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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

احلؿد هلل رب افعودغ، افرمحـ افرحقؿ، موفؽ يقم افديـ، وافعوؿبي فؾؿتؼغ، وٓ 

 ظدوان إٓ ظذ افظودغ.

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ وأصفد أٓ إهل إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف، افؼوئؾ: 

﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸    ﮳ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲

 ( ٣ – ١) افعـؽبقت:  چ﮹  ﮺  

افزرع؛ ٓ "َمَثؾ ادممـ ـؿثؾ وأصفد أن حمؿًدا ظبده ورشقفف، بّؾغ افبالغ ادبغ؛ ؾؼول: 

تزال افريح متقؾف، وٓ يزال ادممـ يصقبف افبالء، وَمثَؾ ادـوؾؼ ـؿثؾ صجرة إرز؛ ٓ هتتز حتك 

 .تستحصد"

وصذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وصحبف أمجعغ، افذيـ ابُتؾقا بلنقاع ادصوئى وافباليو ذم 

 شبقؾ ككة هذا افديـ، حتك أطفرهؿ اهلل ظذ أظدائفؿ.

 أمو بعد:

وهذه ـؾامت أرشؾفو  "اثبً أهيو إشر"،ؾفذه رشوفي إػ ـؾ مسؾؿ أشر؛ ؾلؿقل ؾقفو: 

ًكو ذم ـؾ مقضـ، حيزهنؿ ويمدفؿ مو أصوبؽ ِمـ إرس ذم يد أظداء  فؽ فتعؾؿ أن فؽ إخقا

افديـ، ويدظقن فؽ ذم شوحوت افؼتول، ذم افصؾقات، وذم شوظوت اإلجوبي يؿّدون يد 

ظي إػ اهلل، ويسو  فقكف بوفػرج فؽ وافثبوت.افرضا
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وهذه فؽؾ أشر مـ ادسؾؿغ، حتً ـؾ شامء، وؾقق ـؾ أرض، وخوصي ٕرسى 

جزيرة افعرب، افتل ـوكً مرجًعو وملرًزا وحرًمو ٕهؾ اإلشالم، ؾلصبح حؽومفو 

ً حيوربقن أهؾف ذم ـؾ مؽون، فقس ذم اجلزيرة ؾحسى، بؾ واهلل إهنؿ َفقبذفقن قافطقاؽ

أضعوف أضعوف مو يؼقم بف  :بتفؿ ٕهؾ افسـّي واجلفود، وأرسهؿ هلؿؿصورى جفدهؿ دحور

 افقفقد وافـصورى، وافقاؿع يشفد بذفؽ، واخلز فقس ـودعويـي.

حت  خت              مت  ىت  چ اظؾؿ أن مو أصوبؽ إكام هق بؼدر اهلل، ـام ؿول تعوػ:  أخل إشر؛

وروى اإلموم أمحد ذم مسـده وشــ أيب داود وابـ موجف؛ ظـ ابـ   )٩٤)افؼؿر:  چيت        جث   

ًُ أيب بـ ـعى ريض اهلل ظـف ؾؼؾً فف: يو أبو ادـذر؛ إكف ؿد وؿع ذم كػيس  افديؾؿل ؿول: فؼق

 فق أن اهلل ظّذب أهؾ شامواتففعؾف يذهى مـ ؿؾبل، ؿول:  يشء مـ هذا افؼدر، ؾحدثـل بقء

وأهؾ أرضف فعبفؿ وهق ؽر طومل هلؿ، وفق رمحفؿ فؽوكً رمحتف هلؿ خر مـ أظامهلؿ، وفق 

ًَ جبؾ أحد ذهبًو ذم شبقؾ اهلل: مو ؿبؾف اهلل مـؽ حتك تممـ بوفؼدر، وتعؾؿ أن مو أصوبؽ  أنػؼ

ًَ افـور، ًَّ ظذ ؽر ذفؽ فدخؾ ؿول:  مل يؽـ فقخطئؽ، ومو أخطلك مل يؽـ فقصقبؽ، وفق م

يػي ريض اهلل ظـف ؾؼول يل مثؾ ذفؽ، وأتقً ابـ مسعقد ريض اهلل ظـف ؾؼول يل ؾلتقً حذ

 مثؾ ذفؽ. ملسو هيلع هللا ىلصمثؾ ذفؽ، وأتقً زيد بـ ثوبً ريض اهلل ظـف ؾحدثـل ظـ افـبل 

وروى اإلموم أمحد ظـ شعد بـ أيب وؿوص ريض افؾ هعـف أنف ؿول: ؿول رشقل اهلل 

ًُ ِمـ ؿضوء اهلل ظز وجؾ فؾؿممـ؛ إن أصو":  ملسو هيلع هللا ىلص بف خر: محد اهلل وصؽر، وإن أصوبتف ظجب

 ٓبـ ظؿف ابـ ظبوس ملسو هيلع هللا ىلص، وـام ؿول "مصقبي: محد ربف وصز، ادممـ ُيمَجر ذم ـؾ يشء

"يو ؽالم؛ احػظ اهلل حيػظؽ، احػظ اهلل دمده أمومؽ، تعّرف ظؾقف ذم افرخوء ريض اهلل ظـفام: 
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ًَ ؾوشتعـ ب ًَ ؾوشلل اهلل، وإذا اشتعـ بام هق  وهلل، ؿد جػ افؼؾؿيعرؾؽ ذم افشدة، وإذا شلخ

أرادوا أن يـػعقك بقء مل يؽتبف اهلل ظؾقؽ: مل يؼدروا ظؾقف،  ـوئـ؛ ؾؾق أن اخلؾؼ ـؾفؿ مجقًعو

أن يرضوك بقء مل يؽتبف اهلل ظؾقؽ: مل يؼدروا ظؾقف، واظؾؿ أن ذم افصز ظذ مو وإن أرادوا 

"تؽره خًرا ـثًرا، وأن افـك مع افصز، وأن افػرج مع  رواه  افؽرب، وأن مع افعرس يرًسا

 اإلموم أمحد وهذا فػظف، وافسمذي وصححف.

ؾؼػ وتلمؾ ضقياًل ظـد ـؾ ظبورة مـ هذا احلديٌ افذي دل ظذ صػؼتف صذ اهلل ظؾقف 

وشؾؿ ظذ ابـ ظؿف وظذ أمتف، ؾفق حديٌ جومع ٕظامل افؼؾقب وتعّؾؼفو بؼّققم افساموات 

ًَ أهيو بوفتسؾقؿ و ؽوإرض، إًذا ظؾق افرضو، ؾنذا رزؿؽ اهلل ذفؽ؛ ؾوظؾؿ أنؽ ؿد ُوّؾْؼ

ٿ  ٿ  ٿ  چ  إشر خلَري افدكقو وأخرة، وفقؽـ أمرك دائًرا ذم حتؼقؼ ؿقفف تعوػ

ؾؼبؾ وؿقع افبالء، وظـد ختقيػ ظدّوك وهتديده فؽ؛ يؽقن ؿقة،   )٥) افػوحتي: چٿ  ٹ  

ؾ وتعّؾؼ بوهلل بؼقفؽ:  ـّ ڃ  چ فتؽقن ثؿرة ذفؽ:  چىئ  يئ  جب  حبچ تق

 چڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ

ادؼدور يؽتـػف أمران؛ افتقـؾ ؿبؾف، وافرضو  ؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل: 

 بعده؛ ؾؿـ تقـؾ ظذ اهلل ؿبؾ افػعؾ، وريض ادؼيض فف بعد افػعؾ: ؾؼد ؿوم بوفعبقديي. ا.ـه.

ويسلخقه مـ ؾضؾف؛ ٕنف ادؾؽ احلؼ اجلقد  ؾنن اهلل حيى مـ ظبوده أن يممؾقه ويرجقه

د أن ُيرجك ويممؾ وُيسلل، واظؾؿ أن  أجقد َمـ ُشئؾ، وأوشع مـ أظطك، وأحى مو إػ اجلقا

اهلل مقٓك كعؿ ادقػ وكعؿ افـصر، ؾال تقلشـ ممو ظـده، خوصي إذا اصتد افؽرب، وظظؿ 

 إرس، وضوق إمر.
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ظؾقف مـ افبالء ذم جسده بػؼد ظقـقف، وذم  وتذـر ؿصي يعؼقب ظؾقف افسالم، ومو مر

وفده بػؼد أحى بـقف إفقف، ومع هذه افشدة حيذر أبـوءه مـ أن يدخؾ ؿؾقهبؿ يشء مـ افقلس، 

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀچ ؾلمرهؿ ـام ذـر اهلل: 

، ؾلظؼبف اهلل بعد ذفؽ  )٧٨) يقشػ:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ٹ  

 بوفبشوئر؛ بَِرّد بكه وابـَقف ظؾقف.

، ؾنكف حو ضول احلزن ظذ يعؼقب  إًذا ؾوظؾؿ أن افػرج مع افؽرب، وأن مع افعرس يرًسا

ظؾقف افسالم، واصتد إػ أهنك مو يؽقن، ثؿ حصؾ آضطرار ٔل يعؼقب؛ مسفؿ افرض، أذن 

ًرا، ؾتؿ بذفؽ اهلل حقـئذ بوفػرج، ؾحصؾ افتالؿل ذم أصد إوؿوت إفقف حوجي واضطر ا

 إجر، وحصؾ افرسور.

واظؾؿ مـ ذفؽ أن اهلل يبتع أوفقوءه بوفشدة وافرخوء، وافصحي وادرض، وافغـك 

وافػؼر، وآجتامع وآؾساق، وافعرس وافقرس؛ فقؿتحـ صزهؿ وصؽرهؿ، ويزداد بذفؽ 

اإلحسون إيامهنؿ ويؼقـفؿ، ؾوهلل اهلل أخل إشر بنحسون افظـ بربؽ افز افؾطقػ ذي 

 واجلقد، افذي هق أرحؿ بؽ مـ كػسؽ، وظسك أن تؽرهقا صقًئو وجيعؾ اهلل ؾقف خًرا ـثًرا.

ًُ رشقل اهلل    ملسو هيلع هللا ىلصروى اإلموم أمحد ظـ واثؾي بـ إشؼع ريض اهلل ظـف ؿول: شؿع

ؾحطؿقا حصقن  ؿول اهلل تعوػ: )أنو ظـد طـ ظبدي يب، ؾؾقظـ ظبدي يب مو صوء("،"يؼقل: 

چ افطقاؽقً يو أشقد افتقحقد وافسـّي؛ بوفصز وافقؼغ، وافثبوت ظذ افديـ، ؿول تعوػ: 

 (٤٩افسجدة: ) چڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ

، رواه مسؾؿ ظـ افـقاس بـ شؿعون ريض اهلل ظـف، "يو ظبود اهلل ؾوثبتقا "يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصوـون 
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ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ وؿول تعوػ: 

 (٤٢٢آل ظؿران: )  چۈئ   

ؾومحد اهلل ظذ ؾضؾف، أَمو ظؾؿً أنؽ تتؼّؾى ذم إجقر وافرضقان وافرمحوت مـ 

افؾطقػ خوفؼ افزّيوت، وتؽػر ظـؽ افسقئوت، فتـول ؽًدا أظذ ادـوزل وافدرجوت؟ ؿول 

  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀچ تعوػ: 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ     چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 (١٤٥آل ظؿران: )  چ

وفعؾ افشقق يؿأل ؿؾبؽ بقظد اهلل ذم دار ٓ هؿ ؾقفو وٓ حزن، فتؾؼك حتقي ادالئؽي 

 (٤٩افرظد: ) چڻ  ۀ  ۀ   ہ    ڻں  ں  ڻ  ڻچ فؽ: 

وأنو أظؾؿ بػرحؽ بلن يشػل اهلل صدرك ممـ طؾؿؽ وؿفرك ذم افدكقو؛ بوفـك وافظػر 

ىئ       ېئۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ۆئۇئ  ۇئٹ ٹ چ ظؾقفؿ، ؾلرع شؿعؽ ٕصدق افؼوئؾغ: 

جث  مث  ٹ ٹ چ ، ثؿ أجًضو أرع شؿعؽ بام يشػل صدرك ذم أخرة؛  چىئ  ىئ  

 چڀ    ڀ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ ىث  يث  حج  مج  جح   

َت مـ أجؾف ؛ فسً أول ضورق يطرؿف، بؾ شبؼؽ ذم ذفؽ أنبقوء واظؾؿ أن ضريؼؽ افذي ُأرِسْ

: يو رشقل اهلل؛ أي افـوس  ًُ اهلل وأوفقوؤه؛ ظـ شعد بـ أيب وؿوص ريض اهلل ظـف ؿول: ؿؾ

إنبقوء، ثؿ إمثؾ ؾوٕمثؾ؛ ُيبتذ افرجؾ ظذ حسى ديـف؛ ؾنن ـون ذم "أصد بالء؟ ؿول: ؾؼول: 
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ديـف صالبي: اصتد بالؤه، وإن ـون ذم ديـف رّؿي: ابتُع ظذ حسى ديـف، ؾام يزح افبالء بوفعبد 

رواه اإلموم أمحد وافسمذي وصححف وابـ " حتك يسـف يؿق ظذ إرض مو ظؾقف خطقئي

 موجف.

حوكف بام يؼقم بف أظداؤه دموه أنبقوئف وأوفقوئف؛ ِمـ صتك أنقاع ادؽر وؿد أخز اهلل شب

ڱ    ڱک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳچ وإذى، ؾؼول تعوػ: 

ڌ      ڎ  ٹ ٹ چ ، وؿول تعوػ:  )٣٢إنػول: )  چں  ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ   ڱ

 (٤ادؿتحـي:  )چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک       ک  گ  

ئد : يو خمـٌ افعزم أجـ أنً؟ وافطريؼ ضريؼ تعى ؾقف ؿول ابـ افؼقؿ رمحف اهلل ذم افػقا

آدم، وكوح ٕجؾف كقح، وُرمل ذم افـور اخلؾقؾ، وُأضجع فؾذبح إشامظقؾ، وبِقع يقشػ بثؿـ 

بخس، وفبٌ ذم افسجـ بضع شـغ، وُكؼ بودـشور زـريو، وُذبح افسقد احلصقر حيقك، 

أجقب، وزاد ظذ ادؼدار بؽوء داود، وشور مع افقحش ظقسك، وظوفٍ افػؼر وؿوس افرضَّ 

 وأنقاع إذى حمؿد صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. ا.ـه.

ئد ظظقؿي؛ مـفو أخل إشر؛ : خؾقتؽ بوهلل، ؾؽؿ تدّبرَت مـ آيي؟ اظؾؿ أن ذم أرسك ؾقا

اإلشالم وـؿ حػظً مـ شقرة؟ وـؿ ـتوب ٕهؾ افسـي ؿرأت؟ وـؿ مـ شـّي وصعرة ذم 

 ًَ ظؾؿتفو ؾعؿؾً هبو؟ وـؿ مـ فقؾي أحققتفو؟ وـؿ مـ دمعي هلل شؽبتفو؟ وـؿ دظقة ترضظ

هبو، واكؽرست ورؾعً يديؽ إػ مقٓك مظفًرا فف اؾتؼورك بغ يديف ؾؼبؾفو؟ وـؿ مـ 

ًَ ظؾقفؿ ؾوشتػدت مـفؿ  ؛ تعّرؾ ًَ اإلخقان فؽ ذم اهلل شوروا ظذ ضريؼؽ وابُتؾقا ـام ابُتؾق

ۈ  چ مـ ظؾؿ وأخالق وخزات وصدق وإخوء بّغ فؽ معـك ؿقفف تعوػ:  وأؾدهتؿ؛
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وأطفر فؽ وصػفو حديٌ افـعامن بـ بشر ريض اهلل ظـف ؿول: ؿول رشقل   چٴۇ  ۋ 

ترى ادممـغ ذم ترامحفؿ وتقاّدهؿ وتعوضػفؿ ـؿثؾ اجلسد؛ إذا اصتؽك ظضق ":  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 متػؼ ظؾقف، وهذا فػظ افبخوري. "تداظك فف شوئر اجلسد بوفسفر واحلؿك

ؾفذه دروس تطبقؼقي تؾقؼتفو ــً ؽوؾاًل ظـفو، ؾومحد اهلل ظذ ـرمف ومـّتف وتقؾقؼف فؽ 

ٹ إفقفو، ومـفو افتؿحقص؛ ؾنن مـ حؽؿ افبالء وادصوئى أهنو متّحص افعبود؛ ؿول تعوػ: 

، وؿول  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ ٹ چ 

ٱ  ٻ  ٻ  چ وؿول جؾ وظال:  چک  ک  ک  گ  گ  ٹ ٹ چ ف: شبحوك

  چٻ  ٻ  پ  پ  

ڇ  ڇ  ڍ  چ ظدوك مـ صديؼؽ، ـام ؿول تعوػ:  ومـفو أنف اشتبون فؽ

  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ   

ئد إٓ مو جوء ذم حديٌ أيب هريرة ؿول:  ئد أخرى اشتػدهتو، وفق مل يلِت مـ افػقا وؾقا

 رواه افبخوري." خًرا يصى مـف َمـ يرد اهلل بف":  ملسو هيلع هللا ىلصؿول رشقل اهلل 

؛ إفقؽ بعض افقؿػوت افتحذيريي؛ ؾنيوك إيوك! واحذر احذر مـ وبعد هذا أخل إشر

ؾتـ افشبفوت وافشفقات، وافتسوهؾ ذم افقؿقع ؾقفو! وأوصقؽ أوصقؽ أن دمتـى وَتَتَققَّ 

ك وحمّؼرات "يو ظوئشي؛ إيوفعوئشي ريض اهلل ظـفو:  ملسو هيلع هللا ىلصادعويص وادـؽرات؛ ؾؼد ؿول افـبل 

 رواه اإلموم أمحد. افذكقب، ؾنن هلو مـ اهلل ظز وجؾ ضوفًبو"
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وهذا ذم حقوة ادممـ ظومي؛ ذم حول رخوئف وصدتف، وفؽـ ذم حول كزول افشدة وافبالء 

ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    چ يؽقن هذا مـ بوب أوػ، ـام ؿول تعوػ: 

إن ، ؿول افـعامن بـ بشر ريض اهلل ظـف:  چۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 اهلؾؽي ـؾ اهلؾؽي أن تعؿؾ بوفسقئوت ذم زمـ افبالء.

ۇ  ۇ         چ ؾوحذر أن يؼع ذم ؿؾبؽ يشء ِمـ مقدة أظدائؽ أو مداهـتفؿ؛ ؿول تعوػ: 

 ، وؾّرق بغ ادداهـي وادداراة ؿبؾ أن تؼع ذم ادحذور. چۆ  ۆ  ۈ  

ئد وـتى فؾؿـوصحي واحذر ثؿ احذر ممو يضعف   –وجيؾبف فؽ ظدّوك؛ مـ تؾػوز وجرا

ء افؽػر، إػ دظقة اجلؿقع ذم ؾنن ؛- زظؿقا  وشبًّو خلقور إئؿي ادجوهديـ،  بوفديـ، واشتفزا

افذيـ بوظقا أنػسفؿ وأمقاهلؿ ذم شبقؾ اهلل، ؾػورؿقا افديور وإهؾ واخلاّلن مـ أجؾ اهلل 

وإظالء فؽؾؿي اهلل، ثؿ يليت مثؾ همٓء اجلرذان فقؼرضقا شػقـي افـجوة فقخرؿقهو! ؿول تعوػ: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ٺ  ٺ  

ثؿ ٓ أنسك أن أذـرك بؿـؽر ظظقؿ؛ وهق  ( ٣٣ - ٣٤افتقبي: ) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ئد؛ وهل: افصقر افتل تسوهؾ ؾقفو ـثر مـ افـوس؛  ـبرة مـ ـبوئر افذكقب، ذم افتؾػوز واجلرا

حقٌ إن ؾقفو شقء أدب مع اهلل؛ ٕهنو مضوهوة خلؾؼ اهلل، وهل ضوردة فؾؿالئؽي، جوفبي 

فؾشقوضغ، صوّدة ظـ ذـر اهلل، مقّرثي فؾعداوة وافبغضوء، ويدخؾ ذم ذفؽ افؼـقات، وإن 

 َفْبس مـ وهذا بريء، آشؿ هذا مـ واإلشالم ،- زظؿقا  –ـوكً تسؿك إشالمقي وظؾؿقي 

 .- افػتـ رش مـ بوهلل ظوئًذا – بوفبوضؾ احلؼ
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، وظؾقؽ بوتبوع احلؼ؛ ؾنن ظذ احلؼ ؾعؾقؽ أخل إشر بوحلذر مـ مصوئد أظدائؽ

كقر، ثؿ حذار حذار مـ همٓء ادّدظغ فؾؿـوصحي وإؿسومفؿ فؽ بلهنؿ أهؾ كصح وصػؼي، 

سفؿ وإمومفؿ ذم هذا آدظوء؛ ؾؼول ٕبَقيؽ وؿد ـذبقا واهلل ذم دظقاهؿ هذه، وؿد شبؼ رئق

، ؾفذا ـالم مؼّدمفؿ  چۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    ٹ ٹ چ ـام ذـر اهلل ظـف: 

وإمومفؿ إبؾقس، أمو واظظفؿ ومذـرهؿ افذي تشبفقا بف ذم ذفؽ؛ ؾوشؿع إػ مو ؿول اهلل ظـف 

، وبّغ اهلل بلنف  چے   ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  چ وهق يعظ ؿقمف: 

ھ  ھ  ے  ے  ٹ ٹ چ ؾرظقن وأتبوظف دظوة إػ افـور، ـام ؿول تعوػ: 

 . چ  ۓۓ

، افذيـ وصػفؿ افـبل ؾفذه جلـي ادـوصحي افػرظقكقي، وهذه جلـي ادـوصحي افسعقديي

كعؿ؛ دظوة "بؼقفف ظـدمو شلخف حذيػي ريض اهلل ظـف: هؾ بعد ذفؽ اخلر مـ رش؟ ؿول: ملسو هيلع هللا ىلص

، ؾؼؾً: يو رشقل اهلل؛ صػفؿ فـو، ؿول: "جفـؿ، َمـ أجوهبؿ إفقفو: ؿذؾقه ؾقفوظذ أبقاب 

 متػؼ ظؾقف." "هؿ مـ جؾدتـو، ويتؽؾؿقن بلخسـتـو

ؾق اهلل إهنؿ فعزة دـ يعتز، وظظي دـ يتعظ أو أخؼك افسؿع وهق صفقد، إن ـون إبؾقس 

إٓ أن إبؾقس مـ آخرهو،  كوصًحو ذم أول افدكقو، وؾرظقن ذم وشطفو، وجلـي مـوصحي إرسى

 وؾرظقن مل حيصال ظذ صفودة دـتقراه!

ئقي ، افتل وأحذرك أخل إشر مـ افرضو هبذه ادحؽؿي افتل ُتسؿك بودحؽؿي اجلزا

أشسفو افطوؽقت اهلوفؽ كويػ، وشور ظذ ضريؼف افطوؽقت ابـف حمؿد، ؾام أصبففو بحؽؿ 

دطفر ادـزل ظذ حمؿد صذ اهلل ظؾقف افقوشؼ افذي وضعف جـؽقز خون؛ دخوفػتفو فؾؼع ا
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ـه؛ ؾؼد بّغ مو هل  5٤٥وشؾؿ، ؾوكظر إػ ـالم ابـ ـثر رمحف اهلل ذم افبدايي وافـفويي، ذم شـي 

افبـقد وإنظؿي وإحؽوم افتل وضعفو افقوشؼ، وكؼؾ اإلمجوع ظذ ـػره، وؿورن بغ مو 

 أشسف جـؽقز خون ومو أشسف كويػ خون!!

ادحؽؿي افذيـ يلخذون زيودة ذم بدٓهتؿ ورواتبفؿ؛ فؽل حيؽؿقا وأمو ؿضوة هذه 

 :ادسلخي هذه ذم كص ؾتقى ؾنفقؽ ؛- احلؽؿ ذم افرصقة هل وهذه –ظؾقؽ أخل إشر 

حو شلل ظؾؼؿي ومرسوق رمحفام اهلل ظبد اهلل بـ مسعقد ريض اهلل ظـف ظـ افرصقة 

ۀ  ۀ  چ  :"ذاك افؽػر"، ثؿ تالؿول: ؾؼول: "ِمـ افسحً"، ؾؼول: ؾؼوٓ: وذم احلؽؿ؟ 

، أخرجف ابـ جرير بسـد صحقح، وؿول   چہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

افسـدي ظـ هذه أيي افتل اشتدل هبو ابـ مسعقد ريض اهلل ظـف ؿول: ومـ مل حيؽؿ بام أنزفً 

"افؼضوة ثالثي؛ واحد بلن  ملسو هيلع هللا ىلصؾسـف ظؿًدا، أو جور وهق يعؾؿ؛ ؾفق مـ افؽوؾريـ، وؿد أخز 

اجلـي، واثـون ذم افـور؛ ؾلمو افذي ذم اجلـي: ؾرجؾ ظرف احلؼ ؾؼه بف، ورجؾ ظرف احلؼ  ذم

رواه أهؾ افســ ظـ " ؾجور ذم احلؽؿ ؾفق ذم افـور، ورجؾ ؿه فؾـوس ظذ جفؾ ؾفق ذم افـور

 بريرة ريض اهلل ظـف.

ـ ذم ويؾ فَِدّيوِن مَ واشؿع إػ افػوروق ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل ظـف حقٌ يؼقل: "

إرض ِمـ دّيون َمـ ذم افسامء، يقم يؾؼقكف إٓ ِمـ أمر بوفعدل وؿه بوحلؼ، ومل يؼِض ظذ 

" رواه ابـ هقى وٓ ظذ ؿرابي، وٓ ظذ رؽى وٓ ظذ رهى، وجعؾ ـتوب اهلل مرآة بغ ظقـقف

 أيب صقبي أمحد ذم افزهد.
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ئؾيواحذر أخل إشر مـ إؽراءاهتؿ فؽ بقء مـ هذه افدكقو  ؛ مـ مول أو مـصى، افزا

وهذا فعؿقم إرسى، وخوصي أهؾ افعؾؿ مـفؿ؛ بلن يثبتقا ظذ هذا افديـ، ويتؿسؽقا بف، 

حتك فق ُأـِرهقا ظذ افتـوزل ظـ يشء مـف، ؿول افبخوري رمحف اهلل، بوب َمـ اختور افرضب 

"ثالث َمـ  : ملسو هيلع هللا ىلصوافؼتؾ واهلقان ظذ افؽػر: ظـ أنس ريض اهلل ظـف ؿول: ؿول رشقل اهلل 

ـّ ؾقف وجد حالوة اإليامن؛ أن يؽقن اهلل ورشقفف أحى إفقف ممو شقامهو، وأن حيى ادرء ٓ  ـ

، وذـر أجًضو حديٌ حيبف إٓ هلل، وأن يؽره أن يعقد ذم افؽػر ـام يؽره أن ُيؼَذف ذم افـور"

بي؛ وهق متقّشد بردة فف ذم طؾ افؽع ملسو هيلع هللا ىلصخبوب ريض اهلل ظـف ؿول: صؽقكو إػ رشقل اهلل 

"ؿد ـون َمـ ؿبؾؽؿ ُيمَخذ افرجؾ ؾقُحَػر فف ذم ؾؼؾـو: أٓ تستـك فـو؟ أٓ تدظق فـو؟ ؾؼول: 

ط بلمشوط  إرض، ؾقُجعؾ ؾقفو، َؾقَُجوء بودـشور، ؾقُقَضع ظذ رأشف، َؾقُجَعؾ كصَػغ، وُيؿشَّ

يسر افراـى  احلديد مو دون حلؿف وظظؿف، ؾام يصده ذفؽ ظـ ديـف، واهلل َفقتّؿ هذا إمر حتك

 مـ صـعوء إػ حرضمقت ٓ خيوف إٓ اهلل وافذئى ظذ ؽـؿف، وفؽـؽؿ تستعجؾقن".

ع  :٣٨٤ص  ٣٥وؿول صقخ اإلشالم ذم افػتووى ج  "وفق ُُضب وُحبس وُأوذي بلنقا

إذى؛ فقدع مو ظؾؿف ِمـ رشع اهلل ورشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افذي جيى اتبوظف، واتبع 

و فعذاب اهلل، بؾ ظؾقف أن يصز وإن ُأوِذي ذم اهلل، هذه شـّي اهلل ذم حؽؿ ؽره: ـون مستحؼًّ 

 إنبقوء وأتبوظفؿ"، ثؿ ذـر رمحف اهلل إدفي ذم هذه ادسلخي، ثؿ ذـر ـالًمو ؿّقاًم كػقًسو ؾراجعف.

وروى إثرم ظـ أيب ظبد اهلل أمحد بـ حـبؾ رمحف اهلل أنف ُشِئؾ ظـ افرجؾ؛ ُيمرَس 

ومو يشبف هذا "فؽػر، وُيؽَره ظؾقف: َأَخف أن يرتد؟ ؾؽرهف ـراهي صديدة، وؿول: ؾُقعَرض ظذ ا

؛ أوئلؽ ـوكقا ُيرادون ظذ افؽؾؿي،  ملسو هيلع هللا ىلصظـدي افذيـ ُأنِزفً ؾقفؿ أيي مـ أصحوب افـبل 
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" كؼؾ ثؿ يسـقن يعؿؾقن مو صوؤوا، وهمٓء يريدوهنؿ ظذ اإلؿومي ظذ افؽػر وترك ديـفؿ

 ادغـل، ذم ـتوب ادرتد، ذم ؾصؾ ظذ َمـ أـره ظذ ـؾؿي افؽػر.ؿدامي ذم ذفؽ ابـ 

 ـبؾ رمحف اهلل إفقف أجوم ادحـي:وـتى رجؾ مـ إخقان أيب ظبد اهلل أمحد بـ ح

 هذذذذذذذذذذذذذذي اخلطذذذذذذذذذذذذذقُب شذذذذذذذذذذذذذتـتفل يذذذذذذذذذذذذذو أمحذذذذذذذذذذذذذدٌ 

 

ًَ  ؾذذذذذذذنذا ـَ  جزظذذذذذذذ ـْ  اخلطذذذذذذذقِب  ِمذذذذذذذ  هلذذذذذذذو؟ َؾَؿذذذذذذذ
 

ذذذذذذذذذذذذُز يؼطذذذذذذذذذذذذُع مذذذذذذذذذذذذو تذذذذذذذذذذذذرى ؾوصذذذذذذذذذذذذْز هلذذذذذذذذذذذذو  افصَّ
 

 َوفعؾَّفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوؾعسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك هبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو أْن تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذـجع 

 

َتـل َووظظَتـذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ؾلنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو هلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو ْ  صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزَّ

 

 ؾسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتـجع بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؾ ٓ أؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقُل: فعؾَّفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو

 

 َوحيّؾفذذذذذذذذذذذذذذو َمذذذذذذذذذذذذذذـ ـذذذذذذذذذذذذذذوَن يؿؾذذذذذذذذذذذذذذُؽ ظؼذذذذذذذذذذذذذذَدهو

 

 ثؼذذذذذذذذذذذذذذذذذذًي بذذذذذذذذذذذذذذذذذذِف إْذ ـذذذذذذذذذذذذذذذذذذوَن يؿؾذذذذذذذذذذذذذذذذذذُؽ حّؾفذذذذذذذذذذذذذذذذذذو

 

 

ئفؿ فؽ بوحول وافؼف وزيـي افدكقو؛ ؾنن ذفؽ  ؾوثبً أخل إشر، وٓ تغس بنؽرا

مػسدة فديـؽ، روى اإلموم أمحد وافسمذي وصححف؛ ظـ ـعى بـ موفؽ ريض اهلل ظـف 

مو ذئبون جوئعون أرشال ذم ؽـؿ بلؾسد هلو مـ حرص ادرء ظذ ":  ملسو هيلع هللا ىلصؿول: ؿول رشقل اهلل 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ چ، وؿول تعوػ: "احول وافؼف فديـف

ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  چ ، وؿول شبحوكف:  چڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  

ؾحذار حذار أٓ يؽقن فؽ مـ اهلل مـ ويل وٓ  چجب  حب  خب  مب  ىب     يئمئ  ىئ

ط ادستؼقؿ.  كصر، أو تؽقن مـ افظودغ، أشلل اهلل أن يثبتؽ ظذ افكا

َت مـ أجؾ اهلل، وذم ذات اهللثؿ يو أخل إشر، افذي  ؛ احذر مـ همٓء إظداء ُأرِسْ

افظودغ فؽ مـ أرسك؛ ؾنهنؿ يستخدمقن ـؾ مو يستطقعقكف إلؾسود ديـؽ وظؼؾؽ وبدكؽ؛ 
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بوشتخدام افسحر وآشتعوكي بشقوضغ اجلـ بتؾّبسفؿ فؽ، ؾلوصقؽ بؽثرة افصالة وذـر 

ل؛ ؾنن فؽ حصـًو مـقًعو مـفؿ، وفقؽـ وردك افصبوحل وادسوئ اهلل، وإيوك أن تـشغؾ ظـ

ءة شقرة افبؼرة، ؾفل وصقي رشقل اهلل  فؽ حزب مـ افؼرآن، ومـ ذفؽ احلرص ظذ ؿرا

اؿرؤوا شقرة افبؼرة؛ ؾنن أخذهو برـي، وترـفو حرسة، وٓ تستطقعفو ؛ حقٌ ؿول: " ملسو هيلع هللا ىلص

 " رواه مسؾؿ، ؿول أحد افرواة: افبطؾي يعـل افسَحرة.افَبَطؾي

بتذـرك بلن افعوؿبي بعد هذا افبالء وافشدة فؾؿتؼغ، واظؾؿ بلن  افرشوفيوأختؿ هذه 

ا؛ روى اإلموم أمحد ظـ أيب رزيـ افعؼقع ريض اهلل ظـف ؿول: ؿول رشقل  ؾرج اهلل ؿريى جدًّ

: يو رشقل اهلل؛ َأَو يضحؽ ""ضحؽ ربـو مـ ؿـقط ظبده وؿرب ؽره:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ًُ ، ؿول: ؿؾ

 ؿول: فـ ُكعدم مـ رب يضحؽ خًرا.  "كعؿ"، ربـو ظز وجؾ افعظقؿ؟ ؿول:

  چحئ  مئ    ىئ         جئىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  یچ وؿول تعوػ: 

أن يؼقمقا بؽؾ مو يستطقعقن ظؾقف؛ فػؽ إرسى؛  وٓ أنسك أن أويص ظؿقم ادسؾؿغ؛

 ملسو هيلع هللا ىلص فقجقب ذفؽ ظؾقفؿ رشًظو، روى افبخوري ظـ أيب مقشك ريض اهلل ظـف أن افـبل

، اكك أخوك طوًحو أو مظؾقًمو"":  ملسو هيلع هللا ىلصـام جيى ظؾقـو ككهؿ فؼقفف  افعوين"، "ؾّؽقا ؿول: 

ًَ إن ـون طوًحو؛ ـقػ أنكه؟ ؿول:  ج ؾؼول رجؾ: يو رشقل اهلل؛ أنكه إذا ـون مظؾقًمو، أؾرأ

 رواه افبخوري ظـ أنس ريض اهلل ظـف." "حتجزه أو متـعف مـ افظؾؿ؛ ؾنن ذفؽ ككه

فؽ مسؾاًم، ؾقجى ظؾقؽ أن حتجزه ومتـعف مـ طؾؿف، ؾؽقػ إذا هذا إذا ـون افظومل أًخو 

ا فإلشالم وادسؾؿغ وهق مظِفر فذفؽ؟!  ـون افظومل ظدوًّ
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وأدبف ظذ أٓ يغس أحد مـ إمفول اهلل ٕظدائف افظودغ، ومو هؿ ؾقف مـ افظؾؿ 

ى    ىې  ې  ې  ېٹ ٹ چ وافتغطرس، ؾعام ؿريى شقزول، ـام ؿول تعوػ: 

ى  چ ، وؿول تعوػ:  چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    

 چېئ    ېئ   ېئ     ۈئائ   ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

چ اهلل هلؿ فقزدادوا إثاًم وضغقوًكو؛ فقزيدهؿ ذم افعذاب يقم افؼقومي، ؿول تعوػ:  لبؾ إمفو

ۀ  ہ  ہ     ۀں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںگ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

  چہ  

ڇ  ڇ  چ إًذا هؿ ذم ؽرور، وشقسؾى مـفؿ ذفؽ ادتوع افذي اؽسوا بف، ؿول تعوػ: 

ؾال   چک  ک  ک    ڑڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ

ھ  چ حيسى افؽػور بلهنؿ شقػقتقن مـ ؿبضي اهلل؛ ؾفؿ حتً ؿفره وؿدرتف، ؿول تعوػ: 

ڱ  ڱ   ٹ ٹ چ ، وؿول تعوػ:  چ﮳   ﮴    ﮵  ﮶     ﮲ے  ے  ۓ   ۓ

إن اهلل ظز وجؾ ":  ملسو هيلع هللا ىلص، وظـ أيب مقشك ريض اهلل ظـف ؿوفؽ ؿول رشقل اهلل  چڱ  ڱ    

: "يؿع فؾظومل، ؾنن أخذه مل يػؾتف ڳ    گڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  گچ ، ثؿ ؿرأ

 ، متػؼ ظؾقف. چڳ    ڳ   ڳ  ڱ  

ء، واحلؿد هلل  ء وافرضا ، وطوهًرا وبوضـًو، واحلؿد هلل ذم افرسا واحلؿد هلل أوًٓ وآخًرا

ظذ ـؾ حول، وأشلل اهلل ظز وجؾ أن يػرغ ظؾقؽ أخل إشر صًزا، وأن يثبً ؿدمؽ، 

وأن يعجؾ ؾرجؽ، وأن يـكك ظذ َمـ طؾؿؽ، وأن يعع ديـف ويـك أوفقوءه، إكف شؿقع 
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وبوإلجوبي جدير، وٓ حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل، وإكو هلل وإكو إفقف  ؿريى، وظذ ذفؽ ؿدير،

راجعقن، وهق حسبـو وكعؿ افقـقؾ، وصذ اهلل ظذ إموم أخريـ، وؿوئد افغر ادحجؾغ، 

 صالة دائؿي إػ يقم افديـ، وظذ آخف وصحبف أتبوع شـّتف وهديف إػ يقم افديـ.

 

 


