أخ�جه م� »َأَما َلْ� َ�اَن َذِلَ� َلْ� ُنَ�اِمْعَها«َما َرَأْیُ� َشْ�ً�ا، َفَقاَل: 

  .��ُت��ح لها ال� و�ال�الي فال ی��غي ال��� ع� ش�خ �أت�ها ب�خ�ة

  :م�ال -

آِم�َ�، «َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َأنَّ ال�َِّ�يَّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َرَقى اْلِ�ْ�َ�َ� َفَقاَل: 

 ِلي ، ِق�َل َلُه: َ�ا َرُس�َل �َِّ، َما ُ�ْ�َ� َتْ�َ�ُع َهَ�ا؟ َفَقاَل: " َقالَ » آِم�َ�، آِم��َ 

�ََّة، ُقْلُ�: آِم�َ�. َأْو َأَحَ�ُهَ�ا َلْ� ُیْ�ِخْلُه اْل�َ  َبَ�ْ�هِ َرِغَ� َأْنُف َعْ�ٍ� َأْدَرَك أَ  ِجْ�ِ��ُل:
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: آِم�َ�. ُث�َّ َعَلْ�ِه َرَمَ�اُن َلْ� ُ�ْغَفْ� َلُه، َفُقْل�ُ ُث�َّ َقاَل: َرِغَ� َأْنُف َعْ�ٍ� َدَخَل 

  ". ِم��َ آَقاَل: َرِغَ� َأْنُف اْمِ�ٍ� ُذِكْ�َت ِعْ�َ�ُه َفَلْ� ُ�َ�ّلِ َعَلْ�َ�، َفُقْلُ�: 

  .ح�� ص��ح) [قال ال��خ األل�اني] : 646جا(األدب ال�ف�د م�� 

   .األم� واضح ب�� ال�ال�ی� فال ج�ال وال نقاش ل�ده

�ال (����ن � ال�� ��ق�یح�ى االت�اع �ل أم�  ه ��� في: أنال�اه� -

  .��ال ال�ل)و  ال��

   .ق�اءة الق�آن -ب

� �الق�آن  ف�� أح� أحً�ا أح� �المه و�الم ر��ا الق�آن، فالب� م� ال���ُّ

وق�اءته ق�اءة ص���ة ب��ت�ل وُت�دة وفه� وت�ب� ألن �ل ه�ا ُ�ع� س�ً�ا في 

  ز�ادة ح� الع�� ل��ه  

  .ال�قاومة -3

ى ال���� ال��� علال����� على ی�ُ�ج ع�ها الق�ة، وذل� ی��ق� �فال�قاومة 

��ع ����ن في ات�اه وال�� ،على ه�ا ال���� ُم�ف�ًدال� �ان �ى حال������ 

ال ی�ده ذل� ع� ���� فى أق�ب ال�اس إل�ه في ات�اه آخ� واألهل وح�

  ال��، 

وس���ج ع� م�الفة ال�الل وال��ات والق�ة على تل� ال��الفة ق�ة إ��ان _

، ح� هللا في القل� و�ل�ا أح�ه هللال���، و�ل�ا زادت ه�ه الق�ة �ل�ا زاد ل

   و�ل�ا زاد في مقاومة ال�عاصي والف�� �ل�ا أح�ه هللا درجة �ع� درجة،

  ال��� ع�� ال��ار،�مقاومة (اله��_ال�اس_كل شيء) _ف���ن 

  ،��� الع�مال��� ع�� ال��ار صع� ول��ه _اعل��ا أن 

فاإلن�ان إذا جاه� نف�ه وق� أن ُتع�ض عل�ه �ع� الُ�غ��ات ��� في  _

ه�ا ال�هاد أل� ش�ی� ل��ة ع�ض الف��ة ول�� �ع� ذل� ��ع� �أن ش�ً�ا ل� 

  و���هي ب��ول ال����ة وال��أن��ة.���، أ� أن األم� ی��أ �ال�قاومة وال��ة 
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  أما ُمعال�ة ال�لل ال�� �ع��� ال��ف فإنه ���ن ع� ����: -

  اس���ار ال��ف ول�� ��� للع�� أن ������ ال��ف؟

���ن ذل� ع� ���� ال��اع والق�اءة في أس�اء هللا ال���ى ال�ي   -أ

وفي األس�اء  _العف�)�اسع_ال�دود_ال����_ال�(ال�ح� ت��ل معاني ال��ال

  .(ال��ار_ال�����_القهار_العلي األعلى) ال�ي ت��ل مع�ى ال�الل

  

  ن���ه:عل��ا أن  -

 ��فه� غ، ال�عا�ف ع�� ال��� ال���� جعله� ����ع�ون العق��ةألن 

إلم�ان�ة أن ال�ل� ُ�َعِ�ب، وَم� ����ع� الع�اب ���ن م��ب  ��م���ر 

للق�آن، ولق� وقع على ال��� أن�اع م� الع�اب في ال�ن�ا(أم�اض_أوجاع 

  ؟ ةفل�اذا ن���ع� ع�اب اآلخ�  )_اب�الءات_أسقام

  

وعل��ا أ�ً�ا أن نق�أ اآل�ات ال�ي ت�� على ع�اب هللا ال�� أوقعه  -ب

و��� �ان أخ�ه أل�� ش�ی� به�الء، وأع�� نع�ة �ُ�� بها هللا األم� ال�ا�قة �

  س��انه على ع�� هي : أن ��أل قل�ه �ال��ف م�ه وال���ة 

َوابِّ َواْألَْنَعاِم ُمْ�َ�ِلٌف { قال س��انه:  َ�َ�ِلَ� ِإنََّ�ا َأْلَ�اُنهُ َوِمَ� ال�َّاِس َوال�َّ

  .[فا��]})28َ�ْ�َ�ى �ََّ ِمْ� ِ�َ�اِدِه اْلُعَلَ�اُء ِإنَّ �ََّ َعِ��ٌ� َغُف�ٌر (

   

 ه عل�ه �أن رزقه ال��ف�نع� وأك�ل_فَ�� م��ه هللا العل� فه� ح���ه 

  وال���ة، 

لى ع ی���أهللا _وم� العق��ة أن ُی��ع ال��ف م� القل� ألن َم� ال ��اف 

   .�هوال ُ�ق�ل على �اع �همع��
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وَم� ال ��اف هللا لل�رجة ال�ي جعل�ه م���أ على ال�عاصي فعل�ه أن  -

�ع�د إلى ��اب هللا و���ب� اآل�ات ال�ي ورد ف�ها ذ�� الع�اب و���قف ع�� 

ه�ه اآل�ات وُ���رها م�ات وم�ات وخاصة األج�اء األخ��ة ح�� ال��ی� 

  .ع� ال�ار وع�اب ال�ار

   

   .ملسو هيلع هللا ىلصال��ص على ات�اع ال��ي ثانً�ا: 

في ال�اه� وال�ا�� ألن ه�ا(م�الفة   ملسو هيلع هللا ىلص����ن ال��ص على ات�اع ال��ي 

عله فنأم� ال��ي) ه� ال��� ال�اني ال��د� إلى االن��اس، فإذا فعل أم� 

، و���ن ه�ا ه� حال�ا مع �ل صغ��ة و����ة ُت�قل ع�ه ��قفن هو�ذا ل� �فعل

  ،ملسو هيلع هللا ىلص

  .إن اس��اع� أن ال ت�� رأس� إال �أث� فافعل ال��ر�:�ق�ل س��ان 

   

  .الُ�ع� ع� الَ��َّ ثالً�ا: 

وعالج ذل� ���ن ��ع�فة اإلن�ان ل�ع� هللا عل�ه وأنه ل�� له ح�ل وال ق�ة، 

لى إ ف����أ م� ح�له وق�ته و�رادته و���� �ل ه�ه ال�ع� ال�ي ه� ف�ها

  .صاح� الف�ل س��انه وح�ه

   

  .ال���ع أو االن��اق خلف األهلع�م را�ًعا: 

و���ن تفاد� االن��اق خلف ه�الء ��ع�فة أنه� ل� ی�فع�ه عاجًال أو آجًال، 

 �(ال�وج_ال�وجة_األوالد) إًذا ف� و��ع�فة أنه� أع�اء لإلن�ان ب�� الق�آن

  .واس���ار آ�ات هللا دون األزواج واألوالد أولى ب�ل� الع�اوة،ه� 
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ِه َوَأِب�ِه (34َ�ِف�ُّ اْلَ�ْ�ُء ِمْ� َأِخ�ِه (َیْ�َم { قال تعالى: ) َوَصاِحَ�ِ�ِه 35) َوُأّمِ

  [���] })37) ِلُ�ّلِ اْمِ�ٍ� ِمْ�ُهْ� َیْ�َمِ�ٍ� َشْأٌن ُ�ْغِ��ِه (36َوَ�ِ��ِه (

�زقه هللا ��ف یف، وَم� ت�ك ش�ً�ا م� أجل هللا رزقه هللا وع�ضه خ�ً�ا م�ه

�ه ألن هللا ل� ی��ك ع��ه إذا ت�ك ع� وجل ص��ة صال�ة ُتع��ه على أم

  .ش�ً�ا اب�غاء م�ضاته

   

  ف�ا هي وسائل ال��ات؟ -

  

   .أولها: ال�عاء

فَ�� ل��ه ال��� وال�� واألع�ال صال�ة وس�ع ما س�� ف�ج� أنه ل�� ل��ه 

 وال�لأ� شيء م� األخ�اء أو ال�ن�ب ال�ا�قة بل أنه حق� ال�� وال��ف 

م�� أع�ام وأع�ام فه� على ال�اعة، ه�ا  وم���� على ذل� ملسو هيلع هللا ىلصوم��ع لل��ي 

ال��� ��أل ماذا �فعل ح�ى ی��� على أم�ه ه�ا فه� ��أل خ��ة أن 

  ؟وهل ه�ا ال�ج�ع وارد ی��اجع في ی�م م� األ�ام؟

َوِ�ْذ { �الفعل ه�ا ال�ج�ع وارد أن �قع، لق� �ان دعاء ال�ل�ل عل�ه ال�الم:

ْألَْصَ�اَم ْلَ�َلَ� آِمً�ا َواْجُ�ْ�ِ�ي َوَ�ِ�يَّ َأْن َنْعُ�َ� اَقاَل ِإْبَ�اِ��ُ� َربِّ اْجَعْل َهَ�ا ا

  [إب�ا���] })35(

إب�ا��� عل�ه ال�الم ی�ع� به�ا ال�عاء وه� ال�ل�ل وم� ُأولي الع�م م� 

 ه�ال�سل وال�� جاء ال���� م� األن��اء م� ن�له و�ل ال��� �ان على ی�

، امعل�ه ی�م ��ع�� األص�و�ال�غ� م� ذل� �ان ���ى على نف�ه أن �أتي 

   ملسو هيلع هللا ىلصف��� ب�ا ن��؟ ول�ل� فق� �ان أك�� دعاء ال��ي 
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اللَُّه�َّ َ�ا «َعْ� َأَنٍ� َقاَل: َ�اَن ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ُ�ْ�ِ�ُ� َأْن َ�ُق�َل:  _

ال��خ األل�اني] :  [قال  )683األدب ال�ف�د( »َعَلى ِدیِ��َ  َث�ِّْ� َقْلِ�يُمَقلَِّ� اْلُقُل�ِب، 

  .ص��ح

  ی�ع� به�ا ���اذا ن�ع�ا أنا وأن��؟  ملسو هيلع هللا ىلصو�ذا �ان ال��ي 

  

�ع�ما وصل إلى ال���لة ال�ي ال ُت�ان�ها  ملسو هيلع هللا ىلصفإذا �ان ه�ا ه� دعاء ال��ي 

فعل وال �قع في ال�ن�ب وال �الع��د�ة وال  حق� هأن ش�� �ع�یم��لة فال 

  فعل ف��� لي أن أت�اجع أو أن ان���؟ �

  

ل��ض�ح ��ا س�� ام���ه� � س��انه ن�� ل�ی�ا ثالثة أن�اع م� ال�اس في 

  ،في ال�لقة ال�ا�قة

            .ف��� أع�ض �ال�ل�ة -1

  .ت�ق�� ال�� وال��ف ف��� ُ��اول أن ��ل(ضعف في ال���ة) -2

  .��َّ وت�ك ال ملسو هيلع هللا ىلصف��� �الفعل حق� ال��ف وال�� وال��م �أوام� ال��ي  -3

   

ال�ائ� في ���� العل� وال�ع�ة و�ل على س��ه ه�ا ف��ة م� وه�ا ه� 

  .ال�م�

فهل ه�ا الف��� األخ�� ُمع�َّض أ�ً�ا لالن��اس و���غي أن ��اف على 

  نف�ه؟

��ًعا: ی��غي أن ��اف ه�الء أ�ً�ا على أنف�ه�، فإذا ق�ل م� أح�ه�  -

  أن�ي ل�� ل�� أ� خلل؟ 

 ف��ق� في مع��ة وهي ال ال�د: هللا أعل� �القل�ب فق� ت�عف ال�ف�

  ت�ُع�، ف�اذا عل��ا أن نفعل؟
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ُل�ِب، اللَُّه�َّ َ�ا ُمَقلَِّ� اْلقُ « ملسو هيلع هللا ىلصعل��ا دائً�ا أن ن�ع�ا ��ا �ان ی�ع� �ه ن���ا 

  .»َعَلى ِدیِ��َ  َث�ِّْ� َقْلِ�ي

  و�ان �ق�ل أ�ً�ا :  -

 َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َرُس�َل هللاِ َعْ�َ� ِهللا ْبَ� َعْ�ِ�و ْبِ� اْلَعاِص، َ�ُق�ُل: َأنَُّه َسِ�َع 

ال�َّْحَ�ِ�،  ُقُل�َب َبِ�ي آَدَم ُ�لََّها َبْ�َ� ِإْصَ�َعْ�ِ� ِمْ� َأَصاِ�عِ  ِإنَّ «َوَسلََّ�، َ�ُق�ُل: 

ُفُه َحْ�ُ� َ�َ�اءُ  لَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: ِهللا َص ُث�َّ َقاَل َرُس�ُل » َكَقْلٍ� َواِحٍ�، ُ�َ��ِّ

  )2654م�ل�( أخ�جه »َ�اَعِ��َ َص�ِّْف ُقُل�َ�َ�ا َعَلى  َ��َِّف اْلُقُل�بِ مُ اللُه�َّ «

  وقال أ�ً�ا: -

ا_ ِحُ� ِفي َكاَن ال�َِّ�يُّ َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ِإَذا َساَفَ� َ�ُق�ُل: اللَُّه�َّ َأْنَ� ال�َّ

َفِ�، َوالَ�ِل�َفُة ِفي اَألْهِل، اللَُّه�َّ اْصَ�ْ�َ�ا ِفي َسَفِ�َنا، َواْخُلْفَ�ا ِفي أَهْ  ِلَ�ا، اللَُّه�َّ ال�َّ

َفَ�، َوَ�آَ�ِة اْلُ�ْ�َقَلِ�، َوِمَ�  ِإّنِي أَُع�ُذ ِ�َ� ِمْ� َوْعَ�اءِ  ، َ�ْ�ِر َ�ْعَ� اْلَ�ْ�رِ الْ ال�َّ

  َوِمْ� َدْعَ�ِة اْلَ�ْ�ُل�ِم، َوِمْ� ُس�ِء اْلَ�ْ�َ�ِ� ِفي اَألْهِل َواْلَ�اِل.

  .[ح�� األل�اني] : ص��ح )3439س�� ال��م��(

  

  .ال��ر: االنف�اك واالن�الل -

  مأخ�ذ م� ��ر الع�امة. ،ال��ر: أ� ال����� -

�َ�اِن ِإَلى اْلُ�ْفِ�، َأْو ِمَ� ال�َّاَعِة ِإَلى الَ�ْعِ�َ�ِة،  ُ�َقاُل: ِإنََّ�ا ُهَ� ال�ُُّج�ُع ِمَ� اْإلِ

 ِّ� ٍء ِمَ� ال�َّ
ْ
ٍء ِإَلى َشي

ْ
  .ِإنََّ�ا َ�ْعِ�ي ال�ُُّج�َع ِمْ� َشي

���ع�� م� �ل ه�ه األم�ر، ف��ٌ� �َ�� ه� دونه أن   ملسو هيلع هللا ىلصلق� �ان ال��ي  -

  ، ال أن �أم��اال ���أن�ا ه��ا و 

  �أم��ا له�ا األم�؟  أن ال ل�اذا أراد هللا ع� وجل ���اده أن ال ���أن�ا و 

  نع�د م�ة ُأخ�� إلى ما س�� ق�له ح�ى ت��ق� الع��د�ة(ال�� وال��ف)
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فالُ��� فق� الُ���أن ل�اع�ه ل� ���ن ل��ه خ�ف، وح�ى ���ن اإلن�ان 

ع�ً�ا � فالب� م� ت�ق�� ال��ف، فال�ل�ل إب�ا��� خاف على نف�ه، و��ا 

�ان�  ورأی�ا ��� خاف على نف�ه وص�اب�ه خاف�ا على أنف�ه� ملسو هيلع هللا ىلصن���ا 

دة اعائ�ة ت�اف م� اآلخ�ة وم� لقاء هللا س��انه، فال��ف أح� ر��ي ال��

  .و�ال�الي ال ت�ح إال �ه فإذا سق� سق�� هي األخ�� 

  

  .(ما ورد في ال��ة) إذن ن�� ن��اج إلى ال�عاء وم�ه -

  

َلْ�ِه َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َعْ� َعاِئَ�َة، َقاَلْ�: َفَقْ�ُت َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا عَ وم�ه: 

َقَ�َمْ�ِه َوُهَ� ِفي  َفَ�َقَعْ� َیِ�� َعَلى َ�ْ��ِ َوَسلََّ� َلْ�َلًة ِمَ� اْلِفَ�اِش َفاْلَ�َ�ْ�ُ�ُه 

َسَ�ِ�َ�،  اللُه�َّ أَُع�ُذ ِبِ�َضاَك ِم�ْ «اْلَ�ْ�ِ�ِ� َوُهَ�ا َمْ�ُ��َ�َ�اِن َوُهَ� َ�ُق�ُل: 

 ْ�َ� َأْنَ� َ�َ�اَال ُأْحِ�ي َثَ�اًء َعلَ َوِ�ُ�َعاَفاِتَ� ِمْ� ُعُق�َ�ِ�َ�، َوأَُع�ُذ ِ�َ� ِمْ�َ� 

  .)486(�أخ�جه م�ل »َعَلى َنْفِ��َ َأْثَ�ْ�َ� 

  :سل��ان ال��ابي رح�ه هللا تعالى قال اإلمام أب� :قال ال��و�  -

في ه�ا مع�ى ل��� وذل� أنه اس�عاذ �ا� تعالى وسأله أن ����ه ب�ضاك 

م� س��ه و��عافاته م� عق���ه وال�ضاء وال��� ض�ان م�قابالن و��ل� 

ذ�� ماال ض� له وه� هللا س��انه وتعالى ال�عافاة والعق��ة فل�ا صار إلى 

اس�عاذ �ه م�ه ال غ�� ومع�اه االس�غفار م� ال�ق��� في بل�غ ال�اج� م� 

ح� ��ادته وال��اء عل�ه (ال أح�ي ث�اء عل��) أ� ال أ��قه وال آتي عل�ه 

  .وق�ل ال أح�� �ه

مع�اه ال أح�ى نع��� و�ح�ان� وال��اء  :وقال مال� رح�ه هللا تعالى - 

� على نف��) بها عل�� و�ن اج�ه�ت في ال��اء عل�� (أن� ��ا أث��

ل��اء انه ال �ق�ر على بل�غ ح��ق�ه ورد �ل ال��اء وأ�اع��اف �الع�� ع� تف
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إلى ال��لة دون ال�ف��ل واإلح�اء وال�ع��� ف��ل ذل� إلى هللا س��انه 

 الوتعالى ال���� ��ل شيء ج�لة وتف��ال و��ا أنه ال نها�ة ل�فاته 

نها�ة لل��اء عل�ه ألن ال��اء تا�ع لل���ي عل�ه و�ل ث�اء أث�ي �ه عل�ه و�ن 

ك�� و�ال و��لغ ��ه فق�ر هللا أع�� مع أنه م�عال ع� الق�ر وسل�انه أع� 

  .وصفاته أك�� وأك�� وف�له و�ح�انه أوسع وأس�غ]

_اس��ل العل�اء به�ا ال��ی� على أن أس�اء هللا س��انه ل��� م���رة 

  .�ع�د

_و��ا أن�ا ن��اج إلى ال�عاء فإن�ا ن��اج أ�ً�ا إلى تعلَّ� أدب ال�عاء 

  ه س��انه �ال�عاء ����ن م���اً�ا.و��� ن�ع� 

  

  .ثان�ها: ال��اس�ة -

_ف�� أراد أن ی��� على ���� ال��� وال�� فعل�ه ی���ه ل��ألة هامة ق� 

   .وهي: ال��اس�ة ُ�ف�ِّ� ف�ها ال���� أال

���� �ه أن ��ل الع�� إلى االس�قامة ألن ال��اس�ة ُت�رث فهي أك�� س��ل 

ل� ت��  (أن تع�� هللا �أن� ت�اه فإن الع�� م�ا��ة هللا، وال��ا��ة تع�ي اإلح�ان

  .ت�اه فإنه ی�اك)

إذن: اب��اًء الب� أن ُن�اس� أنف��ا ف��ل ن��� ع� ال�افع ال�� �ق�د  -

فإن ل� ت�ج� ال��ة  )(ح��ر درس عل�_إخ�اج ص�قة_وه��اإلى فعٍل ما

�ان  ف��أل أنف��ا في �ل ع�ل هل ه� � فإنال���ة فعل��ا ب���ی� ال��ا�ا، 

� فعل��ا أن ن��ي و�ن �ان لغ�� ذل� فل���قف ه�ا ���ا ��� األع�ال 

ال�ال�ة، أما في حال ال�عاصي فعل��ا أن ن��قف ع�� إرادة ال�ع��ة 

ها � ال�ف� في ال�ع��ة فعل�وم�اس�ة ال�ف� على تل� ال�عاصي و�ذا وقع

   .�ال���ة واالس�غفار وال��م
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واالس�غفار م��و� ����: أن ال ���ن اس�غفار ال�اذب��، ال�ی� ���غف�ون 

ه�ا ل� ی�� ول� ی�ِ� فلل�ق�ع في ال�ن� م�ة أخ��( ن ث� س�عان ما �ع�دو 

 �الل�ان و�ذا ما ت��ر نف� ال��قف فإنه �قع في نف� ه جاءال���ة)فاس�غفار 

  ال�ع��ة، فهل ه�ا اس�غفار؟

  .ال���غف�: الب� أن ���غف� ���ق و����ة و�ع�م على ع�م الع�دة -

   

  .ثال�ها: العل� ���اخل ال���ان -

  ك�� ح�ث ال�ق�ع؟ وفي أ� ُج�ئ�ة ح�ث ال�لل ف��عه ال�ق��؟  

(ل� ��ل إلى  ح�ث له ان��اس _ف��� ���� على ���� االس�قامة

ق� ���ن م���� �ا��ً�ا ول��ه في ال�اه� ل� فم�حلة االن��اس ال�امل)

  ، فعل�ه أن ��أل نف�ه ما ه� ال���؟ ی���� �ع�

الب� أن �ع�ف م�اخل ال���ان، و�ل�ا �ان ل��ه عل� فإنه س��ُهل عل�ه _

   .مع�فة م�اخل ال���ان

  : م�ال -

(ال�جال �ال��اء) وه� إش�ال�ة م� أخ��  االخ�ال�ع�  ملسو هيلع هللا ىلصلق� نهى ال��ي 

ل�جل ب�� ا ی�ور، فاألم� ُی��ره ال���ان في أول ح�ی� وقع�ما ���ن إذا 

فال��ة خ�� ق� ���ن(س�ال أح� الُ�عاة ع� أمٍ� ما_زم�ل في وال��أة 

ث� ت��الى األحادی� واالت�االت و���ل القل�  ال�امعة_م�ی� في الع�ل)

ل���� مف��ح وال�جال ش�ی�� ال��اء فه� �فه��ن ال��أة م� ألنه في غفلة وا

ن فال��ا�ة �ان� خ�أ أل إذا �ان� س������ أم ال،�ع�ف�ن �ن��ة ص�تها 

ل��ها و  (فال ���ز ات�ال ال��اء �ال�جال إال ل��ورة) �ابال��أة ل� ُتغل� ال

وال��اكل ال�ي ت��ث م� ، ف���ه وم�ة �ع� م�ة ح�ث ما ال ُ���� ع��اه

   .�اء ه�ا االخ�ال� ����ة جً�اج
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أنه الب� م� تعلُّ� م�اخل ال���ان ألنه ال ی�ج� م� ه� مع��م  :ال�اه� -

  .م� ال�ق�ع في ال�لل أو م� ه� ���� ع� ال�ق�ع في ال�عاصي

   

  ف�� أی� نعل� م�اخل ال���ان؟ -

ألنه ال �أم� ����، أح�اًنا �أم� ���� فإذا أ� مع��ة هي م�خل لل���ان 

ما أم� �ه فإنه ی��� �ه شً�ا وال ش�، ��ف�ح لإلن�ان أب�اً�ا لل��� ل��ل �ه 

  .وه�ا ���اج إلى عل�إلى �اب ش� 

  

  :م�ال -

األخ ال�� ی�خل على م�اقع ال��اصل االج��اعي و��� �ع� األش�اص 

ی�خل عل�ه ال���ان م� �اب م�� �قع�ن في اإلل�اد و���ج�ن م� ال�ی�، 

ُ���� له �اب ال�خ�ل على ه�ه ال��اقع لل�د على ه�الء إرادة ال��� �ال�اس ف

ال��اب أو األش�اص وم�ا��ته� ح�ى ی�جعه� إلى ح���ة اإلسالم، ال�اه� 

ه� ال��� ول��ه أراد إخ�اجه ه� األخ� م� ال�ی� وق� ���ث ه�ا �الفعل 

� �ه ه�الء ف�لق�ن عل�ه �ع� ألنه ال ���ل� العل� ال�� ُی�ا�

  ال��هات(مل��ی�_ن�ار�) ����ل القل� أو ُ���ب،

_العل� ���اخل ال���ان ��عل اإلن�ان ُ�غل� على نف�ه ال�اب إذا ما أم�ه 

��ع��ة، فإذا م�ع نف�ه م� ارت�اب ال�ع��ة فعل�ه أن ُ��ارع إلى ال��ام 

ال�ة ����ة ص ��اعة فإذا َصُعَ� عل�ه ال��ام ��اعة فعل�ه أن ���ع�

  .ُتع��ه في أوقات ال�عف تل� على ال��ام �ال�اعات
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  .را�عها: ال���ة ال�ال�ة

���ع فإنه ال �� ��ف�دهل�ال�ة ألن اإلن�ان إذا وقف ع� ال���ة ا ب�یلال 

مقاومة ال��ار وال�ف�س ض��فة وال�عف في ال��اء أك��، فإذا �ان ال�جال 

   .ال��اء أسهل��ق��ن ف�� �اب أولى ���ن سق�� 

    .ملسو هيلع هللا ىلص ه: ألم� هللا ع� وجل ال�� أم� �ه ن��وان��ه�ا -

ِ��ُ�وَن َواْصِ�ْ� َنْفَ�َ� َمَع الَِّ�یَ� َیْ�ُع�َن َر�َُّهْ� ِ�اْلَغَ�اِة َواْلَعِ�يِّ یُ { قال تعالى:

ْنَ�ا َوَال  ِ�ْع َمْ� أَْغَفْلَ�ا َقْلَ�ُه تُ َوْجَهُه َوَال َتْعُ� َعْ�َ�اَك َعْ�ُهْ� ُتِ��ُ� ِز�َ�َة اْلَ�َ�اِة ال�ُّ

    [ال�هف]})28َعْ� ِذْ�ِ�َنا َواتََّ�َع َهَ�اُه َوَ�اَن َأْمُ�ُه ُفُ�ً�ا (

   ._فأم�ه �ال��� مع ال�ی� ی�ع�ن ر�ه� اس���ار

  

  : ن���ة -

�س ال�ف إلن م��� في ال�ن�ا ��ف����، إ�اك� أن ُت�اح��ا َم� ه� أعلى

اح� ، فَ�� ُ��لألح�ال ت�د� إلى ال�غ�ألن ال�عای�ة  ض��فة ول� ت���ل

  .في أول األم� �ددَم� ه� أعلى م�ه ق� یُ 

ِ��ِ� َذِلَ� َفْ�ُل �َِّ ُیْ�ِت�ِه َمْ� َ�َ�اُء َ��َُّ ُذو اْلَفْ�ِل اْلعَ { :تعالى هل� ق

  [ال��عة] })4(

ش�ً�ا ف�يء ی��أ القل� في ال��ل، فإذا مال القل� وتعلَّ� �ال�ن�ا فإنه ول�� 

ال���  ��قع في (ل�اذا أنع� هللا عل�ه وأنا ال) ی��أ في ال�خ�ل في مقارنات

وق� ��ل إلى م�حلة أصع� م� ذل� وهي أن ی��� ع� ال�ال ال��ام 

�� وال أنف��� وال ت����ف�ا الف ال تف���افح�ى ��ل إلى نف� ال�����، 

ت���ون إلى أص�اب األم�ال واعل��ا أنه م� أع�� ال�ع� ال�ي ��� هللا بها 

  ���� م���ًرا،��عله على الع�� أن 
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َ�ِني َأْن َعْ�َ�و ْبَ� اْلَعاِص َقاَل: َ�َعَ� ِإَليَّ ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َفَأمَ ع� 

َ� ِإَليَّ اِبي َوِسَالِحي، ُث�َّ آِت�ِه، َفَفَعْلُ� َفَأَتْ�ُ�ُه َوُهَ� َیَ�َ�ضَّ آُخَ� َعَليَّ ِث�َ  ُأ، َفَ�عَّ

ْ�ٍ� َ�ا َعْ�ُ�و، ِإنِّي ُأِر�ُ� َأْن َأْ�َعَ�َ� َعَلى جَ «اْلَ�َ�َ� ُث�َّ َ�ْأَ�َأ، ُث�َّ َقاَل: 

: ِإنِّي َلْ� ُأْسِلْ� َرْ�َ�ًة ، ُقْل�ُ » َ�ةً َ�ُ�ْغِ�ُ�َ� �َُّ، َوَأْرَغُ� َلَ� َرْ�َ�ًة ِمَ� اْلَ�اِل َصالِ 

ْسَالِم َفَأُك�ُن َمَع َرُس�ِل �َِّ َصلَّى هللاُ   ِفي اْلَ�اِل، ِإنََّ�ا َأْسَلْ�ُ� َرْ�َ�ًة ِفي اْإلِ

الِ  َ�ا َعْ�ُ�و،«َعَلْ�ِه َوَسلََّ�، َفَقاَل:  اِلِح ِلْلَ�ْ�ِء ال�َّ   »حِ ِنْعَ� اْلَ�اُل ال�َّ

  .)[قال ال��خ األل�اني] :  ص��ح299ال�ف�د(األدب 

الع�� ال�الح ال�� �����ع أن ���� على دی�ه في زم� �غ� ��ه  - 

ه�ا الع�� نادًرا ما ی�ج�، فأك�� نع�ة هي أن ���� الع�� م���ًرا، ال�اد�ات، 

فال ت���وا إلى أص�اب األم�ال فأع�اد الفق�اء ال�ی� ُ�ف���ن ِقلة قل�لة جً�ا 

لألغ��اء ال�ی� ُ�ف���ن ل�اذا؟ ألن ال�ن�ا �ال���ة له�الء م�احة و�ل �ال���ة 

شيء ُم���، أما الفق�� أو ال����ر فال شيء ع��ه و�ال�الي ف��ال الف�� 

، ه�ا اإلن�ان ال���� ال �عل� أن هللا ع� وجل ق� أك�مه م��ود�ال���ة له 

��ع تل� عل�ه �وح��ها ألنه ُ���ه فأراد أن ی�ف�ل ودفع وم�ع ع�ه ال�ن�ا 

  الف�� ع�ه،

�ََّ  ِإنَّ «َعْ� َمْ�ُ��ِد ْبِ� َلِ��ٍ�، َأنَّ َرُس�َل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل:    

ْنَ�ا  َ�ابَ َوُهَ� ُ�ِ��ُُّه َ�َ�ا َتْ�ُ��َن َمِ��َ�ُ�ُ� ال�َّ َ�ْ�ِ�ي َعْ�َ�ُه اْلُ�ْ�ِمَ� ال�ُّ  َعاَم َوال�َّ

  )7465)، ال����رك على ال������ لل�اك�(23627م��� أح��( »َعَلْ�هِ َتَ�اُف�َن 

  

  .���ة ذ�� ال��ت خامً�ا:

  ف�� ال�سائل ال�ي ُت�اع� اإلن�ان على ال��ات ���ة ذ�� ال��ت، 

اه ی�فع إلى االن��فإدراك ِق�� ال��اة و�م�ان�ة زوالها ب�� ل��ة وأخ�� 

   .وت�ك الغفلة
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ُأمٍَّة َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأَجُلُهْ� َال َ�ْ�َ�ْأِخُ�وَن َساَعًة َوَال َوِلُ�ّلِ { قال تعالى:

  [األع�اف] })34َ�ْ�َ�ْقِ�ُم�َن (

فق� �أتي ال��ت ف�أة ����ن في ل��ة ُت�ت�� ف�ها ال�عاصي فال أح� ی�ر� 

لى ف�لقى هللا س��انه وتعالى فإما عم�ى ال�اعة ال�ي تأت�ه ف�ها ال���ة 

  ع��ة، �اعة و�ما على م

وما س���ن ف�ها م� ر��ة ف���ة ذ�� ال��ت واس���ار تل� الل��ات 

وخ�ف وم�اه�ة مل� ال��ت وأن الع�� ُ��ف� في ق�عة م� الق�اش ث� ُیلقى 

�ه في ق��ه �ُ�غل� عل�ه ح�� ال ��� إال ال�ل�ة وال�ح�ة وفي �ل�ة الق�� 

ال�ل�ان �ل� و تل� ل� أنه اس���� �ل ن��� ال�ن�ا ف�اذا ُ��او�؟ فالق�� م

فلة غ_ال�ی�) ول� �ع�ف اإلجا�ة ألنه �ان في  ملسو هيلع هللا ىلص(ال�ب_ال��ي  ��أالنه ع�

   .ال�ن�اوله� في 

إذن الب� م� اس���ار ه�ه ال��اه� ومع�فة أنه م� أس�اب ال��ات على 

ال�� ���ة ذ�� ال��ت ح�ى ال ی�عل� القل� �ال�ن�ا ال�ي م���ها إلى ال�وال 

  .اف�هح�ى ل� �ال �الع�� ال�قام 

  

  .سادًسا: الُ���

إن هللا ع� وجل ُ��� الع�� ال���ر، وَم� أح�ه هللا ل� ���ه ول� ی����، 

وال��� ق�� ال����، فَ�� أراد ال��ادة في أ� شيء فعل�ه �ال���، فأ� نع�ة 

  .ی���ها اإلن�ان أن ُتق�َّ� فال ت���ه أبً�ا فعل�ه ����ها

ش��نا ال�ع�ة �ل�ا زادنا هللا م�ها ف�ل�ا  (ال��ة _ال�ال_ األوالد_وه��ا)

َلِ�ْ� َ�َفْ�ُتْ� َوِ�ْذ َتَأذََّن َر�ُُّ�ْ� َلِ�ْ� َشَ�ْ�ُتْ� َألَِز�َ�نَُّ�ْ� وَ { فه�ا ه� م�ع�ده س��انه:

  [إب�ا���]  })7ِإنَّ َعَ�اِبي َلَ�ِ�یٌ� (
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  ف��� ���ن ال���؟  -

  ���ن �ال��ان و�الل�ان و�األر�ان،    

 وح�� القل� ال�ب ل���ه في �ل وق�ٍ  َعَ��َ تع���ه لل�ب ول�  :ف��� القل� -

وما ح�ث� له غفلة ق�، والقل� إذا تع�� لل�ب فإنه ی���أ م� ال��ل والق�ة، 

  عل� أنه ال ح�ل له وال ق�ة  ���ا دخله م� إ��ان،�و 

فالقل� ملئ �اإل��ان ول��ه ُم���� م� ح�له وق�ته، ألنه �عل� أن ه�ا _

 ه�� هل�� له ��ه ف�ل ول�� ال�ب ه� ال�� أدخل هال�� مألاإل��ان 

  الف�ل �له ی�جع إلى هللا، و 

فالقل� عاب� � ذاك� ل�ع�ه شاك� لها، قل� مع�� � م���� م� ح�له _

وق�ته ه�ا القل� شاك� � فال ت�خله األم�اض ول�� ت�خله أع�ال القل�ب، 

  ول� أن القل� ش�� ل�ه� ه�ا على الل�ان

ف�لهج الل�ان �أن�اع ال��� ال���لفة � ع� وجل وأعالها _ش�� الل�ان: 

  تالوة الق�آن ث� �أتي ش�� �األر�ان 

  _ش�� األر�ان:( أج�اء ال��ن) أ� ال�الة وال��ام وه��ا

_ف�ل �اعة �ق�م بها الع�� و�ل نع�ة ی�قل� ف�ها اإلن�ان عل�ه أن ی���� 

أن ما ه� ��ه ی�جع إلى ف�ل هللا عل�ه ����� �قل�ه ق�ل ل�انه وه�ا ت��� 

  ال�ع�ة 

 و����� ال�ع� و�ع�ل ح�ى �عل� في_فال ی�ال الع�� ی���� ال�ع� و���� 

أع�� وسائل ال��ات  م�، و ال�رجات الُعال، وه�ا ��ه األمان م� االن��اس

  ش�� ال�ع� 

_ك�ا أن م� أع�� ما ُی��لى �ه اإلن�ان وأك�� ما ���ب القل� و���� 

االن��اس (غفلة القل�) ��غفل ع� ما ُخل� م� أجله وع� �اعة هللا وع� 

  أوام�ه وأس�ائه وصفاته 
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ُض�َن ُمْع�ِ  اْقَ�َ�َب ِلل�َّاِس ِحَ�اُبُهْ� َوُهْ� ِفي َغْفَلةٍ { قال ع�َّ وجل:

    [األن��اء]})1(

، واإلع�اض ُی�ل� ال�����، إلى أن _فالغفلة ت�د� إلى اإلع�اض وال���ی�

  .ال�فاقح�ى إلى ی��هي األم� �اإلن�ان إلى ال��وج م� ال�لة أو 

  

  .سا�ًعا: العل� والع�ل

فإذا ل� ُ��اح� العل� الع�ل فإنه ���ن علٌ� غ�� نافع وه�ا ال�� �ان  

   ملسو هيلع هللا ىلص���ع�� م�ه ال��ي 

َلْ�ِه َعْ� َزْ�ِ� ْبِ� َأْرَقَ�، َقاَل: َال َأُق�ُل َلُ�ْ� ِإالَّ َ�َ�ا َ�اَن َرُس�ُل ِهللا َصلَّى ُهللا عَ _

، َواْلُ�ْ�ِ�، اللُه�َّ ِإنِّي أَُع�ُذ ِ�َ� ِمَ� اْلَعْ�ِ�، َواْلَ�َ�لِ «َوَسلََّ� َ�ُق�ُل: َ�اَن َ�ُق�ُل: 

َزكَِّها َأْنَ� َخْ�ُ� َمْ� وَ َواْلُ�ْ�ِل، َواْلَهَ�ِم، َوَعَ�اِب، اْلَقْ�ِ� اللُه�َّ آِت َنْفِ�ي َتْقَ�اَها، 

، َوِمْ� َقْلٍ�  َیْ�َفعُ ِعْلٍ� الَ  َزكَّاَها، َأْنَ� َوِل�َُّها َوَمْ�َالَها، اللُه�َّ ِإّنِي أَُع�ُذ ِ�َ� ِم�ْ 

  .)2722أخ�جه م�ل�( »َال َ�ْ�َ�ُع، َوِمْ� َنْفٍ� َال َتْ�َ�ُع، َوِمْ� َدْعَ�ٍة َال ُ�ْ�َ�َ�اُب َلَها

  

  : أصل العل� ال���ة.�ق�ل اإلمام أح�� -

ل�� العل� ����ة ال�وا�ة وال ال�را�ة إن�ا العل�  قال س��ان رح�ه هللا: -

   .ال���ة

ْنَ�اَن َلِفي ُخْ�ٍ� (1َواْلَعْ�ِ� ({قال تعالى:  ) ِإالَّ الَِّ�یَ� آَمُ��ا 2) ِإنَّ اْإلِ

) �ِ�ْ اِلَ�اِت َوَتَ�اَصْ�ا ِ�اْلَ��ِّ َوَتَ�اَصْ�ا ِ�ال�َّ    .[الع��]})3َوَعِ�ُل�ا ال�َّ

  اس� ُ���� إلى ال�م� ���رة عامة :الع�� -

  �ل ال��اد في ُخ�� إن اإلن�ان لفي خ��:  -

  : ث� اس���ى ه�الء  ِإالَّ الَِّ�یَ� آَمُ��ا -
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اِلَ�اتِ  - : و�ال�غ� م� ش��ل اإل��ان للع�ل إال أنه ذ��ه آَمُ��ا َوَعِ�ُل�ا ال�َّ

  وع�ف ال�اص على العام ��ه داللة على أه��ة ال�اص وه� الع�ل 

  ال�او: هي واو الع�ف تق��ي ال��ار�ة في ال���   -

    : أ� ال�اعاتَوَتَ�اَصْ�ا ِ�اْلَ��ِّ  -

 -  ِ��ْ   .: ع� ال�ع��ة وعلى االب�الء وعلى أق�ار هللا َوَتَ�اَصْ�ا ِ�ال�َّ

  

تل� �ان� �ع� ال�سائل ال�ي ُتع�� الع�� على ال��ات و�قي الق�ل �أن 

ْلُ� {الُ��ف� ه� َم� وفقه هللا  ِ�َلْ�ِه ُأِن�ُ� وَ َوَما َتْ�ِ��ِقي ِإالَّ ِ�ا�َِّ َعَلْ�ِه َتَ��َّ

)88({  

�ُّ َفِإَل�ْ { :قال س��انه ُ�ُ� ال�ُّ ِ ُث�َّ ِإَذا َم�َّ ِه َتْ�َأُروَن َوَما ِ�ُ�ْ� ِمْ� ِنْعَ�ٍة َفِ�َ� �َّ

  [ال��ل] })53(

�ل ه�ه أس�اب ��� أن نأخ� بها مع ال�ق�� على أن األم� �له ب��� هللا   

 أن ُ�قل�ها ��� ��اء، ف��أل هللافالقل�ب ب�� إص�ع�� م� أصا�ع ال�ح�� 

���ف قل���ا إلى دی�ه و�اع�ه وأن ال �ف��ا و�ن أراد ب�ا ف��ة أن �����ا 

  .إل�ه غ�� مف��ن��

   

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


