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 ��� الغ��اء

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

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

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

 

ْسَالَم َبَ�َأ «َعْ� َعْ�ِ� �َِّ َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:  ِإنَّ اْإلِ

ال�ُّ�َّاُع «َ�اُء؟ َقاَل: ، ِق�َل: َوَمِ� اْلُغ�َ  »َغِ��ً�ا، َوَسَ�ُع�ُد َ�َ�ا َبَ�َأ، َفُ��َ�ى ِلْلُغَ�َ�اءِ 

  .ح�� األل�اني(ص��ح) )3988س�� اب� ماجة( )،3784م��� أح��( »ِمَ� اْلَ�َ�اِئلِ 

ال�ها�ة ج�ع نازع ون��ع. وه� الغ��� ال�� ن�ع  ��ا جاء في ��اب ال��اع

أ� ���ي لل�هاج��� ال�ی� ه��وا  وع���ته. أ� �ع� وغاب. هع� أهل

   .أو�انه� في هللا تعالى

ْسَالَم َبَ�َأ «َعِ� اْبِ� ُعَ�َ�، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�:  ِإنَّ اْإلِ

َغِ��ً�ا َوَسَ�ُع�ُد َغِ��ً�ا َ�َ�ا َبَ�َأ، َوُهَ� َ�ْأِرُز َبْ�َ� اْلَ�ْ�ِ�َ�ْیِ� َ�َ�ا َتْأِرُز اْلَ��َُّة ِإَلى 

  )421اإل��ان الب� م��ه( »ُجْ�ِ�َها

  أ� ی��� :�أرز - 

ُ��ّ�ِث أص�ا�ه رضي هللا ع�ه� ف��َّ� له�  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ كان ال��ي 

أن اإلسالم ع��ما ب�أ �ان غ��ً�ا ألنه جاء في ب��ة جاهل�ة ح�� ال دی�، 

ف�لة إب�ا��� عل�ه ال�الم ت�اد ت��ن ق� ان�ِث�ت ول� ��� ه�اك إال قلة قل�لة 

كان� على ال��ح��، وق� حاد سائ� ال��� ع� ���� ال�� والف��ة وت��ل�ا 

ة األص�ام وسائ� ال�ع��دات ال�ا�لة م� دون هللا س��انه، وله�ا إلى ��اد

أن اإلسالم ب�أ غ��ً�ا ون�ً�ا ل�ل� فق� تع��  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ قال ال��ي 
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ال�اس م� ه�ا ال�ی� ال��ی� والغ��� �ال���ة له�، ث� ن�أه� أ�ً�ا �أنه 

  س�ع�د غ��ً�ا ��ا ب�أ  

�ه�ر م�ه ال�اس و�ان�ا غ�� ُم�ق�ل��  ��ً�ا وتع��ف��ا أن اإلسالم ب�أ غ

ال�� جاء �ال���عة م� ع�� مل� ال�ل�ك وال  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ ه�ا ال��ي 

ب��اته� وأح�اله� وه�ا س���ن مآل أوام�ه ال�ي أم�ه� بها وهي غ���ة ع� 

ب��ارة  ْ�ِه َوَسلَّ�َ َصلَّى ُهللا َعلَ في أخ� ال�مان أ�ً�ا، ث� ���ه� ال��ي  اإلسالم

  ج��لة وهي 

اس� لل��ة، وق�ل: هي ش��ة  ���ى:: قال اب� األث�� ق�له( ���ى للغ��اء):

ف�ها، وأصلها فعلى [��� أوله وس��ن ثان�ه] م� ال���، فل�ا ض�� ال�اء 

  ، انقل�� ال�اء واواً 

���ى هي ش��ة في ال��ة ���ي ال�اك� ال��� ت��ها مائة عام ال وق�ل 

  �ق�عها

فله  ها،ناوفي ذل� ��ارة لَ�� س���� الُغ��ة وُ���� على دی�ه في زم

   .���ى وُق�ة ع��

  تعق�ً�ا على ال��ی� �ق�ل ش�خ اإلسالم (اب� ت���ة): 

  ل�� مع�ى أن اإلسالم س�ع�د غ��ً�ا ه�:

ل أو ی��ك ال�ی�، ��ع�ى أن ال�� ���� مع ُأناس ی�ون  أن اإلن�ان ی���َّ

أن أح�اله وت��فاته غ���ة و��ا أوام�ه له� أوام� غ���ة ه� أن ی��ك دی�ه 

أن أهل ال�� ِقلة قل�لة (وه�ا إذا ما ُق�ِرن�ا �أهل ال�ا�ل)  �ال�غ�م� أجله�، 

لها إذا ما ت�ل� ات�اع ه�ه ت��ك ه�ه القلة دی�ها ن�ً�ا لغ�ا�ة ش� ���� أال

القلة ع� ال�ی� ال�� وما جاء م� ع�� هللا و��ا ُ��� هللا وعلى م�اد رس�ل 

  ،َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ هللا 
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ْسَالِم ِدیً�ا َفَلْ� ُ�ْقَ�َل ِمْ�ُه َوُهَ� ِفي اْآلِخَ�ِة ِمَ� { قال تعالى: َوَمْ� َیْ�َ�ِغ َغْ�َ� اْإلِ

   [آل ع��ان]})85(اْلَ�اِسِ��َ� 

ْسَالُم َوَما اْخَ�َلَف الَِّ�یَ� ُأوُت�ا اْلِ�َ�اَب ِإالَّ { قال س��انه: یَ� ِعْ�َ� �َِّ اْإلِ ِإنَّ الّ�ِ

ِ َفِإنَّ �ََّ َسِ��ُع  ِمْ� َ�ْعِ� َما َجاَءُهُ� اْلِعْلُ� َ�ْ�ً�ا َبْ�َ�ُهْ� َوَمْ� َ�ْ�ُفْ� ِ�آَ�اِت �َّ

  ع��ان] [آل})19اْلِ�َ�اِب (

ى ِبَها ِإْبَ�اِ��ُ� َبِ��ِه َوَ�ْعُق�ُب َ�ا َبِ�يَّ ِإنَّ �ََّ اْصَ�َفى {: جلَّ ذ��هقال   َوَوصَّ

یَ� َفَال َتُ��ُت�َّ ِإالَّ َوَأْنُ�ْ� ُمْ�ِلُ��َن (   [ال�ق�ة] })132َلُ�ُ� الّ�ِ

ُتَقاِتِه َوَال َتُ��ُت�َّ ِإالَّ َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا اتَُّق�ا �ََّ َح�َّ  { وقال ع� وجل:

  ][آل ع��ان})102( َوَأْنُ�ْ� ُمْ�ِلُ��نَ 

واآل�ات ال�اردة في ع�م ق��ل هللا س��انه أل� دی� غ�� اإلسالم ����ة في 

  ك�اب هللا س��انه، 

، َأنَّ َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه   َوَسلََّ�، َقالَ َعْ� ِ�َ�اِض ْبِ� ِحَ�اٍر اْلُ�َ�اِشِعيِّ

َأَال ِإنَّ َر�ِّي َأَمَ�ِني َأْن أَُعلَِّ�ُ�ْ� َما َجِهْلُ�ْ�، ِم�َّا َعلََّ�ِ�ي "َذاَت َیْ�ٍم ِفي ُخْ�َ�ِ�ِه: 

َیْ�ِمي َهَ�ا، ُ�لُّ َماٍل َنَ�ْلُ�ُه َعْ�ً�ا َحَالٌل، َوِ�نِّي َخَلْقُ� ِ�َ�اِد� ُحَ�َفاَء ُ�لَُّهْ�، 

َمْ� َعَلْ�ِهْ� َما َأْحَلْلُ� َلُهْ�، َوِ�نَُّهْ� َأَتْ�ُهُ� ا َ�اِ��ُ� َفاْجَ�اَلْ�ُهْ� َعْ� ِدیِ�ِهْ�، َوَح�َّ ل�َّ

َوَأَمَ�ْتُهْ� َأْن ُ�ْ�ِ�ُ��ا ِبي َما َلْ� ُأْنِ�ْل ِ�ِه ُسْلَ�اًنا، َوِ�نَّ َهللا َنَ�َ� ِإَلى أَْهِل 

اَ�ا ِمْ� أَْهِل اْلِ�َ�اِب، َوَقاَل: ِإنََّ�ا اْألَْرِض، َفَ�َقَ�ُهْ� َعَ�َ�ُهْ� َوَعَ�َ�ُهْ�، ِإالَّ َ�قَ 

 ِ�َ�، َوَأْنَ�ْلُ� َعَلْ�َ� ِ�َ�اً�ا َال َ�ْغِ�ُلُه اْلَ�اُء، َتْقَ�ُؤُه َناِئً�ا 
َ
َ�َعْ�ُ�َ� ِألَْبَ�ِلَ�َ� َوَأْبَ�ِلي

َلُغ�ا َرْأِسي َفَ�َ�ُع�ُه َوَ�ْقَ�اَن، َوِ�نَّ َهللا َأَمَ�ِني َأْن ُأَح�َِّق ُقَ�ْ�ً�ا، َفُقْلُ�: َربِّ ِإًذا َی�ْ 

ُخْ�َ�ًة، َقاَل: اْسَ�ْ�ِ�ْجُهْ� َ�َ�ا اْسَ�ْ�َ�ُج�َك، َواْغُ�ُهْ� ُنْغِ�َك، َوَأْنِفْ� َفَ�ُ�ْ�ِفَ� َعَلْ�َ�، 

 َواْ�َعْ� َجْ�ً�ا َنْ�َعْ� َخْ�َ�ًة ِمْ�َلُه، َوَقاِتْل ِ�َ�ْ� َأَ�اَعَ� َمْ� َعَ�اَك، َقاَل: َوأَْهلُ 
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ٌق ُمَ�فٌَّ�، َوَرُجٌل َرِح�ٌ� َرِق�ُ� اْلَقْلِ� ِلُ�ّلِ اْلَ��َِّة َثَال  َثٌة ُذو ُسْلَ�اٍن ُمْقِ�ٌ� ُمَ�َ�ّ�ِ

ِذ� ُقْ�َ�ى َوُمْ�ِلٍ�، َوَعِ��ٌ� ُمَ�َعفٌِّف ُذو ِ�َ�اٍل، َقاَل: َوأَْهُل ال�َّاِر َخْ�َ�ٌة: 

ِ��ُ� الَِّ�� َال َزْ�َ� َلُه، الَِّ�یَ� ُهْ� ِ��ُ�ْ� َتَ�ًعا َال َیْ�َ�ُغ�َن أَْهًال َوَال َماًال،  ال�َّ

َواْلَ�اِئُ� الَِّ�� َال َ�ْ�َفى َلُه َ�َ�ٌع، َوِ�ْن َدقَّ ِإالَّ َخاَنُه، َوَرُجٌل َال ُ�ْ�ِ�ُح َوَال 

اْلُ�ْ�َل َأِو اْلَ�ِ�َب » َوَذَك�َ « ُ�ْ�ِ�ي ِإالَّ َوُهَ� ُ�َ�اِدُعَ� َعْ� أَْهِلَ� َوَماِل�َ 

ْ�ِ��ُ� اْلفَ  اُش "َوال�ِّ اَن ِفي َحِ�یِ�ِه:  �َّ  »َوَأْنِفْ� َفَ�ُ�ْ�ِفَ� َعَلْ��َ «َوَلْ� َیْ�ُكْ� َأُب� َغ�َّ

  .)2865أخ�جه م�ل�(

لق� غ�� ال�ب س��انه وتعالى على �ل أهل األرض إال ال�ع� م� أهل 

ألنه� ت���ا ال��اب وال�ی� �ان�ا على دی� ال��ح��، فل�اذا مق�ه� هللا س��انه؟ 

وع��وا آلهة أخ�� م� دون هللا وحادوا ع�  (هللا ع� وجل) ال�ع��د ال��

  .الف��ة ال�ل��ة وج���ا ع� ال��ا� ال������

فعًال: اإلسالم غ��ً�ا ول�� الب� أن �عل� ال�اِس� على دی�ه في ه�ه الُغ��ة 

أن له أجٌ� ع���، و�ل�ا أح�َّ اإلن�ان �الغ��ة وشع� بها و�ل�ا حاول َم� 

ُیهاج��ه ��الم ��ُع� عل�ه ت�ُ�له خاصًة إذا جاء م� ح�له أن ی��ق�وه أو 

ال�ق����(زوج_أب�اء_أهل) فال�ق� في ه�ه ال�الة ���ن أصع� م�ا ل� جاء 

م� أش�اص ُغ��اء أو ل���ا م� األع�اء على قل� اإلن�ان، والغال��ة 

الُع��ى م� الُ�ل��م�� ُ�عان�ن م� ه�ا األم�، فأ� ش�� یل��م أو ُم��د 

�اء ����ة جً�ا م� دی� هللا وه� في ب�ا�ة االل��ام ( أم� م� أن �فعل أش

) فإنه ��� ه��م َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ أوام� هللا_ت���� س�ة م� س�� ال��ي 

  .ش�ی� جً�ا عل�ه و��ه��نه �أن له أم�ر غ���ة

ول���ب م�ل على ذل�: ش�� ُمق�م على ال�واج فقال ل�ع� أقار�ه أنه 

ز تلفاز في ب��ه ف�ا ه� رد فعل ه�الء ؟ س��ه��نه �ال���ن ل� ����� جها

 إذ ��� ���� م� غ�� تلفاز الب� أنه م���ن، ��� ت��ن ال��اة بال تلفاز
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أمام ال�فه  ال���(ه�ا م�ه� م� م�اه� الغ��ة) فال��م إن ل� ��ل� 

واالن�الل والُع�� وال��ل�الت واألفالم وال�مار ال�ف�ي والف�اد العقلي ال�� 

ال �عل�ه إال هللا ع� وجل ال�� �أتي م� وراء م�اه�ة ال��ل�الت واألفالم، 

قال ، اغ��� اإن�ان و�ن ل� ��اه� ه�ا ال�الل والف�� و����ع لل��ب أص�ح

ْ�ِ� َفِإْن َجاُءوَك َفاْحُ�ْ� َبْ�َ�ُهْ� َأْو َس�َّاُع�َن ِلْلَ�ِ�ِب َأكَّ { تعالى: اُل�َن ِلل�ُّ

وَك َشْ�ً�ا َوِ�ْن َحَ�ْ�َ� َفاْحُ�ْ� َبْ�َ�ُهْ�  أَْعِ�ْض َعْ�ُهْ� َوِ�ْن ُتْعِ�ْض َعْ�ُهْ� َفَلْ� َ�ُ��ُّ

  [ال�ائ�ة] })42ِ�اْلِقْ�ِ� ِإنَّ �ََّ ُ�ِ��ُّ اْلُ�ْقِ�ِ��َ� (

أن ���ة س�اع اإلن�ان ��ا جاء على ل�ان أهل ال�ف���:  مع�ى اآل�ة

ال�ا�ل و�ذا ما جاء ال�� فل� �ق�له وه�ا ه� ال�اصل  ی�ل��لل�ا�ل ف��ف 

إذا  ع�� أك�� ال��ل���(ك��ة س�اعه� لل��ب وال�ا�ل جعله� ال �ق�ل�ن ال��

س��عاب لل�� ع�� س�اعه وله�ا فإنه� ل�� س�ع�ه) ل�یه� حالة م� ع�م اال

  ه� الُق�رة على ال��ف�� ل�اذا؟ لق� �ُ�� س�اعه� لل�ا�لل�ی

(ت���ة  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ وم� عالمات ال�اعة ��ا أخ��نا ال��ي 

  .األش�اء �غ�� اس�ها)

وال�ال� أمام ه�ا ال�هاز(ال�اعي في األرض ف�اًدا) ی�� الفاسق�� 

على ال�لفاز ُ����ن وال�الل وما �فعل�نه م� ان�الل وف�اد و��ه�ون �ه 

ه�الء أ��ال ون��م وه�ه س��ة الغ�اء الع��ي وتل� س��ة ال�اشة الع���ة، 

فإذا �ان ه�الء ه� األ��ال ف�اذا ���ى ال��اه�ون في س��ل هللا؟ وح�لة 

الق�آن ماذا ُن���ه� ؟ �ل ه�ا ���ث �غ�ض ال�ع��ة على ال�اس وجعله� 

�ع�ف�ن س�� ل�ج�ده� في ال�ن�ا وال  في حالة م� ال��هان وال��ه وال��ُ�� فال

�ع�ف�ن ما هي األوام� ال��ل�ب م�ه� ت�ف��ها واالن��اد وال���ع لها ��ا 

  أنه� ال �ع�ف�ن ما هي مآالته� ه�ه مأساة ح����ة
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إن م��د ال�ل�س وال��� إلى أهل الف�اد ی�د� إلى ف�اد القل�ب و�ن ل� 

   .ال��� إل�ه� ُ�ف�� القل� ُ�ْ�َ�َ�ْع ل�ا �ق�له أهل ال�ا�ل إال أن م��د

الغال� األع� م� ال�اس ال��م ع��ما ی�ون ش�� ی�ف� دخ�ل جهاز م�ل 

ه�ا إلى ب��ه ی�ه��نه �ال��وذ وال���د ألنه �فعل أم� غ��� عل�ه� وخارج 

    .ع� ال�أل�ف �ال���ة له�، إذن ���ة س�اع ال��ب أد� إلى ع�م ق��ل ال��

ال��م إذا ت��ث�ا مع واح� م� ال��ل��� ال�ی� ����ون في ال��ارع ع� ال��ة 

   .فال اس��ا�ة وال ت��ی� َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ وال�ار وق�ل هللا وق�ل رس�له 

وخ�� دل�ل على ذل� ه� ال��� إلى أح�ال ال��ل��� ول��� في ال��ارع ما 

اء ال�اس�ات العار�ات_ آكل ب�� ش��( ��ل� على ال�قهى و��خ�_ ال��

ال��ا_آكل أم�ال ال�اس �ال�ا�ل_ وغ�� ذل� ال���� وال���� م� ال�ن�ب 

وال�عاصي ال�ي ی�ت��ها ال�اس) وال��ال ع�� رؤ�ة ه�الء ه�: هل ه�الء 

ال�اس �أح�اله� ه�ه ُم��ق�� أنه� إذا دخل�ا ق��ره� اآلن أنه� س��أل�ن في 

�اب ونار وج��� إلى ی�م ال��امة و�ما ق��ره� وس���ن ال����ة هي إما ع

   .ن���؟ ه�الء ال ُ���ق�ن ما ُ�قال

وال�ل�ل أ�ً�ا على ذل� ه�: جل�س ال�اس في الع�اء ال لالتعا� م� ال��ت 

ول�� ل��د الق�� وال��ا�ات وال�الم على ال�ن�ا واألع�ال واله�� والل�� 

  الع�اءوفالنة قال� وفالن ع�ل وه��ا، تل� هي أح�ال ال�اس في 

ف�ا ه� ال��� ال�� أد� إلى وص�ل ال��ل��� إلى ه�ه ال�الة م� ع�م 

  ت��ی� ال�� أ� أن ال�ها�ة س���ن إما إلى ج�ة و�ما إلى نار؟ 

ك��ة ال�ن�ب وال�عاصي واإلع�اض وس�اع ال�ا�ل واالح��اك �أهل ال�ا�ل 

وع�م اإلذعان لل��، �ل ه�ا مع ال�ق� ���ث شيء في القل� ال یل�ف� 

   .�ه ال�اس وه� أن القل�ب ُت��بإل

  وال����ة: 



7 
 

عل��ا أن ن���� األماك� ال�ي �قع ف�ها الف�اد وع�م ال�هاب إل�ها إال 

   .اض��اًرا

األس�اق وما ���ث ف�ها م� ت�اوزات فه�ا ��� وه�ا یلع� وه�ا  م�ال:

  (َواْلُ�َ�فُِّ� ِسْلَعَ�ُه ِ�اْلَ�ِلِف اْلَ�اِذِب)  ��لف أ��ان �ا�لة ل���ع ما ع��ه م� سلع

  في حال االض��ار ف��اٍن �ه�ا ال ��� أن ��ع ال��ء نف�ه ��ه إال

_م�ال: م�ال� ت�ألها الغ��ة وال����ة وتق��ع في ل��م ال��ل��� فال 

ی��غي ال��اج� ف�ها و�ذا ُأْجِ�� ال��� على ذل� فعل�ه أن ��ل� معه� 

ح�ى ال �قع ���ا �قع�ن ��ه إلى جان� م�اول�ه إ�قاف ما جل�ة الُ���ف� 

  ���ث م� أم�ر ُتغ�� هللا س��انه ل�اذا؟ 

ألن جل�ة ال��ء في م�ال� ت�ألها ال�عاصي ورؤ�ة أهل ال�عاصي وه� 

  ال.، �ع��ن هللا ع� وجل وه� ساك� مع�قً�ا أنه ب�ل� ���ن في أمان

ه هي ال���� ال�ي تأتي ل�� في أمان ألن القل� ُ���ب ت�ر��ً�ا، وه� 

دائً�ا م� �الب العل� ح�� أن ال�ع� م�ه� ��ع�ون �ف��ر فإذا ما وقف 

ال�اح� م�ه� لُ��لي فال ی�ر� ماذا �ق�ل، والقل� ُمغل�، وال�ال سيء ول� 

ی�قى إال ال��ه� ال�ارجي، الب� أن ��أل ال��� نف�ه ما ال�� َأْوَصَلِ� 

�ال� عل� �ع�ي على خ�� ����  إلى تل� ال�ال؟ وق� �ان ال�ف��ض أنه

ن�ً�ا ألنه مق�ل على دروس العل� و���� أن ���ع ع� ر�ه ف�ا ال�� أضاع 

كل ه�ا ال���؟ إنه ال�ل�س وس� أهل ال�عاصي، ف�ع��ة �ع� مع��ة 

   .أد� إلى اس�هانة ال�اس �ارت�اب ال�عاصي وال�ن�ب

ال �أخ�  في ح�� أن ال�ع��ة م�ألة خ���ة ألن هللا س��انه وتعالى ق�

   .الع�� �ال�ن� في ب�ا�ة األم� وه�ا م� م�� هللا �ه
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َوِ�ْذ َ�ْ�ُ�ُ� ِ�َ� الَِّ�یَ� َ�َفُ�وا ِلُ�ْ�ِ�ُ��َك َأْو َ�ْقُ�ُل�َك َأْو ُ�ْ�ِ�ُج�َك { قال تعالى:

  [األنفال] })30َوَ�ْ�ُ�ُ�وَن َوَ�ْ�ُ�ُ� �َُّ َ��َُّ َخْ�ُ� اْلَ�اِكِ��َ� (

ُب ِبَهَ�ا اْلَ�ِ�یِ� َسَ�ْ�َ�ْ�ِرُجُهْ� ِمْ� َحْ�ُ� َال { قال تعالى: َفَ�ْرِني َوَمْ� ُ�َ��ِّ

  [القل�] })45) َوُأْمِلي َلُهْ� ِإنَّ َ�ْ�ِ�� َمِ��ٌ� (44َ�ْعَلُ��َن (

(كل�ا أح�ث ه�ا الع�� مع��ة أح�ث هللا له  �ق�ل اب� ���� ال�ق��د:

  .نع�ة)

ال�ع��ة �ال�ع�ة ؟ ه�ا م� أش� أن�اع ف��� ���ن ذل�؟ هل ���� أن ُتقابل 

غ�� ال�ل�، أ� أن ���ن الع�� م��� على ال�ع��ة وال ُ�عاق� بل تأت�ه 

  .ال�ع�

  .أ� أمهاله� و�ع�ائه� ال�ق� أملي له�:

فإذا ما صاح� مع��ة الع�� ع�اء هللا ونع�ه عل�ه اع�ق� ه�ا الع�� أنه 

�ائ��� على على خ�� وه�ا ت��ر خا�ئ، ��ا أن َم� ی���ر أن ال

ال���� إلى هللا س��قل��ن في ال�ع� وس�����ن في ج�ة على األرض فه� 

  ُم��ئ، 

�َّاِس َأَش�ُّ َبالًء؟ َعْ� ُمْ�َعِ� ْبِ� َسْعٍ�، َقاَل: َقاَل َسْعٌ�: َ�ا َرُس�َل �َِّ َأ�ُّ ال 

ُیْ�َ�َلى اْلَعْ�ُ� َعَلى َقْ�ِر ِدیِ�ِه، َذاَك اْألَْنِ�َ�اُء، ُث�َّ اْألَْمَ�ُل، َفاْألَْمَ�ُل، َح�َّى "َقاَل: 

 َعَلى َقْ�ِر َذاَك 
َ
یِ� اْبُ�ِلي َوِ�ْن  -َوَقاَل َم�ًَّة: َأَش�ُّ َبالًء  - َفِإْن َ�اَن ُصْلَ� الّ�ِ

 َعَلى َقْ�ِر َذاَك 
َ
 - َوَقاَل َم�ًَّة: َعَلى َحَ�ِ� ِدیِ�ِه  - َكاَن ِفي ِدیِ�ِه ِرقٌَّة اْبُ�ِلي

 ِفي اْألَْرِض َقاَل: َف�َ 
َ
َوَما  - َ�ْعِ�ي  - ا َتْ�َ�ُح اْلَ�الَ�ا  َعِ� اْلَعْ�ِ�، َح�َّى َ�ْ�ِ�ي

)،س�� 4023)،س�� اب� ماجة(1555م��� أح��( ِإْن َعَلْ�ِه ِمْ� َخِ��َ�ٍة "

  )2398ال��م��(
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�ل�ا �ان االب�الء م� هللا  ف�ل�ا �ان لل��ء م�اًنا و�اًعا في دی� هللا ع� وجل

لع��ه أش�، فُ���لى ال��ء على ق�ر دی�ه ف�ل�ا �ان ل�� الع�� ق�ة في دی�ه 

كل�ا اب�لي على ه�ا الق�ر ح�ى ُی���ه ر�ه وُ�َ��ِّ�ه وُ�عِل�ه في م�ارج ال��ال 

في الف�دوس األعلى، ه�ه  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ وح�ى ��� نف�ه مع ال��ي 

   .�قة ما ���ث ألهل ال�ی� وال �ع�ها إال َم� �ان�ا �فقه�ن هي ح�

  

ال�اصل ألهل ال�عاصي أنه� في ف��ة، وح�ى ال �غ�� أهل ال�ی� به�الء 

ألنه أح�اًنا ن�� أن �ال� العل� وال�ائ� على ���� اله�� ع��ما ���� 

ال��ال� و���ع ال��� ث� ��� نف�ه وق� ضاق� �ه ال�ن�ا ���� أن ُ�ف�� 

ب�الءات ت��ل ل�اذا وأنا قائ� ��اعة هللا ومل��م ��ا ش�عه هللا أج� �ل ه�ه اال

  علي ه��ا في ح�� أن أهل ال�عاصي ی�قل��ن في ال�ع�؟ 

  

ه�ا ���ث لل�ع� م� أهل ال�ی� �الب العل� (م�ًال) شيء م� االض��اب 

ل�� ل��ه ال�ص�ل إلى م�حلة ال�� لَ��  اح��الواالخ�الج في القل�ب مع 

  عل�، 

   أن� أیها ال�ائع ألن� �ائع ت��ل عل�� ال��ائ� أت�رون ل�اذا؟

ألن م�ان أهل ال�ی� ل�� ه�ا بل أن م�انه� ه�اك في اآلخ�ة ح�� ج�ة 

ع�ضها ال��اوات واألرض، ل� ُی�د هللا ع� وجل له� أن ��ع�وا أو ُی�ع��ا 

في ال�ن�ا، ه�ه ال�ن�ا ال ُت�ِ�ل �ال���ة ألهل ال�ی� إال م�حلة �ال� م�تها أو 

ت���� لل�ائع�� قُ��ت ف��ق�عها اإلن�ان ث� یلي ذل� ج�ات ع�ن ال�ي 

ال�اغ��� ف�ها وال�اع�� لها سع�ها، أما العاصي والفاس� وال�ال� والقاتل 

فل�� له في اآلخ�ة م� خالق، و�ال�الي فال ��� أن ���ن ال�ائع على 
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نف�ه ألن في اب�الئه إرادة هللا ع� وجل له م�انة في ال��ة ما �ان ل��لغها 

  �ع�له 

َما َیَ�اُل الَ�َالُء ": اَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َقاَل: قَ 

 "ِ�الُ�ْ�ِمِ� َوالُ�ْ�ِمَ�ِة ِفي َنْفِ�ِه َوَوَلِ�ِه َوَماِلِه َح�َّى َیْلَقى �ََّ َوَما َعَلْ�ِه َخِ��َ�ةٌ 

)، ال����رك على ال������ 2924)،ص��ح اب� ح�ان(2399س�� ال��م��(

  .)7879لل�اك�(

  

  الب� أن ُ��اب اإلن�ان في ماله أو ول�ه أو ص��ه فل�اذا ���ث ه�ا؟ 

ح�ى یلقى هللا وما عل�ه خ���ة : فُ���ى �ل ال�ن�ب وال��ا�ا و�غف�ها هللا 

ع� وجل به�ه االب�الءات ال����ة ال����ة جً�ا إذا ما ُق�رن� بل�لة واح�ة في 

ع�ا�ات ال�ن�ا واب�الءاتها وم�ائ�ها ال الق�� ومع ُ�ل�ة الق�� وع�ا�ه، ف�ل 

  .ت�او� ع�اب ل�لة واح�ة في الق�� أو الُ��� في ال�ار ساعة

  عل��ا أن نفه� ه�ه ال�عاني ح�ى ن����ع أن ن��� إلى هللا على ����ة

ُقْل َهِ�ِه َسِ��ِلي َأْدُع� ِإَلى �َِّ َعَلى َ�ِ��َ�ٍة َأَنا َوَمِ� اتََّ�َعِ�ي { قال تعالى:

ِ َوَما َأَنا ِمَ� اْلُ�ْ�ِ�ِ��َ� (      [ی�سف]})108َوُسْ�َ�اَن �َّ

في  ال����ة ت�عل ال��� إلى هللا ���ن ���أن��ة نف� وان��اح ص�ر وه�وء

العقل ورزانة في الف��، وح�اة مع هللا ل�� ف�ها تع� أو ُم�غ�ات و�ذا ما 

��ن رفًعا ل�رج�ه في ن�ل االب�الء ی�لقاه الع�� و�فه� رسالة ر�ه إل�ه فق� �

   .ال��ة واالرتقاء ف�ها

 �َُّ َعْ�ُه: َأنَّ َرُس�َل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه  
َ
اِعِ��ِّ َرِضي َعْ� َسْهِل ْبِ� َسْعٍ� ال�َّ

ْنَ�ا َوَما َعَلْ�َها، َوَمْ�ِضُع «َوَسلََّ�، َقاَل:  ِرَ�اُ� َیْ�ٍم ِفي َسِ��ِل �َِّ َخْ�ٌ� ِمَ� ال�ُّ

ْوَحُة َیُ�وُحَها الَعْ�ُ� ِفي  ْنَ�ا َوَما َعَلْ�َها، َوال�َّ َسْ�ِ� َأَحِ�ُ�ْ� ِمَ� الَ��َِّة َخْ�ٌ� ِمَ� ال�ُّ

ْنَ�ا َوَما َعَلْ�َها ِ، َأِو الَغْ�َوُة َخْ�ٌ� ِمَ� ال�ُّ   )2892( أخ�جه ال��ار� »َسِ��ِل �َّ
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س���� ؟ ال ومه�ا �ال ع��ه ف�� أن ال��م� ���� في ال�ن�ا ال�اه�: 

   .��او� شيء

َالَة َوآُت�ا { قال تعالى: َأَلْ� َتَ� ِإَلى الَِّ�یَ� ِق�َل َلُهْ� ُ�فُّ�ا َأْیِ�َ�ُ�ْ� َوَأِ��ُ��ا ال�َّ

َكاَة َفَل�َّا ُ�ِ�َ� َعَلْ�ِهُ� اْلِقَ�اُل ِإَذا َفِ��ٌ� ِمْ�ُهْ� َ�ْ�َ�ْ�َن ال�َّاَس َ�َ�ْ�َ�ِة �َِّ َأْو  ال�َّ

ْ�َتَ�ا ِإَلى َأَجٍل َقِ��ٍ� ُقْل َأَش�َّ  َخْ�َ�ًة َوَقاُل�ا َر�ََّ�ا ِلَ� َ�َ�ْ�َ� َعَلْ�َ�ا اْلِقَ�اَل َلْ�َال َأخَّ

ْنَ�ا َقِل�ٌل َواْآلِخَ�ُة َخْ�ٌ� ِلَ�ِ� اتََّقى َوَال ُتْ�َلُ��َن َفِ��ًال (   [ال��اء] })77َمَ�اُع ال�ُّ

وال وزن له إذا ما ُق�ِرن ��ا �الفعل في ال�ن�ا م�اع ول��ه قل�ل فال ���ة 

ف���ى " َوَسلَّ�َ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه ی���� ال�ائع م� ن��� م��� ول�ل� قال ال��ي 

  ".للغ��اء

اِلَ�اِت ُ��َ�ى َلُهْ� َوُحْ�ُ� َمآٍب { :�ق�ل جلَّ ِذ��ه  الَِّ�یَ� آَمُ��ا َوَعِ�ُل�ا ال�َّ

  [ال�ع�] })29(

ح�� م�جع، م��لة ودرجة عال�ة وم�جع ح�� أع�ه هللا  ح�� مآب:

  .س��انه وتعالى ل��اده ال�ال���

�ی�ه وجهاده نف�ه م� أجل هللا س���ن أج�ه ت���ه بف�عاناة الع�� في دن�اه و 

ع��� وعاٍل جً�ا و����ه أن ���ن مع ال�ا�ق�� األول�� ال�هاج��� واألن�ار 

وأن ت��ن م��ل�ه �ع� األن��اء وأن ���ن م���ه ه� ج�ة ال�ح�� وف�ق �ل 

  س��انه وتعالى،  هللا ال����ه�ا ����ه أن ی�� وجه 

�ع� ول�� ال���لة أن ال�ن�ا وال�ه�ات  تل� ِمَ�ْ� وِنع� تعل� �ع�ها ف�ق 

وِقلة االح��اك �ال�ال��� جعل� ال�ق�� في أم� اآلخ�ة ض��� ن�ًعا ما 

   .ع�� ال���� م� ال�اس
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َ�ا َأیَُّها ال�َِّ�يُّ َحْ�ُ�َ� �َُّ َوَمِ� اتََّ�َعَ� ِمَ� اْلُ�ْ�ِمِ��َ� { قال س��انه وتعالى:

  [األنفال] })64(

هللا أن� وَم� مع� م� ال��م��� أن هللا �ا���،  أ�: ����� �ا رس�ل

فاإلن�ان إذا �ان مع هللا ف�اذا ی�ق�ه أو ��غله وم� أ� شيء سُ�عاني 

(ص�ة_ مال_أوالد) �ل ه�ه األش�اء مع ُح�� ال���ل على هللا ��ُهل 

أم�ها، فال��ض �أت�ه م� ع�� هللا وه� راٍض، والفق� جاءه �ق�ر هللا وه� 

الد فله ما أع�ى وله ما أخ� وه� راٍض، ال��م� إذا ما راٍض، وأخ� األو 

   .كان مع هللا فال إش�ال�ة ل��ه ُم�لًقا

��ا رس�ل هللا ال ت��ن م� �� االهانات واألذ� ال�� الق��ه م� أهل� فا� 

  ع�� ه�ا األذ� وس����ك وسُ�ِع�ك وق� �ان، فعادكا��� ه�ا اله� و 

  

����ه أن ناص�ه  وال���م والُ�ِع� له  ْ�ِه َوَسلَّ�َ َصلَّى ُهللا َعلَ إذن ال���ع لل��ي 

والُ��افع ع�ه  والُ���� ألم�ه في ال�ن�ا واآلخ�ة ه� رب العال��� ول�� أحٍ� 

س�اه فأ� اب�الء ُ��او� ه�ه ال�ع� ؟ وأ� م�ائ� ت�او� ه�ا الف�ل؟ وأ� 

ى ه� ال��ارث ُتعادل ه�ه ال��َّة الع���ة ؟ وهي أن ���ن هللا س��انه وتعال

   .ولي الع�� و�ا��ه وناص�ه والُ��افع ع�ه

ِإنَّ �ََّ ُیَ�اِفُع َعِ� الَِّ�یَ� آَمُ��ا ِإنَّ �ََّ َال ُ�ِ��ُّ ُ�لَّ َخ�َّاٍن َ�ُف�ٍر { قال تعالى:

  [ال�ج] })38(

ع��ما ُی�رك اإلن�ان �ل ه�ه ال�ع� وتل� ال�عاني فإنه ح�� ت��ل عل�ه 

حالة م� ال��أن��ة وال����ة ألن َم� ُی�افع ع�ه ال��ائ� ُ�قابلها وه� في 

   .ه� رب العال���
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فإذا �ان ه�اك ش�� له ق��� أو جار م� ذو� ال�ف�ذ أو ال��اص� 

وت��ث له م��لة فإنه ���ن في حالة م� ال��أن��ة ن�ً�ا الع��اده عل�ه في 

حلها ف�ا ه� ال�ال إذا �ان الُ��افع ع� الع�� ه� مل� ال�ل�ك ش�� أن 

��ن م� ال��م���، وم�ى �ان م� ال��م��� فإن األمة ل� اج��ع� على �

  .أن ���وه ��يء فل� ��ل�ا إلى ذل�

ال��م� ال�� ال�� ���� زم� الغ��ة وُ��رك ه�ه األق�ال ع� هللا ورس�له 

  .����� قل�ه

َل اْلِ�َ�اَب َوُهَ� {قال جلَّ ِذ��ه :   �َُّ الَِّ�� َن�َّ
َ
اِلِ��َ� ِإنَّ َوِل�ِّي َیَ�َ�لَّى ال�َّ

  [األع�اف]   })196(

  ه� ال�� ی��لى أم� اإلن�ان وشأنه و�ل ما ی�عل� �ه م� أم�ر  ال�لي :

الُ��افع ع� الع�� ال��م� ه� هللا ال�� ن�ل ال��اب وه� �ا��ه إذا �ان م��ع 

�قى �ع� ��ا أنه س��انه ی��لى ال�ال��� ف�اذا ی َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ لل��ي 

  كل ه�ا؟

(سعة رزق_أوالد_م�ع ��ل أش�الها) فال  ومه�ا ن�� م� أح�ال أهل ال�ن�ا 

ی��غي أن یه�� القل� ع�� رؤ�ة أح�ال ه�الء وم�ا��ه� ال���ان�ة وال�ي 

ْ�َ�اُن َفَأْنَ�اُهْ� ِذْ�َ� �َِّ { ز��ها ال���ان ألهله وح��ه اْسَ�ْ�َ�َذ َعَلْ�ِهُ� ال�َّ

ْ�َ�اِن ُهُ� اْلَ�اِسُ�وَن ُأوَلِ�َ�  ْ�َ�اِن َأَال ِإنَّ ِحْ�َب ال�َّ ِحْ�ُب ال�َّ

  [ال��ادلة]})19(

ح�ب ال���ان ال�ی� تع�ل�ا وأرادوا أن ���ن ن���ه� م� العاجل ف����ا 

اآلجل ففازوا �ال�ه�ة ول�� �ق�� ال�ق�ة، ث� ت�ه� �ل ه�ه ال�ه�ات ال�ي 

ل وال���� وال�اه �لها أم�ر ت�ه� كان�ا ی�هاف��ن عل�ها، فاألم�ال وال��ا

وح�� ی�خل ال��ء ق��ه ���ن وح�ً�ا وال ی�قى معه إال ما ق�م� ی�اه و��قى 
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ال��اب في ی�م مق�اره خ���� ألف س�ة، ف�اذا س�ق�ل ل�ب العال��� ؟ 

  ل�اذا ل� تل��م �أوام� هللا؟ 

ال�ي  ول� �����ع أ� واحٍ� م�َّا أن ی�َّعي ع�م العل� فلق� �ات� ال�سائل

ی��ف� بها ال�ص�ل لل�عل�مة م�احة لل���ع (الف�ائ�ات_وسائل ال��اصل 

  االج��اعي_ال���)، 

ومع ت�اف� ه�ه ال�سائل لل�ع�فة ��أ� شيء س�ع��ر الع�اة ل��ه� س��انه 

وتعالى؟ ف�ا ه� ال�انع ال�� م�عه� ع� االم��ال لألم� واالج��اب لل�هي 

   .�وال�ق�ف ع�� ح�ود هللا ؟ ال ع�ر ألح

� �الع�وة ال�ثقى واع��� ���ل هللا فإنه س���� في  ول�ل� فإن �ل َم� ت��َّ

  ال�ن�ا واآلخ�ة     

وال��اة في ال�ن�ا م�لها القل� ول�� ال�اه�(فال�عادة م�لها  :في ال�ن�ا

القل� ول�� ال�اه�) وأك�� دل�ل على ذل� أن أص�اب األم�ال وال��ال 

وال�ی� �����ن في رغٍ� م� ال��� وال��ارة (أورو�ا_أم���ا) ه�الء �فار 

ول�� ل�یه� أ� م�اكل م�ا نعاني م�ه ن�� م� م��الت(ال��افة_ 

ل_ال�ق�م) و�ال�غ� م� ذل� فإن أك�� ن��ة ان��ار م�ج�دة في ال�واج_ال�ا

  ه�ه ال�ول ح�ى أنه ق�ل أن �ل عائلة في أم���ا لها ���� نف�ي، 

ف�ع ال��ال وال��ارة وال�ق�م وال�ال وال��افة والُ�قي ال�� ی��ع� �ه ه�الء 

   فل�اذا؟إال أن أعلى ن��ة ان��ار ت�ج� ب�� ه�الء 

روح وج��، فال�اف� والعاصي والغافل غفل�ا ع�  ألن اإلن�ان م�ل�ق م�

م�ألة سعادة ال�وح ور���ا إلى م�ألة سعادة ال���، لق� ت��روا أن إسعاد 

ال��� ��ه إسعاد لل�وح، ه�ا ت��ر خا�ئ وفه� غ�� ص��ح ألن ال��� 

    .له أس�اب لل�عادة ت��لف ع� أس�اب سعادة ال�وح



15 
 

_إع�ائه �فای�ه م� ال��ل ال�ي ف�عادة ال��� ت��ن في (�عام_ش�اب_راحة

  .ُته��ه لل��اة)

في ح�� أن سعادة ال�وح ال ���� تأتي إال إذا قام� ��ا ُخلق� له، فإذا 

أتي ال��ء �األم� ال�� ُخل� م� أجله فإن ال�وح س�ف ت�ع� و�ن ل� �أِت 

به�ا األم� فل� ت�ع� ال�وح أبً�ا وح�ى ل� أوتي م� ُس�ل ال���� ما ل� ��� 

  غ��ه، ل�� أح� 

ال��م� �ا� ال ی���� �ال�غ� م� �ل ال���الت وال��ائ� ال�ي ���اها 

  ل�اذا؟

ألن ه�اك ات�ال ب��ه و��� خالقه وألنه ح�� ���� و��ع وجهه على 

األرض ل���ح ر�ه و�ق�ل س��ان ر�ي األعلى فإن هللا س��انه ُی��ل عل�ه 

ل سعادة و�ن �ان ال ی�اها إال أن َم� معه ال�ل�ارات ال  �����ع أن ی���َّ

    .عل�ها

ه�اك �ع� ال��غ�ات ال�ي تقابل ال��ل� ول�� ال�عاناة أو الع�اب  �الفعل:

ال�� یلقاه ع�اب ���� ال��� ال ال�وح، فال�وح ال تع�ب بل أنها في 

   .سعادة و��أن��ة وراحة

وما ُ�قابل ال��ل��� ال ُ�قال ع�ه أنه م��الت ول�� ُ�قال أنها م�قة، م�قة 

ة ض�� ال�زق، م�قة م� اب� عاق، م� زوج أو زوجة ال ی�عامل أو ال ن���

  ت�عامل ��ا ُی�ضي هللا، 

أت�رون ل�اذا ُ�قال أن ال��ل� ل�� ل��ه م��لة؟ ألن ال�ن�ا ل��� م�انه 

   .ول�ل� فهي ال تع��ه

ع��ما ُ��اف� ش�� إلى بل� آخ� إلن�از ع�ل أو مه�ة ما  م�ال ذل�:

  ����ه م�قً�ا إلى أن ی�جع إلى م�انه األصليو���� أن ���أج� م�ان ل
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فهل ل� رأ� أن ه�ا ال��ان ال���أج� ���اج إلى إصالحات( �ه��اء 

_ن�ارة_ س�اكة) س���ن ل��ه م��لة و���� ع� َم� ُ��لح له ه�ه األش�اء 

أم أنه س���� ��ه على حاله و��ا ه� إلى أن ت��هي م�ته ��ه ث� ی�جع إلى 

�� ل��ه م��لة ول��ها م�قة ألنه ق� ی��� اس���ام م�انه األصلي؟ ال. ل�

(و��ل� ه� حال أهل ال�ن�ا)  ه�ه األش�اء وال �ع�ف، وه�ا ه� الف�ق ب��ه�ا

فه�اك م�غ�ات وتع� ول��ها ل� ت�وم فهي م�ه�نة ب�ق� �قاء الع�� في 

ال�ن�ا فإذا رحل ع�ها زال� ه�ه ال��غ�ات وه�ا ال�ع�، ومه�ا �ان� ل��ه 

�غ�ات �����ه أنه ع��ما �أت�ه ال��ت وه� �ق�ل ال إله إال هللا م� ه��م وم

  فإن مآله س���ن ال��ة، أما أهل ال�ن�ا فه� َم� ُ�عان�ن م� ال��اكل

(صاح� ال�ل�ارات_مل�ة ال��ال ال�ي ت��ف م� ج��ها أك�� م�ا ت�ُ��_ 

   .م���س العقل وال����ة)

فالب� أن ُ���� ال�اس �ع� عل��ا أن نعل� أن ال�ن�ا دار اب�الء و�ال�الي 

ال��ور ف�ل� ُس�� ��ن�ة، ف�� س�� هللا ع� وجل في ��اده وفي ال�ن�ا أن 

���ن في ه�ه ال�ن�ا ال�� ��ا أن ف�ها ال���، و� على ��اده م� الِ�ع� 

ال���� وال�� ال�� ُ���� ال��ل� إذا ما ُق�ِرن �ال�ع� والف�ل فإنه ال ُ��او� 

  شيء

�اه�ة س�قة األع�اء ال����ة وق� وصل� أث�ان ه�ه ان���ت اآلن  :م�ال

األع�اء إلى أرقام فل��ة فلق� وصل ث�� ال��� وح�ه إلى(مل��ن دوالر) 

و��ا �اقي األع�اء ف�� مل�ار ���لها اإلن�ان وه� ال یل�ف� إل�ها؟ �ل ه�ه 

   .ِنَع�
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اآلخ� فإن �ان ه�اك ش� واب�الء وه� وغ� وشقاء إال أن ه�اك على ال��ف 

وا ِنْعَ�َ� { ع� ال ُت��ى لق�له تعالى:ن َوآَتاُكْ� ِمْ� ُ�ّلِ َما َسَأْلُ�ُ��ُه َوِ�ْن َتُع�ُّ

ْنَ�اَن َلَ�ُل�ٌم َ�فَّاٌر (                          [إب�ا���]})�34َِّ َال ُتْ�ُ��َها ِإنَّ اْإلِ

م� الُ��ال أن ���ي ال��اد نع� هللا عل�ه�، و�ال�غ� م� ال��ائ� 

واالب�الءات ال�ي ُت��� ال��اد إال أنه� ُم������ �ال�ن�ا و�ال�الي فعل��ا أن 

االب�الءات ال�ي ت��ل على ال��ل� ألص�ح  هن���ل ل� ل� ��� في ال�ن�ا ه�

   .حاله م�ل حال ال�اف�

إذن ف�� نع� هللا س��انه على ال��اد أن ی��ل�ه� ل�اذا؟ ح�ى ال ی�����ن 

، فاإلن�ان إذا وج� ال�احة في م�ان فإنه ��ل ��ه وال �ال�ن�ا وال ی�����ن بها

ی��� أن ُ�فارقه، ف��غ�ات ال�ن�ا ت��� على ال��م� ح�ى ال ی���� بها 

و������ م� أجل الُ�ْ�َ� ف�ها بل ���ن ه�ه ه� اآلخ�ة وما َ�ُعْ� لها م� 

  أع�ال، 

ول��  ول�� مع�ى ه�ا أن ����ع اإلن�ان ع� األخ� �أس�اب ال��اة في ال�ن�ا

ال�ق��د ه� ع�م تعل� القل� به�ه األش�اء ل�اذا ؟ ألنه غ��� في ه�ه 

    .ال�ن�ا

 �َُّ َعْ�ُهَ�ا، َقاَل: َأَخَ� َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا  
َ
ِ ْبِ� ُعَ�َ� َرِضي َعْ� َعْ�ِ� �َّ

ْنَ�ا َ�َأنََّ� : «َعَلْ�ِه َوَسلََّ� ِ�َ�ْ�ِ�ِ�ي، َفَقالَ    .»َغِ��ٌ� َأْو َعاِبُ� َسِ��لٍ ُكْ� ِفي ال�ُّ

  

َ�اَح، َوِ�َذا َأْصَ�ْ�َ� َفَال « َوَ�اَن اْبُ� ُعَ�َ�، َ�ُق�ُل: ِإَذا َأْمَ�ْ�َ� َفَال َتْ�َ�ِ�ِ� ال�َّ

ِ�َ� ِلَ�َ�ِضَ�، َوِمْ� َحَ�اِتَ� ِلَ�ْ�ِت�َ    »َتْ�َ�ِ�ِ� الَ�َ�اَء، َوُخْ� ِمْ� ِص�َّ

  )6416أخ�جه ال��ار�(

إلى بلٍ� ال �ع�ف ��ه أح� وال �ع�فه ��ه أح� وسار في  ل� أن ش�ً�ا ساف�

أح� ش�ارع ه�ا ال�ل� ُت�� ��� س���ن حاله وه� ��ف�ده ه��ا؟ س���ي وه� 
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في حالة م� ال��ف وال��ُق� وال���� وال�� في �ل َم� �ق��ب م�ه فه� 

ال ی�ر� ماذا ُی��� م�ه، �ل ه�ا ���ث م�ه ألنه غ��� ول�� في بل�ه و��ا 

ی�جع إلى ال��� ال�� قام ب�أج��ه في ه�ا ال�ل� فإنه ���ن خائًفا م�  ع��ما

أ� شيء ���ث وله�ا فإنه ���� في حالة م� ع�م ال���ن وال��أن��ة فه� 

  غ��� واألصع� م� ذل� ه� عاب� ال���ل، 

فعلى ال��ل� أن ���ن في ال�ن�ا  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ وه�ا ه� أم� ال��ي 

كالغ��اء أو عاب�� ال���ل واألخ�� حاله أصع� ألنه �ُ�� ُم��د م�ور على 

  ال����

�ال�ی� ال�� ودعا ال�اس إل�ه  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ ع��ما جاء ال��ي  

فأذع� ال��ا�ة رضي هللا ع�ه� ألوام�ه ودخل�ا في دی� هللا أف�اًجا، وح�� 

اض�هاد ق��� له� هاج� ف��ٌ� م�ه� إلى ال���ة فاس�ق�له� ال��اشي زاد 

ث�ه ع� ال�ی� ال��ی�  وس�ع م�ه� وَرحَّ� به� في بالده وأسل� �ع�ما ح�َّ

َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه فأك�مه� وأع�ه� فل�ا رجع�ا إلى ال��ی�ة وعل��ا به��ة ال��ي 

َصلَّى ح�ى ���ن�ا ���ار ال��ي إلى ال��ی�ة فقام�ا �اله��ة إلى ال��ی�ة  َوَسلَّ�َ 

 َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ فاس�ق�ل أهل ال��ی�ة أص�اب ال��ي  ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ 

 َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ اس���اًال حافًال و�ان�ا في غا�ة ال�عادة ألن رس�ل هللا 

ِفع شأنه� وِذ��ه� ال�ن�ا واآلخ�ة ورُ  في كان ب��ه� فأك�مه� هللا ع� وجل

  .وت�ضى ع�ه� ر�ه� في أك�� م� م�ضع في الق�آن

ُل�َن ِمَ� اْلُ�َهاِجِ��َ� َواْألَْنَ�اِر َوالَِّ�یَ� اتََّ�ُع�ُهْ� { قال تعالى: اِ�ُق�َن اْألَوَّ َوال�َّ

 �َُّ َعْ�ُهْ� َوَرُض�ا َعْ�ُه َوأََع�َّ َلُهْ� َج�َّاٍت َتْ�ِ�� َتْ��َ 
َ
َها اْألَْنَهاُر ِ�ِإْحَ�اٍن َرِضي

   [ال���ة]})100َخاِلِ�یَ� ِف�َها َأَبً�ا َذِلَ� اْلَفْ�ُز اْلَعِ��ُ� (
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فلق� اج��ع على ال��ا�ة ال�قاء وال�ع� واآلالم واب�الءات ال�ن�ا وه�ا �له 

ش� إال أن ال�ع�ة �ان� ع���ة، ��ف�ه� أن مل� ال�ل�ك ت�ضى ع�ه� في 

ق�أ ال��ل� اآل�ات فإنه �ق�ل رضي هللا ق�آن ُی�لى إلى ی�م ال��امة و�ل�ا 

  .ع�ه� فأ� ف�ٍل ه�ا وأ� ع�اء وم�َّة و��م ُ�عادل ه�ا الع�اء ؟ ال شيء

   

�� �ان� م�ة ما القاه ال��ا�ة م� تع� وع�اء وشقاء وأذ�  وال��ال:

واض�هاد وسل� أم�اله� وه��ه� ل��اره�؟ لق� �ان� م�ة ال�سالة ثالثة 

ة �ه�ه ُ��او� ما ناله ال��ا�ة م� ف�ل وع��ون عاًما فهل ع�اء م�

وخ��، و��ا ه� حال ال��ل� ال�ائع ع��ما ��� نف�ه في ال��ة ف�� �ان� 

م�ة ت��ه وشقائه في ال�ن�ا مقارنًة ��ا ی����ه م� ال���� ال���� في ال��ة؟ 

ال��ة ع�ضها ال��اوات واألرض أع�ت لل��ق�� ح�� ال�عادة األب��ة 

  .ي وال ت�ف� ع� ال������ ف�هاال��م��ة ال�ي ال ت��ه

  

، َوَأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َعِ� ال�َِّ�يِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َقاَل:  َعْ� َأِبي َسِع�ٍ� اْلُ�ْ�ِر�ِّ

�ا َفَال َتْ�َقُ��ا َأَبً�ا، َوِ�نَّ َلُ�ْ� َأْن َتْ�َ�ْ�ا َفَال " ُیَ�اِد� ُمَ�اٍد: ِإنَّ َلُ�ْ� َأْن َتِ��ُّ

َتُ��ُت�ا َأَبً�ا، َوِ�نَّ َلُ�ْ� َأْن َتِ��ُّ�ا َفَال َتْهَ�ُم�ا َأَبً�ا، َوِ�نَّ َلُ�ْ� َأْن َتْ�َعُ��ا َفَال َتْ�َأُس�ا 

: َفَ�ِلَ� َقْ�لُ َأَبً�ا "  َوُن�ُدوا َأْن ِتْلُ�ُ� اْلَ��َُّة ُأوِرْثُ�ُ��َها ِ�َ�ا ُ�ْ�ُ�ْ� {ُه َع�َّ َوَجلَّ

  )2837أخ�جه م�ل�(. ]43[األع�اف: }َتْعَ�ُل�نَ 

 �َُّ َعْ�ُه، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: 
َ
َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

َل ُزْمَ�ٍة َیْ�ُخُل�َن الَ��ََّة َعَلى ُص�َرِة الَقَ�ِ� َلْ�َلَة الَ�ْ�ِر، ُث�َّ الَِّ�یَ� َیُل�َنُهْ� « ِإنَّ َأوَّ

ُ��َن، َوَال  َ�اِء ِإَضاَءًة، َال َیُ��ُل�َن َوَال َیَ�َغ�َّ َعَلى َأَشّ�ِ َ�ْ�َ�ٍ� ُدرِّ�ٍّ ِفي ال�َّ

اُ�ُهُ� ال�ََّهُ�، َوَرْشُ�ُهُ� الِ�ْ�ُ�، َوَمَ�اِمُ�ُهْ� اَألُل�َُّة َیْ�ِفُل�َن َوَال َ�ْ�َ�ِ�ُ��َن، َأْم�َ 
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�ِ� َوَأْزَواُجُهُ� الُ��ُر الِع�ُ�، َعَلى َخْلِ� َرُجٍل َواِحٍ�، َعَلى  اَألْنُ��ُج، ُع�ُد ال�ِّ

َ�اءِ    )3327أخ�جه ال��ار�( »ُص�َرِة َأِب�ِهْ� آَدَم، ِس�ُّ�َن ِذَراًعا ِفي ال�َّ

ِ ْبِ� َ�ْ�ٍ�، َعْ� َأِب�ِه، َأنَّ َرُس�َل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َعْ� َأِبي  َ�ْ�ِ� ْبِ� َعْ�ِ� �َّ

َفٍة، َعْ�ُضَها ِس�ُّ�َن ِم�ًال، ِفي «َوَسلََّ� َقاَل:  ِإنَّ ِفي الَ��َِّة َخْ�َ�ًة ِمْ� ُلْ�ُلَ�ٍة ُمَ��َّ

�َ�، َ�ُ��ُف َعَلْ�ِهُ� الُ�ْ�ِمُ��َن، َوَج�ََّ�اِن ِمْ� ُكّلِ َزاِوَ�ٍة ِمْ�َها أَْهٌل َما َیَ�ْوَن اآلَخ�ِ 

ٍة، آِنَ�ُ�ُهَ�ا َوَما ِف�ِهَ�ا، َوَج�ََّ�اِن ِمْ� َ�َ�ا، آِنَ�ُ�ُهَ�ا َوَما ِف�ِهَ�ا، َوَما َبْ�َ� الَقْ�ِم  ِف�َّ

أخ�جه  »�َِّة َعْ�نٍ َوَ�ْ�َ� َأْن َیْ�ُ�ُ�وا ِإَلى َر�ِِّهْ� ِإالَّ ِرَداُء الِ�ْ�ِ� َعَلى َوْجِهِه ِفي جَ 

  .)2838) واللف� له، أخ�جه م�ل�(4879ال��ار�(

  ف�� دفع�ا في مقابل �ل ه�ا ال���� ؟أق�امه� ال��� ت�أ 

إذن األم� ����� أن ���� ال��ء غ��ً�ا ومع الغ��اء ح�ى ُی�ع� مع 

   .الغ��اء وُ���� معه� ألن تل� هي وص�ة رس�ل هللا ألم�ه

�الغ��اء أو عاب�� ال���ل و�ال�الي فال�اج� أن ال لق� أوصانا أن ن��� 

  .ت�ف� ع�َّا ه�ه الغ��ة ح�ى ن��� ونف�ز ��ل ه�ا ال���

   .ال��ب على ال�ی� ش�ی�ة و�أبى هللا إال أن ی�� ن�ره

أع�اء ال�ی� أرادوا ه�م ه�ا ال�ی� ع� ���� إضالل أت�اعه ف�ل��ا عل�ه� 

وف�� وان��اف)إلف�اد ال��اب ال�ه�ات م� ناح�ة (كل��ات_ع��_أفالم 

( َم� قال أن ه�اك ع�اب في الق��  والف��ات، وال��هات م� ناح�ة أخ�� 

_ال��ار� ه� رجل ون�� رجال_أب� ه���ة ��ا و��ا) لل����� في ال�ی�، 

و�أبى هللا إال أن ی�� ن�ره ول� ��ه ال�اف�ون ومه�ا فعل�ا فإن�ا ن�� أن 

   .أت�اع ُج�داإلسالم ی���� �ل ی�م و��خل ��ه 

أن ال��ب على أت�اع ه�ا ال�ی� ش�ی�ة وش�سة م� ُأناس ال  ال�اه�:

��اف�ن هللا ول�� األم� م��قف على م�ار�ة ال�ه�د وال��ار� لل��ل��� بل 

أن ال��ل���(كال���ع�� وال���عات ال�ی� ی��ق�ون ال�ی� و���اسة أك�� م� 



21 
 

� ه� أش� وأصع� م� ال�ه�د وال��ار� أنف�ه�) ال�ی� ُ��ار��ن ال��ل��

  ال�ه�د وال��ار� فه�الء تل���ا �ال�فاق ال�� وصل إلى ال��اع ح�ى أن

  ال�ع� م�ه� ُ��ع� ال�امع�� له أن ق� ان�لع م� دی�ه �ال�ل�ة  

_وعل��ا أن ال ن��عج وال ن�اف ع��ما ن�� م�ل ه�ه ال����ة م� ال��افق�� 

�ة ال ت�غ��، ف�ه�ا زاد ألن ال�� وأهله ِقلَّة في �ل زمان وم�ان وتل� سُ 

  .ال�قاق وال�قاء والع�اء وال�ع� والع�اب فال ی��غي أبً�ا أن ن�ع�

   

َوَ�َأیِّْ� ِمْ� َنِ�يٍّ َقاَتَل َمَعُه ِر�ِّ�ُّ�َن َ�ِ��ٌ� َفَ�ا َوَهُ��ا ِلَ�ا َأَصاَبُهْ� { قال تعالى:

اِبِ��َ� ( ِفي َسِ��ِل �َِّ َوَما َضُعُف�ا َوَما اْسَ�َ�اُن�ا َ��َُّ  [آل })146ُ�ِ��ُّ ال�َّ

  ع��ان] 

ومه�ا ح�ث لل��ل� م� اب�الءات وم�اع� في س��ل هللا فال ��� أن 

     .��ع� �ال�عف وال ال�ه� وال االس��انة (ال�ل)

َوَال َتِهُ��ا َوَال َتْ�َ�ُن�ا َوَأْنُ�ُ� اْألَْعَلْ�َن ِإْن ُ�ْ�ُ�ْ� ُمْ�ِمِ��َ� { وقال س��انه أ�ً�ا:

  [آل ع��ان] })139(

فال��م� ع��� �إسالمه و���انه ودی�ه وال ی��غي له أن یِه� أو ���ن إذا ما 

س�ع ما ُ�قال م� ت���ه لل�ی� وح�ب ض� اإلسالم ألن هللا س��انه ناص� 

  دی�ه وس����� ه�ا ال�ی� �ع� ع��� أو ب�ل ذل�ل فه�ا وع� هللا وم�ع�ده   

، َقاَل: َسِ�ْعُ� َرُس�َل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َ�ُق�ُل:  اِر�ِّ َعْ� َتِ��ٍ� ال�َّ

َلَ�ْ�ُلَغ�َّ َهَ�ا اْألَْمُ� َما َبَلَغ اللَّْ�ُل َوال�ََّهاُر، َوَال َیْ�ُ�ُك �َُّ َبْ�َ� َمَ�ٍر َوَال َوَ�ٍ� ِإالَّ «

یَ�، ْسَالَم، َوُذال�  َأْدَخَلُه �َُّ َهَ�ا الّ�ِ ِ�ِع�ِّ َعِ��ٍ� َأْو ِبُ�ّلِ َذِل�ٍل، ِع��ا ُ�ِع�ُّ �َُّ ِ�ِه اْإلِ

، َ�ُق�ُل:  »ُیِ�لُّ �َُّ ِ�ِه اْلُ�ْف�َ  اِر�ُّ َقْ� َعَ�ْفُ� َذِلَ� ِفي أَْهِل َبْ�ِ�ي، «َوَ�اَن َتِ��ٌ� ال�َّ
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، َوَلَقْ� َأَصاَب َمْ� َ�اَن ِمْ�ُهْ� َلَقْ� َأَصاَب َمْ� َأْسَلَ� ِمْ�ُهُ� اْلَ�ْ�ُ� َوال�َّ  َ�ُف َواْلِع�ُّ

َغاُر َواْلِ�ْ�َ�ةُ    )16957م��� اح��( »َكاِفً�ا ال�ُّلُّ َوال�َّ

  

َفَقاَل َأُب� َسِع�ٍ�: َأمَّا َهَ�ا َفَقْ� َقَ�ى َما َعَلْ�ِه َسِ�ْعُ� َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا 

ِمْ�ُ�ْ� ُمْ�َ�ً�ا َفْلُ�َغ�ِّْ�ُه ِبَ�ِ�ِه، َفِإْن َلْ� َ�ْ�َ�ِ�ْع َفِ�ِلَ�اِنِه،  َمْ� َرَأ�«َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َ�ُق�ُل: 

�َ�انِ    .)49أخ�جه م�ل�( ».َفِإْن َلْ� َ�ْ�َ�ِ�ْع َ�ِ�َقْلِ�ِه، َوَذِلَ� َأْضَعُف اْإلِ

  

َم� ل� ُی��� ال���� �قل�ه فل�� ل��ه م�قال ذرة م� إ��ان وه�ا ��عل�ا ن���ه 

   .س�اع ال�ا�ل أو رؤ��ه وال ُنْ���هح�ى ال نع�اد 

  فأح�اًنا م� ���ة س�اع ال�ا�ل ل� �ُع� ال�ع� ُی��� ال����ات، 

فَ�� �ِ�� في ال���� و��� م��ً�ا فإن اس��اع أن ی��ل� فعل�ه أن ُی��� 

قال وذل�  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ بل�انه فإن ل� ����ع فلُ���� �قل�ه ألن ال��ي 

�ان أ� : ل�� ه�اك �ع� ذل� إ��ان فالقل� خاوً�ا م� اإل��ان أضعف اإل�

   .فاح�روا

عل��ا أن ُن��ِّن قل���ا على إن�ار ال���� ألن ���ة رؤ�ة أهل ال�عاصي 

وتل��ه� ب�ل� ال�عاصي ���� أن �ع�اد ال��� ه�ه ال��اه� و�ع� ذل� ال 

   .ُی��� ه�ه ال����ات

اْلُقُ�وِن ِمْ� َقْ�ِلُ�ْ� ُأوُل� َ�ِ��ٍَّة َیْ�َهْ�َن َعِ� اْلَفَ�اِد َفَلْ�َال َ�اَن ِمَ� { قال تعالى:

ِفي اْألَْرِض ِإالَّ َقِل�ًال ِم�َّْ� َأْنَ�ْ�َ�ا ِمْ�ُهْ� َواتََّ�َع الَِّ�یَ� َ�َلُ��ا َما ُأْتِ�ُف�ا ِ��ِه َوَ�اُن�ا 

  [ه�د] })116ُمْ�ِ�ِم�َ� (

�اد وضالل وت�قى ���ة قل�لة م� أن �ل األق�ام ال�ا�قة �ان�ا في ف ال�ع�ى:

   .أهل ال��اب �ان�ا على ال��ح�� و��ه�ن ع� الف�اد في األرض
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، على �ل ع�� أن ی�هى ع� الف�اد ال�� ی�اه ول�� �ٌل ���� حاله

فال�وجة ال�ي تعل� ق�ر ال�ات� ال�� �أخ�ه زوجها ع��ما �أت�ها �أك�� م�ه 

ما أجابها أنه م� ال�ش�ة أو  فعل�ها أن ت�أله م� أی� أت�� �ال��ادة فإذا

ال��ام أً�ا �ان م��ره فعل�ها أن ت���ه وُتع��ه على نف�ه وتق�ل له اتِ� 

هللا فيَّ وفي أب�اءك ف��� ن���ل ال��ع وال ن���ل نار جه�� وأن� ُت�خل 

  .عل��ا نار وُت��ي أب�اءنا م� ح�ام

  

َ� َرُس�ِل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: َعِ� اْبِ� َ��َّاٍس َقاَل: ُتِلَ�ْ� َهِ�ِه اْآلَ�ُة ِع�ْ 

َفَقاَم َسْعُ�  ]168[ال�ق�ة:  }َ�ا َأیَُّها ال�َّاُس ُ�ُل�ا ِم�َّا ِفي اْألَْرِض َحَالًال َ��ًِّ�ا{

ْعَ�ةِ  ، ْبُ� َأِبي َوقَّاٍص، َفَقاَل: َ�ا َرُس�َل �َِّ، اْدُع �ََّ َأْن َ�ْ�َعَلِ�ي ُمْ�َ�َ�اَب ال�َّ

َ�ا َسْعُ� َأِ�ْ� َمْ�َعَ�َ� َتُ�ْ� ُمْ�َ�َ�اَب : «َفَقاَل َلُه ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ 

ٍ� ِبَ�ِ�ِه، ِإنَّ اْلَعْ�َ� َلَ�ْقِ�ُف اللُّْقَ�َة اْلَ�َ�اَم ِفي َجْ�ِفِه َما  ْعَ�ِة، َوالَِّ�� َنْفُ� ُمَ��َّ ال�َّ

َ�ا َفال�َّاُر ُیَ�َق�َُّل ِمْ�ُه َعَ�َل  ْ�ِ� َوال�ِّ َأْرَ�ِع�َ� َیْ�ًما، َوَأ�َُّ�ا َعْ�ٍ� َنَ�َ� َلْ�ُ�ُه ِمَ� ال�ُّ

  .)6495ال�ع�� األوس�( »َأْوَلى ِ�هِ 

قل�ا ن�� ال��م ش�� �أم� �ال�ع�وف و��هى ع� ال����، وله�ا فق� 

   .ان���ت العل�ان�ة و��ا ال��ام ���ل غ�� عاد�

ِ ْبَ� َع�ْ  ِ�و ْبِ� اْلَعاِص َ�ُق�ُل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َعْ�َ� �َّ

ِق�َل: َوَمِ� اْلُغَ�َ�اُء َ�ا َرُس�َل �َِّ؟  »ُ��َ�ى ِلْلُغَ�َ�اءِ «َذاَت َیْ�ٍم َوَنْ�ُ� ِعْ�َ�ُه: 

َ�ْعِ��ِهْ� َأْكَ�ُ� ِم�َّْ� َناٌس َصاِلُ��َن َقِل�ٌل ِفي َناِس ُس�ٍء َ�ِ��ٍ�، َمْ� «َقاَل: 

َوُ��َّا ِعْ�َ� َرُس�ِل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ� َیْ�ًما آَخَ� ِح�َ� َ�َلَعِ� ، »ُ�ِ��ُعُه�ْ 

ْ�ُ�، َفَقاَل [ص: َسَ�َأِتي َناٌس ِمْ� ُأمَِّ�ي َیْ�َم اْلِ�َ�اَمِة، ُن�ُرُهْ� ]: «268ال�َّ

 ِ��ْ ُفَقَ�اُء اْلُ�َهاِجِ��َ� «َوَمْ� ُأوَلِ�َ� َ�ا َرُس�َل �َِّ؟ َقاَل:  ، ُقْلَ�ا: »َكَ�ْ�ِء ال�َّ
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الَِّ�یَ� ُی�ََّقى ِبِهُ� اْلَ�َ�اِرُه، َ�ُ��ُت َأَحُ�ُهْ�، َوَحاُجُ�ُه ِفي َصْ�ِرِه، ُ�ْ�َ�ُ�وَن ِمْ� 

  )775ال�ه� وال�قائ� الب� ال��ارك وال�ه� ل���� ب� ح�اد( »َأْقَ�اِر اْألَْرضِ 

ع� الغ��اء قال : أنه� ناس  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ ع��ما ُس�ل ال�س�ل 

  وَم� �ع�اه� أك�� م� ال�ائع له� قل�ل�ن في ناس س�ء ������ 

وه�ا ه� ال�الح� �الفعل، ف��� ن��ل� ع� ال��ام وال�الل ف�� ال�اس ال�ی� 

األم� ع�� ُ��الف�ن و�ع��ن أك�� م� ال��ق�ل�� ال�ائع�� ول� ی��قف 

ال��الفة وال�ع��ة بل أنه� ی��ق�ون و����ن و��ه��ن ال�اعي أو ال����ث 

   .ع� ال��ام وال�الل �ال���د

ه� ال��  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ _إذن ه�ه عالمة خ�� له�ه القلة ألن ال��ي 

  .)َناٌس َصاِلُ��َن َقِل�ٌل ِفي َناِس ُس�ٍء َ�ِ���( قال

  

  الغ��اء ق��ان:�ق�ل اب� رج� 

  أح�ه�ا: م� ��لح نف�ه ع�� ف�اد ال�اس، 

وال�اني: م� ��لح ما أف�� ال�اس م� ال��ة، وه� أعلى الق���� 

       .م���ع رسائل اب� رج�)(وأف�لها

  وال�ق��د ه�: أن ه�اك ن�عان م� ال�اس ���لف�ن في تعامله� مع الغ��ة

�ع��ه أم� َم� ح�له  األول: �غل� �ا�ه على نف�ه و���في �إصالحها وال

  .وه�ا ه� األدنى م��لةً 

األخ� �ع�ل على إصالح نف�ه و�ع�ل على إصالح غ��ه وه�ا ه�  ال�اني:

    .األعلى م��لة ألنه ل� �قل نف�ي نف�ي

فأهل اإلسالم ب�� أك�� ال�اس غ��اء، وأهل اإل��ان ب�� : �ق�ل اب� ال���

أهل اإلسالم غ��اء، وأهل العل� في ال��م��� غ��اء، وأهل ال��ة ال�ی� 

ت���وا بها ع� األه�اء وال��ع ف�ه� غ��اء، وال�اع�ن إل�ها ال�اب�ون على 
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�ة ا أش� غ��ة، ول�� ه�الء ال��الف�� له� ه� أهل هللا حقا، فال غ� �هاألذ� ف

َوِ�ْن ُتِ�ْع َأْكَ�َ� {عل�ه�، و�ن�ا غ���ه� ب�� األك����، قال هللا تعالى ف�ه�: 

فأول�� ه� الغ��اء إلى هللا  }َمْ� ِفي اْألَْرِض ُ�ِ�لُّ�َك َعْ� َسِ��ِل �َِّ 

، و�ن �ان�ا ه� ال�ع�وف�� ال��ار س�له، وغ���ه� هي ال���ة ال��ح�ةور 

  إل�ه�،

مل�ار وس�ع�ائة) أما ع�د ال��� رض ه�( ع�د ال��ل��ن على س�ح األ

ج��ًعا فه�(ح�الي س�عة مل�ارات وقل�ل) فهل ���ن�ا ب�ل� غ��اء أم ال ؟ 

�الفعل ه� غ��اء(ُخ�� س�ان العال�) وعل��ا أن ن���ه ل��ئ�ة أخ�� وهي أن 

  ح�الي ن�ف ه�الء ال ُ��ل�ن وه�ا على أح�� تق�ی�(أو ال�ق�ی� ال��فائل)

�اقي ال��� م� غ�� ال��ل��� (الغ�ب) م�ه� ��الة _وع��ما ی�� 

ال��ل��� ح�ل ال���ة في صالة ال��او�ح في رم�ان (م�ًال) فإن ال�ع� 

م� ه�الء ��ادوا ُ��اب�ن �ال���ن م� ه�ا ال��ه� ل�رجة أن أح� ه�الء 

  .أسل� ع�� رؤ��ه له�ا ال��ه�

ح��قة ه�ا ال��� رأ� ه�ا ال���� على إح�� الف�ائ�ات ول��ه في 

األم� ال �عي ما �قال و�ل ما �فه�ه أن ه�اك ش�� �ق�ل هللا اك�� فإذا 

��� خلفه(أع�اد ����ة جً�ا) ی��ع�نه ف���ع�ن و����ون و�ق�م�ن ب���عه 

وس��ده و��امه، ف��أ ��أل و���� ع� ما ���ث ف��صل إلى ال�� 

  .فاع��� ال�ی�

تأث�� ق�� وش�ی� ول���ا ��ال�غ� م� أنه� ِقلة إال أن ه�ه القلة لها  إذن:

غ�اًء ��ا �ع�ق� ال�ع�، ول�ل� فإن أع�اء ال�ی� م� ال�فار(أم���ا 

_أورو�ا_ال�ه�د _ال��ار�) �������ن في ال����� ل��ار�ة ه�ا ال�ی� 

  والق�اء عل�ه فه�ا ه� ُشغله� ال�اغل �ال�غ� م� أن أت�اع ه�ا ال�ی� قلة
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ه ال��ة إال أنه ل� ��� ول� �ِقل اإلسالم ه� ال�ی� ال�ح�� ال�� ُح�رب �ل ه�

   .أو ی��ث� أص�ا�ه

(في ��� ال�ار�خ) ح�� أراد ال��ار أن �ق��ا على اإلسالم قام�ا �إح�اق 

ال��� إال أن م���ة �غ�اد وألق�� ال��� في نه� الف�ات ل�رجة أنه ُملئ �

  أم� ال�ی� ل� ی��ِه.

وال��ل��� م�� ب�أ ال�ع�ة  �َ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ ك� ح�رب اإلسالم وال��ي 

إلى ی�م�ا ه�ا؟ و�أبى هللا إال أن ی�� ن�ره ولق� وصل� الف��حات اإلسالم�ة 

  إلى م�ارق األرض ومغار�ها، 

ف�ع قلة ع�د ال��ل��� إال أن له� تأث�� ش�ی� ش�� أن ���ن ال��ل� م�ل� 

اإلسالم دی� ق�� ، ف َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ ح��قي ��ا ُ��� هللا ورس�له 

  ع��� ول��ه ���اج إلى رجال(ُدعاة)

: فل� أن�ا ����ا ع� ال��م� ال�� وه� أهل اإلسالم غ��اء وأهل اإل��ان ب��

ال�اس� على دی�ه أ� ال�� ُ��لي و���م و��ف� ح�ود هللا و���� على 

ال�� ف���� أنه� قلة �ال���ة لل��ل���، فال����(��اد ���ن ن�ف 

ال��ل���)ال ��ل�ن وُ���ِّح�ن ب�ل� ����هى ال�ه�لة و�أنه أم� اخ��ار� 

  ���� أن �ق�م أو ال �ق�م �ه 

وه�الء أ�ً�ا قلة �ال���ة لل��م���، ألن : وأهل العل� في ال��م��� غ��اء 

ال��م� ُ��لي و���م و���� على ال�� و���� على دی�ه ول��ه إذا ُن�ِقْ� 

في ال��ائل الفقه�ة والعل��ة والعق��ة والُ���لح ف���� أن أهل العل� 

   .�ال���ة لغ��ه� قلة

ع�ن وأهل ال��ة ال�ی� ت���وا بها ع� األه�اء وال��ع ف�ه� غ��اء، وال�ا 

   ،ا أش� غ��ة�هإل�ها ال�اب�ون على األذ� ف
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فأهل ال��ة ال�ی� ُ����ون ب�� ال��ة وال��عة وال������� �ال��ة ال�اع�� 

  إل�ها ه� الغ��اء على ال���قة، ألن ال��� ق� ���ن ل��ه عل� ول��ه فاس� 

  ة ه�ا ��ه� على الف�ائ�ات و�ق�ل:شاكلوَم� على 

ها هي أق�ال العل�اء ، أمام�� ال�ی� وعلى ال�اح� م��� أن ���ف�ي قل�ه

  !ول���� �ل واح� ما ُی�اس�ه

ال��� ه� ال�� ���ن م� الع�� وال��� فق� ول� أن ال��� ُصّ�ِع م�  �ق�ل

م���عة وهي  - ال���ان�ا–شيء آخ� فال ُتع��� خ�ً�ا و�ال�الي ���ز ُش�ب 

 فأ�اح !م� ال�فاح ش�� أن ال ���ب إلى درجة الُ��� فال��ام ه� الُ�ْ��

���ز ُش��ها خ�� ال�فاح وحلل وأث�� �األدلة ال�اذ�ة ال�ي اس��� إل�ها أن 

  ���� ع�م ال��� وفي نها�ة ال�الم ����ه �ق�له ول�� أنا ال أش��ها

جه�� ��ا قال ال�س�ل  ه�الء ه� ُخ��اء الف��ة وأهل ال�ار ُدعاة على أب�اب

   .َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ 

ُحَ�ْ�َفَة ْبَ� اْلَ�َ�اِن، َ�ُق�ُل: َ�اَن ال�َّاُس َ�ْ�َأُل�َن َرُس�َل ِهللا َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه ع� 

�ِّ َمَ�اَفَة َأْن ُیْ�ِرَ�ِ�ي، َفُقْلُ�: َ�ا َرُس�َل  َوَسلََّ� َعِ� اْلَ�ْ�ِ�، َوُ�ْ�ُ� َأْسَأُلُه َعِ� ال�َّ

، َفَ�اَءَنا ُهللا ِبَهَ�ا اْلَ�ْ�ِ�، َفَهْل َ�ْعَ� َهَ�ا اْلَ�ْ�ِ�  ِهللا، ِإنَّا ُ��َّا ِفي َجاِهِل�ٍَّة َوَش�ٍّ

؟ َقاَل:  �ِّ ِمْ� َخْ�ٍ�؟ َقاَل: »َنَع�ْ «َش�ٌّ َنَعْ�، َوِ��ِه «، َفُقْلُ�: َهْل َ�ْعَ� َذِلَ� ال�َّ

ِ�َغْ�ِ�  َقْ�ٌم َ�ْ�َ��ُّ�َن ِ�َغْ�ِ� ُس�َِّ�ي، َوَ�ْهُ�ونَ «، ُقْلُ�: َوَما َدَخُ�ُه؟ َقاَل: »َدَخ�ٌ 

؟ َقاَل: َفُقْلُ�: َهْل َ�ْعَ� َذِلَ� اْلَ�ْ�ِ� ِمْ� َش�ٍّ  ،»َهْ�ِیي، َتْعِ�ُف ِمْ�ُهْ� َوُتْ�ِ��ُ 

َفُقْلُ�: َ�ا َرُس�َل  ،»َنَعْ�، ُدَعاٌة َعَلى َأْبَ�اِب َجَه�ََّ� َمْ� َأَجاَبُهْ� ِإَلْ�َها َقَ�ُف�ُه ِف�َها«

، ُقْلُ�: َ�ا »، َقْ�ٌم ِمْ� ِجْلَ�ِتَ�ا، َوَ�َ�َ�لَُّ��َن ِ�َأْلِ�َ�ِ�َ�اَنَع�ْ : «ِهللا، ِصْفُهْ� َلَ�ا، َقالَ 

َتْلَ�ُم َجَ�اَعَة اْلُ�ْ�ِلِ��َ� «َرُس�َل ِهللا، َفَ�ا َتَ�� ِإْن َأْدَرَكِ�ي َذِلَ�؟ َقاَل: 

اْعَ�ِ�ْل ِتْلَ� فَ «، َفُقْلُ�: َفِإْن َلْ� َتُ�ْ� َلُهْ� َجَ�اَعٌة َوَال ِإَماٌم؟ َقاَل: »َوِ�َماَمُه�ْ 
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اْلِفَ�َق ُ�لََّها، َوَلْ� َأْن َتَع�َّ َعَلى َأْصِل َشَ�َ�ٍة َح�َّى ُیْ�ِرَ�َ� اْلَ�ْ�ُت َوَأْنَ� َعَلى 

  .)7084)،أخ�جه ال��ار�(1847أخ�جه م�ل�( »َذِل�َ 

ال��ألة م�ألة تق�� ه�ا ال��� ی�ع� ال��اب ل��ب ال��� ص�احًة إذن 

  ؟  االت�اع  وَم� ت��ع ���ا تق�له� ول��� علً�ا فق�، أی

َوِ�ْن ُتِ�ْع َأْكَ�َ� َمْ� ِفي اْألَْرِض ُ�ِ�لُّ�َك َعْ� َسِ��ِل �َِّ ِإْن { قال ع�َّ وجل:

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

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

_وقال ت�ارك وتعالى:{ ُقْل َال َ�ْ�َ�ِ�� اْلَ�ِ��ُ� َوال�َّ�ُِّ� َوَلْ� أَْعَ�َ�َ� َ�ْ�َ�ُة 

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

وح�ى ت���ح القل�ب وت���� فعل��ا أن نعل� أن ال���ة م�م�مة في الق�آن 

و�ال�الي فإن َم� ��� نف�ه وح�ً�ا أو مع القلة فال ����ح� ول�عل� أنه على 

    .ال�� وأنه م� أهل الغ��ة ال�ی� ُت��� ال��ة م� أجله�

  �ق�ل ال�اع�:

  فل�� غ���ا م� ت�اءت د�اره ول�� م� ت�أی� ع�ه غ���

: الغ��� ل�� َم� �ُعَ� ع� د�اره ول�� الغ��� ه� ال�� �ع�ت ال�ق��د أن

ال�اس ع�ه وق� ال��ة واالح��اج، ال��م� غ��� وس� أهل ال�الل ول��ه 

   .ع�� هللا له اس� وِذ�� �هللا ی���ه وُ����ه وُ���ي عل�ه في ال�أل األعلى

 �َُّ َعْ�ُه، َقاَل: قَ 
َ
اَل ال�َِّ�يُّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: " َ�ُق�ُل َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة َرِضي

ِفي  َذَكَ�ِني، َفِإْن َذَكَ�ِنيَأَنا ِعْ�َ� َ��ِّ َعْ�ِ�� ِبي، َوَأَنا َمَعُه ِإَذا  �َُّ َتَعاَلى:

ُهْ�، َوِ�ْن َذَكْ�ُتُه ِفي َمَإلٍ َخْ�ٍ� ِم�ْ ِفي َمَإلٍ  َذَكَ�ِنيَنْفِ�ِه َذَكْ�ُتُه ِفي َنْفِ�ي، َوِ�ْن 

ْ�ُ� ِإَلْ�ِه َ�اًعا،  َب ِإَليَّ ِذَراًعا َتَق�َّ ْ�ُ� ِإَلْ�ِه ِذَراًعا، َوِ�ْن َتَق�َّ َب ِإَليَّ ِ�ِ�ْ�ٍ� َتَق�َّ َتَق�َّ

  )2675)،أخ�جه م�ل�(7405أخ�جه ال��ار�(َوِ�ْن َأَتاِني َ�ْ�ِ�ي َأَتْ�ُ�ُه َهْ�َوَلًة "
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و����ه فإن رب العال��� ی���ه في أ�: ع��ما ی��� الع�� ر�ه و���غف�ه 

   .ال�أل األعلى و�فى �ه ش�ف و�فى �ه م�َّة

َمْ�  َعْ� َأِبي ُهَ�ْ�َ�َة، َقاَل: َقاَل َرُس�ُل �َِّ َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلََّ�: " ِإنَّ �ََّ َقاَل:

ٍء َأَح�َّ ِإَليَّ  َعاَد� ِلي َوِل��ا َفَقْ� آَذْنُ�ُه ِ�الَ�ْ�ِب، َوَما َتَق�ََّب ِإَليَّ 
ْ
َعْ�ِ�� ِ�َ�ي

ا اْفَ�َ�ْضُ� َعَلْ�ِه،  ِ�ال�ََّ�اِفِل َح�َّى ُأِح�َُّه، َفِإَذا  َیَ�َق�َُّب ِإَليَّ َوَما َیَ�اُل َعْ�ِ�� ِم�َّ

َأْحَ�ْ�ُ�ُه: ُ�ْ�ُ� َسْ�َعُه الَِّ�� َ�ْ�َ�ُع ِ�ِه، َوَ�َ�َ�ُه الَِّ�� ُیْ�ِ�ُ� ِ�ِه، َوَ�َ�ُه الَِّ�ي 

ِ�ُ� ِبَها، َوِرْجَلُه الَِّ�ي َ�ْ�ِ�ي ِبَها، َوِ�ْن َسَأَلِ�ي َألُْعِ�َ��َُّه، َوَلِ�ِ� اْسَ�َعاَذِني َی�ْ 

ِد� َعْ� َنْفِ� الُ�ْ�ِمِ�، َ�ْ�َ�ُه  ٍء َأَنا َفاِعُلُه َتَ�دُّ
ْ
ْدُت َعْ� َشي َألُِع�َ�نَُّه، َوَما َتَ�دَّ

  )6502ال��ار�(أخ�جه  "َت َوَأَنا َأْكَ�ُه َمَ�اَءَتهُ الَ��ْ 

أ� ال ���ع إال ما ُی�ضي هللا ؟ ُ�ْ�ُ� َسْ�َعُه الَِّ�� َ�ْ�َ�ُع ِ�هِ : ف�ا مع�ى ق�له

وتل� هي أول عالمة ت�ل على ح� هللا للع��(فال �����ع أن ���ع 

الغ�اء_الغ��ة_ال����ة_ف�� ق�ل_ك�ب) فُ��� أذنه ع� س�اع �ل أن�اع 

  .ال�الم ال�ا�ل

: أ� ال ی�� إال ال���(فال ی��� إلى ال�اس الَِّ�� ُیْ�ِ�ُ� ِ�هِ َوَ�َ�َ�ُه مع�ى: 

�غ�ض ال��� ع� ع���ه� ث� االن�قاد واالس�ه�اء وال����ة_وال ��ق� ���ه 

على ع�رات ال��ل���) ��غ� ���ه ع� ع��ب اآلخ��� و�ذا رأ� م�ها 

   .شيء فال ی���ه بل ی��� ال��� ال�� ف�ه� فق�

ل�� ی��� �ه فه� ی��� ب��ر م� هللا ب��ف�� ألن ال�ب قال:ك�� ���ه ا

وس�اد م� هللا فال ُی��� إال ال��� وال��ال و�ل ج��ل في ال�ل� ل�اذا؟ 

ألن هللا ع� وجل ح�� ��� ع��ه ع� أن ی�� ع��ب اآلخ��� وع�راته� 

ألنه ���ه ول�ا أح�ه م�ع ع�ه ال�لل وال��أ واللغ� و�ل ما م� شأنه أن 

     .ی�فع اإلن�ان في جه��
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فال ���ب وال ی�ت�ي وال ی��� وال ���ق وال ����  :َیْ�ِ�ُ� ِبَها َوَ�َ�ُه الَِّ�ي 

  رسالة م��مة على الهاتف 

: ����ي ب��ف�� وس�اد م� هللا و�رشاد م� هللا، َوِرْجَلُه الَِّ�ي َ�ْ�ِ�ي ِبَها 

����ي و���� خ��ات ُم��ًها إلى ال��(���ي ل���ر م�ل� عل�_ 

الق�آن_ل��ل رح�ه_لُ��لح ب�� ال��اد_ل�أم� ��ع�وف و��هى ���ي ل�ف� 

ع� م���) �لها خ��ات ُت�ضي هللا س��انه، فه� ل�� م��ًعا ل���ات 

خ��ة �ع� خ��ة ب��ف�� م� ال�ب  �ع�ال���ان بل م��ًعا ل���ات ال

س��انه، ه�ا ه� ال���ان ال�� ���� للع�� أن ی�جع إل�ه ل�ع�ف هل ه� 

أم ال، فالع�� ال ت�� إال ال��، أذنه ال ت��ع إال ال��، ی�ه م�� ُ���ه� هللا 

ال ت��� إال إلى ال��، ورجله ال ت��ي إال إلى ال�� وم�ى ت�ق� للع�� ذل� 

فعل�ه أن یل�م ال���� و���� عل�ه وعل�ه أن ��أل هللا ال��ات وال��ف�� 

    .وال�شاد وال��اد ح�ى یلقى ر�ه على خ�� وفي ح�� خات�ة

��اء على ال���قة ه� أهل ال��ة العال��ن وال������ن إذن: الغ

  والعامل�ن بها في �ل زمان وم�ان

أهل الغ��ة ل���ا في وح�ة وال ن�� وال ه� وال ُح�ن بل أنه� في ُأن� مع 

هللا، وم� عالمة ح� هللا وت���قه للع�� وعالمة عل� اإل��ان أنه ال 

  ����ح� إذا ما �ان وح�ً�ا بل ���ن م��أنً�ا �ا� 

_ف�� ال�اس َم� إذا جل� في ب��ه م�ف�ًدا ی��� ع� شيء ��غله �ُ���� 

الهاتف_ ُ��اه� ال�لفاز_ی�ه� لألس�اق) ه�الء ال �����ع�ن م�ال�ة على 

أن ��ل��ا م� غ�� أن ��غل�ا أنف�ه� ��يء و�ذا �ان ه�ا ه� ال�ال فإن 

ن� ه�ا ه� عالمة ال�لل في اإل��ان فإذا ما اك��ل اإل��ان في قل�ه ف����أ

  ؟�ا� ف�اذا �ع�ي األن� �ا�
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ه و��ه� إلى ِذ�� ر�ه أو ق�اءة : أنه ی��ه� ف�صة اخ�الئه ب�ف�ه�ا �ع�ي

الق�آن ب��ب� أو س�اع درس عل� ل���ف�� م�ه أو ق�اءة ��اب عل� ه�ا ه� 

َصلَّى األن� �ا� (ق�اءة �الم هللا_ال��اع ع� هللا_ الق�اءة ع� رس�ل هللا 

  )ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ 

فالقل� إذن ه� ال ���اج إلى ال�الم في لغ� وأ�ا��ل وُت�هات وق�ل وقال، 

   .ُملئ ��� هللا وال���ة في ال�ار اآلخ�ة وال���� �ال��ة

الف�ق ب�� ال���أن� �ا� وال���أن� �غ��ه واضح �اه� ال ُی���ه أح�، فف�ق 

ب�� َم� ���أن� ��ل�ات ال�ح�� و��� َم� ���أن� ب��امج فاس�ة مل��ة 

و���ع �ال�فاهات واالن��ا� ال�� ی�م� ف�� وأخال��ات ال��اب وال���ع 

  .معها األوقات واألع�ار وم�ها أوقات الف�ل وال���

وال��م� ال�� ه� ال�� إذا عال إ��انه اس��ح� في وج�د ال�اس وت��ى ل� 

أنه� ی�ف��ا م� ح�له ول� �ان�ا أح� ال�اس إل�ه إال أنه� ع�ل�ه ع� ذ�� 

ر�ه واُألن� �ه، ه�الء ه� أهل الغ��ة ح�� ���ن ال�اس في واد� وه� في 

  .آخ� وادٍ 

والغ��ة ت��ل �ل شيء ����ن ال��م� غ��� في ��ادته غ��� في 

تعامالته، غ��� في رم�ان (وق� ال��� والف�ل) ف��عامل الغ��اء مع ه�ا 

  ال�ه� ال���� ���رة م��لفة ع� ال�ي ی�عامل بها الع�ام معه، 

_فالع�ام ی�عامل�ن مع ه�ا ال�ه� �األتي(ت�ه�� ال�عام في ال�هار_ز�ارات 

  .ع�ومات _وفي الل�ل ال�هاب إلى ال��� ال�م�ان�ة)و 

أما الغ��اء فه� في حالة م� ال��جه ال�ائ� إلى هللا ل���أن��ا �ه ول��ال�ا م� 

ال��� والف�ل ال�� خ� هللا س��انه �ه ه�ا ال�ه� ع� غ��ه م� �اقي 

ا ال�ه�ر ومه�ا ُوِجه إل�ه� م� ان�قادات واتهامات فال ُی�ال�ن ل�ل�، فه� ل��� 

ال�� القى ما القاه م� أذ�  َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ أف�ل م� رس�ل هللا 
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(كل أن�اع األذ�) و�ال�غ� م� ذل� فق� ث�� على  واض�هاد و�هانة وال��

  ال�� إلى أن بلغ رسالة ر�ه س��انه إلى خل� هللا،

   .عل��ا أن ن���ل �ل ما نلقاه في س��ل هللا

َمْ� َخاَف َأْدَلَج، َوَمْ� ": َ�ُق�ُل: َقاَل َرُس�ُل ِهللا َصلَّى �َُّ َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ َأَ�ا ُهَ�ْ�َ�َة، 

  َأْدَلَج َبَلَغ اْلَ�ْ�ِ�َل، َأَال ِإنَّ ِسْلَعَة ِهللا َغاِلَ�ٌة، َأَال ِإنَّ ِسْلَعَة ِهللا الَ��َُّة" 

  )2450س�� ال��م��(

(ال����ة _  شيء األم� ����� أن ن���ل م� أجله �ل شيء وأ�

االس�ه�اء_ُ�ع� ال�اس_االن�قاد_اإلهانة) لق� أع� هللا ع� وجل للغ��اء ج�ة 

ع�ضها ال��اوات واألرض ووع�ه� �ال�ل�د ف�ها، ج�ة ت��� م� ت��ها 

َوَأْنَهاٌر ِمْ� َلَ�ٍ� َلْ� َیَ�َغ�َّْ� َ�ْعُ�ُه_َوَأْنَهاٌر ِمْ� (َماٍء َغْ�ِ� آِسٍ�_ األنهار م�

اِرِ��َ� َوَأْنَهاٌر ِمْ� َخْ�ٍ� َل�َّ      .ُمَ�ف�ى) َعَ�لٍ ٍة ِلل�َّ

ه�ا �له أُِع� لُغ��اء ال�ن�ا ف����� له� ال��ة فهل ���� أن ی�ج� شيء 

  .��عله� ی��ازل�ن ع� �ل ه�ا ال����

إذا �ان أهل ال�ن�ا ال ی�ض�ن أن ی��ازل�ا ع� دن�اه� ��ل ما ف�ها  :س�ال

م� ضالل وف�اد م� أجل خا�� ش�� فهل م� العقل أن ی��ازل الغ��اء 

  .وه� على ال�� ع� آخ�ته�

ِه َوَأِب�ِه (34َیْ�َم َ�ِف�ُّ اْلَ�ْ�ُء ِمْ� َأِخ�ِه ({ :قال تعالى ) َوَصاِحَ�ِ�ِه 35) َوُأّمِ

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

عل��� إذا أردت� أن ت��ن�ا م� الغ��اء أن ال ت�عف�ا فالغ��� ه�  :ان��ه�ا

األق�� واألح� واألعلى ف�����ا ب�ی��� وارض�ا ر��� واجعل�ا ال�ه� الغالي 

تلفاز وال ذهاب إلى ��� عل��� ب�ون لغ�ا وال غ��ة وال ن���ة وال م�اه�ة 

األس�اق إال وق� ال�اجة وفي ح�ود، واجعل�ا ح� هللا مق�م على �ل 

  ال�ق�ق وأوام�ه مق�مة على �ل األوام� وات�اع ال��ة م�هج ال ی��غي م�الف�ه
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وأن ن��ن  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ ��ف��ا ف�ً�ا أن ن��ن م��ع�� ل��ة رس�ل هللا 

�نا ال��ي  في ال�ن�ا ق�ل اآلخ�ة  َصلَّى ُهللا َعَلْ�ِه َوَسلَّ�َ م� الغ��اء فلق� ��َّ

  .(ف���ى للغ��اء)

أسأل هللا أن ��عل�ا م� الغ��اء وأن ��عل�ا م� ��اده ال�ی� ����ع�ن الق�ل 

   .ف���ع�ن أح��ه

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

  
  

              

              

          
 


