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ـَو َوِمْن إن  ِّ وِر أكُػ َتْغِػُرُه َوَكُعوُذ بِوّلِل ِمْن ُذُ ّْ َتِعقـُُه َوَك ّْ اْْلَْؿُد ّلِلِهِ َكْحَؿُدُه َوَك

َشقَِّئوِت َأْظََمفِـَو َمْن ََيِْدِه اّلِل َؾال ُمِضله َفُه َوَمْن ُيْضؾِْل َؾال َهوِدَي َفُه َوَأْصَفُد أن 

ُْْدُه َوَرُشوُفهُ  ًدا َظ يَك َفُه َوأن ُِمَؿه . ٓ إَِفَه إِٓ اّلِل  َوْحَدُه ٓ َذِ

افصز اجلؿقل 

 ص بوفصػح اجلؿقل واهلجر اجلؿقؾػؼول نبيهأمر اّلِل شْحوكه وتعوػ _

تَِقٌي }:تعوػ َٔ وَظَي  ّه ٓه بِوْْلَقِّ َوإِنه اف َْرَض َوَمو َبْقـَُفََم إِ ْٕ ََمَواِت َوا ّه  َوَمو َخَؾْؼـَو اف

ْػَح اجْلَِؿقَل   [اْلجر]{(85)َؾوْاَػِح افصه

 {(10)َهْجًرا ََجِقاًل  َواْاِزْ َظَذ َمو َيُؼوُفوَن َواْهُجْرُهْم }:وؿول شْحوكه_

 [ادزمل]

 جٍ٘و، 
ٌ

 جٍ٘و، وْجر
ٌ

 جٍ٘و، وصفح
ٌ

فِٓاك صرب
 هو اٌز ٓ صؽوى ؾقه وٓ جزع ؾَم هو افصز اجلؿقل؟◘

 هو افصػح بال ظتوب :افصػح اجلؿقل_

 هو هجٌر بال أذى :اهلجر اجلؿقل_
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افصود )از يصز،وهو ملخوذ من مودة :مصدر:افصز ٓم افؾغي يعـي◘

: ؾفذه افؽؾؿي بحّى افؾغي هلو ثالثي معوين  (وافْوء وافراء

 .اْلْس : إول_1

 .أظويل افقء:  افثوين_2  

 .جـس من اْلجورة: افثوفٌ_3

 . ُيؼول ازت كػز ظذ ذفك إمر أي حّْتفو:افصز_

 تؽُؾف افصز،ومن يتصز ُيصِزه اّلِل،ؾنذا أراد اإلكّون أن يتعؾم :افتصُز _

 .افصز ويصْح من افصوبرين ؾعؾقه أن يتؽؾف افصز

ف؟؟ 
ُ

فٍا ْٔ ٌعىن اىتهي

أي إدظوء افصز،ؾقدظي افشخص أموم كػّه أكه اْور ومرة بعد مرة  حتى 

يؽتّى اػي افصز وهذا يؿؽن أن حيدث ٓم َجقع معوين افدين 

كػّه صحقحي ٓ جيود بَم ظـده :(مثاًل )ؾنذا ـون اإلكّون بخقاًل ومؼوموته،

فؾـوس، وظؾم أن اػي افْخل مذمومي من اّلِل شْحوكه وتعوفقومن 

 ؾَمذا يػعل؟افـوس،ؾلراد أن يؽون ـريًَم 
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 :ظؾقه أن يتؽؾف افؽرم_

ؾُقخرج ادول مرة بعد مرة بتؽؾُّف ومع افوؿً ُيصْح إمر شفاًل وحيُدث 

دون تؽؾف ؾقتحول إػ صخص ـريم،وهؽذا ؾلي أمر ٓم افدين يصُعى 

ظذ ادّؾم افواول فه ؾعؾقه أن يتؽؾف ٓم ؾعؾه ومرة بعد مرة يصل إػ 

 .مرحؾي افؼقوم به دون تؽؾف

 ..ؾوإلكّون إذا مل يؽن ُمتصًػو بوفصز 

 ..ثم تؽؾف افصز

 ..وتصـعه

 .صتًٔرا وادظوه ؾنكه مرة بعد مرة شوف ُيصْح 

: افصز ااطالًحو◘

حْس افـػس ظذ مو يؼتضقه افعؼل وافؼع،أو ظَم افصز هو:ؿول افراؽى_

 .يؼتضقون حّْفو ظـه

 .إصقوء ادحرمي ذًظوؾقحْس اإلكّون كػّه ظن مو ترؽى ؾقه من _

 

 



  
5 

: ٌثال

ؾوٕم ٓ ُتعطي ضػؾفو افصغر ـل رء ُيظفر رؽْته ؾقه،بل أهنو ٓ  ُتعطي فه 

إٓ إصقوء افتي ترى ؾقفو مصؾحته ؾؼط،وإم افعوؿؾي مفَم أطفر افطػل من 

اكػعول وبؽوء ٕكه يرؽى ٓم رء وهي ترى أن ٓم هذا افقء رضره ؾنهنو ٓ 

 .ُتْعطقه فه

وـذفك جيى أن تؽون افعالؿي مع افـػس حغ تشتفي رءأوتطؾْه وهذا 

افقء ؾقه رضر ظؾقفو ٓم آخرهتوأوؾقه إكؼوص دؽوكتفو ظـد اّلِل وبوفتويل 

 .شقحُدث هلو أذى كتقجي هذا افعطوء،ؾعذ افعوؿل أن يؿـع كػّه من هذا افعطوء

طيق عيٕ أسٍاء تختيف ةدسب اختالف ٌٔكعٓا: اىصرب_
ُ

ٗ ..

اًزا :حْس افـػس ظـد ادصقْي ُيّؿى_1

يظفر مدى از (رء جوء ظذ ؽر مراد اإلكّون)ؾعـد كزول ادصقْي 

افشخص وؾفؿه ظن اّلِل وـقف أكه راٍض ظن ؿضوء اّلِل،أو افعؽس ظدم 

 .افصز واجلزع وظدم افرَو بَم جوء من ظـد اّلِل

ؾحْس افـػس ظن اجلزع،وظن افتّخطعذ أؿدار اّلِل،ومـع افؾّون ظن أن _

يتؽؾم بَم ُيغِضى اّلِل،وآمتـوع بوفؽؾقي ظن ؾعل أمر من أؾعول اجلوهؾقي، ـل 

 .(از)هذا ُيّؿى
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  :صجوظي: وإن ـون ؾقه ُِموربي شؿيِّ _2

ؾوفشخص افذي يدخل شوحي افؼتول وحُيورب وُيؼوتل بّْوفي ابتغوء مرَوت 

اّلِل وحتى تعؾو ـؾؿي افتوحقد، واز ظذ رؤيي بورؿي افّقوف ظذ رأشه، 

وأمومه ظدو يؿؽن أن يـؼض ظؾقه ويؼتؾه،وإذا مو ُؿتل ؾنكه يؽون ؿد خٌ 

ـل رء،يعؾم ـل هذا ومع ذفك طل ُيؼوتل ٓم شوحي افؼتول فقـك دين اّلِل 

ؾنن هذا أيًضو ُيّؿى صجوظيا 

 :ـتَمًكو:افصز ٓم إمّوك افؽالم ُيّؿى_3

وهذا إمر أاْح كودًرا جًدا بغ ادّؾؿغ،ؾؼؾقاًل مو يوجد إكّون ُيػيض إػ 

ؽره بٌ ثم حيػظه هذا أخر وٓ ُيػشقه،وـون افواجى ظذ هذا إخر أن 

ٍِ اوحْه ؾال آداب افدين وٓ إخالق ُتْقح فه أن يػضح اوحْه  ٓ ُيػق 

بنؾشوء ٍه،وفؽن اْلوال بغ أـثر افـوس هو افتزع بنؾشوء إٍار إػ 

جوكى دخول افغقْي وافـؿقؿي أثـوء إؾشوء هذه إٍار وهذا ٓ جيوز من 

 .افشخص افعودي ؾضاًل ظن أن يؽون مّؾًَم ؾؾقس هذا بوخلُؾق افؽريم

 :ُزهًدا:وظن ؾضول افعقش ُشؿيه _4

إكّون يعقش حقوة تتّم بؼؾي (افزيودة ظذ آؿتصود):ؾَم هو ؾضول افعقش

وبّوضي افتؽؾػي وادمكي،حقوة بّقطي وٓم كػس افوؿً فقس فديه تطؾعوت إػ 

أن يـتؼل إػ مّتوى أؾضل من ذفك ؾفو زاهد ٓم افدكقو، افصز ٓم هذه 



  
7 

هذا اإلكّون اشتوت ظـده  (اإلمّوك ظن ؾضول افعقش)اْلوفي ُيّؿى ُزهًدا 

 .إصقوء ؾال افؼؾقل وٓ افؽثر يعـقه ٕن افّعودة بقد اّلِل شْحوكه

 ةشري
ٌ

 إالْٖ وى٘س تدةري
ٌ

 ..اىظدم واىتهاء أٌر

 (اجلَمل_ادول_افّقورة-افْقً)ٓبد أن كػفم أن افّعودة فقًّ متوؿػي ظذ

وفو ـوكً افّعودة متوؿػي ظذ هذه إصقوء دو ـُثرت حوٓت آكتحور ٓم 

افعومل افغريب، وفو أن ادّلفي تمه افـظر إفقفو حّى آفقوت افعؼل فتعجْـو دوذا 

اددن _اجلَمل_ادول)يؾجل همٓء إػ آكتحور وبلظداد ـْرة،ؾؾدَيم

فقس فدَيم بطوفي ؾوفؽل يعؿل وحتى َمن ٓ جيد ظؿل ؾنن افدوفي تؼوم _كظقػي

 .(بنظطوئه كصف افراتى

ٌه وٓ توجد أي ُمعوكوة ٓم ضريؼي :اىشاْد◘ أن ـل رء بوفـّْي هلم ُمق

ٕن افـػس ٓ ؾؾَمذا؟افعقش، بعد ـل هذا ُيؼِدم افؽثر مـفم ظذ آكتحور 

 .ْمد مو يروي طؿلهو

أمو اإلكّون افذي ؾفم ظن اّلِل وظرف أن افّعودة بقد اّلِل ؾفو افذي -

َحَك َوَأكهُه ُهوَ  }:أَحك وأبؽى َْ  [افـجم]{(43) َوَأْبَؽى  َأ

ْح َفَك َاْدَركَ  َأمَلْ }:ؿول شْحوكه_  [افؼح]{(1 )َكْؼَ
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 :اكؼاح افصدر هو_

 .افطؿلكقـي وافّعودة وهي أيًضو بقد اّلِل وفقًّ متوؿػي ظذ إصقوء

وفو ؾفم أاحوب افذكوب وادعويص هذه إصقوء ٓشساحً ؿؾوهبم 

وظؼوهلم ودو ْمرأ أحد ظذ ٍؿي وٓ ظذ رصوة،وفو ؾفؿً افزوجي افػؼرة 

هذا ادعـى فرَقً ظن حوهلو ودو كظرت إػ مو ٓم يد ؽرهو، افّعودة تؽؿن 

ٓم رَو اإلكّون بَم ؿدره اّلِل ظز وجل،ؾوفرايض بؼدر اّلِل يرُ ظـه اّلِل 

 .ويرزؿه افّعودة واكؼاح افصدر

ِظػي : وإن افصز ظن صفوة افػرج ُشؿيه _5

يريد أن يتزوج وٓ جيد  (افشفوة_فديه افؼوة )ؾتوة اغرة أو صوب اغر

ادول فذفك ؾعفه كػّه ظن افوؿوع ٓم افزكو وظن إضالق افـظر وريض بؼضوء 

اّلِل ؾقه ؾقصوم أحقوكًو وُُيرج ضوؿته ٓم ممورشي كوع من أكواع افريوَي أحقوًكو 

أخرى ؾعفه كػّه ظن افوؿوع ٓم افػحشوء، وـذفك ادرأة افتي تعف كػّفو 

ي)من افوؿوع ٓم افػوحشي ؾنن ـل ذفك ُيّؿى   .(ِظػه
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ذف افـػس : إن ـون ظن صفوة افطعوم ُشؿيه _6

 ىٍاذا؟

 (ظْودته)ٕن افطعوم وإـل افؽثر ُيػّد ظذ افشخص ديـه 

ؾؽؾَم زادت ـؿقي افطعوم افتي يتـووهلو ـؾَم ثُؼَل اجلّد وإذا ـون هـوك ثؼل ٓم 

اجلّم ؾنكه يؽون من افصعى ظذ افشخص أن يؼوم بوفعْودة ظذ افوجه افذي 

إذا أـل اإلكّون ؾنن افدم ُيّحى من افعؼل ويتجه كحو : ِظؾؿًقو )ُيريض اّلِل

ؾقؼف _ وبوفتويل ؾقصْح هـوك مخول (ادعدة فؽي ُيّوظد ٓم ظؿؾقي اهلضم

و دو يؼول، وؿد يؼف فؾصالة ؾقمدي افػرض ويمخر  ـً فؾصالة وهو فقس ُمدر

افّـي إػ وؿً آخر، وإذا كوم يؽون من افصعى جًدا أن يّتقؼظ فُقؼقم افؾقل 

 .وؿد ٓ يؼوم فصالة افػجر أيًضو

َمن حيْس كػّه ظن اإلؾراط ٓم افطعوم وافؼاب وـل مو ُيثؼؾه ظن أداء _

 .(ذف افـػس)افطوظي ؾنن هذا يّؿى 

ِحؾًَم : وإن ـون إجوبي داظي افغضى شؿيه _7

 اظتدى ظذ _أو رضبه_شْه إكّون)أحقوًكو يتعرض افشخص دوؿف ُيغضْه

 ؾنذا اشتطوع أن يصز وحيؾم ظذ َمن تّْى ٓم إؽضوبه ؾقؽظم ؽقظه (أبـوئه

ؾؼد يلتقه إذى مرة ومرات من كػس افشخص  (ُحُؾًَم )ؾنن هذا ُيّؿى 
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وفؽـه يصز ويتحؿل ابتغوء مرَوت اّلِل وفقس َعًػو، ٕن أشفل رء أن 

يُرد ظذ إذى بوٕذى وإخراج ُجرظي افغقظ بوفؼصوص وفؽن افصعى هو 

ر  ـُ أن ُيؼوبل إذى بوْلؾم وافصز وـظم افغقظ وافتحع بحّن اخلؾق وَتَذ

: ؿول اّلِل تعوػ حغ أثـى ظذ أهل افتؼوى

{ 
ِ
اء ه ِه  َواف

ِ
اء ه ٌه ِذيَن ُيـِْػُؼوَن ِٓم اف َواْفَؽوطِِؿَغ اْفَغْقَظ َواْفَعوؾَِغ َظِن افـهوِس افه

ـِغَ  ِّ  [آل ظؿران]{(134 )َواّلِلهُ حُيِىُّ ادُْْح

ر هذه إمور حيول بغ اإلكّون وبغ وؿوظه ٓم افغضى ٕن صفوة _ ـُ َتَذ

افغضى صفوة ؿويي وفو مل يؿؾك اإلكّون كػّه ظـد افغضى ؾّقؼع ٓم 

زى وفن يّتطقع بعد ذفك أن ُيّقطر ظذ مو شقحدث ـُ  .ضوموت 

: يؼول أحد أهل افعؾم◘

آشم اجلومع فؽل مو شْق ؿوفه ؾفو 

 .هو افصز(افزهد_ذف افـػس_افعػي_ اْلؾم_افؽتَمن_افشجوظي)

ودو ٓ وؿد ورد ِذـر افصز ٓم افؼرآن ٓم أـثر من تّعغ موًَعوؿول 

اَلِة }:تعوػ ْزِ َوافصه ٓه َظَذ اخْلَوِصِعَغ َواْشَتِعقـُوا بِوفصه َو َفَؽَِْرٌة إِ  {(45)َوإهِنه

 [افْؼرة]
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اَلِة َواْاَطِزْ َظَؾْقَفو }:وؿول شْحوكه َلُفَك َوْأُمْر َأْهَؾَك بِوفصه ّْ َٓ َك

َُْي فِؾتهْؼَوى   [ضه]{(132) ِرْزًؿو َكْحُن َكْرُزُؿَك َواْفَعوِؿ

فٍا ْٔ اىصرب اىجٍ٘و؟ _

 .يتحؼق افواول إػ افصز اجلؿقل بسك افشؽوى ومالزمي افرمحي وافتؼوى

افصز افذي ٓ جزع ؾقه وٓ صؽوى وُُتقطه افرمحي :ؾوفصز اجلؿقل هو_

 .وافتؼوى،وفذفك ؾنن افصز اجلؿقل أظذ من ُُمرد افصز

ُؽْم َأْمًرا }:ؿول تعوػ ُّ ًْ َفُؽْم َأْكُػ َف ى اّلِلهُ َأْن َؾَصْزٌ ََجِقٌل  َؿوَل َبْل َشوه َّ  َظ

ُه ُهَو اْفَعؾِقُم اْْلَؽِقُم   [يوشف]{(83)َيْلتَِقـِي هِبِْم ََجِقًعو إِكه

ؾنن َمن أراد أن يصل إػ ُتؼقق افصز اجلؿقل ؾعؾقه أن ٓ يشتؽي وٓ :إذن 

 .جيزع وأن حُيؼق افتؼوى وافرمحي

ؾنذا مو كزفً ظؾقه مصقْي أو أاوبه ابتالء ؾال يذهى : ؾال يشؽو فؾـوس_1

 .هـو وهـوك فقشؽو فؾـوس حوفه وٓ يتّخط ظذ مو هو ؾقه من ابتالء

ٕن ادصقْي جوءت من ظـد ادؾك وبتؼديره ؾفو : وظؾقه أيًضو أن ٓ جيزع_2

افذي يعؾم مو ُيصؾح ومو ُيػّد حول ظْوده ؾال كجزع، يؿؽن أن يتواجد 

رء من اْلزن هذا جوئز ٕكـو بؼ وٓبد أن كتلثر ظـد كزول آبتالءات، 

وفؽن هـوك ؾرق بغ اْلزن وبغ اجلزع واهلؾع وآظساض ظذ أؿدار ادؾك 
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: ٓبد من وجود افرمحي وافتؼوى_

 ًٓ  :وجه تعُؾق افصز اجلؿقل بوفتؼوى: أو

: افعْد ُمطوفى بثالثي أمور ٓبد فه من افؼقوم هبو حتى ُيريض اّلِل ؾُقْدخؾه اجلـي

 .ؾعل ادلمور_1

 .ترك ادحظور_2   

 .افصز ظذ افؼضوء ادؼدور_3    

ر اّلِل ظز وجل مؼودير إصقوء ؿْل مخّغ أفف شـي ؿْل خؾق  ؾؼد ؿده

افَّموات وإرض ؾال حيق ٕحد أن يليت افقوم فقعسض ظذ هذا افؼضوء 

تًِْ ٓم افؾوح ادحػوظ من مخّغ أفف  ـُ اإلهلي، ؾودصقْي افتي وؿعً افقوم 

ؾؾَمذا يليت آظساض ظؾقفو؟ شـي 

وموذا ُيغر آظساض ٓم أمٍر ؿد ؿدره اّلِل؟ 

ؾنذا ؾزظً وجزظً واظسًَ وصؽوت وتّخطً بعد كزول ادصقْي 

غري شٖء ٌَ ٌلدور اهلل؟
ُ

 ْو نو ٌا فعيتّ ٗ

 (ُيٌ أجر اّلِل ظذ افصز)فن يتغر وفؽن َمن يػعل هذه إمور ُيٌ ـل رء.ٓ 
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أمو ؾعل ادلمور وترك ادحظور ؾفَم ُمتعؾؼغ بوفتؼوى ؾؾَمذا؟ _

ٕن افؼقوم بؽل أمر أمركو به ظذ افوجه افذي يريض اّلِل من االة وزـوة 

واقوم وحٍ وؽر ذفك من أوامر اّلِل حيتوج إػ تؼوى، ـَم أن آمتـوع ظن 

 .ادحظور وظدم افوؿوع ٓم اُدحرموت حيتوج إػ تؼوى

وؿد يؽون ترك افـواهي أاعى من ؾعل إوامر دوذا؟ 

صفودة أن _ـوْلٍ )ٕن من ادلمور مو ٓ ُكطوفى به إٓ مرة واحدة ٓم افُعؿر

 .(ٓ إفه إٓ اّلِل وأن ِمؿًدا رشول اّلِل 

أمركو بوفصقوم ددة صفر واحد من ـل ظوم، أمركو بوفزـوة ٓ خترج إٓ ـل ظوم 

وؿد تّؼط ظن افْعض ٕكه ٓ يؿتؾك ادول ادحدد هلو 

 هو أن افؼقوم بػعل إوامر أشفل من ترك افذكوب،ؾوفؾّون :ادؼصود◘

افذي يـطؾق فقل هنور فقـول من هذا وذاك يؽون من افصعى ظؾقه أن يتوؿف 

 .^حتى إذا ُذـِر بؼول افـْي 

ََْل َكَػٌر،َؿوَل : َؿوَل  ًُ َأْن َيْشَغُؾوا َظـِّي َرُشوَل اّلِلهِ :َؾَلْؿ َُْي َأْو  ،^َؾَخِشق َؿوَل ُصْع

ؾَِؿًي َكْحَوَهو،َؿوَل  ًُ :ـَ َك َظَذ َأْمَؾِك َذفَِك :َؾُؼْؾ َٓ َأُدفُّ َيو َرُشوَل اّلِلهِ،َؿْوُفَك َأَو

ؾِِّه؟ َؿوَل  ـُ وكِهِ  ^َؾَلَصوَر َرُشوُل اّلِلهِ :َفَك  َّ
ًُ :َؿوَل .بَِقِدِه إَِػ فِ َيو َرُشوَل :ُؿْؾ
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َك ُمَعوُذ، َوَهْل َيُؽىُّ افـهوَس »: افؾهِفَوإِكهو َفـَُماَخُذ بََِم َكَتَؽؾهُم بِِه؟ َؿوَل  َثؽَِؾْتَك ُأمُّ

ـَتِِفْم؟ ِّ ٓه َحَصوِئُد َأْف  «َظَذ َمـَوِخِرِهْم إِ

( 22068)مّـد أمحد

وُظري واكحالل ومع  يعؾم أن مشوهدة افتؾػوز ومو يْثه من ؾّق وؾجورمن 

ذفك يّتؿر ٓم اُدتوبعي وادُشوهدة  وؿد يؽون اوئًَم أوؿودًمو من أداء افصالة، 

 .وهؽذا كرى أن افؼقوم بوٕمر أشفل من ترك افذكوب

 .افصز ظذ مو ُيصقْه من افؼدر ادؼدور_

 حيتوج (وهي من أؿدار اّلِل)ؾوفتعومل مع ادصقْي وآبتالءات ظـد كزوهلو _

ؾفو أن :إػ أن يتحذ اإلكّون بوفصز،أمو وجه ارتْوط افصز بوفتؼوى هـو 

افتؼوى تعـي تـػقذ أوامر اّلِل وافْعد ظن ادحرموت وادصقْي ُتتوج افصز 

 .ظؾقفو، ؾوفصز وافتؼوى من ظزم إمور

: ؿول تعوػ

ِذيَن ُأوُتوا اْفؽَِتوَب ِمْن  } َؿُعنه ِمَن افه ّْ ُؽْم َوَفَت ِّ َْْؾُونه ِٓم َأْمَوافُِؽْم َوَأْكُػ َفُت

ثًِرا  ـَ وا َأًذى  ـُ ِذيَن َأْذَ ْْؾُِؽْم َوِمَن افه وا َوَتتهُؼوا َؾنِنه َذفَِك ِمْن َظْزِم َؿ َوإِْن َتْصِزُ

ُُمورِ  ْٕ  [آل ظؿران]{(186 )ا

ُْْؽْم َشقَِّئٌي َيْػَرُحوا هِبَو َوإِْن }:وؿول شْحوكه ْمُهْم َوإِْن ُتِص ُّ ـٌَي َت َّ ُؽْم َح ّْ َّ ْ  إِْن ََت

ْقُدُهْم  ـَ ْم  ـُ ُّ ُِ َٓ َي وا َوَتتهُؼوا  قٌط َتْصِزُ  {(120)َصْقًئو إِنه اّلِلهَ بََِم َيْعَؿُؾوَن ُِمِ

 [آل ظؿران]
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: ؿول ظز وجل

ُه } ًَ ُيوُشُف َؿوَل َأَكو ُيوُشُف َوَهَذا َأِخي َؿْدَمنه اّلِلهُ َظَؾْقـَو إِكه َْك َٕ َمْن َؿوُفوا َأإِكهَك 

ـِغَ  ِّ َٓ ُيِضقُع َأْجَر ادُْْح  [يوشف]{(90 )َيتهِق َوَيْصِزْ َؾنِنه اّلِلهَ 

لدر عيً٘ٓ يف اىلدر 
ُ

اُلسام اىِاس يف اىتلٔى واىصرب عيٕ ٌا ٗ

: اىهُٖٔ إىٕ أرةعث أكسام
 :ؿّم رزؿفم اّلِل شْحوكه افتؼوى وافصز مًعووهو أؾضل إؿّوم_1

وفقس ادؼصود بلن اّلِل رزؿفم هو أن اّلِل أكزل ظؾقفم افتؼوى وافصز دون 

أن ُتصقل :أن يػعؾوا صقُئو من جوكْفم فتحصقل ذفك،وفؽن ادؼصود هو

افتؼوى وافصز جوء بوجلفود وافعؿل وحضور ادجوفس وتطْقق مو ُيّؿع 

ؾقفو وبذل اجلفد واشتػراغ افوؿً ٓم ُتؼقق أوامر اّلِل،افؼضقي أن َمن أخذ 

 .بلشْوب افتؼوى حؼؼفو، وأن َمن مل يلخذ بلشْوهبو مل حُيؼؼفو

أهل افتؼوى وافصز هم أؾضل افـوس ؾؼد أكعم اّلِل ظؾقفم بّعودة افدكقو _

 ( ٓ يـؼطع وٓ يـػك ظن اوحْه أبًدا_كعقم أبدي ٍمدي )وكعقم أخرة

 .ٕكه شقدخل جـي ظرَفو افَّموات وإرض يؼول ظـفو افـْي 

ِيه : َظْن َشْفٍل، َؿوَل  ًُ افـْه : َيُؼوُل َشِؿْع

ُع َشْوٍط ِٓم اجلَـهِي، َخْرٌ  » َِ ْكَقو َوَمو ؾِقَفو، َوَفَغْدَوٌة ِٓم َشِْقِل اّلِلهِ َأْو َمْو ِمَن افدُّ

ْكَقو َوَمو ؾِقَفو  «َرْوَحٌي، َخْرٌ ِمَن افدُّ

 (6415)أخرجه افْخوري
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،شعودة أبديي وهل تدرون مّوحي ادؽون افذي يشغؾه افّوط إذا وَع ؾقه

ؾلي ظوؿل يسك هذه افّعودة من  (وٓ مؼطوع_ٓ ممـوع)ٍمديي ٓ تـتفي

أجل صفوات حؼرة زائؾي ُمـغهصي تـتفي بُؿيض افوؿً،ؾوفدكقو إػ زوال 

ومعؾوم مهفو ؽؿفو وٓ يؿؽن أن تتحؼق ؾقفو افّعودة افؽومؾي،من ادحول أن 

وَن ِٓم }:حيدث هذا بـص افؼرآن ؿول تعوػ َّ ْك َْدٍ  َفَؼْد َخَؾْؼـَو اإْلِ   {(4 )ـَ

 [افْؾد]

: ؿول شْحوكه_

 َؾَتْشَؼى ِمَن اجْلَـهيِ  َؾُؼْؾـَو َيو آَدُم إِنه َهَذا َظُدوٌّ َفَك َوفَِزْوِجَك َؾاَل ُُيِْرَجـهُؽََم }

 [ضه]{(117)

 .ؾوفشؼوء ظذ إرض هذا هو مو ؿوفه ربـو ٔدم،_

: ؿول تْورك وتعوػ_

وُن إِكهَك } َّ ْك َو اإْلِ وِدٌح َيو َأَيُّ ْدًحو َؾُؿاَلِؿقِه ـَ ـَ  [آكشؼوق]{(6) إَِػ َربَِّك 

هذا هو (تعى_صؼوء_ ـْد_ـدح)فقس ٓم افدكقو أي شعودة بـص افؼرآن

حول افـوس ٓم افدكقو ؾعالمه افتـوؾس وافعـً وافِكاع افرهقى بغ افـوس 

وفو اختذ اإلكّون بـػّه ٓم ْلظي اػوء وتؼوى واز ظذ آٓم افدكقو 

 .ومهفو ؾّتتحؼق فه افّعودة افٌمديي إبديي
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 : ظالمي اإليَمن◘

ادممن دائًَم يتؼي ربه ؾقػعل ادلمور ويسك ادحظور ويصز ظذ ؿضوء اّلِل 

وتؾك هي ظالمي اإليَمن،وَمن حؼق افتؼوى وافصز ؾفو من أؾضل وأحّن 

افـوس ظـد اّلِل، وهو من أوفقوئه ؾؼد تعومل مع اّلِل ظز وجل بؿْدأ أو ُتً 

َتِعغُ  }ِصعور  ّْ وَك َك ُُْد َوإِيه وَك َكْع  ؾؾؼد ؾفم هذا إمر واكطؾق من {(5 )إِيه

 .خالل هذا افػفم ٓم ضوظي اّلِل شْحوكه

 .حغ كُحٌ افْعض ظذ افؼقوم بطوظي معقـي :أحقوًكو _

 :ؾقؽون افرد◘

ًْ افطوظي ظذ همٓء ؟  َْ ٓ أشتطقع أو ٓ أؿدر ظذ أدائفو، ؾؾَمذا َاُع

طعف االستعاُث 
صخص حػظ افؼرآن وأخر مل حيػظه مو هو افػرق بقـفَم حتى حيػظ هذا 

ويؿتـع ظذ أخر إَتوم ذفك ؟ 

 ٓ حيتٍ أحد بتػووت كّْي افذـوء ؾؾقس هذا موكًعو من ذفك ٕن اّلِل ظذ ـل 

 َمن أتم اْلػظ حؼق آشتعوكي بوّلِلرء ؿدير،وفؽن افّْى يتؿثل ٓم أن 

 ؿدير وأن اّلِل ٓ ُيعجزه رء ٓم افَّموات 
ٍ
وَظؾَِم أكه شْحوكه ظذ ـل رء

 .وٓ ٓم إرض ؾنذا أراد صقًئو ؾنكَم يؼول فه ـن ؾقؽون
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أمو أخر ؾؾم يؽن ظـده ثؼي بوّلِل مـذ بدايي إمر وظـدمو ُدظيه إػ حػظ 

ـتوب اّلِل امتـع وكظر إػ حوفه وؿوته واظتؿد ظؾقفَم ومل يؾجل ويعتؿد ظذ 

حول اّلِل وؿوته ؾلوـؾه اّلِل إػ حوفه وؿوته ؾعجز ظن أن حيػظ وفو ـؾؿي، 

وـم من أكوس ؿد تؼدم هبم افعؿر ومع ذفك حػظوا وختؿوا حػظ ـتوب 

 .اّلِل ـوماًل، وـم من أكوس أمقغ ومع ذفك أَتوا حػظه شَمًظو

ـِرٍ }:ؿول تعوػ_ ِر َؾَفْل ِمْن ُمده ـْ َكو اْفُؼْرآَن فِؾذِّ ْ ٌه  [افؼؿر]{(17 )َوَفَؼْد َي

وأظظم رء يؿؽن أن يؼي به اإلكّون كػّه من افػتن ٓم هذا افزمون هو 

حػظ افؼرآن، ٕن افذي حيػظ افؼرآن يـشغل بحػظه وبعد أن ُيتِم اّلِل ظؾقه 

كعؿته بحػظه ؾنن يـشغل بؿراجعته وبعد ذفك يدخل ٓم افتػّر ثم بعد هذا 

يـشغل بتعؾقم افـوس مو تعؾم ؾقؽون بذفك ظذ اؾي دائؿي بؽتوب اّلِل ؾقوهلو 

من شعودة ومـزفي وؾرحي أن يظل افعْد مـشغاًل فقل هنور بؽتوب اّلِل وَمن 

أحّن مـه ٓم افدكقو بلٍهو ؾفو أؾضل افـوس ظذ إرض؟ 

 ...ال أخد أفظو ٌِّ
ِيِّ  : َؿوَل  َظْن ُظْثََمَن َريِضَ اّلِلهُ َظـُْه، َظِن افـْه

ْم َمْن َتَعؾهَم افُؼْرآَن َوَظؾهَؿهُ » ـُ  «َخْرُ

( 5027)أخرجه افْخوري
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 فألشف افؽثر من ادّؾؿغ أين كحن من هذه اْلّـوت افتي هي ـوجلْول،

افقوم ُمـشغؾغ بوفطعوم وافؼاب وافؽالم وإشواق وإشعور،يـْغي ظذ 

ادّؾم أن َيتم بعؾو مهته ٓم افِػؽر وٓم ادفوم ؾقتطؾع دائًَم إػ افعؾو وآرتؼوء 

 .إػ أن جيد كػّه ٓم أظذ ادـوزل

 أن ادممن افتؼي يؽون مهه هو ـقػقي ُتصقل افتؼوى وافصز ظذ :افشوهد◘

افؼقوم بلوامر اّلِل وافصز ظن معواقه وأيًضو افصز ظـد كزول آبتالءات 

خواي إذا جوءت مضودة فؾفوى، ؾوإلكّون يؿؽن أن يصز إذا ـون آبتالء 

 ذفك بوجلزع ؿد يؼوبل اهؽر صديد ؾنذا مو اصتد آبتالء وجوء َد هو

وافػزع واهلؾع واكخالع من افتؼوى ومن افدين، وهذا ممو ٓ جيوز ٕن 

افشخص فن يشسط ظذ ربه أكواع آبتالءات افتي يؿؽن أن يْتؾقه هبو، 

ؾوفواجى ظـد آبتالء أن ُيؼوبل بوفصز ٕكه من ظـد اْلؽقم افعؾقم افذي 

 .يعؾم مو ُيػّد ظْوده ومو ُيصؾحفم

من افـوس َمن إذا كزل ظؾقه افْالء تؽؾم بؽؾَمت تدل ظذ َعف اإليَمن _

وظدم اهلقْي وافتعظقم ّلِل شْحوكه وتعوػ وٕوامره ٓم افؼؾوب وبوفتويل خترج 

 .إفػوظ ويتػوه هبو افؾّون وهي ممو ٓ يـْغي دّؾم أبًدا أن يتؽؾم هبو
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ل افصز وافتؼوى◘  :َمن حؼق آشتعوكي حصه

دائًَم مو كجد أن اإلكّون افذي حؼق إيوك كعْد وإيوك كّتعغ ؿد حؼق أيًضو 

 دوذا؟افصز وافتؼوى وافعزيؿي وشقصل إػ اهلدف افذي وَعه فـػّه 

وىهَ ةدٔل اهلل ٕكه يعؾم أكه بحوفه وؿوته ٓ يّتطقع أن يػعل أي رء 

 .ؾفو ظذ ـل رء ؿديروكٔتّ ٗددث نو شٖء

هذا افؽالم ُمتػق )إذا أذكى افعْد ثم توب وأكوب ؾنن اّلِل شْحوكه يغػرفه

مفَم ـون ِظظم هذا اجلُرم افذي وؿع من اإلكّون ؾؾقس أـز من افؽػر (ظؾقه

ذكى ومع ذفك ؾنن اّلِل ظز وجل يغػر فؾؽوؾر إذا توب وكطق بوفشفودة 

ودخل ٓم اإلشالم،ؾوْلؾقم افعػو افغػور افرحقم افرمحن افودود يعػو ويغػر 

 .ويؼْل افتوبي ويؿحو اْلوبي ويؼْل افعْد ظـده

ؾنذا مو أذكى اإلكّون ؾال حيتٍ بوفؼدر ـُؿزر دو وؿع ؾقه من ذكى ؾؾم يؽن _

يؼصد افؼقوم به ؾؼد ـون متوجًفو دؽون مو فعؿل خر وفؽـه ؾجلة وؿع ٓم ذكى 

 اّلِل شْحوكه بقـه وبغ ادعصقي ؿد يؽون ذفك ػأو معصقي ـْرة،فؼد خ

 ؿد هذا أمرو افقوم وفؽن شْق فه افؼقوم به ذفك  مل يػعؾه ٓم  آخرذكىؿساؾه ٓ

 . ظـهافْعض يغػل

 :ؿول شْحوكه

ًْ َأْيِديُؽمْ } َْ َّ ـَ ٍَْي َؾََِْم  ثٍِر َوَمو َأَاوَبُؽْم ِمْن ُمِصق ـَ  َوَيْعُػو َظْن 

 [افشورى]{(30)
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ًْو وٓ يُتى مـه ؾقلتقه افعؼوب بعد يوم أو بعد _ ؾقؿؽن أن ُيذكى ادّؾم ذك

 .أظوام، هذه حؽؿي ومو ربك بظالم فؾعْقد

أضعتك بػضؾك،وادـي فك وظصقتك بعؾؿك،واْلجي  : ـَم ؿول بعضفم_

  . فك، ؾلشلفك بوجوب حجتك ظع واكؼطوع حجتي،إٓ ؽػرت يل

 :وإذا ظصقـوه ؾْعؾؿه وفقس بلمرهؾنذا أضعـو اّلِل ؾْػضؾه وادـهي فه،_

َل } ّْ َد ؾِقَفو َوَُيْؾَِك اْْلَْرَث َوافـه ِّ َْرِض فُِقْػ ْٕ َٓ حُيِىُّ َوإَِذا َتَوػه َشَعى ِٓم ا َواّلِلهُ 

ودَ  َّ  [افْؼرة]{(205 )اْفَػ

ؾال يدظي أحد حغ يػعل ادعصقي أن اّلِل شْحوكه ؿد ـتْفو :واْلجي فك_

ظؾقه من مخّغ أفف شـي وهذا هو مو ؿدره ظؾقه،هذا َالل وطؾم،ؾلكً 

 .افذي ْمرأت وظصقً وهتووكً ٓم دين اّلِل واّلِل ٓ حيى ادعويص

َْوِدي إِكهََم ِهَي َأْظََمُفُؽْم ُأْحِصقَفو َفُؽمْ " :وٓم اْلديٌ افؼدد قُؽْم َيو ِظ ،ُثمه ُأَوؾِّ

هُ  َّ ٓه َكْػ ا، َؾْؾَقْحَؿِد اّلِلَ َوَمْن َوَجَد َؽْرَ َذفَِك،َؾاَل َيُؾوَمنه إِ وَهو،َؾَؿْن َوَجَد َخْرً « إِيه

( 2577)أخرجه مّؾم

: ؿول ظز وجل_

َٓ َأَمويِنِّ َأْهِل اْفؽَِتوِب } َز بِِه  َفْقَس بَِلَموكِقُِّؽْم َو َٓ جَيِْد َفُه َمْن َيْعَؿْل ُشوًءا جُيْ َو

َٓ َكِصًرا   {(123)ِمْن ُدوِن اّلِلهِ َوفِقًّو َو

 [افـّوء]
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إن اّلِل شْحوكه وتعوػ حييص أظَمل افعْود ثم ُيوؾقفم إيوهو ؾؿن يعؿل خر 

جيد خر وهو من ؾضل اّلِل، ومن يعؿل ذه ؾُّقحوشى ظؾقه وٓ يؾوم إٓ 

 :كػّه ؾؾم ُيوؿعه ٓم هذا افؼ إٓ هي

 :تؼوى بال از: افؼّم افثوين_2

هذا افـوع يؿؽن أن يؿتثل ٕوامر اّلِل ؾقمدي مو ظؾقه من االة واقوم 

وهؽذا ويسك ادحرموت وفؽن افتؼوى فديه َعقػي،ؾنذا أاوب هذا افـوع 

 .ابتالء ؾنكه جيزع ويػزع وَيؾع ويـعدم فديه افرَو بوفؼضوء

وَن ُخؾَِق }:ؿول تعوػ َّ ْك ُّ َجُزوًظو  (19 )َهُؾوًظوإِنه اإْلِ ُه افؼه ّه َوإَِذا  (20)إَِذا َم

ُه اخْلَْرُ َمـُوًظو  ّه ٓه ادَُْصؾَِّغ  (21)َم  [ادعورج] {(22)إِ

ؾوفظوهر ضقى وفؽن شوظي آبتالء تتغر افصورة فعدم وجود افصز،ؾتؽون 

تؼوى بال از حقٌ أكه اتؼى اّلِل ٕكه امتثل ٕوامره وابتعد ظن موهنوه ظـه، فؽن 

إذا جوء افؼدر ظذ ؽر هواه وظذ ؽر ُمراد افـػس ؾقؽون اجلزع وآظساض 

ظذ أؿدار اّلِل،وهذا آظساض يؿؽن أن يصل بوإلكّون إػ اخلروج من 

اإلشالم وهو ٓ يشعر،ـَم شْق أن ؿؾـو يؿؽن أن كحزن وفؽن اْلزن افذي ٓ 

ُيرج اإلكّون ظن حدود إدب مع افرب وٓ حدود افتؼوى،وٓ ُُيرج أيًضو 

 .ظن حدود مشفد ادـهي
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ؾَم هي ادـهي وافعْد ٓم ابتالء؟  ◘

ادـهي ٓم آبتالء أن هذا آبتالء ؿد يؽون شْى ٓم دخول اوحْه اجلـي، 

بوفػعل هو يصع ويصوم ويؼوم بَم اؾسَه اّلِل ظؾقه من أوامر وفؽن ـل 

هذا ٓ يرتؼي بصوحْه إػ افدرجوت افُعال ٓم اجلـي، ؾفو بؼ وفقس معصوًمو 

.وفديه من افذكوب افؽثر  

 ًْ ِيِّ : َظْن َظوِئَشَي، َؿوَف ًُ فِؾـْه َذا، َؿوَل َؽْرُ :ُؿْؾ ـَ َذا َو ـَ َُْك ِمْن َاِػقهَي  ّْ َح

دٍ  ده َّ َْْحِر دَََزَجْتهُ »: َتْعـِي َؿِصَرًة، َؾَؼوَل : ُم  اْف
ِ
ًْ بََِمء ؾَِؿًي َفْو ُمِزَج ـَ  ًِ  «َفَؼْد ُؿْؾ

 ًْ وًكو، َؾَؼوَل : َؿوَف َّ ًُ َفُه إِْك : َوَحَؽْق

َذا» ـَ َذا َو ـَ وًكو َوَأنه يِل  َّ ًُ إِْك  «َمو ُأِحىُّ َأينِّ َحَؽْق

احقح [ : حؽم إفْوين ](4875)شـن أيب داود

أم ادممـغ ظوئشي ريض اّلِل ظـفو مل تتؽؾم وفؽـفو أصورت ؾؼط ؾؼول هلو افـْي 

 ،فؼد ؿؾً ـؾؿي فو مزجً بَمء افْحر فؾوثته 

 ؾفل رأيتم ـقف يؽون وؿع افؽؾؿي؟

هل ُيدرك ـل واحد مـهو ـم ـؾؿي خترج مـه وهي تّتوجى ؽضى افرب 

ًٓ ؟  وهو ٓ ُيؾؼي هلو بو

حُيؼق اإلكّون جْول من افّقئوت بؿجرد اكطالق افؾّون ـل يوم تصل إػ 

ظـون افَّمء ؾقـزل افْالء فُقخػف ظن اوحْه بعًضو من هذه افذكوب ويؽون 

آبتالء هو شْى ٓم دخوفه اجلـي،ؾؾقس افؼقوم بوٕوامر ؾؼط هو افّْى ٓم 
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مصع وفؽـه يغتوب )دخول اجلـي بل ٓبد من آبتعود ظن مو هنوكو اّلِل ظـه

ومو ـون اّلِل فقغػر فه هذا افّقئوت إٓ بوبتالئه هبذا (ويؽذب ويرتق

 .(هـو ظذ افعْد أن يرى مشفد ادـهي ٓم هذا آبتالء)آبتالء

ؾوٓبتالء مـهي من اّلِل ظذ اإلكّون ٕكه إمو أن يؽون فتؽػر افذكوب وإمو أن 

 .يرتػع به افعْد درجوت، وأًيو ـون افوَع ؾنن إمر ـؾه خر

 .جيتفد ٓم بعض افطوظوت :(از بال تؼوى)هذا افـوع_

إمو إزافي مو يِه أو حصول مو يـػعه،ؾفو دائًَم :وفؽن فّون حوفه ُيطوفى_

 ؾَم هو افؼصد من افشؽوى؟يشؽو ٕكه ؽر راٍض حوفه وشوخًطو ظؾقه 

افؼصد هو شمال ادشؽو إفقه أن ُيزل ظـه هذه ادصقْي أي أن يدؾع ظـه مو 

وـلكه أكزفه مـزفي اإلفه،فؼد ؽػل هذا افشوـي ظن  يِه أو يليت إفقه بَم يـػعه

أن هذا إكّون مثؾه وؿد يؽون أَعف مـه ؾفو ٓ يؿؾك فـػّه رء،ٓبد أن 

ُِ هو اّلِل  يؽون فديـو يؼغ ظذ أن افذي جيؾى افـػع فؾعْود ويدؾع ظـفم اف

و خػي ٓ يراه َمن يؼوم به  ـً شْحوكه وأن افشؽوى فغره ٓم حد ذاهتو ُتعد ذ

ًَ  }:ؿول تعوػ فـْقه   .{(8)َوإَِػ َربَِّك َؾوْرَؽْى  (7) َؾوْكَصْى َؾنَِذا َؾَرْؽ

 [افؼح]

ؾوفرؽْي وافرهْي ٓ يؽوكو إٓ ّلِل، ؾفَم فقّو فؾعْود افذين ٓ يؿؾؽون  

 .ٕكػّفم رء
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ْهوٍس،َؿوَل  ًُ َخْؾَف َرُشوِل اّلِلهِ :َظْن اْبِن َظ ـْ َيو ُؽاَلُم إيِنِّ »:َؾَؼوَل َيْوًمو،ـُ

ؾََِمٍت، اْحَػِظ اّلِلهَ حَيَْػْظَك،اْحَػِظ اّلِلهَ َْمِْدُهُتَجوَهَك  ـَ ًَ ُأَظؾُِّؿَك  ،إَِذا َشَلْف

ًَ َؾوْشَتِعْن بِوّلِلهِ، ًْ َظَذ َأْن َؾوْشَلِل اّلِلهَ، َوإَِذا اْشَتَعـْ َي َفْو اْجَتَؿَع َواْظَؾْم َأنه إُمه

َُْه اّلِلهُ َفَك،َوَفْو اْجَتَؿُعوا َظَذ َأْن  َت ـَ  َؿْد 
ٍ
ء ٓه بَِقْ  مَلْ َيـَْػُعوَك إِ

ٍ
ء َيـَْػُعوَك بَِقْ

 ًْ ًِ إَْؿاَلُم َوَجػه َُْه اّلِلهُ َظَؾْقَك،ُرؾَِع َت ـَ  َؿْد 
ٍ
ء ٓه بَِقْ وَك إِ ُّ ُِ  مَلْ َي

ٍ
ء وَك بَِقْ ُّ ُِ َي

ُحُف  ٌن َاِحقٌح « افصُّ َّ ٌٌ َح َهَذا َحِدي

 .صحيح[ : حكم األلباين ](2516)سنن الرتمذي

ٔجّ ىيشانٖ ىٍاذا تشهٔ؟ 
ُ

واىسؤال اىذي ٗ

غري ٌَ األٌر شٖء؟ 
ُ

وْو شهٔاك ست
يغػل افشوـي ظن أكه أثـوء صؽواه يغتوب ويـتؼص من ؿدر َمن صؽوه إػ 

افـوس وأهداه حّـوته ويؿؽن أن يؽون ؿد أخذ من شقئوته ومع هذا ـؾه 

وفؽن يؿؽن إذا مو تعرض اإلكّون دشؽؾي مو أن ....ؾنن إمر فن يتغر

حتى ُيػتقه ٓم  (أهل فؾّمال_صقخ_ظومل)يؼوم بعرَفو ظذ صخص ثؼي

 .ـقػقي حؾفو

أَيَم أؾضل يو أبو ظْد اّلِل،:ؾؼول- رمحه اّلِل -  وشلل رجل افشوؾعي _

 ؟ -ظزوجل- أن يؿؽن ؾقشؽراّلِل:فؾرجل

  أو يْتذ ؾقصز؟
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ن حتى:ؾؼول افشوؾعي يْتذ، ؾنن اّلِل ابتذ كوًحو وإبراهقم وِمؿًدا  ٓ ُيؿؽه

 يظن أحد أن ُيؾص اؾوات اّلِل ظؾقفم أَجعغ، ؾؾَم ازوا مؽـفم اّلِل ؾال

 .من إمل افْتي

هر؟ 
ُ

أراد اىرجو أن ٗسأل اإلٌام أي ٌزنىث أفظو اىصرب أم اىش
ن :ؾرد اإلموم افشوؾعي يعـي ادؽوكي ٓم )إيوك أن تظن أن أحًدا شوف ُيؿؽه

دون أن ُيْتذ،ٕن إكْقوء اؾوات اّلِل ظؾقفم وهم أؾضل افْؼ  (افدين

وأحى اخلؾق إػ اّلِل ؿد ابتالهم بصـوف آبتالءات ؾصزوا ودو ازوا 

ـفم اّلِل ظز وجل،وـون أظذ إكْقوء ابتالًء افـْي اخلوتم  ،وحغ از مؽه

وتؾؼى آبتالء بصدر رحى وريض ٕكه يعؾم أكه من ظـد اّلِل وأدرك مشفد 

 .ادـهي جعؾه اّلِل أؾضل اخلؾق وأؾضل إكْقوء اؾوات اّلِل ظؾقفم َجقًعو

ؾَم هي شـي آبتالء؟ 

ن؟  ودوذا جيى ظذ افعْد أن ُيْتذ ؿْل أن ُيؿؽه

◘ ًٓ ٕن آبتالء ُيؿقز به اّلِل ظز وجل بغ اخلْقٌ وافطقى :أو

وفؽن ٓبد أن يظفر ظؾم اّلِل (اّلِل يعؾم وكحن متػؼغ ظذ ذفك)

  دوذا ُيعطي صخص ويؿـع أخر؟فؾعْود،ؾالبد أن ُيظفر اّلِل فؾـوس

 دوذا يرؾع أؿواًمو ويضع آخرين؟ 

ؾقْتذ همٓء افؼوم وحغ يْتؾقفم ؾنهنم يصزون ومع ازهم هذا يعؾم اّلِل 

ن هلم ٓم  مو ٓم ؿؾوهبم من رَو ظن اّلِل وظدم شخط ظذ أؿدار اّلِل ؾُقَؿؽِّ
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إرض،ؾوفصز َتققزوحغ تـزل ادصقْي أو آبتالء ُيرى َمن هو افصْور 

 .افذي يرُ بلؿدار اّلِل ممن يّخط وجيزع وٓ يصز وٓ يرُ بَم ؿدر اّلِل

ؾَم هو أال آبتالء ؟ ◘

: أال آبتالء ٓم افؾغي ـَم ؿول ابن ؾورس

 .ابتذ افعْد ابتالًء إذا اختزه ٓم ازه وصؽره

اء :ٓبد أن كـتْه ◘ ِه  ٕن بعض افـوس يظن أن آبتالء ٓ يؽون إٓ ٓم اف

اء ِه اء واف ٌه : ؿول تعوػ،ؾؼط وهذا ؾفم خوضئ ٕن آبتالء يشؿل اف

لُّ َكْػٍس َذاِئَؼُي ادَْْوِت } ِّ َواخْلَْرِ ـُ ْم بِوفؼه ـُ ُْْؾو  ؾِْتـًَي َوإَِفْقـَو ُتْرَجُعوَن َوَك

 [إكْقوء]{(35)

ؾؽقف تؽون اور آبتالء بوخلر؟  ◘

يؽون ذفك بلن يػتح اّلِل افدكقو ظؾقه ؾتػتح فه أبواهبو،ؾقـزل ظؾقه من كعقؿفو 

افؽثر، وفو كظركو إػ أاحوب إموال فوجدكوهم أصد ابتالًء من افػؼراء 

: وفـِب مثاًل فـوَح إمر

إكّون جوئع جًدا وفقس أمومه أي رء فقّد حوجته هذه إػ افطعوم وإػ 

ؾَمذا يػعل؟ افؼاب 

إكّون آخر ، شوف يّتّؾم ويصز ؾَم افذي بقده أن يعؿؾه ؽر أن يصز

جوئع أيًضو ووَع أمومه أكواع وأصؽول من افطعوم ٓ حك هلو ومع ـل 

 ..هذا ممـوع ظؾقه أن يتـوول أي رء من هذا افطعوم
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 واةتالًء؟ 
ً

فأٍٗٓا أصعب خاال
وهذا مو ٓ يػفؿه افػؼراء افذين  (إؽـقوء)إصد ابتالًء هو اإلكّون إخر

حيّدون إؽـقوء ظذ مو هم ؾقه،إؽـقوء فدَيم ـل رء يؿؽن أن يرؽْوا 

ؾقه ومع ذفك هم ِمرومون من افؼقوم بؽل رء ؾؼد امتـع ظؾقفم افؼقوم 

 .به،اختْور افغـي أصد من اختْور افػؼر ؾوفػؼر ُمز ؾفو ٓ يؿؾك رء

أمو إؽـقوء ؾػتـتفم أصد ٕن ـل رء مقٌ ومتوح أمومفم ويؿتـع ظؾقفم _

أن يؿدوا أيدَيم فقـوفوا مـه، دكقوهم ُهقئً هلم وتزيـً وجوءهتم خوَعي 

ؾَصُعَى ظؾقفم اظتزاهلو، وفذفك ؾنكـو كودًرا مو كرى رجل أو امرأة من همٓء 

 .ُيؼْل ظذ ضريق آفتزام

 .أن آبتالء يليت بوفٌاء ويليت بوفِاء:افشوهد◘

 :افعطوء فقس دفقل حى ـَم أن ادـع فقس دفقل ُبْغض_

ظطوء اّلِل ظز وجل فشخص دون أخر فقس معـوه ِمْته فه وبغضه فًخر  

هُ }:ؿول تعوػ وُن إَِذا َمو اْبَتاَلُه َربُّ َّ ْك و اإْلِ َرَمِن  َؾَلمه ـْ َؿُه َؾَقُؼوُل َريبِّ َأ َرَمُه َوَكعه ـْ َؾَل

و إَِذا َمو اْبَتاَلهُ (15) َٓ (16)َؾَؼَدَر َظَؾْقِه ِرْزَؿُه َؾَقُؼوُل َريبِّ َأَهوَكِن  َوَأمه اله َبْل  ـَ

 [افػجر]{(17)ُتْؽِرُموَن اْفَقتِقَم 

 َٓ اله َبْل  هذا كػي أبًدا، ؾؾقس إمر ـَم تظن أَيو اإلكّون،ؾعطوء اّلِل ظز :ـَ

فشخص ٓ يعـي أكه  (وؽرهو من افـعم _أوٓد_َجول_مول)وجل من

حُيْه،ـَم أن مـع اّلِل هلذه إصقوء ظن إكّون آخر ٓ يعـي بغضه فه،وَمن يػفم 
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إمور ظذ هذا افـحو ؾفو ُّمطئ ٓم ؾفؿه هذا، ٕكه ٓ توجد أكّوب بغ 

افْؼ ورهبم، ؾوّلِل واحد أحد فقس ـؿثؾه رء، ؾال اوحْي وٓ وفد وٓ 

 .ظشرة

عطٖ اىتعض وٍِٗع عَ اىتعض؟ 
ُ

فإذا ك٘و فيٍاذا ٗ
ؿول ،افؽل ظْود اّلِل وفؽن افتػووت حيدث فقْؾوا ظْوده أَيم أحّن ظؿاًل 

وَن َظْرُصُه َظَذ }:تعوػ ـَ وٍم َو َْرَض ِٓم ِشتهِي َأيه ْٕ ََمَواِت َوا ّه َوُهَو افهِذي َخَؾَق اف

ُن َظَؿاًل  َّ ُؽْم َأْح ْم َأيُّ ـُ ُْْؾَو  فَِق
ِ
ُْْعوُثوَن ِمْن َبْعِد ادَْْوِت ادَْوء ًَ إِكهُؽْم َم  َوَفِئْن ُؿْؾ

ٓه ِشْحٌر ُمٌِْغ  َػُروا إِْن َهَذا إِ ـَ ِذيَن   [هود]{(7)َفَقُؼوَفنه افه

فؼد ابتذ افغـي بوخلر فُرى هل شقشُعر بؼدر مو أويت من كعم أكعم اّلِل هبو _

ظؾقه ؾقتؼي اّلِل ٓم كػّه وُُيرج زـوة موفه وُيدم افػؼراء وحيػظ ؾرجه ويصون 

ظرَه ويؼقم ذع اّلِل ٓم بقته وٓم أوٓده أم أكه شقطغى ويػّد ويْغي وهذا 

 (اجلوئع)هو حول أـثر إؽـقوء، هذا اختْور صديد جًدا ٓ ُيتؾف ظن ادثول

 . مـذ ؿؾقلذـركوهافذي 

هل هو وٓم ادؼوبل كرى افػؼر ظـدمو يـظر إػ مو يتؼؾى ؾقه افغـي من كعقم _

ؾنن مصرهو إػ زوال راٍض بؼضوء اّلِل وظؾم أهنو دكقو ضوفً أم ؿكت 

ؾشلهنو وكعقؿفو حؼر وفو ـوكً تّووي ظـد اْلق تْورك وتعوػ جـوح 

بعوَي دو شؼى مـفو افؽوؾر ذبي موء، ؾعالمه افتؼوتل وافتصورع وافتـوؾس 
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ظذ ادؾك وافريوشي وادـصى وإمور افشخصقي واْلقوتقي وـل هذا ٓ 

 ...يّووي ظـد اّلِل أي رء

معرؾي )ْلقوتـو  مـفٍ حتى تؽونٓبد أن كػقق وكـتْه بل وُكدرك هذه ادعوين 

وافعؿل _ومعرؾي ؿدر أخرة واجلـي _ بؼدر افْؼوء ؾقفووافعؿل_ؿدر افدكقو

افعوؿل هو افذي يتكف وؾق هذا إمر، أمو افذي يعقش  (بؼدر ادؼوم ؾقفو

وٓ يعؿل هلو أي  ؾقفو وهو ؽر مدرك فؽل هذه ادعوين ؾتُؿر ظؾقه إوؿوت

 .ؾفذا هو اخلٌُان ادْغ (وٓ تغقر_وٓ إؿْول_ؾال تؼدم)حّوب

 :هو افصز بال تؼوى: افؼّم افثوفٌ_3

ؿوم هلم كوع من افصز بال تؼوى، مثل افػجور افذين يصزون ظذ مو يصقْفم 

ٓم مثل أهوائفم، ـوفؾصوص وافؼّطوع افذين يصزون ظذ أٓم ٓم مثل مو 

يطؾْوكه من افغصى وأخذ اْلرام؛ وافؽتهوب وأهل افديوان افذين يصزون ظذ 

ذفك ٓم ضؾى مو حيصل هلم من إموال بوخلقوكي وؽرهو، وـذفك ضالب 

افرئوشي وافعؾو ظذ ؽرهم يصزون من ذفك ظذ أكواع من إذى افتي ٓ 

يصز ظؾقفو أـثر افـوس، وـذفك أهل ادحْي فؾصور ادحرمي من أهل افعشق 

ون ٓم مثل مو َيووكه من ادحرموت ظذ أكواع من إذى بروؽرهم يص

وأٓم، وهمٓء هم افذين يريدون ظؾوًا ٓم إرض أو ؾّودًا من ضالب 

افرئوشي وافعؾو ظذ اخلؾق، ومن ضاّلب إموال بوفْغي وافعدوان، وآشتؿتوع 

بوفصور ادحّرمي كظرًا أو مْوذة وؽر ذفك يصزون ظذ أكواع من 
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ادؽروهوت،وفؽن فقس هلم تؼوى ؾقَم ترـوه من ادلمور،وؾعؾوه من 

ـودرض وافػؼر :ادحظور،وـذفك ؿد يصز افرجل ظذ مو يصقْه من ادصوئى

 .وؽر ذفك،وٓ يؽون ؾقه تؼوى إذا ؿدر

 _ْمور ّمدرات_ؾـوكغ)هذا افـوع فديه افصز ظذ افضالل بؽوؾي أصؽوفه

تهوب ؿصص ِمرمي_فصوص   .وفقس فديه تؼوى(ـُ

 :ؾال تؼوى وٓ از: افؼّم افرابع_

بل : ٓ يتؼون إذا ؿدروا وٓ يصزون إذا ابتؾوا:وهذا هو ذ إؿّوم

وَن ُخؾَِق َهُؾوًظو }:هم ـَم ؿول اّلِل تعوػ َّ ْك ُّ  (19) إِنه اإْلِ ُه افؼه ّه إَِذا َم

 [ادعورج]{(20)َجُزوًظو

ؾفمٓء ْمدهم من أطؾم افـوس وأجزهم إذا ؿدروا ومن أذل افـوس 

وأجزظفم إذا ؿفروا، إن ؿفرهتم ذفوا فك وكوؾؼوك وحوبوك واشسمحوك 

ودخؾوا ؾقَم يدؾعون به ظن أكػّفم من أكواع افؽذب وافذل وتعظقم 

ًْو وأؿؾفم رمحي  ادّئول، وإن ؿفروك ـوكوا من أطؾم افـوس وأؿّوهم ؿؾ

 ...وإحّوًكو وظػوا

مو ُيعطقفم اّلِل من افعطوء كجدهم ٓ ُُيرجون مـه رء ؾعـد)
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 وإذا مـعفم اّلِل أو ابتالهم ؾنكـو كجدهم أذٓء من _ ؾال زـوةوٓ ادؿوت

ؾحوهلم يتؼؾى مو بغ افُذٍل وبغ افُشح وادـع  (أجل ظرض من ظروض افدكقو

 .واجلزع وافػزع

: اؾساق افـوس ٓم افرمحي وافصز إػ أربعي أؿّوم◘

 :(افـوع ادحؿود)وهو افذي يصز ويرحم :افـوع إول_1

أن يؽون ؿوًيو من :فإلموم ـَم ؿول افػؼفوء ظـدمو أرادوا أن يضعوا اػوت

 ..ؽر ظـف وفقـًو من ؽر َعف،ؾْصزه يؼوى وبؾقـه يرحم

: وؿرن اّلِل شْحوكه وتعوػ بغ افصز وافرمحي ٓم ـتوبه افعزيز

ِذيَن  } وَن ِمَن افه ـَ ْزِ َوَتَواَاْوا بِودَْْرمَحَيِ ُثمه   [افْؾد]{(17 )آَمـُوا َوَتَواَاْوا بِوفصه

ِيِّ :ُأَشوَمُي ْبُن َزْيٍد َريِضَ اّلِلهُ َظـُْفََم،َؿوَل  ًِ اْبـَُي افـْه إَِفْقِه إِنه اْبـًو يِل ُؿَِْض، َأْرَشَؾ

اَلَم، َوَيُؼوُل  ّه لٌّ »: َؾْلتِـَو، َؾَلْرَشَل ُيْؼِرُئ اف ـُ إِنه ّلِلِهِ َمو َأَخَذ،َوَفُه َمو َأْظَطى،َو

ْى  ِّ ،َوْفَتْحَت ى،َؾْؾَتْصِزْ ؿًّ َّ ُم َظَؾْقهِ «ِظـَْدُه بَِلَجٍل ُم ِّ ًْ إَِفْقِه ُتْؼ َفَقْلتَِقـهَفو، ،َؾَلْرَشَؾ

 ًٍ ْعٍى،َوَزْيُد ْبُن َثوبِ ـَ ٍَْل،َوُأيَبُّ ْبُن  َْوَدَة،َوَمَعوُذ ْبُن َج َؾَؼوَم َوَمَعُه َشْعُد ْبُن ُظ

ُه َتَتَؼْعَؼعُ َوِرَجوٌل، َؾُرؾَِع إَِػ َرُشوِل اّلِلهِ  ُّ ِْيُّ َوَكْػ ُه َؿوَل :َؿوَل - افصه ُْْتُه َأكه
ِّ َح

َو َصنٌّ  َلهنه ًْ َظْقـَوُه،َؾَؼوَل َشْعدٌ - ـَ ََ : َيو َرُشوَل اّلِلهِ، َمو َهَذا؟ َؾَؼوَل : َؾَػو

مَحَوءَ » َْوِدِه افرُّ ََم َيْرَحُم اّلِلهُ ِمْن ِظ َْوِدِه، َوإِكه  «َهِذِه َرمْحٌَي َجَعَؾَفو اّلِلهُ ِٓم ُؿُؾوِب ِظ
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 (329)،أخرجه مسلم(1284)أخرجه البخاري

وِدَق، ادَْْصُدوَق :َظْن َأيِب ُهَرْيَرَة َؿوَل  ًُ َأَبو اْفَؼوِشِم افصه َاوِحَى َهِذِه َشِؿْع

ٓه ِمْن َصِؼيٍّي »: اْْلُْجَرِة َيُؼوُل  مْحَُي إِ  «َٓ ُتـَْزُع افره

( 1923)حسن، سنن الرتمذي[حكم األلباين](4942)سنن أيب داود

 :َمن يصز وٓ يرحم: افـوع افثوين_2

وهذا هو افشخص افذي يصز وفؽن فقس فديه رمحي، وهذا افواف يـتؼ 

موشؽغ ظذ _فدَيم از ظذ افطوظي)بغ ادؾتزمغ وادؾتزموت

وفؽـفم يػتؼرون إػ ( يمدون أوامره _حوؾظغ فؽتوب رهبم_ديـفم

افرمحي،ؾفم يـظرون إػ أكػّفم وـلهنم وفِدوا أكؼقوء أتؼقوء ٓ يعؾؿون إػ 

افؼع ٓم أمٍر مو ؾنهنم  ادعصقي شْقل، ؾنذا مو رأوا ؽرهم وؿد خوفف

يـتؼدوكه وُيوبخوكه ويتعومؾون معه بعـف وؽؾظي وصدة، ويعتزون أن هذا 

 .هو أمر بودعروف وهني ظن ادـؽر

وفؽن حؼقؼي إمر أن هذا فقس أمر بؿعروف وٓ هنًقو ظن مـؽر وفؽـه 

ٕن إمر بودعروف ،يمدي إػ زيودة ادـؽر وإػ اد افـوس ظن ادعروف

 .وافـفي ظن ادـؽر ٓبد أن يؽّوه فْوس اْلؽؿي حتى يليت ثَمره

 ؿد يؼوم افرجل فقلمر بودعروف ويـفى ظن :ل صقخ اإلشالم ابن تقؿقياق◘

 .ادـؽر ؾقليت بعؼات ادـؽرات

اْلؽؿي ٓم دظوة اُدخوفف تّتوجى افرؾق وافؾغ وافصز ظؾقه واْلؾم به  _
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َٓ َتُؼوُفوا  }:ؿول تعوػ_ َْقهـُوا َو ْبُتْم ِٓم َشِْقِل اّلِلهِ َؾَت ِذيَن آَمـُوا إَِذا رَضَ َو افه َيو َأَيُّ

ْكَقو َؾِعـَْد اّلِلهِ  َْْتُغوَن َظَرَض اْْلََقوِة افدُّ ًَ ُمْمِمـًو َت ّْ اَلَم َف ّه دَِْن َأْفَؼى إَِفْقُؽُم اف

ثَِرٌة  ـَ ُْْل َؾَؿنه اّلِلهُ َظَؾْقُؽمْ َمَغوكُِم  ـُْتْم ِمْن َؿ ـُ َذفَِك  وَن بََِم ـَ ـَ َْقهـُوا إِنه اّلِلهَ   َؾَت

 [افـّوء]{(94)َتْعَؿُؾوَن َخًِْرا 

أمو افشدة وافغؾظي وافؼّوة ؾفي من ؿْقل اخلؾل ٓم ضريؼي افدظوة، ٕن _

افداظي إذا أكؽر ظذ ادخوفف هبذه افشدة واكعدمً افرمحي من ؿؾْه ْموهه 

ؾنن هذا يعـي أكه يظن أن االحه وافتزامه ـون بحوفه وؿوته ويرى أكه ٓم 

مؽوكي ظوفقي وُمعجى بـػّه،َمن يرى من كػّه هذا إمر ؾعؾقه أن يـتْه ٕكه 

 من ادؿؽن أن حُيْط ظؿؾه ؾودُعجى ُِمْط ظؿؾه

ًٓ واكؽّوًرا خر من ضوظي أورثً ِظًزا واشتؽْور)  .(وُرب معصقي أورثً ُذ

ؾفل تدري أَيو ادعجى بعؿؾك بَمذا شُقختم فك؟ 

أكً أن افعومل افذي ٓ ُيضوهقه ٓم مـزفته احد ؾفل تدري ـقف شقؽون حوفك ؽًدا؟ 

ًُ ُٕمِّ َشَؾَؿيَ "فؼد ـون أـثر دظوء افـْي _ َثُر :ُؿْؾ ـْ وَن َأ ـَ َيو ُأمه ادُْْمِمـَِغ َمو 

 َرُشوِل اّلِلِ 
ِ
ًْ ُدَظوء وَن ِظـَْدِك؟َؿوَف ـَ َثُر ُدَظوِئهِ : إَِذا  ـْ وَن َأ َيو ُمَؼؾَِّى افُؼُؾوِب : ـَ

ًْ َؿْؾِْي َظَذ ِديـَِك  ِّْ ًْ َث ًُ :  َؿوَف َثِر ُدَظوِئَك : َؾُؼْؾ ـْ َيو ُمَؼؾَِّى َيو َرُشوَل اّلِلِ َمو َٕ

ًْ َؿْؾِْي َظَذ ِديـَِك؟ ِّْ ُُْه َبْغَ :َؿوَل اْفُؼُؾوِب َث ُه َفْقَس آَدِميٌّ إِٓه َوَؿْؾ َيو ُأمه َشَؾَؿَي إِكه

َُْعْغِ ِمْن َأَاوبِِع اّلِلِ، َؾَؿْن َصوَء َأَؿوَم، َوَمْن َصوَء َأَزاغَ   ..َؾَتاَل ُمَعوٌذ . ُأْا

ـَو َٓ ُتِزْغ ُؿُؾوَبـَو َبْعَد إِْذ َهَدْيَتـَو}  .{َربه
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( 3522)سنن الرتمذي

: ؿول تعوػ ظن إبراهقم ظؾقه افّالم_

ََْؾَد آِمـًو } َُْد َوإِْذ َؿوَل إِْبَراِهقُم َربِّ اْجَعْل َهَذا اْف ْْـِي َوَبـِيه َأْن َكْع َواْجـُ

َْاـَومَ  ْٕ  [إبراهقم]{(35 )ا

ٓ أحد يدري بَم شقختم فه، ؾؾَم افتعويل ظذ ظْود اّلِل؟ _

هذا خؾل ٓم افطوظي وخؾل ٓم افػفم ظن اّلِل وَمن يػعل ذفك هو مريض 

، أمراض (اكعدام افرمحي_اشتعالء_ـز_ظجى)افؼؾى وحيتوج إػ ظالج

 .ؿؾوب ُتتوج إػ ظالج أـثر من هذا ادخوفف افذي يؼوم بدظوته

ْهل هذا _ إكؽور ادـؽر حيتوج إػ تكف حؽقم وتعومل رحقم حتى يتؼ

 .ادخوفف ـالم افداظي

 :َمن يرحم وٓ يصز: افـوع افثوفٌ_3

أهل افضعف وافؾغ مثل افؽثر من افـّوء، ؾقّعى همٓء إػ : وهمٓء هم

 ؾوفؼؾى (إكػوق ظذ ادرُ ادحتوجغ_ مّوظدة ؾؼراء_ـػوفي أيتوم)ؾعل اخلر

 دوذا؟رحقم ويّعى دائًَم ٓم خدمي افـوس،وهذا افـوع هو أؾضل من شوبؼه 

ٕن هذا افـوع يتؿتع بوفرمحي افشديدة وفو أن هذه افرمحي ُتوجً بوفطوظي 

وترك ادعصقي وآمتثول ٕمر اّلِل ٕاْح أؾضل افـوس ٓم افدكقو، ؾرمحته 

وفؽـه حيى اخلر (فقس أكوين)ورؿته بوفعْود ْمعؾه ٓ ُيػؽر ٓم كػّه ؾؼط

 .فؾغر، هذا كرجو فه افتوبي 
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 :َمن ٓ از ظـده وٓ رمحي: افـوع افرابع_4

ؾال يصز ظذ ضوظي اّلِل وٓ يرحم ظْود اّلِل، ؾفو ؾظ ؽؾقظ افؼؾى صديد، 

 .وهو أذ افـوس

 :أكواع افصز◘

 ...از بوّلِل_

 .....از ّلِل_

 ....از مع اّلِل_

وأنه از افعْد بربه ٓ  آشتعوكي به ورؤيته أكه هو ادصز،:از بوّلِل هو_1

ٓه بِوّلِلهِ} :بـػّه،ـَم ؿول تعوػ َك إِ َٓ َتُك َواْاِزْ َوَمو َاْزُ َزْن َظَؾْقِفْم َو َٓ َُتْ  َو

ْقٍق مِمهو َْمُؽُرونَ  ََ  .يعـي إن مل يصزك هو مل تصز [افـحل]{(127)ِٓم 

صخص ذهى فقّؿع درس :ٌثالأمر اّلِل ظز وجل اإلكّون بلوامر تؽُثر ظؾقه،_

ظؾم وؾجلة اـتشف أن حقوته ـؾفو خطل،ؾفو ُمطوفى بلن ٓ يغتوب وٓ يـم وٓ 

 ُيشوهد افتؾػوز كظًرا دو يعرَه من ؾجور وؾّوق وُظري،ؾنذا به جيد أكه من

افصعى ظؾقه تـػقذ ـل هذه إوامر وآمتـوع ظن ـل هذه ادحرموت،ؾقليت 

افصز بوّلِل أي آشتعوكي بوّلِل ظذ أداء افطوظي وترك ادعصقي ؾنذا مو ادق 

 ..افعْد ٓم اشتعوكته بربه ؾّقليت افعون من ظـد اّلِل

. أرٗد أن أفعو وىهَ ال أستط٘ع: ُرى اىهثري ٗلٔىٔن _
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همٓء فو ادؿوا اّلِل وادؿً رؽْتفم ٓم احتقوجفم دو ظـد رهبم وؾعاًل افؼؾى 

ُمؼِْل ظذ اّلِل شْحوكه وتعوػ ٕمدهم اّلِل بؿدٍد من ظـده وٕظوهنم ظذ تـػقذ مو 

ٌَ هلم ُشْل اهلدايي ؾؾقس بغ اّلِل وبغ ظْوده أكّوب ؾؼد أظطى ،أرادوا وفَق

 ؾؾَمذا؟ؾريق من افـوس افتؼوى واهلدايي ومـع ذفك ظن ؾريق آخر 

اشتعون بوّلِل وادؿً كقته وأؿْل بؼؾْه ظذ ربه ؾؿنه اّلِل :افػريق إول _

 .ظؾقه بوفتؼوى

 مل يّتعن بوّلِل ومل يصز ظذ أوامره ومل ُيؼْل ظذ اّلِل ؾسـه :افػريق افثوين_

 .اّلِل فقعقش ـَم أراد فـػّه ووؾق هواه

 ...اىصرب ةاهلل ةلاء
ؾألن افعْد إذا ـون بوّلِل هون ظؾقه ـل رء ويتحؿل إثؼول ومل جيد هلو ثؼال 

ؾنكه إذا ـون بوّلِل ٓ بوخلؾق وٓ بـػّه ـون فؼؾْه وروحه وجود آخر وصلن 

آخر ؽر صلكه إذا ـون بـػّه وبوخلؾق وهبذا اْلول ٓ جيد ظـوء افصز وٓ 

مرارته وتـؼؾى مشوق افتؽؾقف فه كعقًَم وؿرة ظغ ـَم ؿول بعض افزهود 

ظوجلً ؿقوم افؾقل شـي وتـعؿً به ظؼين شـي ومن ـوكً ؿرة ظقـه ٓم 

 .افصالة مل جيد هلو مشؼي وـؾػي

ؾقْؼى اإلكّون ٓم حوفي افطوظي وافرؿي وافعؾو وارتؼوء ٓم مدارج افؽَمل 

 ىٍاذا؟
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 ٕن اإلكّون ظـدمو يصز بوّلِل ؾنن اّلِل شْحوكه وتعوػ ُيعطي افعْد ؿوة ظذ 

 .ُتؿل أصقوء ٓ يّتطقع ُتؿؾفو من مل تتحؼق فه آشتعوكي بوّلِل

بعض افشقوخ ُيرزؿون بودرض، مع هذه إمراض وبؿػفوم افعؼل ٓ :ٌثال 

ُيعؼل أن يؼوم أحدهم من ظذ ٍيره إٓ أن همٓء ُيرجون ويذهْون إػ 

 .ُموفس افعؾم ويصـػون ادمفػوت ويؾؼون اخلُطى

همٓء حؼؼوا آشتعوكي بوّلِل ؾلظوهنم وهو ادؾك افذي ٓ يعجزه رء ٓم _

وهذا إرض وٓ ٓم افَّمء،وافذي إذا أراد صقًئو ؾنكه يؼول فه ـن ؾقؽون،

 .معـى افصز بوّلِل

وادجتؿع  وَمن يّتعن بوّلِل ظذ افوجه افصحقح ؾنكه ُيعقـه ظذ كػّه وصقطوكه

 .واهلوى وظذ ـل ظّر ؾقصْح يًّرا بلمر اّلِل شْحوكه وبنذكه وؾضؾه

وـل صخص فديه ضوظي أو شْقل ٓم افدين مل يؼدر ظذ اخلوض ؾقه أو 

 .معويص ٓيّتطقع ترـفو ؾعؾقه أن يعؾم أن فديه خؾل ٓم افصز بوّلِل
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 ...(وْذا أعيٕ)اىصرب هلل _
وهو أن يؽون افْوظٌ فه ظذ افصز ِمْي اّلِل،وإرادة وجفه :افصز ّلِل_

وافتؼرب إفقه، ٓ إلطفور ؿوة افـػس وآشتحَمد إػ اخلؾق وؽر ذفك من 

 .إظراض

ًْو _ ؾؼد يؽون هـوك أمر صديد جًدا ظذ افـػس وفؽن يصز اإلكّون ُح

ًْوّلِل،  .مل يلمر اّلِل ظز وجل به (مو )أمر:ؾَم معـى أن يصز اإلكّون ح

االة افػجر ظذ توؿقً هذه إيوم يؽون ٓم حوايل افثوفثي،ؾنذا أراد :مثول◘

 ؾَمذا يػعل؟افشخص أن يؼقم افؾقل وؿد أهنى االة افعشوء ٓم افتوشعي 

شوظوت ؾَم افذي دؾعه إػ افؼقوم ٓم إذا أراد ذفك ؾؾن يـوم إٓ ثالث أو أربع 

 جوف افؾقل وظدم إـَمل كومه؟

ًْو ظذ افشخص، فؼد از ظن صفوة  ِمْته ّلِل شْحوكه، ؾوفؼقوم فقس واج

 .هو معـى افصز ّلِلافـوم وافراحي واز ظن دفء افػراش،هذا 

 افصز بوّلِل ُمتعؾق بوفربوبقي،وافصز ّلِل متعؾق بوإلهلقي وتعُؾق :جزئقي◘

 .اإلهلقي أظظم من تعُؾق افربوبقي

 أن افعْد يطؾى رء من اّلِل، ؾفو يػعل افطوظي وهو ٓم :ؾوفصز بوّلِل يعـي_

 .(من ظطوء دكقوي أو أخروي)حؼقؼي إمر يطؾى مو ظـد اّلِل
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: أٌا اىصرب هلل _
ًْو فقء ممو ظـد اّلِل،  ًْو ّلِل وفقس ضوف ؾؾقس فطؾى وفؽن ْلى، ؾوفصوبر ّلِل ِم

ُْد  .وافصز هـو ُأفوهقي أي َتَع

 إذن افـوع إول ضؾى وافـوع افثوين ظطوء وصتون بغ َمن يطؾى وَمن ُيعطي

 (َتُؾق فؾؿؾك_تودد_ِمْي)ؾقؼوم بَم يؼوم به وهو ؽر ملمور به وفؽـه يعؿؾه 

 .حتى يؼسب ادحى ممن أحى

ؿد : از ؾقَم هو حق فه ِمْوب فه مرُ فه وافصز به :وٕن افصز فه 

يؽون ٓم ذفك وؿد يؽون ؾقَم هو مّخوط فه وؿد يؽون ٓم مؽروه أو مْوح 

 :ؾلين هذا من هذا،تتؾخص ادؼوركي ٓم 

 .افصز ّلِل متعؾق بوٕفوهقيافصز بوّلِل متعؾق بوفربوبقي،_1

ًْو وظطوءً افصز بوّلِل ضؾى من ظطوء اّلِل،_2  . افصز ّلِل ح

 وؿد يؽون ؾقَم هو مّخوط أو افصز بوّلِل ؿد يؽون ؾقَم هو ِمْوًبو فه_3

 .مؽروه أو مْوح، افصز ّلِل  ٓ يؽون إٓ ؾقَم هو ِمْوب فه أو مريض فه
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 (أعيٕ اىٍلاٌات)اىصرب ٌع اهلل_
وهو دوران افعْد مع مراد اّلِل افديـي مـه،ومع أحؽومه :افصز مع اّلِل_

افديـقي اوبًرا كػّه معفو،شوئًرا بّرهو مؼقًَم بنؿومتفو،يتوجه معفو أين 

توجفً رـوئْفو،ويـزل معفو أين اشتؼؾً مضورهبو، ؾفذا معـى ـوكه اوبًرا 

مع اّلِل،أي ؿد جعل كػّه وؿًػو ظذ أوامره وِموبِّه،وهو أصد أكواع افصز 

 .وأاعْفو،وهواز افصديؼغ

 .افـوس يطقعون رهبم وفؽن هـوك رء من اهلوى_

 صخص أراد أن يمدي افعؿرة ٓم هذا افعوم وفّْى مو خورًجو ظن :مثول◘

 ؾَم هو رد ؾعل هذا افشخص؟إرادته مل ُيوؾق ٓم ُتؼقق مو أراد 

 ...حزن صديد واظساض ظذ أمر اّلِل وؿضوئه 

هذا اإلكّون مل يصز مع اّلِل ٕكه فو از مع اّلِل فؽون مع مراد اّلِل،ؾؿراد اّلِل 

هو ظدم افذهوب وـون ظؾقه أن يرُ بَم أراد اّلِل،ؾوخلر ؾقَم ؿه اّلِل وؿدر 

وفقس ؾقَم أراد افعْد وؿصد، ؾؼد يؽون حجى هذه افطوظي ٓم هذا افعوم 

حتى يّتخرج افرب من ؿؾى ظْده ظْوديوت مل يؽن يؼوم هبو ؿْل ذفك 

 .(افرَو بؼضوء اّلِل_إطفور فالؾتؼور_اكؽّور_افتِع _ُذل_زيودة دظوء)
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هو أن تصز ظذ أؿدار اّلِل ؾنذا جوء افؼدر افؽوين ظذ مراد :ؾوفصز مع اّلِل _

 .افشخص ؾؾقحؿد اّلِل، وإذا جوء ظذ ؽر مراده ؾؾقحؿد اّلِل أيًضو

 : رمحه اّلِل تعوػيؼول اجلـقد◘

افّر من افدكقو إػ أخرة شفل هغ ظذ ادممن،وهجران اخلؾق ٓم جـى 

 .اّلِل صديد،وافّر من افـػس إػ اّلِل اعى صديد،وافصز مع اّلِل أصد

ؾؽل أؿدار اّلِل خر وـل مو أمركو به هو خر وظؾقـو أن كّعى فـعؿؾه وـل مو 

 ..هُنقـو ظـه ؾعؾقـو أن كـتفي ظـه

وْذه ْٖ ٌلاٌات اىصرب ةاهلل واىصرب هلل واىصرب ٌع اهلل 
 

 

 

 


