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ـح إن  َْٚ َوِم
ًِ ٍُ وِر إٔ ـح ُذُ قُذ بِّٚلِل  ِم ًُ َٕ ُرُه َو

ٍِ ٌح َت ًح َٕ ُُْٔف َو
ًِ َت ًح َٕ ُدُه َو َّ َٕحح ُد ّلِلِهِ  ّح اْلحَ

ُد  َٓ ِِؾح َؾال َهِٚدَي َفُف َوَأصح ـح ُيوح ـح ََيحِدِه اّلِل َؾال ُمِوؾه َفُف َوَم ََمفَِْٚ َم َِّٔئِٚت َأظح َش

ٌحُدُه َوَرُشقُففُ  ًدا َظ ّه يَؽ َفُف َوأن ُِمَ َدُه   َذِ .أن   إَِفَف إِ  اّلِل َوحح  

عئ اىٍٓث 

ٚ أن ًِٕؿ إْٔٚ ْم شٌٚق،وأن األوؿٚت تؤع مـ بغ أيديْٚ :ابتدااً  ًً ظِْٔٚ مجٔ

بال ؾٚئدة،وإذا مٚ رــ اإلًٕٚن فِراحٜ وافًُؾ وافتثٚؿؾ إػ األرض ؾٕ٘ف 

 .إػ ؤٚع اخلر ـِف تٗدي شٍَٔد ـؾ خر،ؾٚفًُؾ آؾٜ خىرة،

  يىًّـ افٌىهٚل ْم مْٚزل األبىٚل،إن فذة افراحٜ    :يَقل ابـ اجلقزي◘

ظٜ وافرـقن  تتْٚول بٚفراحٜ، مـ زرع حهد ومـ جد وجد،ؾٚفراحٜ وافده

 .إػ افدٕٔٚ ُيٍَد افًٌد أظيؿ اخلرات
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ُٕهٛ  وظذ اإلًٕٚن أن يًل إٔف جٚا افدٕٔٚ فٌٚيٜ ُمًْٜٔ،ؾٔوع هذه افٌٚيٜ 

 .ظْٔٔف حتك   حئد ظْٓٚ ئًّْٚ أو يًًٚرا

: ثً كال

ؾٖي مىِقٍب ُيْٚل مـ ؽر منَٜ؟  

وأي مرؽقب مل تًٌد ظذ مٗثره افنَٜ ؟ 

ادٚل   حيهؾ إ  بٚفتًٛ، وافًِؿ   ُيدرك إ  بٚفْهٛ،واشؿ اجلقاد   

. يْٚفف بخٔؾ،وفَٛ افنجٚع بًد تًٛ ضقيؾ

ا ةدون ٌشلث
ً

وفق ـٚن أمًرا مـ أمقر  فٍَ غري اىٍٍهَ أن ِٗال اإلُصان ش٘ئ

افدٕٔٚ بؾ  بد مـ بذل اجلٓد إػ أن حيُهؾ ظِٔف،ؾٚدٚل وافًِؿ وادْزفٜ 

 . فـ ُيْٚل ـؾ ذفؽ إ  بٚفتًٛ(افُرم_ـٚفنجٚظٜ)افرؾًٜٔ بغ افْٚس

 :مثٚل

 هؾ هذا افَِٛ ُأضِِؼ ظِٔف أو اـتًٌف بًٓقفٜ؟ظْدمٚ ُيَٚل ظـ إًٕٚن إٔف ـريؿ 

 وفُْف بذل وإٍٔؼ وؿدم وشٚظد ادًِّغ وؿٚم بٖصٔٚا ـثرة .. .بٚفًٍؾ  

 ..جَدا حتك ُيَٚل هذا ظْف،وفق إٔف مل يًٍؾ ذفؽ دٚ ؿٔؾ 
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ؾ ظِٔٓٚ افًٌد  بد أن يُقن ؿد  ؾٖي فَٛ أو صٍٜ مدح أو مْزفٜ يتحهه

وؿًٔٚشٚ ظذ ذفؽ ـؾ را ْم افدٕٔٚ،وبٚفتٚيل ؾٕ٘ف  ْم شٌِٔٓٚ افُثر، ؿدم

ؾِـ يهؾ إػ أي را إ   يٌٌْل ظذ ـؾ ظٚؿؾ أن ُيٍُر ْم هذه ادًٖفٜ،

 .ويًتقي ْم ذفؽ أمر افدٕٔٚ وأمر اآلخرة بتًٛ،

ؾٚفىٚفٛ ـل يْجح وحيُهؾ ظذ درجٚت  :وأمر افدٕٔٚ ُُمرب_

ُمرتًٍٜومُٕٜٚ ظٚفٜٔ  بد أن يُقن ؿد ذاـر ـثًرا وبذل افقؿٝ واجلٓد 

 .وْم آخر األمر يْٚل صٓٚدة دٕٔقيٜ أًيٚ ـٕٚٝ وافوٌط افٍْز،

فرأيٝ مـ أؿٌح  ؾِق ـٚن ُيتهقر فمدمل صًقد افًَموات، :ؿٚل افًَِما

افَْٚئص روٚه بٚألرض،وفق ـٕٚٝ افٌْقة حتهؾ بٚ جتٓٚد،رأيٝ ادَُكِّ 

 .ْم حتهِٔٓٚ ْم حؤض

إْٔٚ فق اؾسوْٚ جدً ، أن صخًص مٚ فق بذل اجلٓد ادُوْل  :وهذا يًْل

ًٚٔ  (هذا ِمض اؾساض، ألن األمر مًتحٔؾ)ؾٕ٘ف يُّـ أن يُقن ٌٕ

َُٔٚل وجٚاتف هذه افٍرصٜ وفُْف أخِد إػ األرض ومل يًع إػ ِٕٔٓٚ  ؾَمذا ش

 ظِٔف؟
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ٚ ُيَٚل  ًً إٔف ُمْقن، ؾّـ أؿٌح افَْٚئص أن يُقن أمٚم افًٌد مْزفٜ ظٚفٜٔ :ؿى

 .يُّـ أن يْٚهلٚ بٚ جتٓٚد ثؿ يسك ا جتٓٚد وُيِؤع هذه ادْزفٜ افًٚفٜٔ

 .إًذا فٔس فف ؽٚيٜ دون اجلْٜ:ؾالن بًٔد اهلّٜ،ؾَٚل: ؿٔؾ فًِتهٚيب

افًتهٚيب مـ افًِػ افهٚفح ؿٔؾ فف أن صخًهٚ فديف مهٜ ظٚفٜٔ جًدا ؾٓق 

: مـ أجؾ اآلخرة، ؾَٚل (وؿًتٚ وجًٓدا ومًٚ  )يًّؾ ـذا وـذا ويٌُذل ًٍٕف 

 ..ْذا اىرجو وصو إىٕ اىجِث

 ..فَد ربط اجلْٜ بًِق اهلّٜ وهذا هق مٚ حيتٚجف ادًِّقن

وىهَ ٌا اىٍلصٔد ةعئ اىٍٓث؟ 

ٜ ّه ًَؾ،:اهِل ٍح ُٔ ََممُ  مٚ ُهؿه بف مـ أمر ف ِٜ :وؿٔؾ اهلحُ ّه ادِؽ افًئؿ اهِل

 ؿقة راشخٜ ْم افٍْس،ضٚفٌٜ دًٚيل األمقر، :ؿٚل ابـ افَُمل اهلّٜ هل◘

 ...هٚربٜ مـ خًٚئًٓٚ

ث؟  فٍَ أَٗ ىإلُصان أن ٗعيً أُّ عاىٖ
َّ

اىٍٓ
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ؾُٔقن بداخؾ اإلًٕٚن ؿقة،وهذه افَقة :(ؿقة راشخٜ ْم افٍْس):ؿٚل

جًِٝ صٚحٌٓٚ يؼئٛ فْٔير إػ مًٚيل األمقر،ؾٓل   ترى بٚألرض 

 .(تىًِٚتف ظٚفٜٔ ؾٓق   يرى بٚفدؤٕٜ)

َِط صٚحٌف ظذ :هٚربٜ مـ خًٚئًٓٚ ًح ؾٖي را خًٔس دينا يُّـ أن ُي

 .األرض ؾٕ٘ف يٌٌْل فف ا بتًٚد ظْف

: ـٚن صٔخ اإلشالم ابـ تّْٜٔٔم آخر حٔٚتف يَقل

 (إػ اآلن مل ُأصحح إشالمل)

َمـ افَٚئؾ هلذه افًٌٚرة ؟ 

ومتك ؿٚهلٚ؟ 

صٔخ اإلشالم هق افَٚئؾ،وؿٚهلٚ ْم هنٚيٜ حٔٚتف بًد أن اجتٓد وبذل افُثر 

وصْهػ مـ ادُهٍْٚت افُثر،وإَٔذ األمٜ،فَد ؿٚم مَٚم جًٔنٚ بٖـِّف مـ 

افًَِما ْم افًِؿ وافًّؾ وافٌذل وافُْهح فِديـ وافًىٚا ّلِل،وئٍُف ذًؾٚ 

وؾخًرا ورًوٚ مـ اّلِل أن بحر ظِّف إػ اآلن مل يْوٛ بؾ أن افَٚيص وافداين 

يًتَل مْف ؾٓق مٌٚرك وشٔيؾ هُذا إػ ؿٔٚم افًٚظٜ ب٘ذن اّلِل، رجؾ مل يًرف 



7 
 

افتٚريخ مثِف،بٚفًٍؾ هْٚك مـ افًَِما افُثر وفُـ هذا افرجؾ حٚرب أهؾ 

افٌِدع واألهقاا وصْهػ ْم ذفؽ ادُهٍْٚت،ومع هذا ؾٓق يْير إػ ًٍٕف ظذ 

. إٔف مل ُيهحح إشالمف ومٚزال أمٚمف افُثر افذي جيٛ ظِٔف ؾًِف

هذا ّٕقذج ألصحٚب اهِلّؿ افًٚفٜٔ، افذيـ يريدون أن يُقٕقا أصحٚب 

مُٕٜٚ ْم اآلخرة،هذه هل آمٚهلؿ ومَٚصدهؿ وأحقاهلؿ مع اّلِل ؾٓؿ   

. يروقن أًبدا بٚفدون

اهلّٜ رايٜ اجلد :ؿٚل بًض اْلَُما. 

أن يرؾع افنخص رايٜ صًٚرهٚ اجلد اجلد وادًٚرظٜ ْم ؾًؾ :اهلّٜ تًْل

ًُال،بٚفْير ْم  اخلرات إػ أن يهؾ إػ مٚ يىّح ْم ِٕٔف مـ افدرجٚت اف

آيٚت افَرآن ٕجد أهنٚ حُتٞ ظذ ظِق اهلّٜ،وافَرآن هق ـالم اّلِل وبٚفتٚيل 

: ؾ٘ن اّلِل ظز وجؾ حُيٞ ظٌٚده ظذ أن يًِقن هبّتٓؿ

إذن ؾ٘ن اْلٞ ظذ ظِق اهلّٜ جٚا بٖمر مـ اّلِل شٌحٕٚف وفٔس اجتٓٚد مـ افًَِما 

َرةٍ }:ؿٚل تًٚػ ٍِ ٌح ََمَواُت َوَشِٚرُظقا إَِػ َم ًه ٚ اف َٓ ُو  َظرح
ٍٜ ؿح َوَجْه ُُ ـح َربِّ  ِم

َغ  َِ ته ُّ ِح
تح فِ ُض ُأِظده َرح  [آل ظّران]{(133)َواألح
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 ؟؟ؾُٔػ تُقن ادًٚرظٜأي مـ ادًُٚرظٜ،:وشٚرظقا _

: ادًٚرظٜ إٔقاع◘

 (تٍْٔذ األوامر افتل أمر اّلِل هبٚ )ادًٚرظٜ ْم افىٚظٚت_1

َُربٚت_2  ادًٚرظٜ ْم اف

  (افتَرب إػ اّلِل ظز وجؾ بٚفْقاؾؾ واألصٔٚا افتل ُتَِرب افًٌد مـ ربف)

َرَة، َؿَٚل  ـح َأيِب ُهَريح دح :إِنه اّلِلهَ َؿَٚل ":^َؿَٚل َرُشقُل اّلِلهِ :َظ ََ ًّٔٚ َؾ
ـح َظَٚدى يِل َوفِ َم

ٔحِف، َِ ُٝ َظ وح َسَ ٚه اؾح ٛه إيَِله ِِم ٍا َأَح ٌحِدي بَِقح َب إيَِله َظ ره ََ ِب،َوَمٚ َت ُتُف بَِْٚلرح ٕح َوَمٚ آَذ

ُب إيَِله  ره ََ ٌحِدي َيَت ٌهفُ َيَزاُل َظ ٌحُتفُ بِٚفْهَقاؾِِؾ َحتهك ُأِح ٌَ ُف افهِذي :،َؾَِ٘ذا َأحح ًَ ّح ُٝ َش ْح ـُ

ِق  ّح ُف افهتِل َي َِ ٌحىُِش هِبَٚ،َوِرجح ٌحِكُ بِِف،َوَيَدُه افهتِل َي ُه افهِذي ُي ُع بِِف،َوَبَكَ َّ ًح َي

 ٚ َٕ ٍا َأ ـح َرح ُت َظ دح ُف،َوَمٚ َتَرده ٕه َٚذيِن أَلُِظَٔذ ًَ َت ـِ اشح
َْٔهُف،َوَفئِ

ىِ ََٖفِْل أَلُظح ٚ،َوإِنح َش هِبَ

َٚاَتُف  ًَ َرُه َم ـح ٚ َأ َٕ َت َوَأ َرُه ادَقح ُح ،َي ـِ ِم ٗح ِس ادُ ٍح َٕ ـح  ِدي َظ ُف َتَردُّ ُِ  "َؾِٚظ

( 6502)أخرجف افٌخٚري

ؾٔٗدي مٚ ظِٔف مـ ؾروض افهالة ثؿ ُيتًٌٓٚ بٚفْقاؾؾ،ُُيِرج افزـٚة ُثؿ يَقم 

بٌذل افهدؿٚت وهُذا   يُتٍل بَم ُؾِرض ظِٔف مـ أوامر بؾ إٔف ُيًٚرع ْم 

 .افَٔٚم بٚفْقاؾؾ ابتٌٚا افتَرب مـ اّلِل ظز وجؾ
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ادًٚرظٜ بْدم يتجرع بف اْلنات  _3

صخص ٕٚدم ظذ مٚ مره مـ ظّره وُمتحن ظِٔف وهذا افْدم مَحَؾ صٚحٌف 

هذا أيًوٚ ٕقع مـ ادًٚرظٜ واإلؿٌٚل ظذ اّلِل وفُْف )ظذ افتقبٜ وا شتٌٍٚر

ؾٓق مٚزال ْم ووع افْدم حٔٞ إٔف أؿِع ظـ افذٕقب (ْم بدايٜ افىريؼ

ًُّر افذي إَٙ ؾٓق يتحنه ظذ مٚ ؾٚت،وافتقبٜ  وادًٚيص وَصًر بٚف

وافْدم ؾَٔٓم إرادة ِمق مٚ ؾٚت ؾهٚحٌَٓم يىّع ْم رمحٜ اّلِل وظٍقه ظْف ؾَٔم 

 .اؿسؾف مـ مًٚيص وذٕقب

 .هق حٞ اآليٜ ظذ ادًٚرظٜ:افنٚهد◘

بقدر السلعة ُيقاس األمر  ◘

ًُٕٚرع ،أمٚ ؾَٔم ُُيص أمر افدٕٔٚ {وشٚرظقا}ُأِمرٕٚ ؾَٔم ُيص صٖن اآلخرة أن 

َض َذُفقً  }:ؾَد ؿٚل شٌحٕٚف َرح ُؿ األح ُُ َؾ َف ًَ ُنقاُهَق افهِذي َج ٚ َؾٚمح َٓ  ِْم َمَْٚـٌِِ

ٔحِف افُُّْنقرُ  ؿِِف َوإَِف ـح ِرزح ُِقا ِم ـُ  [ادِؽ]{(15)َو

ًَدو افٌىلا،ُأِمر افًٌٚد أن يًًقا دون أن :ؾٚمنقا :يَقل◘ وادق يًْل اف

يِٓثقا،ؾَم مل يتحَؼ افٔقم ؾًقف يتؿ إٕجٚزه ؽًدا،وحتك فق مل يتحَؼ 

 .ؾِٔس هْٚك إصُٚل ْم ذفؽ
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ؾٚمنقا ومل يَؾ اجًِقا ْم أمٚـُْؿ ألن ادق وشِٜٔ مـ :ؿٚل شٌحٕٚف

أشٌٚب )وشٚئؾ األخذ بٚألشٌٚب وؿد ُأِمر افْٚس بٚألخذ بٚألشٌٚب 

 .، ؾٚمنقا أخًذا بٚألشٌٚب وفُـ بٌطا( أشٌٚب اآلخرة_افدٕٔٚ

وؿٚل أيًوٚ ..شٚرظقا  ؾٍٔٓٚ ادًٚرظٜ،افُِّٜ تقحل بٖن هْٚك شٌٚق:أٌا 

َرةٍ }:شٌحٕٚف ٍِ ٌح قا إَِػ َم َُ ََمِا َشٚبِ ًه ِض اف رح ًَ ـَ  ٚ َٓ ُو  َظرح
ٍٜ ؿح َوَجْه ُُ ـح َربِّ  ِم

ـح َيَنُٚا  تِِٔف َم ٗح ُؾ اّلِلهِ ُي ـَ آَمُْقا بِّٚلِلهِ َوُرُشِِِف َذفَِؽ َؾوح ِذي ِه
تح فِ ِض ُأِظده َرح َواألح

ًَئِؿِ  ِؾ افح وح ٍَ  [اْلديد]{(21 )َواّلِلهُ ُذو افح

 .ـَِمت حُتٞ ظذ وجقب ادًٚرظٜ:ؾًٚرظقا وشٚبَقا_

آيٚت افُتٚب ؾرؿٝ بغ أمر اّلِل فِْٚس بٚدًٚرظٜ وافتًُٚبؼ ْم أمر اآلخرة، 

وفُـ ُترى مٚ هق حٚل افْٚس؟  وأمرهؿ بٚدق ْم افدٕٔٚ،

 حٚل افْٚس يًر ظذ افًُس ؾٓؿ يتًٚبَقن ويتًٚرظقن ظذ أمقر افدٕٔٚ

  ظذ اآلخرة ألن افدٕٔٚ ُمَدمٜ ظْدهؿ ظذ اآلخرة،وـٚن افقاجٛ ظِٔٓؿ 

 .أن يتًٚرظقا ويتًٚبَقا ويتٓٔئقا آلخرهتؿ

،َؿَٚل  ـِ َظِع   بح
ِ غح ًَ ـح ُح : ^َؿَٚل َرُشقُل اّلِلِ : َظ

«ٚ َٓ ٍَ ِٚش ٍَ َرُه َش ُح ٚ،َوَي َٓ اَؾ َ ُُمقِر وَأذح ٚيِلَ األح ًَ ُّٛ َم
ش إِنه اّلِلَ حُيِ

( 2894)ادًجؿ افٌُر فِىزاين
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فْٚ هْٚ وؿٍٜ  :ابتدااً ◘

ؾحغ يُقن فدى اإلًٕٚن مهٜ   اّلِل ظز وجؾ حُيٛ األمقر افًٚفٜٔ،:اّلِل حُيٛ

 .ظٚفٜٔ ويْنٌؾ بٚألمقر افًٚفٜٔ ؾًّٔؾ ْم شٌٔؾ ذفؽ األظَمل اجلِّٜٔ

ُٔحٛ افَٚئؿ هبٚ، ومـ مْهٚ  ؾ٘ذا ـٚن اّلِل ظز وجؾ حُيٛ هذه األظَمل ؾٕ٘ف ش

يريد أـثر مـ ُحٛ اّلِل فف؟ 

اّلِل ظز وجؾ يْير إػ ظٌده ٕيرة مٌٍرة ورمحٜ  فٔس هْٚك أظذ مـ ذفؽ،

إذا ـٚن هذا افًٌد ُمْنٌؾ بٖمر مـ األمقر افًٚفٜٔ افتل حُيٌٓٚ اّلِل شٌحٕٚف، 

 .(يٌٌوٓٚ)وافًُس ظْدمٚ يْنٌؾ بًٍٚشػ األمقر ؾ٘ن اّلِل يُرهٓٚ

شَمحٜ افؼيًٜ ْم إتَٚا افَُِمت ◘

ْٜه أن  ًُ ؾّـ شَمحٜ افؼيًٜ ومجٚل افتًٌرات افتل وردت ْم افَرآن وْم اف

ِرهَ )يرد فٍظ  ٌٌُض إ  أن افتًٌر جٚا بُره، فَد ؿِٔٝ  (ـَ ومع إٔف بًّْك اف

ًٜ بٚفًٌٚد حتك تْزل . هْٜٔ ٕقًظٚ مٚ هذه افُِّٜ دون ؽرهٚ رمح

: ؿٚل تًٚػ

ـح }
ًة َوَفُِ وا َفُف ُظده ُروَج أَلََظدُّ ِرهَ  َوَفقح َأَراُدوا اخلحُ ؿح َوؿَِٔؾ ـَ ُٓ ٌهَى ؿح َؾَث ُٓ َٚث ًَ ٌِ ٕح  اّلِلهُ ا

ـَ  ِٚظِدي ََ ُدوا َمَع افح ًُ  [افتقبٜ]{(46)اؿح

 َٜ ٌَ ًح ـِ ُص َرِة بح
ٌِ ُٜ إَِػ ادُ ِٚوَي ًَ َٛ ُم َت ِلِّ :ـَ ـَ افٌْه َتُف ِم ًح

ِّ ٍا َش ٛح إيَِله بَِقح ُت ـح ، ^َأِن ا

ٔحفِ  َٛ إَِف َت َُ ِله : َؾ ُٝ افٌْه ًح
ِّ َُقُل ^َش  :َي
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ؿح   إِنه اّلِلهَ" ُُ ِرَه َف اِل : َثاَلًثٚ ـَ َٗ ًُّ ثحَرَة اف ـَ َٜ ادَِٚل، َو أخرجف "ؿَِٔؾ َوَؿَٚل،َوإَِوَٚظ

( 593)، أخرجف مًِؿ(1477)افٌخٚري

إن اّلِل شٌحٕٚف يُْير إفْٔٚ ويىِع ظذ أحقافْٚ ويًِؿ ـؾ را حتك مٚ ◘

األمقر،وهذه أمقر   حُيٌٓٚ اّلِل  مـ افتٍٚهٚت وشٍٚشػ جتقل ؾٔف األذهٚن

ُٕخِؼ مـ أجؾ ا ٕتهٚر فٍِْس،و  ادْٚؾًٜ ظذ  ومٚ ُخَِِْٚ مـ أجِٓٚ، مل 

 .دٕٔٚ،وؽر ذفؽ مـ أمقر افدٕٔٚ افتل   ظٚئد مْٓٚ

دتٓا اهلل عز وجو؟ 
ُ

فٍا ْٖ ٌعاىٖ األٌٔر اىيت ٗ

إن اّلِل شٌحٕٚف حُيٛ ـؾ ُخِؼ ذيػ وـؾ خهِٜ :األخالق افؼيٍٜ

ٜ)ادًٚيلوفُـ فٔس مًْك ُحٛ  محٔدة، ّه أن يىِٛ افنخص  (وظِق اهِل

 ُيدخِف ْم جزئٜٔ ُحٛ افًِق ْم األرض وافًٍٚد افًِقافًِق ْم األرض ألن 

 .واّلِل شٌحٕٚف   حُيٛ هذا

ٜ بٚفًٌْٜ فمخرة ّه وؿد يًّؾ إًٕٚن أظَمل ويرى ،أمٚ ادَهقد ؾٓق ظِق اهِل

ٜ و  يْنٌؾ بًٍٚشػ األمقر ّه ؾٔجتٓد ْم حٍظ )أهنٚ مـ بٚب ظِق اهِل

ثؿ يًِق هبٚ ظذ افْٚس،وهذا شَقط  (دراشٜ افًِقم افؼظٜٔ_افَرآن

وفٔس ظِق،ؾٓذا افْقع يًتحقذ ظذ ؿٌِف افنٔىٚن ألٕف مل يَرأ صًٔئٚ ظـ 

 ...أمراض افَِقب
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 افؼظل وفُـ يُّـ م فًِؾاو  دارًس أ فُتٚب اّلِل ابٚفًٍؾ ؿد يُقن حٚؾظً 

أن يٗدي بف هذا إػ حٛ افًِق، ؾهٚحٌف يريد أن يُقن أظذ ِمـ 

حقفف،ؾَد ـٕٚٝ فديف ؿقة ظزيّٜ وإرادة  وٍٕس تؼئٛ وتْير إػ مًٚيل 

ًٌٚ   األمقر، اشتٌؾ هذا افنخص هذه ادَقمٚت ْم افٌدايٜ اشتٌالً  ضٔ

. ...  ؾٓؾ يسـف افنٔىٚن؟ ،وضِٛ افًِؿظذ حٍظ افَرآن هذا محِف ف

ؾٓق يريد أن )بؾ إٔف حُيٚول جذبف وإشَٚضف مـ ٕٚحٜٔ افًِق ظذ اآلخريـ

 (أو افًِقم افؼظٜٔ_يُقن األظذ ْم حٍظ افَرآن

ر وُحًـ اإلدراك وافٍٓؿ ظـ اّلِل ؾٕ٘ف _ ـُ ر وافتذ ُُ وفق أن اإلًٕٚن أدام افتٍ

يُقن بذفؽ ؿد تنٌف بٚدَاَلئُٜ،ؾَُِم ـٚن افًَؾ ُمْنٌؾ بٚفتٍُر ْم أظٚيل 

ر ـُ ر وافتذ ُُ  .األمقر ؾُٔقن مٚ بغ افتٍ

 ْم ّمِقؿٚت اّلِل وآيٚتف افُقٕٜٔ وأشَمئف وصٍٚتف :ؾٔتٍُر◘

ـُر◘ ُٔذـِر ًٍٕف دٚذا جٚا افدٕٔٚ؟ :افتذ  ؾ

ُٔختؿ فف؟  وبَمذا ش

وأمقر اآلخرة؟ 

ُحًـ اإلدراك وافتهقر وافٍٓؿ ظـ اّلِل شٌحٕٚف،ـؾ هذه األمقر تٗدي إػ 

 دٚذا؟اؿساب صٚحٌٓٚ مـ ادالئُٜ وتنٌٓف هبؿ 

ألن ادالئُٜ   ينٌِٓؿ را شقى افًٌٚدة،ؾَد خَِٓؿ اّلِل هلذا ؾال صٓقة 

 ..و  شٌٛ يدؾًٓؿ إػ ارتُٚب ادًٚيص
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ُتَرى مٚ هل مْزفٜ هذا اإلًٕٚن ظْد اّلِل ظز وجؾ؟ 

ؾًَِف ُمْنٌؾ بٚشتّرار ؛وافًُس ؾَد ُينٚبف اإلًٕٚن اْلٔقان افٌٓٔؿ

بٚفنٓقات افدٕٔئٜ وادِذات افٍٕٜٚٔ وأمقر افدٕٔٚ اْلَرة، هذا افْقع ُينٚبف 

اْلٔقان ألٕف سف مهتف إػ افًٍٚشػ ورذائؾ األخالق وافتحؼ بٚفًٚمل 

 .افٌّٓٔل ـَم افتحؼ افْقع األول بٚفًٚمل ادالئُل

: إذن افْٚس ظذ صٍْغ◘

صْػ دائًَم ْم حٚفٜ مـ افًِق ْم افٍُر وظِق اهلّٜ وافتٍُر وافتذـر _1

 .ؾٚفتحؼ بًٚمل ادالئُٜ ؾُٖٕف مع ادالئُٜ

صْػ آخر   ينٌِف إ  افًٍٚشػ وافرذائؾ و  يَقده إ  صٓقات _2

 .افٌٓٚئؿ ؾتنٌف هبؿ وافتحؼ بًٚدٓؿ ظذ اختالف أصْٚؾٓؿ

ؾّْٓؿ َمـ ييؾ ْم هذه افنٓقات وافدٕٚاة حتك يهر ـٚفُِٛ يِٓٞ 

: ؿٚل تًٚػ

ُف } ُِ َث َّ ٌََع َهَقاُه َؾ ِض َواته َرح َد إَِػ األح َِ ٚ َوَفُِْهُف َأخح َُْٚه هِبَ ًح َثِؾ  َوَفقح ِصئحَْٚ َفَرَؾ َّ ـَ

ٞح َذفَِؽ  َٓ ِح ُف َي ـح ُ ٞح َأوح َتسح َٓ ِح ٔحِف َي َِ ؾح َظ
ِّ
ِٛ إِنح حَتح ِح َُ ُبقا افح ذه ـَ ـَ  ِم افهِذي قح ََ  َمَثُؾ افح

ُروَن  ُه ٍَ ؿح َيَت ُٓ ِه ًَ َََهَص َف ُهِص افح  [األظراف]{(176)بِآَيٚتَِْٚ َؾٚؿح

مثؾ افرجؾ افذي يًر ْم افىريؼ يْير هلذه ويِتٍٝ فتِؽ ويتًرف ظذ 

هذه وتربىف ظالؿٜ هبذه، ؾٓذا حٚفف ـحٚل افُِٛ إذا ُأفَله إفٔف أي را 

 .ؾٕ٘ف يِٓٞ ورائف ويًتقي ظْده األصٔٚا حتك فق ـٕٚٝ ؿذرة



15 
 

 هذا صْػ مـ افرجٚل تُقن فديف افزوجٜ اْلالل وظهّف اّلِل هبٚ إ  إٔف 

ٌُض بكه  .مثؾ افُِٛ يْير فًِْٚا و  ي

 وهذا ـٚخلْزير، ؾَد إحىٝ مهتف إػ أن أوصِتف إػ :هْٚك صْػ آخر◘

أن يُقن ْم مرتٌٜ اخلْزير ؾِٔس فديف أي ٕقع مـ إٔقاع افٌرة 

وهق اْلٔقان افقحٔد افذي إذا اؿسب أحد مـ ُإٔثٚه ؾٕ٘ف   يُقن (افْخقة)

فف أي ردة ؾًؾ، هذا األمر ٕراه افٔقم ظْد افُثر مـ افرجٚل ؾًٔر ْم 

افىريؼ وبجٌٕٚف زوجتف وهل صٌف ظٚريٜ، يذهٛ هبٚ ألداا زيٚرات ويُقن 

ا ختالط أمر ظٚدي بٚفًٌْٜ فف، ؾُٔػ فؽ يٚ َمـ تدظل إٔؽ رجؾ أن 

 .تًّح فزوجتؽ أن تِتَل بٚفرجٚل وُتًِؿ ظذ ؿريٛ فؽ أو صديؼ

فَد هنك اّلِل شٌحٕٚف افًْٚا ظـ افيب بٚألرجؾ حتك   يٍتـ افرجٚل _

: ؾَٚل شٌحٕٚف

ـَ  } ٌحِدي ـه َوَ  ُي ُٓ ـَ ُؾُروَج يح ٍَ ـه َوحَيح ـح َأبحَهِٚرِه ـَ ِم ٌحُووح ِمَِْٚت َي ٗح ُّ ِح
َوُؿؾح فِ

ـَ  ٌحِدي ـه َوَ  ُي ُٔقهِبِ ـه َظَذ ُج ِرِه ُّ ـَ بُِخ بح ِ َٔيح ٚ َوفح َٓ َر ِمْح َٓ ـه إِ ه َمٚ َط ُٓ ِزيََْت

َِْٚا  ـه َأوح َأبح ِٓ
َْٚئِ ـه َأوح َأبح ِٓ

قَفتِ ًُ ـه َأوح آَبِٚا ُب ِٓ
ـه َأوح آَبٚئِ ِٓ

قَفتِ ًُ ٌُ
ـه إِ ه فِ ُٓ ِزيََْت

ـه َأوح َمٚ  ِٓ
ٚئِ ًَ
ـه َأوح ِٕ ـه َأوح َبِْل َأَخَقاهِتِ َقاهِنِ ـه َأوح َبِْل إِخح َقاهِنِ ـه َأوح إِخح ِٓ

قَفتِ ًُ ُب

ح  ـَ مَل ِؾ افهِذي ٍح َجِٚل َأِو افىِّ ـَ افرِّ  ِم
ِٜ َب رح ِ ِ ُأويِل اإلح َغ َؽرح

ًِ ـه َأِو افتهٚبِ ََمهُنُ ٝح َأيح َُ َِ َم

ِٚا  ًَ َراِت افِّْ ُروا َظَذ َظقح َٓ ـح َييح َغ ِم
ٍِ َؿ َمٚ ُُيح َِ ًح ُٔ

ـه فِ ِٓ
ُجِِ َٖرح ـَ بِ بح ِ َوَ  َييح

ـه  ِٓ
ِ ُِِحقَن ِزيَْت ٍح ؿح ُت ُُ ِه ًَ ِمُْقَن َف ٗح َف ادحُ ٚ َأيُّ ًً   [افْقر] {(31)َوُتقُبقا إَِػ اّلِلهِ مَجِٔ
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بًض افرجٚل اآلن يٌحثقن ظـ ادرأة افتل خترج مًف فِّجتّع ؾتُِؿ هذا 

وُتًِؿ ظذ هذا وإن مل تًٍؾ مٚ يىٌِف مْٓٚ ؾ٘هنٚتُقن ْم ٕيره متخٍِٜ و  

ٜ ؾَد تنٌف بٚخلْزيروهق   يًرف را ظـ  ّه تِٔؼ بف، هذا افْقع دينا اهِل

افْخقة، أ  يٌٚر ظذ زوجتف وهل جتِس ـٚصٍٜ ظـ وجٓٓٚ و  ترتدي 

اْلجٚب افؼظل مع أصحٚبف أو أؿٚربف مـ افرجٚل وتتٌٚدل مًٓؿ أضراف 

 .اْلديٞ وهؿ يْيرون إفٔٓٚ

فَد ـٚن مـ حٚل امرأة افًزيز ظْدمٚ أرادت إؽقاا يقشػ ظِٔف افًالم 

أي أهنٚ هتٖٔت هبذه اهلٔئٜ مـ أجِف هق،وفُـ : أهنٚ تزيْٝ وؿٚفٝ هٔٝ فؽ

 مٚذا ؾًِٝ امرأة افًزيز؟ُترى 

 .. ىلد نشفج شعرْا
ًحجٛ دٚ يراه ألن ادالبس  أمٚ افْٚطر إػ مالبس افًْٚا ْم وؿتْٚ هذا ؾٕ٘ف َي

ر أـثر ِمٚ خُتٍل وَمـ ترتدَيٚ تدظل أهنٚ مًِّٜ وُِمجٌٜ وتُتّؾ افَهٜ  ِٓ ُتي

 .بٚفزوج افذي يدظقهٚ فُتًِؿ وجتِس فتتحدث مع أصحٚبف

،ؾَد يْنٌؾ (افٌرور_افُز ) يتنٌف بهٍٚت افّْر:وهْٚك صٌِْػ ثٚفٞ

بًٍٚشػ األمقر ودٕق اهلّٜ ؾَٔع ْم صٍٚت افُِز ـٚفّْر وافىٚووس 

ألهنَم يتّتًٚن بٚفنُؾ اجلّٔؾ، وْم افٌٚفٛ ٕجد أن اجلّٔالت يتهٍـ 

بهٍٜ افٌرور إ  َمـ رحؿ اّلِل دٚذا؟ ألن اإلًٕٚن حغ يِّؽ را ُئّزه 

 .(اجلٚه_ادٚل_اجلَمل)ظـ اآلخريـ ؾٕ٘ف يٌس بف إذا مل يُـ فديف ظِؿ 
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إذن دينا اهلّٜ ظْدمٚ تٖتٔف مٔزه يتّٔز هبٚ ؾٕ٘ف يٌس هبٚ ويتًٚػ ظـ اآلخريـ 

هذا افْقع يرى إٔف متٔز و  يرى أن هذا ؾوؾ 

 وًّٕٜ مـ ظْد اّلِل ظز وجؾ 

 (ؽٚنوافر)وهْٚك صْػ آخر ؾٔف صٍٚت افثًٚفٛ◘

هذا افْقع ُيراوغ،ؾحغ ٕتحدث مًف ظـ افىٚظٜ يًتجٔٛ فٍسة ثؿ يًِْخ 

مْٓٚ، حيي درس افًِؿ وإذا شّع مٚ   ُيقاؾؼ هقاه يسـف ويتحقل إػ 

درس آخر، ؾُراوغ و  يرى بٚ شتَٚمٜ ظذ األمر 

 .(هذا هق ٕقع مـ افْٚس ؿد إحىٝ مهتف)

ومـ افْٚس َمـ مجع بغ ـؾ خهٚل افؼ ؾٖصٌح ـٚفنٔىٚن ◘

ُمتًٚيل ظذ _ديُّقث _مٌرور)هذا افهْػ اتهػ بجّٔع افهٍٚت

ـؾ صٍٜ دٕٔئٜ وؤًٜ تقاؾرت ؾٔف،  (خٚئـ_يُروغ روغ افثًٚفٛ_افْٚس

وهذا األخر يقجد مْف افُثر ْم ادجتّع مـ افرجٚل وافًْٚا وفُـ 

ٌا ْٔ اىصتب يف ذىم؟ 
ألهنؿ ترـقا مًٚيل األمقر ومل يُـ فدَيؿ ظِق مهٜ ظذ أمر اآلخرة ؾجذهبؿ 

افنٔىٚن إػ مهٚئده وأوؿًٓؿ ْم ِصٌٚـف ؾٖٕتٟ هذا افدٕق ْم 

ًُجٛ_افُز_افٌرور)اهلّٜ يٚثٜ_اف وهذا هق (إحىٚط_إًدام افْخقة_افدِّ

ادُتقؿع ضٚدٚ أن اإلًٕٚن ؽر ظٚيل اهلّٜ و  يقجد فف هدف يتّْك افقصقل 

 .إفٔف 
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وـَم أن افَرآن جٚا ؾٔف اْلٞ ظذ ظِق اهلّٜ ؾَد جٚا ْم افًْٜ ادُىٓرة 

 ..أيًوٚ اْلٞ ظذ ذفؽ

َرَة، َؿَٚل  ـح َأيِب ُهَريح :  ^َؿَٚل َرُشقُل اّلِلِ : َظ

« ٌ ،َخرح ِقيُّ ََ ـُ افح ِم ٗح ٌ ادحُ ؾ  َخرح ـُ ًِِٔػ،َوِْم  ـِ افوه ِم ٗح ـَ ادحُ ُّٛ إَِػ اّلِلِ ِم َوَأَح

ٌا،َؾاَل  ،َوإِنح َأَصَٚبَؽ َرح َجزح ًح ـح بِّٚلِلِ َوَ  َت
ًِ َت ًَُؽ، َواشح ٍَ ِرصح َظَذ َمٚ َيْح احح

َؾ،َؾِ٘نه َفقح  ًَ ـح ُؿؾح َؿَدُر اّلِلِ َوَمٚ َصَٚا َؾ
َذا،َوَفُِ ـَ َذا َو ـَ َٚن  ـَ  ُٝ ِح ًَ ؾح َفقح َأينِّ َؾ َُ َت

ٔحَىٚنِ  َؾ افنه َّ َتُح َظ ٍح  شَت

( 2664)أخرجف مًِؿ

أي ؾٔف خر أـثر مـ افؤًػ وادراد بٚفَقة هْٚ هل :ادٗمـ افَقي خر◘

صٚحٛ هذا (حٛ افًِق ْم أمقر اآلخرة_ظزيّٜ افٍْس)ؿقة افًزيّٜ

افقصػ   يرى بٚفدٕق وفُْف حيٛ مًٚيل األمقر ويريد افًِق،هذه 

 .(وأحٛ إػ اّلِل)افهٍٜ هل شٌٛ ْم حٛ اّلِل شٌحٕٚف فًٌِد

 ؾٕ٘ف يَقم بٖظَمل وفُْٓٚ   جتًِف ْم مرتٌٜ افَقي أمٚ ادٗمـ افؤًػ_

افذي يٌحٞ ظـ مًٚيل األمقر،بٚفًٍؾ هق أيًوٚ ؾٔف خر فْص اْلديٞ 

ظذ ذفؽ ؾٓق مٗمـ يَقم بًٌض األظَمل،وفُـ األحٛ واألظذ واألؿرب 

 .(ادٗمـ افَقي)إػ اّلِل
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مًرؾٜ هذه ادًٚين واإلدٚم هبٚ حيّؾ افًٚمع ظذ ظِق اهلّٜ،ؾٚألظَمل ؤًٍٜ 

 .واْلٚل   ئِؼ بجْٜ ظروٓٚ افًَموات واألرض أظدت فِّتَغ

 :احرص عىل ما ينفعك◘

وظٚيل اهلّٜ يتحّؾ ادنٚق ْم ذات اّلِل،ؾٓق أرؽٛ ْم افهالة وافذـر 

وافَرآن وْم ـؾ ظّؾ ُيَِربف إػ اّلِل،ـَم أن صٚحٛ ظِق اهلّٜ دائًَم مٚ 

 .حيرص ظذ مٚ يًٍْف ويٌتًد ظـ مٚ ييه

 دٚذا حتتٍظ هبٚ وؽرك حيتٚج إفٔٓٚ؟مالبس ؽر ُمًتًِّٜ 

ؾَِمذا تٌَك ظْدك وؽرك يُّـ أن يْتٍع هبٚ؟ ـتٛ إتٓٔٝ مـ ؿرااهتٚ

دٚذا تتٖخر ْم إخراجٓٚ وافٍَراا وادًٚـغ أمقال صدؿٚت تْقي إخراجٓٚ 

ْم حٚجٜ إفٔٓٚ؟ 

إذن  بد ْم ـؾ ظّؾ مـ اْلرص ظـ افٌحٞ ؿٌؾ افٌدا ؾٔف ظـ مدى 

احرص ظذ )افٍْع افًٚئد مـ وراا افَٔٚم بٚفًّؾ،تِؽ هل وصٜٔ افٌْل 

ؾٓؾ افنجٚر واخلهٚم وادْٚؾًٜ وادُْٚزظٜ ظذ أمقر افدٕٔٚ يٍْع ،(مٚ يًٍْؽ

 اإلًٕٚن؟

 وفذفؽ ؾال يٌٌْل اْلرص ظِٔٓٚ، وإذا ـٚن أخذ اْلؼ ....فـ تٍْع

يًتقجٛ افدخقل ْم خهقمٜ تٗدي إػ شقاد افَِٛ وإنٌٚفف ظـ أمر 

ألن اآلخرة وحتقل بْٔف وبغ ظِق اهلّٜ ْم اآلخرة ؾٌٌْٔل ترك هذا اْلؼ 

 .صالح افَِٛ ُمَدم ظذ أي را وفق ـٚن أخذ اْلؼ
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 وصٜٔ ؽٚفٜٔ ؾَُِمهتٚ مـ ٕقر وحتتٚج إػ وؿٍٜ مع ـؾ ظّؾ وصٜٔ افٌْل 

هؾ هذا افًّؾ شًٍْٔف ْم يريد اإلًٕٚن أن يَقم بف ؾًٖٔل ًٍٕف 

 بد أن يٌحٞ اإلًٕٚن ظـ مٚ يًٍْف ْم أمر آخرتف ويُقن أمرآخرتف؟

. حريًهٚ ظِٔف وهذا هق هدف صٚحٛ اهلّٜ افًٚفٜٔ

أي   تتُٚشؾ ظـ ضِٛ افىٚظٜبؾ تًتًٔذ بّٚلِل مـ افًجز :و  تًجز◘

 . يًتًٔذ مـ هذيـ األمريـوافًُؾ وؿد ـٚن افٌْل 

ِلُّ  َٚن افٌْه قُل ـَ َُ  : َي

ـح » ـِ َواهَلَرِم،َوَأُظقُذ بَِؽ ِم ٌح ِؾ،َواجُل ًَ َُ ِز َواف ًَجح ـَ اف ؿه إيِنِّ َأُظقُذ بَِؽ ِم ُٓ ِه اف

َٔٚ َوادَََمِت،َوَأُظقذُ   ادَحح
ِٜ ِ ؾِتحَْ ََزح ـح َظَذاِب اف ش بَِؽ ِم

( 2706)وافٍِظ فف،أخرجف مًِؿ (2823)أخرجف افٌخٚري

 وـذا ضِٛ ا شتًٕٜٚ ألن ضٚظٜ مـ ؽر اشتًٕٜٚ فـ يتُّـ افًٌد مـ _

أدااهٚ، وا شتًٕٜٚ ظٌٚدة مـ ظٌقديٚت افَِقب،ؾٔىِٛ اإلًٕٚن افًقن 

ًُْٔٔف ظذ إظالا مهتف   .مـ اّلِل ـل يّده بّدد مـ ظْده ؾ

 : صحٚبتف ظذ ظِق اهلّٜومـ صقر حٞ افٌْل ◘

إٔف ظْدمٚ بغه هلؿ اجلْٜ ؤًّٕٓٚ أمرهؿ أن يًٖفقا اّلِل افٍردوس األظذ مْٓٚ 

..... 
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ِلِّ  ـِ افٌْه ، َظ
ِٝ ِٚم ـِ افهه ٌََٚدَة بح ـح ُظ : َؿَٚل ^َظ

" ٍٜ ُٜ َدَرَج ُٜ ِمَٚئ ْه ُس ، اجلحَ َدوح رح
ٍِ ِض، افح َرح ََمِا َواألح ًه َ اف ََم َبغح ـَ  ِ ؾِّ َدَرَجَتغح ـُ  َ َمٚ َبغح

؛  ُٜ ًَ َب َرح  األح
ِٜ ْه َُٚر اجلحَ ِجُر َأهنح ٍَ ٚ َتْح َٓ ُس، ِمْح َدوح رح

ٍِ قُن افح ُُ ٚ َي َٓ
ؿِ ـح َؾقح ، ِم

ٍٜ َذ َدَرَج َأظح

َٜ ؾٚشٖفقه افٍردوس األظذَؾَِ٘ذا  ْه َٖفحُتُؿ اّلِلهَ اجلحَ  "َش

(  182)ادْتخٛ مـ مًْد ظٌد بـ محٔد

أشٖفقه افٍردوس مـ اجلْٜ ومل يَؾ أشٖفقه دخقل اجلْٜ ؾحًٛ،فَد :ؿٚل

حٞ صحٚبتف ظذ ظِق اهلّٜ ألن افٍردوس   ُيْٚل بٚفتّْل وفُـ بٚفًّؾ 

 .واجلٓد وافٌذل

كصث أةٖ ةهر اىصدٗق ون٘ف نان إُفاكّ ىيٍال؟؟ 
ؾَد إٍٔؼ مٚفف ـِف ُمتقـاًل ظذ اّلِل ْم صقرة مـ أمجؾ صقر ظِق اهلّٜ ْم 

 .اإلٍٕٚق، وؿد أراد ظّر أن يًٌَف يقًمٚ ْم ذفؽ ؾِؿ يًتىع

ـح َأبِِٔف،َؿَٚل  ََِؿ،َظ ـِ َأشح ِد بح ـح َزيح ىهِٚب،َرِِضَ اّلِلهُ َظْحُف :َظ ـَ اخلحَ َر بح َّ ُٝ ُظ ًح
ِّ َش

قُل  َُ ٚ َرُشقُل اّلِلهِ ":َي َٕ َق،َؾَقاَؾَؼ َذفَِؽ َمًٚ  ^َأَمَر َتَهده َٕ ًمٚ َأنح  َيقح

 ُٝ ِح َُ ِػ َمٚيِل، :ِظْحِدي،َؾ ُٝ بِِْهح ًمٚ، َؾِجئح ُتُف َيقح َح ٌَ ٍر إِنح َش ُح ٌُِؼ َأَبٚ َب َم َأشح َٔقح افح

َٚل َرُشقُل اّلِلهِ  ََ َِِؽ؟»: ^َؾ َٝ أِلَهح ٔح ََ ُٝ شَمٚ َأبح ِح ُف، َؿَٚل : ، ُؿ َِ َوَأَتك َأُبق : ِمثح

َٚل َفُف َرُشقُل اّلِلهِ ََ ؾِّ َمٚ ِظْحَدُه، َؾ ُُ ٍر َرِِضَ اّلِلهُ َظْحُف بِ ُح َٝ ^: »َب ٔح ََ َمٚ َأبح

َِِؽ  ُٝ :َؿَٚل ش؟أِلَهح ِح ُؿ اّلِلهَ َوَرُشقَفُف،ُؿ ُٝ هَلُ ٔح ََ ٍا َأَبًدا:َأبح َؽ إَِػ َرح َُ  "َ  ُأَشٚبِ

( 3675)حًـ، شْـ افسمذي[ : حُؿ األفٌٚين ](1678)شْـ أيب داود
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◘ِٚٔ ًُ  :صقر مـ ظِق مهٜ افهحٚبٜ ومىٚفٌٓؿ اف

َثِْل  لُّ  َحده
ِّ َِ َشح ٍٛ األح ًح ـَ ـُ  ُٜ بح ًَ ُٝ َمَع َرُشقِل اّلِلِ :،َؿَٚل َربِٔ ُٝ َأبِٔ ْح  ^ـُ

َٚل يِل  ََ ٔحُتُف بَِقُوقئِِف َوَحَٚجتِِف َؾ ََٖت ُٝ شَشؾح »:َؾ ِح َُ ِٜ :َؾ ْه َتَؽ ِْم اجلحَ ََ َُٖفَؽ ُمَراَؾ . َأشح

َ َذفَِؽ »: َؿَٚل  ُٝ ش َأوح َؽرح ِح : َؿَٚل .ُهَق َذاكَ : ُؿ

ُجقدِ » ًُّ ثحَرِة اف َُ َؽ بِ
ًِ ٍح َٕ َِٖظِّْل َظَذ   شَؾ

 (489)أخرجف مًِؿ

 وـٚن ئٌٝ ظْد افٌْل  ـٚن ربًٜٔ بـ ـًٛ بـ األشِّل أحد افهحٚبٜ،

وْم يقم أحي  ومـ وّـ ذفؽ ـٚن يٖتٔف بقوقئف، ؾَٔقم ظذ خدمتف

: ربًٜٔ افقوقا فٌِْل 

ُِؼ) ِهؿ اخلِؼ ُحًـ اخُل بٚآلخر إذا مٚ ـٚن خٚدًمٚ أو  واإلحًٚس َمـ َظ

 (صخًهٚ ِمـ يُقن فٌِر يًدا ظِٔف

هذا هق ظِق )أشٖفؽ مراؾَتؽ ْم اجلْٜ:،ؾَٚل ربًٜٔ(شؾ):ففؿٚل افٌْل 

ؾِؿ يُـ فدى افَقم رؽٌٚت و  (اهلّٜ افذي وصؾ إػ ظْٚن افًَما

صٓقات ْم افدٕٔٚ بحٔٞ جتًِٓؿ حغ تٖتٔٓؿ افٍرصٜ يىٌِقن افُدظٚا بقا 

ًٜ أن افداظل هق افٌْل  .مـ حٚجٚهتٚ، وخٚص

: ُترى فق أن هذه افٍرصٜ ُأتٔحٝ فقاحٍد مْهٚ افٔقم ؾًٖفف افٌْل 

ٌاذا حرٗد؟ 
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بٚفًٍؾ شٔىِٛ مْف أن يدظق فف بدخقل اجلْٜ وفُـ إػ جٕٚٛ ذفؽ ؾال 

 .مٕٚع مـ ؿٚئّٜ أدظٜٔ تتًِؼ بٚفدٕٔٚ

طيب ْذا إىٕ جاُب اىدعاء ةاىجِث؟ 
ُ

فٓو حدرون ىٍاذا ٗ
ن هْٚك اختالط ْم افًَؾ،ؾٚإلرادات وافًَقل فًٔٝ صٚؾٜٔ، ؾُتىِٛ أل

 .اجلْٜ وفُـ يَػ إػ جٌٕٚٓٚ ؿٚئّٜ مـ أمقر افدٕٔٚ

 ...أمٚ افهحٚبٜ ؾِؿ يُـ ظْدهؿ هذا اخلِط _

نم ٌكه فهم تعتقدون أن هذا انصحابً انذي ٌقىم بخدمة انىبً 

ُمحتاًجا إنى انمال؟ 

أو أوه كان خانًٍا مه انمشاكم ؟ 

 وَمه ٌَِعش فً اندوٍا مه غٍر مشاكم أو احتٍاجات؟ 

 وفُـ هٗ ا شٖفقا بَم تًَِٝ بف افَِقب وافًَقل وبَم إٔهٌٝ ظِٔف 

ؿح  ُٓ ُّ  ..مِهَ

 "ؾٖظْل ظذ ًٍٕؽ بُثرة افًجقد" :ؾجٚا افتقجٔف افٌْقي◘

َؿ افًٚئؾ أن يٖخذ بٚألشٌٚب وأن مل يدع افٌْل  َِ  فف ُمٌٚذة وفُـ َظ

ؾٖظْل ظذ ًٍٕؽ :افدظٚا فـ يٍْع إذا مل يُـ افنخص ظٚبًدا ّلِل،ؾَٚل فف

ؾٍٔٓٚ  (ـثرة افهالة)وهق أول األشٌٚب فدخقل اجلْٜ"بُثرة افًجقد

ظذ ضريؼ اخلر بٚإلوٚؾٜ إػ حتَٔؼ افًٌقديٜ ّلِل ظز وجؾ، فَد َدَفُف افٌْل

 .دظٚئف فف
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ظُٚصٜ بـ ِمهـ _2

ََم َؿَٚل  ُٓ ، َرِِضَ اّلِلهُ َظْح ٍ ـِ ُحَهغح َراَن بح ّح ـح ِظ ، : َظ ٍٜ ٍ َأوح مُحَ ـح َظغح َٜ إِ ه ِم َٔ  َ ُرؿح

َٚل  ََ ، َؾ ٍ ٌَرح ـِ ُج ِٔد بح
ًِ
ًَ
ُتُف فِ رح ـَ ٌهٚسٍ : َؾَذ ـُ َظ َثَْٚ ابح  ":َؿَٚل َرُشقُل اّلِلهِ : َحده

ِلُّ  ُط، َوافٌْه هح ُؿ افره ُٓ ًَ وَن َم رُّ ُّ ٔهِٚن َي ِ ِلُّ َوافٌْه َؾ افٌْه ًَ ٝح َظَعه األَُمُؿ، َؾَج ُظِرَو

ُف َأَحٌد،َحتهك ُرؾَِع  ًَ ٔحَس َم ُٝ َف ِح تِل َهِذِه؟ؿَِٔؾ : يِل َشَقاٌد َظئٌِؿ، ُؿ : َمٚ َهَذا؟ ُأمه

ُمُف،ؿَِٔؾ  ََلُ األُُؾَؼ،ُثؿه ؿَِٔؾ : َبؾح َهَذا ُمقَشك َوَؿقح ّح ُيرح إَِػ األُُؾِؼ،َؾَِ٘ذا َشَقاٌد َي ٕح ا

ََمِا،َؾَِ٘ذا َشَقاٌد َؿدح َمََلَ األُُؾَؼ،ؿَِٔؾ : يِل  ًه ُيرح َهٚ ُهَْٚ َوَهٚ ُهَْٚ ِْم آَؾِٚق اف ٕح َهِذِه : ا

ُٗ َِا  ـح َه َٜ ِم ُخُؾ اجَلْه ُتَؽ،َوَيدح ُٚأمه ًٍ قَن َأفح ًُ ٌح ٍٚب َش ًَ ِ ِح ٌَرح ح " بِ  ُثؿه َدَخَؾ َومَل

ُم، َوَؿُٚفقا قح ََ ََٖؾَٚض اف ،َؾ ؿح ح هَلُ ٌَغِّ ـُ : ُي َْٚ َرُشقَفُف،َؾَْحح ًح ٌَ ـَ آَمْهٚ بِّٚلِلهِ َواته ـُ افهِذي َٕحح

ِله  َغ افٌْه َِ ٌَ ،َؾ
ِٜ
ٔه
ٚ ِْم اجَلِٚهِِ َٕ ٚ ُوفِدح ٕه اَلِم،َؾِ٘ ـَ ُوفُِدوا ِْم اإِلشح ٚ افهِذي َٕ ،َأوح َأوح َُد ُهؿح

 َٚل ََ َتُقوَن، »: َؾَخَرَج، َؾ ُح وَن، َو َ َي ُ ُؿقَن، َو َ َيَتَىره َسح ًح ـَ  َ َي ُهُؿ افهِذي

ُِقنَ  ـه ِؿح َيَتَق ـٍ ش َوَظَذ َرهبِّ ـُ ِِمحَه ُٜ بح َٚص َُ َٚل ُظ ََ ٚ َيٚ َرُشقَل اّلِلهِ؟ : َؾ َٕ ؿح َأ ُٓ َأِمْح

ؿح »: َؿَٚل  ًَ َٚل ش َٕ ََ َٚم آَخُر َؾ ََ َٕٚ؟ َؿَٚل : َؾ ؿح َأ ُٓ ُٜ »: َأِمْح َٚص ُه ٚ ُظ َؽ هِبَ ََ ٌَ ش َش

( 218)وافٍِظ فف،أخرجف مًِؿ (5705،5752)أخرجف افٌخٚري

ٚ يدخِقن اجلْٜ بٌر حًٚب◘ ًٍ  :شًٌقن أف

ُيًٌثقن ؾٔدخِقن اجلْٜ بٌر حًٚب 

ًٔٚ ظذ اّلِل ظز وجؾيىٌِقن  :   يًسؿقن_ .   افرؿٜٔ اظتَمدا ـِ

.     يتنٚامقن بٚفىٔقر:  يتىرون_
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.   أي   يتداوون بٚفُل:  يُتقون_

 يٍقوقن األمر إفٔف تًٚػ وإن تًٚضقا األشٌٚب :يتقـِقن_

 (أظذ مراتٛ اإليَمن حًـ افتقـؾ ظذ اّلِل)

 .شٌؼ إػ افٍقز بتِؽ ادْزفٜ إذ ضٌِٓٚ مْدؾًٚ وفٔس مَِدا:شٌَؽ هبٚ_

ٚ ْم ٍٕس  ًً وهذا هق ؾوؾ ادًُٚرظٜ إػ اخلرات، ؾٚجلّٔع ـٚن جٚف

ٚ ؾًٚرع ادجِس ويًًّقن ْلديٞ رشقل اّلِل  ًٓ  وفُـ ـٚن ظُٚصٜ مْتٌ

 ظِٔف بٖٕف مْٓؿ، ثؿ مٚ فٌٞ أن ؿٚم إػ ضِٛ ادْزفٜ ؾجٚا رد افٌْل 

وفُـ إتٓك األمر،فَد ـٚن صخص آخر فٔىِٛ ٍٕس افىِٛ مـ افٌْل 

افٍرق بَْٔٓم   يتجٚوز افدؿٚئؼ أو افثقاين وفُـ هذا افقؿٝ افًٔر أدى إػ 

ٚ افذيـ يدخِقن اجلْٜ بٌر حًٚب، وأن  ًٍ أن أحدمهٚ أصٌح مـ افًًٌغ أف

 .اآلخر هق مـ ظقام ادًِّغ وأمره إػ اّلِل
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أصِاف اىِاس يف عئ اىٍٓث 
افْٚس ْم ظِق اهلّٜ درجٚت ؾّْٓؿ َمـ ينًر مـ ًٍٕف إٔف صٚحٛ مهٜ _1

ظٚفٜٔ ويًتىٔع أن يَقم بٖظَمل ظئّٜ جًدا ؾقجف هذه اهلّٜ افًٚفٜٔ 

ٚ،هذا افنخص ُيهْهػ بٖٕف  ًَ بٖـِّٓٚ ْم اجتٚه اآلخرة ومل ُيِرد حظ دٕٔٚ ُمىِ

 .(أظذ افْٚس)ظئؿ اهلّٜ ظئؿ افٍْس

 فديف ظِق مهٜ ـَم إٔف يّتِؽ افؼوط افتل ُتٗهِف :افْقع افثٚين_2

وفُْف يوًٓٚ ْم ؽر ِمِٓٚ مـ (افذـٚا_افَقة)فِحهقل ظذ مًٚيل األمقر

 .شٍٚشػ األمقر وصٌٚرهٚ، وهذا افهْػ يقجد مْف افُثر

 أـثر رجٚل األظَمل فًٔقا ُمِتزمغ،ًٕؿ يقجد رجٚل أظَمل مـ :مثٚل◘

ادِتزمغ وفُـ افٌٚفٛ ظذ هذا افقشط أهنؿ فًٔقا مـ ادُِتزمغ،هٗ ا 

ـح متٔز بٚفذـٚا اْلٚد افذي جيًؾ َمـ حقفف يتًجٛ ِمٚ وصؾ إفٔف مـ  مْٓؿ َم

إٕجٚز دنٚريع وأظَمل وحتَٔؼ ثروات ضٚئِٜ و  تتْٚشٛ مع شْقات ظّره 

افَِِٜٔ، هذا افْقع فديف ـَم ؿِْٚ ظِق مهٜ وُؿدرات فق اشتخدمٓٚ ظذ افقجف 

افهحٔح فقصؾ هبٚ إػ مًٚيل األمقر وفُْف فَلشػ اشتٌِٓٚ ْم أمقر 

 .افدٕٔٚ افزائِٜ حتًَم 

فق يٍىـ أصحٚب األمقال إػ أهنؿ فـ يًٌِقا إ  ثقًبٚ واحًدا ظْد 

خروجٓؿ فِْٚس،وفـ يٖـِقا إ  ثالث وجٌٚت ويُّـ أن يًّْٓؿ 

األضٌٚا مـ األـؾ إذا أصٌٔقا بٚدرض، وشْٔٚم افقاحد مْٓؿ ظذ هير 
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 فـ يُقن حجّف أـز مـ مسان ضقل ومس ظرض، وأمٚ مٚ زاد ظذ ذفؽ 

ؾٓق ُُمرد أمحٚل حيِّقهنٚ ظذ ظقاتَٓؿ وظَقهلؿ ويقم افَٔٚمٜ تُقن أمحٚل 

ُٔحٚشٌقن ظِٔٓٚ  ؾّـ أيـ مجًقهٚ؟ ظِٔٓؿ أيًوٚ ألهنؿ ش

 وؾَٔم إٍَٔقهٚ؟ 

إٔف يُّـ فإلًٕٚن أن يًّؾ وفُـ ظِٔف أن  يًتٍْذ ـؾ مهتف :اىٍلصٔد 

 .ْم حتهٔؾ أمقر افدٕٔٚ ألن ؾٚظؾ ذفؽ يُقن ؿد خن اآلخرة ئًَْٚ

فديف مهٜ ؤًٍٜ فٔس ظْده ُؿدرة ظذ افَٔٚم بٚألظَمل :افْقع افثٚفٞ_3

افًئّٜ وفذفؽ ؾٓق فـ يْٚل مًٚيل األمقر،صٚحٛ هذه اهلّٜ يًرف مـ 

حٚل ًٍٕف هذا وهق راٍض ظـ ًٍٕف هبذه افهقرة، مـ اجلٔد أن ينًر هذا 

افهْػ بَدره وفُـ ظِٔف أن يًًك،ؾٚدٓؿ أن يًًك وفق ظذ ؿدر 

 .اشتىٚظتف ؾٓذا خٌر فف مـ أن يتقؿػ ظـ افًّؾ

فٔس فديف مهٜ و  أيٜ ُؿدرات ظذ ٕٔؾ مًٚيل األمقر :افْقع افرابع_4

وبٚفرؽؿ مـ ذفؽ ٕجده مٌرور،أظَمل ْم ؽٚيٜ افوًػ ومهٜ ْم اْلؤض 

ؾٌٖي را تىِٛ اجلْٜ  ثؿ يىِٛ افٍردوس األظذ،

وإٔٝ ظذ هذه افهقرة؟ 

ؾ٘ذا ؿٔؾ أن هذا مـ بٚب ُحًـ افيـ بّٚلِل ؟ 
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 أن هْٚك أؿقام   يًِّقن وفُْٓؿ حُيًْقن ؿٔؾ فِحًـ افٌكي:اىرد

 .ـذبقا،فق أهنؿ أحًْقا افيـ ألحًْقا افًّؾ:افيـ بّٚلِل،ؾَٚل

افُؾ يرجق رمحٜ اّلِل وُيٚف مـ ظذابف وفـ يدخؾ أحد اجلْٜ بًِّف وفُـ 

 . بد مـ افًّؾ واهلّٜ افًٚفٜٔ

 

 

 

 

 

 

ث                               
َّ

ٍ ِٓ ٌٔاصفات عاىٖ اى

ال حرضٕ ٍْخّ وال حِصب عيٕ األٌٔر اىدُ٘ئث _1
ظٚيل اهِلّٜ يرؾض أن ُيوع فنٓقاتف ؾٓق  (افُْٚح ـْٚلٔقان_األـؾ )

يًرف إٔف مل يٖيت افدٕٔٚ إلصٌٚع هذه افنٓقات،ؾُؾ مهف وإنٌٚفف يْهٛ 

 .ظذ مُٚرم األخالق ومًٚيل األمقرؾال ُيَكِّ ؾٔٓٚ أبًدا

ا ٗخدرى اىفضائو _2 ًٍ ث اىعاى٘ث دائ
َّ

ٍ ِٓ صاخب اى
ُٔنٚرك ؾٔٓٚ، ؾُؾ ظّؾ جيد ؾٔف ؾوؾ ؾٕ٘ف  ؾٓق يٌحٞ ظـ أؾوؾ األظَمل ف

،هذا (أي را_خدمٚت _مٚل)ُيًٚرع إػ تَديؿ ادًٚظدة بٖي صقرة 
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 ( افًِق ظذ اآلخريـ_ادٚل_اجلٚه)افنخص   ُيَدم ادًٚظدة فُل يْٚل

 .بؾ أن ظِق مهتف يتجف ٕٚحٜٔ أمقر اآلخرة

اكث  _3
َّ

ٔ
َ

أُٓا ُفس ط
 (خٚمس اخلٍِٚا افراصديـ)ظّر بـ ظٌد افًزيز 

َِّٛ هبذا افَِٛ  ٕيًرا فَقة تنٌٓف بٚخلٍِٚا األربًٜ ْم  (جتٚوًزا)فَد ُف

 .األخالق وافًدل وافقرع وافزهد واْلٔىٜ واْلذر

ٚ تقاؿٜ،و مٚ حََٝ صًٔئٚ إ  :ـٚن ظّر بـ ظٌد افًزيز يَقل◘ ًً إن يل ٍٕ

تٚؿٝ دٚ هق أظذ مْف،تٚؿٝ ٍٕز إػ افزواج مـ ابْٜ ظّل ؾٚضّٜ بْٝ ظٌد 

ادِؽ ؾتزوجتٓٚ،ثؿ تٚؿٝ ٍٕز إػ اإلمٚرة ؾقفٔتٓٚ،وتٚؿٝ ٍٕز إػ 

 اخلالؾٜ ؾِْتٓٚ،واآلن تٚؿٝ ٍٕز إػ اجلْٜ ؾٖرجق أن أـقن مـ أهِٓٚ،

فَد ـٚن فديف ظِق مهف ؾَم تٚؿٝ ًٍٕف فْٔؾ را إ  ٕٚفف وإذا ٕٚفف تٚؿٝ ًٍٕف 

إػ مٚ هق أظذ  وأؾوؾ مـ شٚبَف،ودٚ ٕٚل اخلالؾٜ وهل أظذ مْزفٜ يْٚهلٚ 

افرجؾ ْم افدٕٔٚ تٚؿٝ ًٍٕف إػ مٚ هق أظذ مـ أمقر افدٕٔٚ ؾتًَِٝ 

بٚآلخرة،ومل تُـ ًٍٕف تُتقق إػ اخلالؾٜ ألٕف يٌحٞ ظـ افدٕٔٚ وفُْف أراد هبٚ 

 .إؿٚمٜ افًدل بغ افْٚس وـذا إؿٚمٜ ذع اّلِل وافَٔٚم ظذ مهٚفح ادًِّغ

فَد ـٚن افًِػ افهٚفح يىٌِقن اخلالؾٜ فتحَٔؼ افًدل وحتك   ُيرى 

ؾًَرا ظذ األرض، وفَٔقم برظٚيٜ األرمِٜ وافٔتٔؿ،تِؽ ـٕٚٝ أهداف 

رد أو ادْهٛ واجلٚه حٚصٚهؿ ُُ  .هٗ ا ومل يُـ ُحٛ اف
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ث اىعاى٘ث ٗدٔم خٔل ثالثث أش٘اء  _4
َّ

ٍ ِٓ صاخب اى
ؾ٘ذا مٚ ؿرأ افَرآن تقؿػ ظْد افهٍٚت، وإذا دظٚ :صٍٚت اّلِل ظز وجؾ_أ

 (راوف_ـريؿ_افقدود_افرحٔؿ)اّلِل شٌحٕٚف ترـزاألمر ظذ افهٍٚت

هذه مـ صٍٚت اجلَمل ؾَٔػ ظْد هذه افهٍٚت فًٔتنًر مًٕٚٔٓٚ وفُـ 

مـ افذـٚا أن   تَػ مهتف ظْد صٍٚت افرمحٜ وافُرم وافرأؾٜ واإلحًٚن 

ألن افقؿقف ظْدهٚ جيًؾ اإلًٕٚن يىّع ؾٌٔرق ْم بحر افنٓقات ُمَتُاًِل 

ظذ افرمحٜ وافًٍق واْلِؿ،هْٚ تتقؿػ افٍْس ظٚفٜٔ اهلّٜ ومتْع صٚحٌٓٚ 

 ..مـ هذا افىّع

 

وتَقل إن اّلِل شٌحٕٚف ظٍق ورحٔؿ وـريؿ وفُْف أيًوٚ ذو بىٍش صديد، 

ظزيز ذو إتَٚم،ؾُٔقن افقؿقف مع افهٍٚت بتقازن مٚ بغ صٍٚت افرمحٜ 

وافقد واجلَمل وافًىٚا وافُرم واإلحًٚن وبغ صٍٚت افَقة واجلزوت 

 .وافٌىش

صٚحٛ اهلّٜ افًٚفٜٔ حيقم حقل هذه افهٍٚت حتك ُيٍتش ْم حٚل ًٍٕف 

أيـ هق مـ هذه افهٍٚت؟ ويْير 

ًُٔٚمِف اّلِل إذا مٚت افٔقم؟  وـٔػ ش

ْٜه _ب ِّ  ظٚيل اهلّٜ دائًَم يْير فِ
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رمٚا وأص ُُ ومًٚفٔٓٚ دوام افْير إػ ادِْٜه   مُٚرم األخالقحٚبمـ صٍٚت اف

شقاا ـٕٚٝ هذه ادْٜ مـ افْٚس أوادْٜ مـ اّلِل وهل أظيؿ،ؾٔيؾ صٚحٛ 

اخلِؼ افًٚيل ِمتًْٚ فِنخص افذي ؿدم إفٔف مًروًؾٚ أو مجٔاًل وفق مرت شْقات 

ظذ هذا األمر،صٚحٛ اخلِؼ افًٚيل   يُّـ أن ُيُْر اجلّٔؾ ـَم إٔف   

 .يٌوٛ أبًدا مـ ُمَِدم ادًروف أو افٍوؾ إفٔف ؾٓق حيّؾ مجِٔف

هذا افهْػ رائع وفُْف )هذا اإلًٕٚن إذا ُوِجد ؾٕ٘ف يُقن ظٚيل اهلّٜ جًدا

 ؾَِمذا؟(ٕٚدر افقجقد جًدا

ألن َمـ َطؾه شْقات حيّؾ اجلّٔؾ فنخص أشدى إفٔف مًروًؾٚ أَيٚ ـٚن 

 ؾُٔػ يُقن حٚفف مع اّلِل شٌحٕٚف ؟هذا ادًروف 

 

اّلِل شٌحٕٚف ويل افًْؿ وصٚحٛ افٍوؾ وُمَِْزلح اخلرات طٚهرة وبٚضْٜ  

ُهقَهٚ}:ؿٚل تًٚػ َٜ اّلِلهِ َ  حُتح َّ ًح
وا ِٕ دُّ ًُ قٌر َرِحٌٔؿ َوإِنح َت ٍُ ٌَ  {(18) إِنه اّلِلهَ َف

  [افْحؾ]

هذا افهْػ تُقن مهتف مع اّلِل أظذ ؾتحقم حقل ادْٜه ؾٔنُر ؾٔزداد 

َن }:ؿٚل تًٚػ َٖذه ؿح َوإِذح َت ُُ ٕه ُتؿح أَلَِزيَد رح َُ ـح َص
ؿح َفئِ ُُ ُتؿح إِنه َظَذايِب َربُّ رح ٍَ ـَ ـح 

 َوَفئِ

 [إبراهٔؿ]{(7)َفَنِديٌد 

ظْدمٚ ييؾ افنخص ْم حٚفٜ مـ منٚهدة افًْؿ هبذه افىريَٜ ؾٕ٘ف ييؾ 

حٚمًدا صٚـًرا ذاـًرا ّلِل ظز وجؾ ْم مجٔع أحقافف، وافًٚؿؾ هق َمـ يرى ًٕؿ 
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اّلِل ظِٔف ْم ـؾ ٍٕس يتًٍْف، ألٕف مـ ادُّـ أن ُيرج افٍْس و  يدخؾ 

ًُّر بَٜٔ، وهذا يٖذن ب٘مُٕٜٚٔ  ؽره، ؾدخقل ٍٕس آخر يًْل أن ْم اف

 .ا شتٌٍٚر وافتقبٜ وافًقدة إػ افرب شٌحٕٚف وتِؽ ًّٕٜ ومْٜه

إذن ؾ٘ن ظٚيل اهلّٜ حيقم حقل ادِْٜه ـل يزداد ُصًُرا ّلِل ؾرتَل ْم درجٚت 

 .ويًِق افَُمل

ظٚيل اهلّٜ دائًَم يتذـر ذٕقبف _ج

َرت فف،وتِؽ اخلنٜٔ  ٍِ ؾٔتذـر ذٕقبف ويتقب مْٓٚ وُينك أن   تُقن ؿد ُؽ

  تُقن ُمًتّرة وفُـ جيٛ أن تُقن مـ وؿٝ آلخر،ؾحغ ينًر 

افنخص أن افَِٛ ْم حٚفٜ مـ افًُقن وا ضّئْٚن إػ مٚ هق ؾٔف مـ 

ًٜ مـ ؽره ؾتٌٓط مهتف  ..أظَمل وإٔف أظذ مْزف

 ْم هذه اْلٚفٜ يٌٌْل أن يتذـر افًٌد ذٕقبف ومًٚصٔف ادٚؤٜ وافتل هق ؾٔٓٚ 

اآلن، وشقاا أـٚن يًرؾٓٚ أم مل يًرؾٓٚ، ؾٚفُؾ ُيذٕٛ و  يُْر أحد ذفؽ   

 (ٌع اىصيف اىصاىح)ٌَ صٔر عئ اىٍٓث يف اىعتادة 
ؾِق إْٔٚ ٕيرٕٚ إػ أحقال افًِػ افهٚفح وتدبرهؿ ْلََٜٔ افدٕٔٚ 

ًُجٚب  .واشتقحٚصٓؿ مْٓٚ ؾْٕ٘ٚ ٕجد ظجٛ اف

: مٚ ـٚن يهْع ابـ ظّر ْم مْزفف؟ ؿٚل:ؿٔؾ فْٚؾع:ؿٚل حٌٔٛ بـ افنٓٔد◘

 (شر أظالم افٌْالا)افقوقا فُؾ صالة،وادهحػ ؾَٔم بَْٔٓم :  تىَٔقٕف

: ـٚن ٕٚؾع مقػ ابـ ظّر بـ اخلىٚب ؾًٖفف افْٚس ظـ حٚل ابـ ظّر ؾَٚل
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فـ تًتىًٔقا، ؾٓق يتقوٖ فُؾ صالة وؾَٔم بغ افهِقات   يسك 

 .ادهحػ

مٚ أتْٔٚ شَِٔمن افتّٔل ْم شٚظٜ ُيىٚع اّلِل ؾٔٓٚ إ  : ؿٚل محٚد بـ شِّٜ◘

ًٔٚ،وإن مل تُـ شٚظٜ  ٚ، إن ـٚن ْم شٚظٜ صالة وجدٕٚه مهِ ًً وجدٕٚه مىٔ

ٚ جلْٚزة،أو ؿٚظًدا ْم  ًً صالة وجدٕٚه إمٚ متقوًئٚ،أو ظٚئًدا مريًوٚ،أو منٔ

ادًجد،وـْهٚ ٕرى إٔف   حُيًـ يًيص اّلِل،ومل متر شٚظٜ ؿط ظِٔف إ  تهدق 

. بقا، ؾ٘ن مل يُـ را،صذ رـًتغ

محٚد بـ شِّٜ هق مـ أـٚبر افًِػ ومع ذفؽ يتُِؿ ظـ شَِٔمن افتّٔل 

ٚ ظِٔٓٚ،وـٚن يهًٛ ظِٔف  ًٍ وهق ُمٌْٓر بهًْٔف،ؾُؾ أبقاب اخلر هق واؿ

ًُٛ ظِٔٓؿ ادًهٜٔ  .أن يًيص اّلِل وـذفؽ ـٚن حٚل افًِػ ته

ًٌُٝ ظِٔٓؿ ادًهٜٔ ألهنؿ وهٌقا حٔٚهتؿ ـِٓٚ ّلِل ظز وجؾ ؾِؿ يٌَك  ص

 .وؿٝ فًِّهٜٔ أو شٍٚشػ األمقر

أمٚ حٚهلؿ مع ضِٛ افًِؿ  ◘

وٕحـ ًِٕؿ أن افًِؿ هق مـ مًٚيل األمقروأرؾع ادَٚصد وأؽالهٚ،و أذف 

وفُـ (ضِٛ افًِؿ)افٌٚيٚت وإفٔف يتًٚبؼ أصحٚب اهلّؿ افًٚفٜٔ

 ضريَف َوِظر ادًِؽ،ِمٍقف بٚدُٚره،وفَد أمر اّلِل ٌٕٔف أن يدظقه فٔزيده ظًَِم   

َٙ  }:ؿٚل تًٚػ َح ٌحِؾ َأنح ُي ـح َؿ آِن ِم رح َُ َجؾح بِٚفح ًح ؼُّ َوَ  َت َٚػ اّلِلهُ ادحَُِِؽ اْلحَ ًَ َؾَت

ُُٔف  ٔحَؽ َوحح ًَم إَِف ِح يِن ِظ  [ضف]{(114 )َوُؿؾح َربِّ ِزدح
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اىعيً واىعٍو حٔأٌان أٌٍٓا عئ اىٍٓث، واىجٓو : ٗلٔل اةَ اىلً٘ 

 .واىتطاىث حٔأٌان أٌٍٓا إٗثار اىهصو
وهذا يًْل أن ظِق اهلّٜ  بد أن يتقفد ظْف ظِؿ وظّؾ، وظِؿ بال 

 (مهٌٜٔ ألن أول مـ ُتًًر بف افْٚر)ظّؾ

 ؾدائًَم ٕجد أن اجلٚهؾ   يًّؾ وأمَٓم إيثٚر :واجلٓؾ وافٌىٚفٜ أيًوٚ تقأمٚن

افًُؾ، ؾٔهؾ إحىٚط اهلّٜ إػ ظدم افَدرة ظذ ؿرااة درس ظِؿ 

 .مُتقب وْم ُمتْٚول األيدي

 

ابـ ظٌٚس حز األمٜ وُترمجٚن افَرآن  ◘

  ـٚن ْم شـ صٌر وفُـ أصٚبتف دظقة افٌْل ظْدمٚ ُتقْم افٌْل 

ٌهٍٚس َؿَٚل  ـِ َظ ـِ ابح ِلِّ :َظ ُٝ فٌِِْه ًح ِٚرِث، َؾَقَو  اْلحَ
ِٝ َٜ بِْح َٕ ق ُّ ٔح  َم

ِٝ
ٔح ُٝ ِْم َب ْح  ـُ

ِلُّ  َٚل افٌْه ََ ـح َوَوَع َهَذا؟»: َوُوقًاا، َؾ ُٜ ش َم َٕ ق ُّ ٔح ٝح َم َٚف ََ ٌحُد اّلِلِ، : َؾ ُف َظ ًَ َوَو

َٚل  ََ ـِ »: َؾ ي ُف ِْم افدِّ ٓح َِّ ٖحِويَؾ، َوَؾ ُف افته ّح ِِّ ؿه َظ ُٓ  شافِ

( 10587)ادًجؿ افٌُر فِىزاين

 :ؿِٝ فرجؾ مـ األٕهٚرظـ ابـ ظٌٚس ؿٚل دٚ تقْم رشقل اّلِل 

ًٚ فؽ : ؾ٘هنؿ افٔقم ـثرؾَٚليٚؾالن هِؿ ؾًِْٖل أصحٚب افٌْل)) واظجٌ

يٚابـ ظٌٚس أترى افْٚس حيتٚجقن إفٔؽ وْم افْٚس مـ أصحٚب 

 ذفؽ وأؿٌِٝ ظذ ادًٖفٜ ؾ٘ن ـٚن فٌٌِْٔل ؾسـٝمـ ترى؟افٌْل
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اْلديٞ ظـ افرجؾ ؾآتٔف وهق ؿٚئؾ،ؾٖتقشد ردائل ظذ بٚبف ؾتًٍل افريح 

مٚ جٚا يٚ ابـ ظؿ رشقل اّلِل :ظذ وجٓل افساب،ؾٔخرج ؾراين ؾَٔقل

إٔٚ أحؼ أن آتٔؽ، ؾٖشٖفف ظـ :  ؾٖؿقل!بؽ؟ أ  أرشِٝ إيل ؾآتٔؽ؟

ـٚن : ؾٌَك افرجؾ حتك رآين وؿد اجتّع افْٚس ظع ؾَٚل:اْلديٞ ؿٚل

 ((هذا افٍتك أظَؾ مْل

( 10614)، افىزاين(570)رواه افدارمل 

 . ـْٝ أشر األيٚم وافِٔٚيل ْم ضِٛ اْلديٞ :يَقل شًٔد بـ ادًُٔٛ◘

 

عئ اىٍٓث يف اىدعٔة إىٕ اهلل 
ويًتٍرغ افقؿٝ وُيَدم أؿل مٚ ظْده ؾٚفداظل َيتؿ ويتًٛ ويٌذل اجلٓد 

ـل تهؾ رشٚفٜ اّلِل إػ خِؼ اّلِل،وفَد ـٚن ْم مَدمٜ هٗ ا افُدظٚة افٌْل 

 ؾٓق أظذ َمـ بذل اجلٓد واشتٍرغ افقؿٝ وحتّؾ ادنٚق ْم افًئؿ 

 .إبالغ دظقة اّلِل شٌحٕٚف وتًٚػ فِخِؼ

 إن مـ ؽٍِتؽ ظـ ًٍٕؽ إظراوؽ ظـ :يَقل أبق ظٌد افرمحـ افًّري◘

اّلِل، بٖن ترى مٚ ُيًخىف ؾتجٚوزه،  تٖمر ؾٔف،و  تْٓك،خقًؾٚ ِمـ   يِّؽ 

 ٚ ًً . فؽ رًضا و  ٍٕ

 رؤيتف ألمقر تًتقجٛ شخط اّلِل ظز وجؾ وفُْف :ؾّـ ؽٍِٜ اإلًٕٚن_

وهذا ُيًد مـ )يٌض افىرف ظْٓٚ ؾال يٖمر بًّروف و  يْٓك ظـ مُْر
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ألن صٚحٌف شُٝ ظـ مٚ يراه مـ ذٕقب ومًٚيص ُترتُٛ  (ؿٌٔؾ دٕق اهلّٜ

أمٚمف وبٚفرؽؿ مـ ذفؽ يًُٝ خقًؾٚ مـ أن يْتَده أحد أو يتّٓف بٖٕف 

متندد،ؾٖصٌحٝ مهتف هل ًٍٕف ؾَد خٚف ظِٔٓٚ مـ اإلهٕٜٚ أو 

ا ٕتَٚد،وفق ـٚن ظْده ظِق مهٜ دٚ افتٍٝ هلذه األمقر مـ إتَٚد أو إهٕٜٚ أو 

 .ؽر ذفؽ ؾٚدٓؿ أن يهدع بْٚلؼ و  ُينك ْم اّلِل فقمٜ  ئؿ

 

 

 

ٕقح ظِٔف افًالم وظِق اهلّٜ ْم افدظقة ◘

ٍٜ }:ؿٚل تًٚػ ؿح َأفحَػ َشَْ ِٓ َٞ ؾِٔ ٌِ َِ ِمِف َؾ ُٕقًحٚ إَِػ َؿقح  َْٚ ِح َش دح َأرح ََ َغ  َوَف ًِ إِ ه ََخح

ََٖخَذُهُؿ افىُّقَؾُٚن َوُهؿح َطٚدُِقَن َظًٚمٚ  [افًٌُْقت]{(14) َؾ

ٔحاًل َوهَنًَٚرا }:ؿٚل شٌحٕٚف ِمل َف ُت َؿقح ُهؿح  (5) َؿَٚل َربِّ إيِنِّ َدَظقح َِؿح َيِزدح َؾ

ؿح ِْم  (6)إِ ه ؾَِراًرا ُدَظٚئِل  ُٓ ًَ ُِقا َأَصٚبِ ًَ ؿح َج َر هَلُ
ٍِ ٌح هُتُؿح فَِت ََم َدَظقح ِه ـُ َوإيِنِّ 

ًٌَٚرا  ُح
تِ وا اشح َزُ ُح َت وا َواشح َٔٚهَبُؿح َوَأَسُّ

ا ثِ َنقح ٌح َت هُتُؿح  (7)آَذاهِنِؿح َواشح ُثؿه إيِنِّ َدَظقح

ًٚرا  َٓ اًرا  (8)ِج َ ؿح إِهح ُت هَلُ رح َ ؿح َوَأهح ُٝ هَلُ ْح َِ  [ٕقح]{(9)ُثؿه إيِنِّ َأظح

 ..إٔف طؾ يدظق ؿقمف أفػ شْٜ إ  ؿِٔاًل :اىشاْد◘

أي إٔف مل يٍس ظـ افدظقة ْم مجٔع األوؿٚت  : فٔاًل وهنًٚرا _
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إهٕٜٚ ًٍٕٜٔ فق صدرت مع :ثؿ ـٚن مْٓؿ،أن جًِقا أصٚبًٓؿ ْم آذاهنؿ

أي داظل آخر  ٕتٓك األمروترـٓؿ فَِٔقا مهرهؿ وفُْف اشتّر ْم 

 .دظقتف بُؾ صقر افدظقة ،وهذا وإن دل ؾٕ٘ف يدل ظذ ظِق اهلّٜ افنديد

افٌْل اخلٚتؿ وُمًٕٚٚتف مع ؿقمف  _

: ؿٚل شٌحٕٚف

ِهَؽ } ًَ َِ ِمُْقاَؾ ٗح ح ُي َؽ َظَذ آَثِٚرِهؿح إِنح مَل ًَ ٍح َٕ ٚ َبِٚخٌع  ًٍ ِٞ َأَش ِدي َذا اْلحَ  {(6) هِبَ

 [افُٓػ]

 أي ؿٚتؾ ًٍٕؽ  : بٚخع _

شػ ظِٔٓؿ و  حتزن  هؾ شتَتؾ ًٍٕؽ ألهنؿ مل يٗمْقا،   تٖ:وادًْك◘

و  تتحن ظِٔٓؿ ؾَد ظِّٝ أؿل مٚ ظْدك وفُْٓؿ مًروغ،ثؿ ؿٚل 

ـح َيَنُٚا }:شٌحٕٚف ًْٚ َؾِ٘نه اّلِلهَ ُيِوؾُّ َم ًَ ِِِف َؾَرآُه َح َّ ـَ َفُف ُشقُا َظ ـح ُزيِّ َّ  َأَؾ

ـح َيَنُٚا  اٍت َوََيحِدي َم ؿح َحَنَ ِٓ ٔح َِ َؽ َظ ًُ ٍح َٕ ٛح  َه  إِنه اّلِلهَ َظٌِِٔؿ بََِم َؾاَل َتذح

قَن  ًُ َْ  [ؾٚضر]{(8)َيهح

 مل يٍس ومل يتقؿػ ظـ دظقهتؿ ؾّع ـؾ هذا افًْٚد مـ هٗ ا إ  إٔف 

ََم َؿَٚل  ُٓ ٌهٍٚس َرِِضَ اّلِلهُ َظْح ـِ َظ ـِ ابح ٝح : َظ َزَف َٕ َربِغَ }: دَهٚ  ِذرح َظِنَرَتَؽ األَؿح ٕح  {َوَأ

ِلُّ [214: افنًراا] َد افٌْه
ًِ َؾ ُيَِْٚدي، َص ًَ ٚ، َؾَج ٍَ ٍر، »: َظَذ افهه ٓح

َيٚ َبِْل ؾِ

ٌُُىقِن ُؿَريحٍش - ش َيٚ َبِْل َظِدي  
َتىِعح - فِ ًح ح َي ُجُؾ إَِذا مَل َؾ افره ًَ قا َؾَج ًُ َّ َت َحتهك اجح

َٚل  ََ ٍٛ َوُؿَريحٌش، َؾ َْٔحُيَر َمٚ ُهَق، َؾَجَٚا َأُبق هَلَ
َشَؾ َرُشقً  فِ ُرَج َأرح : َأنح َُيح
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ْحُتؿح » ـُ ، َأ ؿح ُُ ٔح َِ َر َظ
ٌِ ٔحاًل بِٚفَقاِدي ُتِريُد َأنح ُت ؿح َأنه َخ ُُ ُت َزح ؿح َفقح َأخح ُُ َت َأَرَأيح

؟ له
ؿِ َْٚ: َؿُٚفقاش ُمَهدِّ بح ، َمٚ َجره ؿح ًَ ًؿٚ، َؿَٚل َٕ ٔحَؽ إِ ه ِصدح َِ َ »: َظ ؿح َبغح ُُ ِذيٌر َف َٕ َؾ٘يِنِّ 

ٍٛ ش َيَديح َظَذاٍب َصِديدٍ  َٚل َأُبق هَلَ ََ َتَْٚ؟ : َؾ ًح َذا مَجَ ِم، َأهِلَ َٔقح ًٌّٚ َفَؽ َشٚئَِر اف َت

ٝح  َٛ }: َؾََْزَف ًَ ـَ َْك َظْحُف َمُٚفُف َوَمٚ  ٛه َمٚ َأؽح ٍٛ َوَت ٝح َيَدا َأيِب هَلَ ٌه : ادًد] {َت

( 4770)أخرجف افٌخٚري[2

 

 

، وفُـ فَد جٚا افرد افًْٔػ مـ ظّف وـٚن مٗدًٚ جًدا فٍْس افٌْل 

 هذا وؽره ظذ مدار ثالثٜ وظؼون ظٚمٚ مل يتقؿػ يقًمٚ ومل حتّؾ افٌْل 

 .يتقان ومل يرى افراحٜ يقًمٚ ؾٌذل أؿل جٓده ْم شٌٔؾ افدظقة

ا ىعئ اىٍٓث وكدوة ىيداعٖ اىذي ضدٕ ٌَ أجو ُشر نيٍث 
ً

ونان عِٔاُ

اىخٔخ٘د 

 شتداُم اىيًٓ وةدٍدك أشٓد أن ال إىّ إال أُج اشخغفرك وأحٔب إى٘م

 


