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هلل أحؿده سبحاكف بؿحامده التل هق لفا أهؾ، وصؾك اهلل وسؾؿ  الحؿد

 .وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ ،طؾك خاتؿ رسؾف وأكبقائف

َّ:اَّةؿدأو َّ
يحقم طؾك صفارة الؼؾقب وزكاة  :فنن كالم السؾػ الصالح طظقؿ الربكة

ة وذلؽ لعؿؼ طؾقمفؿ وقؾ :الـػقس وصالح إطؿال وتصحقح اإليؿان

 .ؽؾػفؿ وكؿال بصائرهؿ وجؿقؾ كصحفؿت

 متبًعا كؾ أثر ،ويف هذا الؿجؿقع تطقاف مع جؿؾة مـ أثار الؿروية طـفؿ

 لـؼتبس مـفا هدًيا قاصًدا ومسؾًؽا رشقًدا وطؾًؿا مسدًدا ووطًظابتعؾقٍؼ مختصر: 

ة، ومـ كان طؾك  ممثًرا وكصًحا بالًغا، ومـ وفِّؼ لسؾقك هنجفؿ كان طؾك الجادَّ

 ـفجفؿ ولزومرزقـا اهلل حسـ آئتساء هبؿ وسؾقك م ،ارهؿ ففق طؾك الطريؼآث

 .إكف سؿقع مجقب ،غرزهؿ



 



 

 

 

 

 

  بكتب رجؾ إلك ابـ طؿر 
َّ
َّإن َّف. فؽتب إلقف: بالعؾؿ كؾِّ  أن اكتب إلل

َّالـاس،َّ َّولؽـَّإنَّاستطعتَّأنَّتؾؼكَّاهللَّخػقػَّالظفرَّمـَّدماء العؾؿَّكثقر،

َّإَّمرَّجؿاطتفؿ،الؾسانَّطـَّأطراضفؿ،َّٓزمًََّّصَّالبطـَّمـَّأمقالفؿ،َّكاف َّخؿق

 .(5/612) للزهبي «سير أعالم الىبالء» .فافعؾ

جؿاع حؼقق العباد، وما أكثر  ْت قَ كؾؿات يسقرة إٓ أّكفا َح  !اهلل أكرب

 ٓسقؿا طـدما تشرئب الػتـ أطاذكا اهلل. ،فقفا التػريط

 

،َّوارتحؾتَّأخرةَّكقاَّمدبرةًَّارتحؾتَّالد َّ: »ت قال طؾل بـ أبل صالب

َّمؼبؾةًَّ َّأبـاءَِّ،َّوَّٓتؽقكقاَّمـَّأخرةََِّّ،َّفؽقكقاَّمـَّأبـاءَِّقنََّـَُّمـفؿاَّبََّّّواحدةٍََّّ،َّولؽؾ 

 «صحيح البخاسي » .«وَّٓطؿٌؾََّّاَّحساٌبَّوَّٓحساب،َّوغًدََّّطؿٌؾََّّالققمَََّّفنن ََّّ؛الدكقا

 .(2116كبل حذيث )

 كقا مدبرة وأخرةالد  »أخذ بعض الحؽؿاء ققَلف:  هذا تمـ كالم طؾل 

 «فتح الباري». «الؿؼبؾة ـدبر طؼبؾ طؾك الؿدبرة ويُ لؿـ يُ  فعجٌب  ،مؼبؾة

(11/236). 

 اإلقتالَّىلعَّاملدةرة

2 

 وصيثَّجاوؿث

1 



 

 

 

 

 

 

َّيـتـَّمـَّاإلكسانَّبطـفَّإن َّ»قال:  تطـ جـدب بـ طبد اهلل  َّما َّ،أول

َّفؿـَّاستطاعَّأ َّإَّٓصقًباَّفؾقػعؾ،َّومـَّاستطاعَّأَّيلكؾَّٓ  الَّبقـفَّوبقـَّالجـةََّحََّّيَُّٓ 

 .(6156ه البخاسي )سوا .«فؾقػعؾَّ،بؿؾءَّكّػفَّمـَّدمَّأهراقف

ماء، وهل إكؿا طـ الدِّ  وصقة طظقؿة يف الحّض طؾك أكؾ الحالل والؽػِّ 

تـػع إذا صادفت قؾًبا صادًقا متحرًيا لؾخقر متجرًدا طـ الفقى، ولذا لؿا كان 

مـ أوصاهؿ بخالف ذلؽ لؿ يـتػعقا بقصقتف، بؾ خرجقا وأطؿؾقا السقػ 

 ؿ البالء هبؿ، واهلل الؿستعان.يف الؿسؾؿقـ وقتؾقا الرجال وإصػال وطظ

 

َّأرادَّاهللَّأنَّيحرمَّطبدهَّبركةَّالعؾؿَّ»قال:  طـ إوزاطل  ألؼكَّإذا

 .(1806البن عبذ البر ) «جامع بيان العلم وفضله»«. طؾكَّلساكفَّإغالقط

اذ الؿسائؾ وصعاهبا طؾك وجف التعـت والتؽؾػ، ذَّ ُش  :الؿراد بإغالقط

فقؽثر الجدل وتزيد الخصقمات،  ،ؽقكوسقء الؼصد بإسئؾة مؿا يثقر الش  

هؿة يف الػفؿ طـ اهلل الؿسائؾ، ولؿ تؽـ لف  تتبع شقاذِّ  كتف طؾومـ قصر هؿَّ 

فؼد أضاع وقتف  ،ورسقلف كػس الؿراد وطؾؿ حدود ما شرع الؿثؿر لؾعؿؾ

 وحرم بركة العؾؿ.

 امـدمَّامـدـرام

3 

 األاغيلط

4 



 

 

 

 

 

َّصؿت»قال:  بطـ جابر بـ طبد اهلل  فؾقصؿَّسؿعؽَّوبصركََّّ،إذا

ولساكؽَّطـَّالؽذبَّوالؿآثؿ،َّودعَّأذىَّالخادم،َّولقؽـَّطؾقؽَّوقاٌرَّوسؽقـٌةَّ

 البن أبي شيبت «اإلاصىف» «.امؽ،َّوَّٓتجعؾَّيقمَّفطركَّويقمَّصقامؽَّسقاءًَّيقمَّصق

(0768). 

الصقام إكؿا شرع  وذلؽ أنَّ  ،هذه صقرة مشرقة مـ صقر التفقم لرمضان

 وإصالح ،ومجاكبة أثام ،وتحؼقؼ التؼقى ،وتزكقة الؼؾقب ،لتفذيب الـػقس

 هذا الشفر الؿباركبؿـ أقبؾ طؾقف  الؼؾقب وإلسـ والجقارح، فؽؿ هق جؿقٌؾ 

 ـ التفقم لقغـؿ خقراتف.ِس حْ أن يُ 

 أطاكـا اهلل أجؿعقـ طؾك حػظ صقامـا وتؽؿقؾف، بصقام جقارحـا طـ الؽذب

  يؽقن يقم فطركا ويقم صقامـا سقاء.َّٓ والؿلثؿ، وبؾزوم السؽقـة والققار، وأَ 

 

 «صفت الصفىة» .«أنَّيؽقنَّثؾثلَّالديـَّكادَّإدب»بـ الؿبارك: اهلل قال طبد 

 .(1/115البن الجىصي )

فقحؿؾف  ،طظقؿ يؽقن يف العبد ٌؼ ؾُ ّٕكف ُخ  :إّكؿا كان إدب هبذه الؿؽاكة

إققال وإطؿال، فؿا استجؾبت الخقرات بؿثؾف،  ـَ طؾك فعؾ ما يحؿد مِ 

 األدب

6 

 اتلُّيـؤَّمـرمضـان

5 



 

 

 

 

 

 وما استدفعت الشـرور بؿثؾف، يؼقد صاحبف إلك كّؾ فضقؾة وخقر، ويحجزه

 طـ كّؾ سقء وشّر، وهق طـقان فالحف وسبقؾ سعادتف يف دكقاه وأخراه.

 

اإليؿانَّيزيدَّويـؼص،َّفؼقؾ:َّ» قال: تطـ طؿقر بـ حبقب الخطؿل 

َّغػؾـافذلؽَّزيادتف،َّوإذاََّّ،فؿاَّزيادتف؟َّوماَّكؼصاكف؟َّقال:َّإذاَّذكركاَّربـاَّوخشقـاه

 .(11) «ؤلايمان»سواه ابن أبي شيبه في  .«فذلؽَّكؼصاكفَّ،وكسقـاَّوضقعـا

أٓ ما أحقج العبد إلك أن يعرف إسباب التل يزيد هبا إيؿاكف لقؾزمفا 

ويحافظ طؾقفا، وأن يعرف إسباب التل يـؼص هبا اإليؿان لقجاكبفا ويحاذر 

 حػًظا لديـف ورطاية إليؿاكف. :فقفا القققعمـ 

 

مـَّاستخػَّبالعؾؿاءَّذهبتَّآخرتف،َّومـَّاستخػَّ»بارك قال: طـ ابـ الؿ

 «سير أعالم الىبالء» .«بإمراءَّذهبتَّدكقاه،َّومـَّاستخػَّباإلخقانَّذهبتَّمروءتف

(15/165). 

الـظر إلك الـاس بعقـ آستخػاف ضرب مـ ضروب الؽرب والخقالء، 

 ففذه طؼباه. ،ا بالـاسؾ ٓ يستخػػ بلحد، ومـ كان مستخػ  والعاق

 االشخخفافَّةانلاس

8 

 زيادةَّاإليىانَّوًقصاًٍ

7 



 

 

 

 

 

َّطـدَّإياسَّبـَّمعاوية،ََّّذكرتَّرجًلَّ»طـ سػقان بـ حسقـ قال:  بسقء

فـظرَّيفَّوجفل،َّوقال:َّأغزوتَّالروم؟َّقؾت:َّٓ،َّقال:َّفالّسـدَّوالفـدَّوالترك؟َّ

َّوالت َّ َّوالفـد َّوالّسـد َّمـؽَّالروم َّأفتسؾؿ َّقال: ،َّٓ َّمـؽَّقؾت: َّيسؾؿ َّولؿ رك،

 .(161/ 18البن هثير ) «البذايت والنهايت». «هاأخقكَّالؿسؾؿ؟!َّقال:َّفؾؿَّأطدَّبعد

هذا مـ فطـتف وجؿقؾ كصحف، ولربؿا كان بعض الـاس أقسك مـ ذلؽ 

 :، وقد وصػ اهلل الؿممـقـ بؼقلف«قن أهؾ إوثانطُ ويدَ  ،يؼتؾقن أهؾ اإلسالم»

 ﴾ ے ے ھ ھ ھ ھ   ﴿وققلف: ،[29]الػتح:  ﴾ڀ ڀ پ پ پ  ﴿

 .[54]الؿائدة: 

 

َّ،إذاَّبؾغؽَّطـَّأخقؽَّشلءَّتؽرهف»قال أبق قالبة طبد اهلل بـ زيد الجرمل: 

َّافؼؾَّيفَّكػسؽ:َّلعّؾَّٕخلَّطذرًََّّافالتؿسَّلفَّالعذرَّجفدك؛َّفننَّلؿَّتجدَّلفَّطذرًَّ

 .(605/ 6ألبي وعيم ) «الحليت». «َّٓأطؾؿف

 يبذل جفده يف التؿاس العذر ٕخقف، ومـ يختؾؼ إكاذيبَمـ فرق بقـ 

 ما ٓ يحتؿؾ. فُ ويػرتي التفؿ ويحّؿؾ ققل أخقف أو فعؾَ 

 اتلىاسَّاملؿاذير

11 

 رمحاءَّةيٌُه

9 



 

 

 

 

 

 

طـ طبد اهلل بـ محؿد بـ الؽّقاء، أّكف قال لؾربقع بـ خثقؿ: ما كراك تعقب 

َّفلتػّرغَّمـَّ،ماَّأكاَّطـَّكػسلَّبراضٍََّّ!بـَّالؽّقاءويؾؽَّياَّ»فؼال:  ،ا وٓ تذّمفأحدً 

تعالكَّطؾكَّذكقبَّالـاسَّوأمـقهَّاهللَّـاسَّخافقاَّذكبلَّإلكَّحديثَّالـاس،َّإّنَّال

 .(6/118ألبي وعيم ) «الحليت» .«طؾكَّكػقسفؿ

ا فؽؿ مـ أكاس تػرغقا لعققب أخريـ، وكسقا طققب أكػسفؿ مـ حؼ  

 .اٍت وارتؽاب لؿـفقَّ  اجباٍت قَ ترك لِ 

 

َّأيـَّبؾغت؟َّقال:ه مػؽًرا: وقد رآ ،بـ الؿبارك لبعض أصحابفاهلل قال طبد 

 .(1/108البن الليم ) «مفخاح داس السعادة». الصراط

ه أفؽارُ  ـْ خقًفا وإشػاًقا، ومَ  :راطه تصؾ بف إلك الصِّ أفؽارُ  ـْ شتان بقـ مَ 

 ًٓ   وإغراًقا.تسبح يف أوحال الذكقب ومفاوي الؿعاصل سػق

 أييَّةنغج؟

12 

 اآلخرييَّةؿيبًَّفصٍَّؾيَّشغلَّوي

11 



 

 

 

 

 

َّتخّؾػََّـّْومَََّّ،ركبفاَّكجاََّـّْسػقـةَّكقٍحَّمََّالسـّةَّ: »قال مالؽ بـ أكس 

 .(1/161للهشوي ) «رم الكالم» «.طـفاَّغرق

 كرجتُ فؽقػ كجاة، يؼقلقن: آطتصام بالسـة   كان طؾؿاء السؾػ

 تخؾػ طـ سبقؾ الـجاة وأخذ يف سبؾ الفؾؽة، وما أجؿؾ هذا التشبقف ـْ كجاة مَ 

 !ـة بالسػقـةلؾس  

 

هؾَّسؿعتؿَّبؿعاتبةَّأحسـَّمـَّهذا؟َّبدأَّقال:  اهلل ـ طقن بـ طبد ط

جفسير » .[34]التقبة:ََّّ﴾ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿َّفؼال:ََّّ،بالعػقَّقبؾَّالؿعاتبة

 .(18865) «ابن أبي حاجم

فلطؾؿف بعػقه طـف  ،وتؽريؿف إياه ملسو هيلع هللا ىلصتعالك بـبقف محؿد اهلل هذا مـ لطػ 

 لؿـافؼقـ بلن يتخؾػقا طـ الخروجقبؾ إخباره بخطل آجتفاد يف اإلذن لبعض ا

 معف يف غزوة تبقك.

 معفَّاهلل

14 

ٌ ثَّشفيٌث  انلجاةَّالصُّ

13 



 

 

 

 

 

 

َُّبَّؾ َّؼََّإّكفاَّتََّتل،َّمـَّكق ََّّطؾل ََّّشقًئاَّأشد ََّّماَّطالجُتَّ»طـ سػقان الثقري، قال: 

 .(6/600للخطيب البغذادي ) «الجامع ألخالق الشاوي وآداب السامع» «.طؾل َّ
قارف ويفجؿ طؾقف مـ الصَّ  ،شك الؼؾبغْ كثرة تؼؾب الـقة سببف كثرة ما يَ 

 الحافظ.اهلل وإٓ ططب وهؾؽ، و وطـايةٍ  مالحظةٍ  ، مؿا يتطؾب دوامَ والصقادَّ 

 

طؾٍؿَّكانَّماَّيػسدَّأكثرَّمـَّطؿؾَّبغقرَّ» :قال طؿر بـ طبد العزيز 

 .(1/881لإلمام أحمذ ) «الضهذ» .«مّؿاَّيصؾح

البدع وإهقاء والّضالٓت يف الؿجتؿعات وهؾ فشت  ،صدق 

ّٓ بسبب اشتغال كثقر مـ الـّاس بالعبادة بال طؾؿ وٓ  هدى. إ

 

 

َّمـَّالجفؾَّأنَّيعجبَّبعؾؿ»قال:  طـ مسروق  َّ،فبحسبَّالؿرء

 .(18/185) «مصىف ابن أبي شيبت» .«لّؾفوبحسبفَّمـَّالعؾؿَّأنَّيخشكَّا

 ُؾْجُبَّاملرءَّةؿنىٍ

17 

 امؿتادةَّةغريَّؾنه

16 

 وؿاجلثَّانلّيـث

15 



 

 

 

 

 ٌب جْ طؾؿ، فنن اكضؿ إلك هذا طُ  ؿَّ فنن لؿ تقجد فؿا ثَ اهلل رأس العؾؿ خشقة 

 ففذا استحؽام الداء الذي ترامك بصاحبف إلك الفالك والعطب. ،مـ الؿرء بعؾؿف

 

َّاالّؾفّؿَّإّكلَّأسللؽَّإيؿاكًَّ» طـ معاوية بـ قرة قال: كان أبق الدرداء يؼقل:

َّوطؾؿًَّادائؿًَّ َّاكافعًََّّا، َّإيؿاكًَّ» قال معاوية: «.اؿًَّقق ََّّاهديًَّو، َّمـَّاإليؿان َّافـرىَّأّن

 البن «ؤلايمان» .«لقسَّبؼّقؿٍََّّآَّيـػع،َّومـَّالفديَّهديًََّّالقسَّبدائٍؿ،َّومـَّالعؾؿَّطؾؿًَّ

 .(182أبي شيبت )

، وكػك بتعؾقؼ تؾؿقذه تر طـ أبل الدرداء ثَ مْ هذا دطاء طظقؿ جامع يُ 

 تبقاًكا لف. :معاوية

 

َّ،ماَّفاتتـلَّالتؽبقرةَّإولكَّمـذَّخؿسقـَّسـة» طـ سعقد بـ الؿسقب قال:

ألبي وعيم  «حليت ألاولياء» «.اَّرجؾَّيفَّالصلةَّمـذَّخؿسقـَّسـةػََّوماَّكظرتَّيفَّقََّ

(6/128). 

 ا رجؾ يف صالتف صقؾةػَ هذا شلن السؾػ مع تؽبقرة اإلحرام، ولؿ يـظر يف قَ 

 ؟!مع هذه التؽبقرة ـا، فؽقػ شلكإول لؿحافظتف طؾك الصػ :هذه الؿدة

 حكتريةَّاإلخرام

19 

 داعءَّجاوؽ

18 



 

 

 

 

 

 

 .«قطَُّـَُّ،َّوالؼَُُّبَّْجَّاثـتانَّمفؾؽتان:َّالعَُّ»قال:  تبـ مسعقد طبد اهلل طـ 
 .(6/670ألبي وعيم ) «حليت ألاولياء»

 لشدة قـقصف، :وجف الجؿع بقـفؿا يف اإلهالك أّن الؼاكط ٓ يطؾب السعادة

 واجتؿعت فقف مقجباهتا. ،لظـف أّكف قد ضػر هبا :أيًضاوالؿعجب ٓ يطؾبفا 

 

فنكؽ مـ أهؾ  ،قال: ققؾ لسعد بـ أبل وقاص: أٓ تؼاتؾابـ سقريـ طـ 

ََّّٓأقاتؾَّحتكَّيلتقينَّبسقػَّلفوأكت أحؼ هبذا إمر مـ غقرك؟ قال:  ،الشقرى

َّدَّجاهدتَّوأكاَّأطرفَّالجفاد،طقـانَّولسانَّوشػتانَّيعرفَّالؽافرَّمـَّالؿممـ،َّق

  .(0868) «اإلاسخذسن»سواه الحاهم في . مـلَّاَّخقرًَّبـػسلَّإنَّكانَّرجًلََّّوَّٓأكجعَُّ

خقًفا طؾك كػسف أن  :وهق مـ العشرة الؿبشريـ بالجـة تقال ذلؽ 

يصقب دًما حراًما، فلّي جرم يصـعف مـ يرمل بالؼذائػ الثؼقؾة وسط الـساء 

 واهلل الؿستعان. .رواحوإصػال فرتاق دماء وتزهؼ أ

 شيفَّهلَّؾيٌان

21 

 وُنكخان

21 



 

 

 

 

 

َّامـَّالبّرَّواحًدََّّآَّتجدَّشقئًَّ»قال الؿبارك بـ فضالة طـ يقكس بـ طبقد: 

َّويػطرَّطؾكَّالحرام،َّ،كّؾفَّغقرَّالؾسان؛َّفنّكؽَّتجدَّالرجؾَّيؽثرَّالصقامَّيتبعفَّالبر

َّوي َّبالـفار َّالزور َّالؾقؾَّويشفد َّ -وذكر أشقاء كحق هذا-ؼقم َّتجدهَّولؽـَّٓ

َّ  .(8/68ألبي وعيم ) «حليت ألاولياء» .«افقخالػَّذلؽَّطؿؾفَّأبًدََّّ،َّٓيتؽّؾؿَّإَّٓبحؼ 

 لصقاكة افصان لساكف كاكت هذه الصقاكة لؾسان سببً  ألأي أّن مـ وّفؼف اهلل 

 فا فنّن إطضاء كؾَّ  ،إذا أصبح ابـ آدم» :الجقارح كّؾفا، كؿا يف الحديث

وإن  ،تؼؿت استؼؿـااس فننِ  ،فنّكؿا كحـ بؽ ، فقـااتؼ اهلل :فتؼقل ،الؾسان رُ ػِّ ؽَ تُ 

 «.ت اطقججـاجْ َج قَ اطْ 

 

 وهق جاٍث  ،جئت إلك سػقان الثقري طشقة طرفة»قال طبد اهلل بـ الؿبارك: 

 
َّ
؟ فؼؾت: مـ ماَّشلكؽفؼال:  ،طؾك ركبتقف وطقـاه هتؿالن فبؽقت، فالتػت إلل

 ًٓ َّ؟ قال: أسقأ هذا الجؿع حا َّاهلل َّأّن َّلفؿ۵َّالذيَّيظـ  سواه ابن  .«َّٓيغػر

 حسن الظن با»في  أبي الذهيا
ّ

 .(76)ص: «لل

ـّ بؽ إٓ خقًرا ،الؾفؿ يا ربـا أكت الغػقر الرحقؿ فاغػر لحجاج  ،وٓ كظ

أثام، وردهؿ و كقببقتؽ الحرام، وتجاوز طـفؿ يا ربـا ما اقرتفقه مـ الذ  

 وقد فازوا بالصػح والغػران. ،فاهتؿإلك أوصاهنؿ كققم ولدهتؿ أم

 رجاءَّاملغفرةَّلندجاج

23 

 النصانَّأوريَّابلدن

22 



 

 

 

 

 

 

 طـ مجقب بـ مقسك إصبفاين قال: كـت طديؾ سػقان الثقري إلك مؽة،

فؽان يؽثر البؽاء، فؼؾت لف: يا أبا طبد اهلل، بؽاؤك هذا خقًفا مـ الذكقب؟ 

ـَّهذا،َّلذكقبلَّأهقنَّطؾلَّم» وقال: ،فرمك بف ،قال: فلخذ طقًدا مـ الؿحؿؾ

 .(1768) ألبي وعيم سكم: «أخباس أصبهان» «.ولؽـلَّأخافَّأنَّأسؾبَّالتقحقد

التقحقد أغؾك شلء وأكػسف يف هذه الدكقا، ولئـ كان أرباب كـقز الدكقا 

 يخافقن طؾقفا الضقاع والسؾب، فنّن خقف أهؾ التقحقد طؾك تقحقدهؿ أطظؿ

ؾب دما يؽثر السَّ طـ ؿُ ظُ عْ مـ ذلؽ وأشد، ولئـ كان خقف أرباب الدكقا يَ 

 ،والـفب، فنّن خقف أهؾ التقحقد يزداد طـدما تؽثر الػتـ والصقارف والصقادّ 

 وما أكثرها يف هذا الزمان، فالؾفؿ سؾؿ سؾؿ.

 

أم  ملسو هيلع هللا ىلصطـ مـبقذ بـ أبل سؾقؿان، طـ أمف أهنا كاكت طـد طائشة زوج الـبل 

يا أم الؿممـقـ صػت بالبقت  :فؼالت لفاالؿممـقـ فدخؾت طؾقفا مقٓة لفا 

َّ،جركَّاهللآَّٓ: »لا فؼالت لفا طائشة ا واستؾؿت الركـ مرتقـ أو ثالثً سبعً 

 .(285) «مسىذ الشافعي»«. ِتَّرَّْرََّمََّوَََِّّتَّرَّْب َّأَّٓكَََّّ،تدافعقـَّالرجالَّ،اهللَّجركَِّآَّٓ

يف اإلكؽار مع أّن الدافع لفذه الؿزاحؿة  دْت وشدَّ  لطؾقفا  ْت أكؽرَ 

ة يف الخقر والحرص طؾك تؼبقؾ الحجر إسقد، فؽقػ الشلن بؿـ يزاحؿـ الرغب

 مزامحثَّالرجال

25 

ِخيد  اخلِفَّويَّشنبَّاتل

24 



 

 

 

 

ـّ بلهبك الزيـة وتؿام  ،وحرًصا طؾك إثارة الشفقات الرجال رغبة يف الشرِّ  وه

 التجؿؾ والتعطر.

 

َّكََّ: »قال طؿر بـ طبد العزيز  َّإذا َّالـاسَّلقَّكاكقا طؾقفؿَّأمٌرََّّرََّبَُّإّن

َّوَّٓدكقامَّ؛تركقه ـٌ  .(1/00ألبي وعيم ) «حليت ألاولياء»«. اَّقامَّدي

ولذا يـبغل لؾؿرء أن تؽقن صؿقحاتف طالقة وهؿتف كبقرة مجافًقا لؾتقاين 

 والؽسؾ ققي الثؼة باهلل يف أن يبؾغف ما يرجق وخقًرا مؿا يرجق.

 

 

َّلَِّ: »قال الػضقؾ  َّالؼرآن َّكزل َّالـاسَّقراءتفَّبََّؾَّؿََّعَّْقَُّإكؿا َّفاتخذ ف،

 .(80لآلجشي ) «أخالق حملت اللشآن» «.طؿًلَّ

 فلهؾ الؼرآن هؿ العالؿقن بف والعامؾقن بؿا فقف، ٓ بؿجرد إقامة الحروف،

قال: سؿعت  تطـ الـقاس بـ سؿعان  (805) «صحقح مسؾؿ»فػل 

دمف يمتك بالؼرآن يقم الؼقامة وأهؾف الذيـ كاكقا يعؿؾقن بف تؼ»يؼقل:  ،ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

طـ أكس بـ  (215)ابـ ماجة ، وهق مػسر لؿا رواه «سقرة البؼرة، وآل طؿران

 ،يا رسقل اهلل :قالقا «إّن هلل أهؾقـ مـ الـاس» :ملسو هيلع هللا ىلصمالؽ قال: قال رسقل اهلل 

 .«أهؾ اهلل وخاصتف ،هؿ أهؾ الؼرآن» :هؿ؟ قال ـْ مَ 

 أَلَّامقـرآن

27 

َِّّ  اهلّىـثَّؾنـ

26 



 

 

 

 

 

 

َّكؿاَّيـبغلَّلطارَّ،ـَّاستؼرَّيفَّالؼؾبلقَّأّنَّالقؼق: »قال سػقان الثقري 

 .(6/16ألبي وعيم ) «حليت ألاولياء» «.اَّمـَّالـاراَّإلكَّالجـةَّأوَّخقفًَّشققًَّواَّاَّوحزكًَّفرًحَّ

فا، ومـزلتف مـ اإليؿان مـزلة الروح ب  القؼقـ روح إطؿال وطؿقدها ولُ 

 وجعؾـا مـ أهؾف بؿـّف وكرمف. ،رزقـا اهلل القؼقـ ،مـ الجسد

 

أنَّتزدريَّ»قال أبق وهب الؿروزي: سللت ابـ الؿبارك: ما الؽرب؟ قال: 

أنَّترىَّأّنَّطـدكَّشقًئاَّلقسَّطـدَّغقرك،َّ»؟ قال: ِب جْ فسللتف طـ العُ «. الـاس

  .(15/875) للزهبي «سير أعالم الىبالء» «.ِبَّْجَّاَّمـَّالعَُّقًئاَّشر ََّّٓأطؾؿَّيفَّالؿصؾقـَّش

 متؽربًا طؾقف يرى كػسف فققفٓ أّن الؽرب يستدطل كالهؿا مـ أدواء الؼؾقب إ

لؾـػس وركقن إلك رؤيتفا، وٓ يستدطل  ب اسرتواٌح جْ مـف، بقـؿا العُ  كوأطؾ

صقر أن يؽقن معجًبا وٓ يتصقر أن غقر الؿعجب بف، بؾ لق لؿ يؽـ إٓ وحده تُ 

 :ٍب جْ يػضل إلك التؽرب، والتؽرب ٓ يؽقن إٓ طـ طُ  ُب جْ يؽقن متؽربًا. والعُ 

 إذ هق أثر مـ آثاره.

 امفرقَّةنيَّالِكْْبَِّوامُؿْجِبَّ

29 

 ايلقني

28 



 

 

 

 

 

ـ ََّّإن َّ» :قال الحسـ البصري  َّف،َّفلحسـَّالعؿؾ،برب ََّّالؿممـَّأحسـَّالّظ

ـ ََّّوإن َّ   .(6/111ألبي وعيم ) «حليت ألاولياء» «.فلساءَّالعؿؾف،َّبرب ََّّالؿـافؼَّأساءَّالّظ

 ،ف ومقٓه شاردٌ ربِّ ط محسـًا الظـ بربف !! وهق طـ كقػ يؽقن الؿضقع الؿػرِّ 

، بؾ محسـ الظـ ، وطـ أبقاب رحؿتف ومغػرتف معرٌض وطـ صاطتف مبتعدٌ 

ا هق مـ طرف ربف بصػات كؿالف، وكعقت جاللف، وكرمف وإحساكف، بربف حؼ  

فلخذ  ،وجقده وامتـاكف، ورحؿتف وغػراكف، وطرف كػسف بتػريطفا وتؼصقرها

 حسـ العؿؾ.تلتستؼقؿ طؾك الطاطة و هايجاهد

 

َّماَّمـَّالد َّ»قال:  طـ مسروق   ٓ «. الّسجقدَّهللَّكقاَّشلٌءَّآسكَّطؾقفَّإ

  .(82818) «مصىف ابن أبي شيبت»

 ،ا مـ لؿ يعرف ذلؽٓ يؼقل هذا إٓ مـ طرف حؼارة الدكقا وهقاهنا، وأمَّ 

 ف ٓ يلسك طؾك شلء إٓ طؾقفا.فنكَّ 

 

ِانَّادلًيـا َ 

31 

 خصـيَّامؿىـل

31 



 

 

 

 

 

 

 

َّفاتتـلَّالص»قال:  طـ سعقد بـ الؿسقب  َّمـذَّما َّيفَّالجؿاطة لة

 . (6/126) «حليت ألاولياء»«. أربعقـَّسـةًَّ

احد وإسبقع القاحد وكثقر مـ الـاس تػقتف صالة الجؿاطة يف الققم الق

 ؟!فليـ هؿ مـ السؾػ :أكثر مـ مرة

 

كػسكَّطظقًؿاََّّأنَّأكقنَّيفاهللَّأطقذَّب»يف تعقذه:  تقال طتبة بـ غزوان 

 . (6265) «صحيح مسلم»«. صغقًرااهللَّوطـدَّ

لقحذر العبد أن يتعاضؿ يف كػسف، ويعجب بحالف وطؿؾف، ويغػؾ طـ 

فقؽقن مـ الخاسريـ، وما أشبف  ،سّقده ومقٓه، وتعظقؿ شعائره تعظقؿ

ثؿ تـػؼئ  ،رةكالؼارورة الؿستدي ،الؿتعاضؿ بالػؼاطة تـتػخ طؾك سطح الؿاء

 سريًعا.

 اتلؿاػه

33 

 صالةَّاجلىاؾث
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قال يحقك بـ طقن: دخؾت مع سحـقن طؾك ابـ الؼصار وهق مريض، 

َّألسَتَّ؟ قال لف: الؿقت والؼدوم طؾك اهلل. قال لف سحـقن: ماَّهذاَّالؼؾؼفؼال: 

ًقاَّبالرسؾَّوالبعثَّوالحساب،َّوالجـةَّوالـار،َّوأّنَّأفضؾَّهذهَّإمةَّأبقَّمصد َّ

َّاهللَّيَُّبؽرَّثؿَّ َّوأّن َّاهللَّغقرَّمخؾقق، َّوالؼرآنَّكلم َّوأّكفَّرََّطؿر، َّالؼقامة، ىَّيقم

َّبالسقػ،َّوإنَّجاروا . قال: إي طؾكَّالعرشَّاستقى،َّوَّٓتخرجَّطؾكَّإئؿة

 .(68/21) «سير أعالم الىبالء» .متَّإذاَّشئت،َّمتَّإذاَّشئتواهلل. فؼال: 

 مدار إمر طؾك صحة الؿعتؼد وسالمتف: فبصحتف صالح ديـ الـاس

 وبػساده فساد أمر الـاس يف ديـفؿ ودكقاهؿ، وطـد حضقر إجؾ  ودكقاهؿ،

 ٓ مؽـة مـ العؿؾ إٓ الؿقت طؾك الؿعتؼد الصحقح لؿـ كان مـ أهؾف.

 

َّرجٌؾَّ»قال الزهري:  ـّ َّماَّرأيتَّكالققمَّوَّٓسؿعتَّبفَّكلربعَّكؾؿاتَّتؽؾؿَّبف

؟َّقال:َّقالَّلفَّرجؾ:َّياَّأمقرََّّ،آكًػاَّطـدَّهشامَّبـَّطبدَّالؿؾؽ ـّ فؼقؾَّلف:َّوماَّه

َّصلحَّمؾؽؽَّواستؼامةَّرطقتؽَّقال:َّ،الؿممـقـ ـّ َّاحػظَّطـلَّأربعَّكؾؿاٍتَّفقف

َّقال:ََّّٓتعدّنَّطدًةََّّٓتثؼَّمـَّكػسؽَّبنكجازها،َّوَّٓيغرّكؽَّالؿرتؼكَّوإن ـّ َّهاتف

َّكانَّالؿـحدرَّوََّكانَّسفًلَّ َّفات َّطََّّْإذا َّلألطؿالَّجزاًء َّواطؾؿَّأّن قب،َّالعقاَِّؼًَّرا،

 .(625)ص:البن حبان  «سوضت العلالء» .«فؽـَّطؾكَّحذرَّ،وأّنَّلألمقرَّبغتات

 صالحَّالِاليات
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 صالحَّاملؿخقد
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 لقت كّؾ مـ ولل مـ أمر الؿسؾؿقـ وٓية صغقرة أو كبقرة يعل هذه إمقر

 إربع ويحؼؼفا لقستؼقؿ لف إمر ولقسؾؿ مـ التبعة.

 

جعؾفَّاهللَّ» بؿقلقد قال: اًل طـ حؿاد بـ زيد قال: كان أيقب إذا هـل رج

 .(715للطبراوي ) «الذعاء» .«ملسو هيلع هللا ىلصمبارًكاَّطؾقؽَّوطؾكَّأّمةَّمحّؿٍدَّ

دطقة طظقؿة يحسـ الدطاء هبا طـد التفـئة بالؿقلقد بدل تؽّؾػ كؾؿات 

 مؿـ أّن رجاًل  ،لؾطرباين طـ السري بـ يحقك «الدطاء»قد تؽقن خاصئة، ويف 

 :فؼال الحسـ ،لقفـؽ الػارس :جؾ فؼاللف ابـ ففـله ر دَ لِ كان يجالس الحسـ وُ 

قؾ:  :فؽقػ أققل؟ قال :قال ،لعّؾف كجار لعّؾف خقاط ،وما يدريؽ أّكف فارس

 .«ملسو هيلع هللا ىلصوطؾك أّمة محّؿٍد  ،جعؾف اهلل مبارًكا طؾقؽ»

 

..أنَّيؽقنَّأحٌدَّأسعدَّبؿاَّطؾؿتـلَّمـل،ََّّالؾفؿَّإينَّأطقذَّبؽ» ف:رِّ طَ قال مُ 

 .(1816لإلمام أحمذ ) «الضهذ». «أنَّأكقنَّطبرةَّلغقريَّوأطقذَّبؽ

 «مجؿقع فتاويف»دطقة طظقؿة وصػفا شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كؿا يف 

. ومـ لؿ يعؿؾ بعؾؿف ودطا الـاس إلقف «مـ أحسـ الدطاء»بلّكفا  (14/307)

كاكقا أسعد بعؾؿف مـف، ومـ لؿ يعترب بحال غقره مـ الؿػرصقـ الذيـ سبؼقه 

 بعده طربة.كان لؿـ 

 الصؿيدََّويَّاحّؿغَّةغريه
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 اتلٌُئثَّةاملِلِد
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قرَّفنذاَّالخَّ،تذكرتَّماَّجؿاعَّالخقر»قر: خِّ قال مطرف بـ طبد اهلل بـ الشِّ 

َّوإذاَّأكتََّّٓتؼدرَّطؾكَّماَّيفَّيدَّاهللَّ،ألوإذاَّهقَّيفَّيدَّاهللََّّ،كثقٌر؛َّالصقمَّوالصلة

 .(1888لإلمام أحمذ ) «الضهذ» .«فنذاَّجؿاعَّالخقرَّالدطاءَّ،فقعطقؽَّ،إَّٓأنَّتسللفَّأل

فا الدطاء أساس الخقرات ومػتاح الػضائؾ والؿؽرمات: ٕن إمقر كؾَّ 

ٓ  ا، طز  عً ا ورفا، خػًض ومـعً  ططاءً  :بقد اهلل فؼد كال  ،لؾدطاء َؼ فِّ ، فؿـ وُ ا وذ

 :(128-127)ص:« الػقائد»يف كتابف  مػتاح الخقر، قال اإلمام ابـ الؼقؿ 

وما لؿ يشل لؿ يؽـ، فتقّؼـ حقـئٍذ  ،أساس كّؾ خقٍر أن تعؾؿ أّن ما شاء اهلل كان»

، وأّن  يؼطعفا طـؽَّٓ وتتضّرع إلقف أ ،فتشؽره طؾقفا ،أّن الحسـات مـ كعؿف

ؾؽ السّقئات مـ خذٓكف وطؼقبتف، فتبتفؾ إلقف أن يحقل بقـؽ وبقـفا، وٓ يؽِ 

يف فعؾ الحسـات وترك السّقئات إلك كػسؽ، وقد أجؿع العارفقن طؾك أّن 

ف لعبده، وأجؿعقا فلصؾف بتقفقؼ اهلل لؾعبد، وكّؾ شرٍّ فلصؾف خذٓك ،كّؾ خقرٍ 

ّن الخذٓن هق أن يخؾل بقـؽ وبقـ  يؽؾؽ اهلل إلك كػسؽ، وأَّٓ أّن التقفقؼ أ

وهق بقد اهلل ٓ بقد العبد: فؿػتاحف  ،فلصؾف التقفقؼ ،كػسؽ، فنذا كان كّؾ خقرٍ 

الدطاء وآفتؼار وصدق الّؾجل والرغبة والرهبة إلقف، فؿتك أططك العبد هذا 

 ؼِ ح لف، ومتك أضّؾف طـ الؿػتاح بَ تَ ػْ فؼد أراد أن يُ  ،الؿػتاح
َ
ا جً تَ رْ باب الخقر مُ  ل

 تِ دوكف... وما أُ 
َ
 تِ أُ  ـْ مَ  ل

َ
ؾ إضاطة الشؽر وإهؿال آفتؼار والدطاء، بَ قِ  ـْ مِ  َّٓ إِ  ل

َّٓ  -بؿشقئة اهلل وطقكف- رَ ػِ ضَ  ـْ مَ  رَ ػِ وٓ ضَ  وصدق آفتؼار  ،بؼقامف بالشؽر إ

 .«والدطاء 

 اعءَّاما َّاخلريادل
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قماتَّأكثرَّلؾخصَّامـَّجعؾَّديـفَّغرًضَّ»: قال طؿر بـ طبد العزيز 

 .(818) «سنن الذاسمي» .«الّتـّؼؾ

 كؿ مـ إكسان خاصر بديـف، وٓسقؿا مع يسر التقاصؾ طرب وسائؾ آتصال

الحديثة، ودخؾ بال بصقرة يف خصقمات وجدل طؼقؿ، لؿ تثؿر إٓ قسقة 

وكثرة التـؼؾ مـ فؽر إلك آخر،  ،هاب الحقاءوذَ  ،وضعػ الديـ ،الؼؾقب

 .إلك رأٍي  ومـ رأٍي 

 

َّرجٌؾَّلفَّخؿسؿائةَّ:أحؿدَّبـَّحـبؾاهللَّققؾَّٕبلَّطبدَّ»: قال الؿروذي 

قال:َّإذاَّكانَّجاهًلََّّ؟درهٍؿَّترىَّأنَّيصرففَّيفَّالغزوَّوالجفادَّأوَّيطؾبَّالعؾؿ

 .(6/18البن مفلح ) «آلاداب الششعيت». «يطؾبَّالعؾؿَّأحّبَّإللَّّ

طؾؿ وراء ما يظـف جفاًدا وكصرًة  اكدفع بال ،مـ شباب إمة كؿ مـ شابٍّ 

فؽان ما ترتب طؾك فعؾف مـ الػساد أطظؿ مؿا كان يظـ أّكف سقحؼؼف  ،لؾديـ

 ٕمتف، ولق جؾس يطؾب العؾؿ طؾك أهؾف وحؿؾتف ٕبصر وسؾؿ.

 اجلُادَّةالَِّؾْنه

41 

 اخلصِوات
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فقرىََّّ،إنَّكانَّالرجؾَّلقؽقنَّفؼقًفاَّجالًساَّمعَّالؼقم»: قال الحسـ 

َّإَّٓكراهقةَّأنَّيشتفروماَّبفَّمـَّطََِّّ،ق ابفَّطََِّّن َّبعضَّالؼقمَّأ ألحمذ بن  «الضهذ» .«ل 

 .(1155حىبل )

وما بف  ،فقتؽؾؿ بال طؾؿ ،وإن كان الرجؾ لقؽقن جاهاًل جالًسا مع الؼقم

 مـ رغبة إٓ أن يشتفر.

 

خلقؽؿ،َّاهللَّتعالكَّقسؿَّبقـؽؿَّأَّإن َّ»قال:  تطـ طبداهلل بـ مسعقد 

 .(665) «ألادب اإلافشد»سواه البخاسي في . «كؿاَّقسؿَّبقـؽؿَّأرزاقؽؿ

فإخالق هباٌت مـ اهلل، وقسؿٌة مـف، وتػّضٌؾ. فالذي يعطل إرزاق هق 

فنّن » (499)ص: «الػروسقة»يف  الذي يعطل إخالق، قال ابـ الؼقؿ 

أّكف مطؾقب  : ولفذا كؿا«مقاهب يفب اهلل مـفا ما يشاء لؿـ يشاء إخالق

 يف باب اكتساب الرزق أمران ٓبد مـفؿا:

 والتقكؾ طؾقف. إول: الؾجقء إلك اهلل 

 والثاين: السعل يف صؾب الرزق مـ وجقهف الؿشروطة الؿباحة.

ـّ بإخالق الػاضؾة  فؽذلؽ يف باب إخالق مطؾقب الؾجقء إلك اهلل بالؿ

 حؼقؼفا، وباهلل وحده التقفقؼ.وأداب الؽريؿة، مع السعل ومجاهدة الـػس طؾك ت

ِاَب  األخالقَّم

42 

ـُـرة  امـشُّ
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إذاَّكانَّكفاريَّكفارَّسػقف،َّولقؾلَّلقؾَّجاهؾ،َّفؿاَّ» قال سػقان بـ طققـة:

 .(11لآلجشي ) «أخالق العلماء»«. أصـعَّبالعؾؿَّالذيَّكتبت؟

هذه مقطظة طظقؿة جدير بطالب العؾؿ أن يتـبف لفا، وقد كان مـ شلن 

 ؾؿ يظفر طؾقفؿ يف طبادهتؿ وأخالقفؿ ومعامالهتؿ: كؿاالع أنَّ  السؾػ 

رى كان الرجؾ إذا صؾب العؾؿ لؿ يؾبث أن يُ : »قال الحسـ البصري 

 (.385) رواه الدارمل .«ذلؽ يف بصره وتخشعف ولساكف ويده وصالتف وزهده

 

َّمـَّحؾ َََّّّٓخقرَّفقؿـََّّٓيريدَّجؿعَّالؿال» قال سعقد بـ الؿسقب: َّف،َّيؽػ 

البن أبي  «إصالح اإلاال» «.فوجففَّطـَّالـاس،َّويصؾَّبفَّرحؿف،َّويعطلَّمـفَّحؼَّبف

 .(58الذهيا )

 ـ يتضؿـ التحذير مـ مسؾؽقـ ذمقؿقـ: وهؿا: جؿع الؿالهذا الـصح البقِّ 

 بؼاء الؿرء طاصاًل الطرائؼ الؿحرمة لتحصقؾ الؿال، و ف مـ خاللمـ غقر حؾِّ 

 طؾك غقره. فقصبح طالة ،ٓ يعؿؾ

 امؽَّاملالَّويَّخنّـٍ

44 

 أذـرَّامـِؿـنـه
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َّ» :بـ كقسان  صاوسقال  َّإخلقَّمـائحَّيؿـحفا َّهذه َّألاهللَّإّن
 مكاسم»«. ٍدَّخقًراَّمـحفَّمـفاَّخؾًؼاَّصالًحابعبَّألاهللَّيشاءَّمـَّطباده،َّفنذاَّأرادَََّّـّْمََّ

 .(86البن أبي الذهيا ) «ألاخالق

اهلل مستعقـًا بف وحده راجًقا  يجاهد كػسف طؾك الؼقام بؿحابِّ  ـْ ؼ مَ فالؿقفِّ 

ه، ٓ يلتك بالحسـات رَّ ه وطقكف مؾتؿًسا أن يؿـحف مـ مـائح رفده ومقاهب بِ مدَّ 

 ٓ يفدي ٕحسـفا ،وٓ يدفع السقئات إٓ هق، يفدي ٕحسـ إخالق ،إٓ هق

 سقئفا إٓ هق. فسقئفا ٓ يصرف طـ فإٓ هق، ويصرف طـ

 

َّفلحؿدَّاهللَّطؾقفاَّأربعَّ،إّكلَّٕصابَّبالؿصقبة» :ال شريح الؼاضل ق

ََّّ؛،َّوأحؿدهاَّهلإذَّلؿَّتؽـَّأطظؿَّمؿ ََّّ؛،َّأحؿدهاٍتَّمر َّ ،َّبرَّطؾقفاإذَّرزقـلَّالص 

َّوف ََّّ؛وأحؿده َّالث َّإذ َّمـ َّفقف َّأرجق َّلؿا َّللسترجاع َّوأحؿدهبقاؼـل َّلؿََّّ؛، إذ

 .(7586للبيهلي ) «شعب ؤلايمان» «.يجعؾفاَّيفَّديـل

 وحؿد اهلل طؾقفا كاكت مصقبتف ،ؼ طـد الؿصقبة لتحؼقؼ هذه الؿعاينمـ وفِّ 

 ا وبركة طؾقف، والؿممـ أمره كؾف خقر.خقرً 

ِجتاتَّاحلىدَّؾٌدَّاملصيتث  م

46 

 األخالقَّوٌائح
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طـ رجؾ يؼقؿ ببؾده ويـزل يف الحديث درجة  سئؾ اإلمام أحؿد 

ؿاَّيمخذَّؾؿ،َّإك َّالعؾؿَّهؽذاَّماتَّالعََّبَّؾَِّالعؾؿَّهؽذا،َّلقَّصََُُّّبَّؾََّطَّْلقسَّيَُّ» قال:

 .(1/170) «طبلاث الحىابلت» «.العؾؿَّطـَّإكابر

شلء تؽقن  إذا كان كزول درجة يف الحديث مـ أسباب مقت العؾؿ، فلي  

 طؾقم مـ يـتؼصقن العؾؿاء إكابر ويشتؿقهنؿ.
 

 

َّبـَّطـ أحؿد بـ بشر بـ سعقد الؽـدي قال:  َّطبدَّاهللَّأحؿد سللتَّأبا

َّيثَّيختؾػَّإلكَّالؿسجدقؾت:َّرجٌؾَّقرأَّالؼرآنَّوحػظف،َّوهقَّيؽتبَّالحدَّحـبؾ

َّويؼر َّالؿسجد،ََّّئويؼرأ َّفننَّصؾبَّالحديثَّفاتف َّالحديثَّأنَّيطؾبف، ويػقتف

َّفلطدتَّطؾقف ،«بذاَّوبذا» وإنَّقصدَّالؿسجدَّفاتفَّصؾبَّالحديث،َّفؿاَّتلمره؟َّقال:

 .(1/68) «اث الحىابلتطبل» .«بذاَّوبذا»ذلؽَّيجقبـلَّجقاًباَّواحًداََّّالؼقلَّمراًرا،َّكّؾَّ
مـ أكرب الؿعقكة لطالب العؾؿ يف التحصقؾ تـظقؿ وقتف يف الطؾب،  أي أنَّ 

 فال يػّقت شقًئا طؾك حساب شلء.

 ةذاَّوبذا

48 

 أخذَّامؿنهَّؾيَّاألكاةر

47 



 

 

 

 

 

َـّّ: »قال سػقان بـ طققـة  َّلقسَّالعاقؾَّالّذيَّيعرفَّالخقرَّوالّشّرَّ،َّولؽ

َّويعرفَّاَّ،بعفرَّفقت َّالعاقؾَّاّلذيَّيعرفَّالخق البن  «العلل وفضله» .«فقتجـّبفَّر َّلش 

 .(52أبي الذهيا )

 مؼصقد العؾؿ العؿؾ، وإٓ فؿا فائدة العؾؿ إذا ترك العؿؾ. وذلؽ أنَّ 
 

 

 .«مـَّقطعَّتؿقؿًةَّطـَّإكساٍن،َّكانَّكعدلَّرقبةٍَّ: »قال سعقد بـ جبقر 

 .(68168البن أبي شيبت ) «اإلاصىف»

خالص الؿرء مـ الشرك أطظؿ مـ  ، فننَّ فؼفف  هذا مـ حسـ

 .خالصف مـ الرقِّ 

 

َّذواَّباهللَّمـَّفتـةَّالعابدَّالجاهؾ،عق َّتََّ» قال: يؼال: طـ سػقان الثقري 

َّوفتـةَّالعالؿَّالػاجر،َّ  .(28لآلجشي ) «أخالق العلماء» .«مػتقنَّفنّنَّفتـتفؿاَّفتـٌةَّلؽؾ 

 امؿاةدَّاجلاَلَّوامؿالهَّامفاجر

51 

 قعؽَّاتلىيىث

51 

 امؿاقـل

49 



 

 

 

 

 

ادهؿ: فنذا ؿا يؼتدون بعؾؿائفؿ وطبَّ الـاس إكَّ  فننَّ : »قال ابـ الؼقؿ 

وطظؿت الػتـة طؾك طّؿت الؿصقبة هبؿا  :اد جفؾةً كان العؾؿاء فجرًة والعبَّ 

 .(1/160ٓبـ الؼقؿ ) «مػتاح دار السعادة» .«الخاصة والعامة
 

 

َّر َّيؽرهَّأنَّيؼقمَّال»قال:  بطـ طبد اهلل بـ طّباس  لةَّوهقَّجؾَّإلكَّالص 

لَّاجَِّـََّفَّيَُّغبة،َّشديدَّالػرح،َّفنك َّؼَّالقجف،َّطظقؿَّالر َّؾَّْكسلن،َّولؽـَّيؼقمَّإلقفاَّصََّ

َّوإن َّألاهللَّ ََّّألاهللََّّ، َّأية: َّهذه َّويتؾق َّدطاه، َّإذا َّويجقبف َّلف َّيغػر   ڇ﴿أمامف

ََّّ﴾ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ َّالـساء: رهيب» «.[231]سقرة
ّ
رغيب والت

ّ
للىام الّسّىت  «الت

 .(1781ألاصبهاوي )

 الةراجع لضعػ معرفة الؼؾب بؼقؿة الصَّ  :الـفقض لصالة الجؿاطة بؽسؾٍ 

 قاينومؽاكتفا، ولق طرفت الؼؾقب مؽاكتفا لذهب طـفا هذا القهاء والػتقر والتَّ 

 والؽسؾ.

 

 «.ؿاَّيفابؽَّالخؾؼَّطؾكَّقدرَّهقبتؽَّهللإك َّ: »قال الػضقؾ بـ طقاض 

 .(0/118ألبي وعيم ) «ءحليت ألاوليا»

 َيتثَّاهلل

53 

 انلُِضَّلصالةَّاجلىاؾث
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 ومـ لؿ يخػ ،شلء مـ خاف اهلل خافف كؾ  » :كظقر هذا ققل بعض السؾػ

 .(2/470ٓبـ الؼقؿ ) «بدائع الػقائد» «.شلء اهلل أخافف مـ كؾِّ 

 

َّٓ  :ققؾ لقهب بـ مـّبفٍ  بؾكَّولؽـَّ :قال ؟ةمػتاح الجـَّ اهلل  ألقس ٓ إلف إ

َّلقسَّمػ  ٓ ََّّ،فننَّجئتَّبؿػتاٍحَّلفَّأسـاٌنَّفتحَّلؽَّ،لفَّأسـانٌََّّتاٌحَّإ  ٓ َّلؿَّيػتحَّوإ

 .(621) «الخاسيخ الكبير»ووصله في  ،(1686حعليلا ) «صحيحه»سواه البخاسي في  .لؽ

 :«فصؾ يف مػتاح باب الجـّة» تحت «تفكقكقَّ »يف  قال ابـ الؼقؿ 

 هــذا وفــتح البــاب لــقس بـــؿؿؽـ
 

ــــــــك أســــــــا  ـــــــاح طؾ  نٍ إٓ بؿػت
 

ـــ  مػتاحــف بشــفادة اإلخــالص والّت
 

 قحقد تؾــــؽ شــــفادة اإليؿــــانـــــ 
 

 أســـاكف إطؿــال وهــل شــرائع الـــ
 

ـــــ  ـــــاح بإســــــانـ  نسالم والؿػت
 

 ٓ تؾغـــقـ هـــذا الؿثـــال فؽــــؿ بـــف
 

 مــــ حـــؾ إشـــؽاٍل لـــذي طرفـــان 
 

 

 «.حبأبؾغَّيفَّفسادَّرجؾَّوصلحفَّمـَّصاَّلقسَّشلءٌَّ: »قال سػقان 

 .(581البن بطت ) «ؤلاباهت»

 صباع اإلكسان مجبقلٌة طؾك آقتداء والتشبف بؿـ يؼارن، فؿجالسة وذلؽ أنَّ 

 اجلنيس

55 

ٌّـث  وفخاحَّاجل

54 



 

 

 

 

 

صالب العؾؿ تحرك يف الـػس الحرص طؾك صؾب العؾؿ، ومجالسة الزهاد 

تزهد يف الدكقا، ومجالسة الؿبتدطة وأهؾ إهقاء تردي يف مفاوي البدع، 

تحرك يف الـػس الحرص طؾك الدكقا، وهؽذا: ومجالسة الحريص طؾك الدكقا 

اء مـ يؽقن لف يف خؾطتفؿ خقر طَ ؾَ كاء والخُ رَ ولفذا لزم الؿرء أن يختار مـ الؼُ 

 كاء السقء، والتقفقؼ لصحبة الجؾقس الصالحرَ وكػع، وأن يحذر أشد الحذر مـ قُ 

 يف أطظؿ الـعؿ. معدودٌ 

 

َّيفَّ»سؿعت مقؿقًكا، يؼقل:  طـ أبل الؿؾقح، قال: َّضاّلتل َّهؿ َّالعؾؿاء

َّ َّالعؾؿاءَّكؾ  َّووجدتَّصلحَّقؾبلَّيفَّمجالسة َّوهؿَّبغقتل،  «الحليت»«. بؾدٍة،

 .(1/05ألبي وعيم )

 كبقف، َف رِ ربف، وطَ  َف رِ طَ  ما أجؾفا مـ كعؿة أن يقفؼ الؿسؾؿ لؿجالسة طالؿٍ 

 يرضاه وبقـ ما يؽرهف ويلباه،ف اهلل وز بقـ ما يحب  أوامر اهلل وحدوده، ومقَّ  َف رِ وطَ 

 ففق يعؿؾ بلمر اهلل فقؿا يليت ويذر، فؽؿ لف مـ إثر الؿبارك طؾك جؾسائف.

 

 ،إّن الـّاس صـعقا :أتاه رجالن يف فتـة ابـ الّزبقر فؼآ بطـ ابـ طؿر 

 
ّ
ـلَّأّنَّيؿـع :فؼال ؟!فؿا يؿـعؽ أن تخرج ملسو هيلع هللا ىلصوأكت ابـ طؿر وصاحب الـّبل

 إظفاءَّامفخٌثَّالَّإيقادَا
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 امؿنىاء
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 ؟![193]البؼرة:  ﴾ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ألؿ يؼؾ اهلل  :فؼآ .اهللَّحّرمَّدمَّأخل

قاتؾـاَّحّتكَّلؿَّتؽـَّفتـٌةَّوكانَّالّديـَّلّؾف،َّوأكتؿَّتريدونَّأنَّتؼاتؾقاَّحّتكَّ :فؼال

 .(1518) سواه البخاسي  .تؽقنَّفتـٌةَّويؽقنَّالّديـَّلغقرَّالّؾف

 ،لقؽقن الديـ كّؾف لّؾف :فقتال ـْ كؿ هق الػرق شاسع بقـ مَ  !سبحان الّؾف

 ويضرب بعضفؿ رقاب ،ع الػتـة بقـ الؿسؾؿقـ ويحؿؾ السقػؼَ تَ قتالف لِ  ـْ وبقـ مَ 

 ويؽقن الديـ ،بعض: فتضعػ هقبتفؿ وتذهب ريحفؿ ويتسؾط طؾقفؿ طدوهؿ

 فنّكفا طؿقاء صؿاء بؽؿاء. ،ذكا اهلل والؿسؾؿقـ مـ الػتـالغقر الّؾف، أط

 

اَّكاكتَّفتـةَّابـَّإشعثَّقالَّصؾٌؼ:َّلؿ َّ»قال:  طـ بؽر بـ طبد اهلل 

َّؼقىَّطؿٌؾَّبطاطةَّاهلل،َّطؾكؼقى،َّقال:َّالت َّؼقى،َّقالَّبؽٌر:َّأجؿؾَّلـاَّالت َّاّتؼقهاَّبالت َّ

ؼقىَّتركَّمعصقةَّاهللَّطؾكَّكقٍرَّمـَّاهلل،َّخقػةَّكقٍرَّمـَّاهلل،َّرجاءَّرحؿةَّاهلل،َّوالت َّ

 .(1818اإلاباسن )الين  «الضهذ»«. طؼابَّاهلل

 ؼقى وبقان حؼقؼتفا. وقد جؿع فقف التَّ  هذا مـ أحسـ ما ققؾ يف حدِ 

بد  ٓ ؼقى وغايتفا: ٕن كؾ طؿؾ يتؼرب بف إلك اهلل بقـ أمريـ مبدأ التَّ 

ففق  ،لف مـ مبدأ وٓ بد لف مـ غاية: أما مبدؤه وهق أساسف الذي طؾقف يؼقم

، وأما غايتف فـقؾ «ؾك كقٍر مـ اهللط: »اإليؿان، وإلقف اإلشارة يف ققلف 

وإلقف اإلشارة يف ققلف  ،، والـجاة مـ طؼابفثقاب اهلل والػقز برضاه 

: «خقػة طؼاب اهلل» :، وققلف«رجاء ثقاب اهلل.» 

 خقيقثَّاتلقِى
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َّديـف: »قال الحسـ البصري  َّالؿممـ َّمال َّحقرأس َّزالَّ، َّثؿا

َّالر َّحاليفَّالر ََّّػف،ََّّٓيخؾ َّزالَّديـفَّمعف  «ؤلاباهت الكبري » .«جال،َّوَّٓيلتؿـَّطؾقف

 .(505البن بطت )

ع رأس الؿال كقػ يطؿع يف الربح: فؿـ الؿحال بؼاء الربح بال مـ ضقَّ 

وحػظف ربح وسعادة يف الدكقا  ،رأس مال، فنضاطتف خسران وحسرة وكدامة

 س الؿال.وأخرة، وكثقٌر مـ الخؾؼ مـشغٌؾ بإرباح الؿتقهؿة طـ رأ

 

وكان مـ  ،م بـ أبل مطقع، قال: أتقـا سعقد بـ إياس الجريريطـ سالَّ 

أبلكاَّاهللَّيفَّسػركاَّ»فجعؾ يؼقل:  ،وكان قدم مـ الحج ،مشايخ أهؾ البصرة

َّثؿ ََّّ،كذا َّكذا، َّيفَّسػركا َّكانَّيؼالَّوأبلكا َّالـ ََّّإن ََّّ:قال: َّتعداد  .«ؽرعؿَّمـَّالش 

 .(2/688ألبي وعيم ) «تالحلي»

اس يـشغؾ بعد الحج بذكر الؿصاطب والؿتاطب والؿشاق كثقٌر مـ الـَّ 

 عؿ.طـ تعداد الـِّ 

 حؿدادَّانلِّؿه
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 رأسَّاملال
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فَّمـَّأهانَّذاَّشقبٍةَّلؿَّيؿتَّحتكَّبؾغـاَّأك َّ» قال: طـ يحقك بـ سعقد 

 .(1818الذهيا ) البن أبي «العمش والشيب»«. يبعثَّاهللَّطؾقفَّمـَّيفقـَّشقبفَّإذاَّشاب

ة قَّ كِ دَ ة وطـاية كبقرة: طـاية بَ كثقر مـ كبار السـ يحتاجقن إلك رطاية خاصَّ 

 بحؼقق اوكؿا يديـ الؿرء يدان، فؿـ كان طارفً  ،وطـاية كػسقة وطـاية اجتؿاطقة

ض لف يف كربه مـ يؼقم بحؼققف وواجباتف، يؼقِّ  ألفنن اهلل  ،لقاجباهتؿ اهمٓء ممديً 

ًعا حؼقق همٓء ومفؿاًل لقاجباهتؿ أو لؽ مـ كان مضقِّ وطؾك العؽس مـ ذ

 اهلل يؼقض لف يف كربه مـ يعامؾف بذلؽ. فننِّ  ،مسقًئا إلقفؿ

 

خصؾتانَّإذاَّرأيتفؿاَّيفَّالرجؾَّفاطؾؿَّ»قال:  طـ يحقك بـ أبل كثقر 

 «الصمت» .«ظَّطؾكَّصلتفيحافَّ،اكفَسَّؾَِّماَّوراءهؿاَّخقٌرَّمـفؿا:َّإنَّكانَّحابًساَّلََِّّأن َّ

 .(521البن أبي الذهيا )

ّٕكفا لف تبع،  :فاحػًظا لؾجقارح كؾِّ  حػظ الؾسان وحبسف وصقاكتف يعد  

فا ومزدجًرا لف معقكًة لؾعبد طؾك الخقرات كؾِّ  والؿحافظة طؾك الصالة تعد  

 طـ الشرور وأثام.

 خصنخان

62 

 كىاَّحدييَّحدان

61 



 

 

 

 

 

 

َّ»قال:  طـ ثابت بـ طبقد  إذاَّجؾسَّمعَّالؼقم،ََّّماَّرأيتَّأحًداَّأجؾ 

 .(602للبخاسي ) «ألادب اإلافشد» .«وَّٓأفؽفَّيفَّبقتف،َّمـَّزيدَّبـَّثابٍتَّ

 هذا مـ مؽارم إخالق: أن يؽقن اإلكسان ذا لطػ يف البقت وتقدد ودطابة

 وهق مؽدود ومتعب ،يدخؾف صاحبف اومماكسة لألهؾ وإوٓد: ٕن البقت غالبً 

آحتؽاك هبؿ، وإغؾب يف حال كثقر مـ و ،الط بالـاسآختو مـ العؿؾ

فنكف يبحث طـ الراحة والسؽقن، وٓ يريد أن يسؿع  ،الـاس أكف إذا دخؾ بقتف

 ـ حقلف أن يؽقن طـده كشاط لقريح مَ أو أن يتحدث مع أحد، فضاًل  اصقتً 

 ،سع صدر الؿرء وطظؿت أخالقف وحسـت طـد دخقلف لؾبقتيالصػفؿ، فنذا اتَّ و

 ف يستقطب أوٓده وأهؾ بقتف بؿالصػتف ومماكستف لفؿ وجؿقؾ خؾؼف.فنك

 

َّن َّالؿممـَّجؿعَّإحساًكاَّوشػؼًة،َّوإََِّّن َّإَِّ»قال:  طـ الحسـ البصري 

 .(705البن اإلاباسن ) «الضهذ» .«الؿـافؼَّجؿعَّإساءًةَّوأمـًا

قال ابـ الؼقؿ  .مةخقر هذه إ يولـعترب يف هذا الباب بحال الصحابة 

« : وجدهؿ يف غاية العؿؾ مع غاية  يمـ تلمؾ أحقال الصحابة

 تالخقف، وكحـ جؿعـا بقـ التؼصقر، بؾ التػريط وإمـ، ففذا الصديؼ 

 ؤويَّامؽَّةنيَّإخصانَّوشفقثامل

64 

 ويَّماكرمَّاألخالق
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ـٍ  وددت أين شعرة يف جـب طبدٍ »يؼقل:  ، ذكره أحؿد طـف. وذكر طـف «ممم

، وكان يبؽل «لؿقاردين ادَ هذا الذي أورَ »أكف كان يؿسؽ بؾساكف ويؼقل:  اأيًض 

كلكف  ،وكان إذا قام إلك الصالة ،«فتباكقا ،ابؽقا، فنن لؿ تبؽقا»ويؼقل:  ا،كثقرً 

 تِ . وأُ ألطقٌد مـ خشقة اهلل 
َ
 ما صقد مـ صقد، وٓ قطعت»فؼؾبف ثؿ قال:  بطائرٍ  ل

 ، فؾؿا احتضر، قال لعائشة:«شجرة مـ شجرة، إٓ بؿا ضقعت مـ التسبقح

مال الؿسؾؿقـ هذه العباءة وهذه الحالب وهذا العبد،  يا بـقة، إين أصبت مـ

فلسرطل بف إلك ابـ الخطاب، وقال: واهلل لقددت أين كـت هذه الشجرة 

 .(93)ص:ٓبـ الؼقؿ  «الداء والدواء» .«وتعضد... تمكؾ

 

 .«ؾؽماَّحؿَّ:ماَّاستعؿؾؽ،َّوالقؼقـَّ:العؾؿ»قال:  از طـ أبل سعقٍد الخرَّ 

 .(82للخطيب البغذادي ) «اكخضاء العلم العمل»

ما استعؿؾؽ  :هذا وصػ جؿقؾ لؾعؾؿ الـافع والقؼقـ الصادق: فالعؾؿ

 ما حؿؾؽ يف سقرك إلك اهلل، فؾقٓ القؼقـ :يف الطاطة والعـاية بالعبادة، والقؼقـ

 ما سار راكب إلك اهلل.

 امؿنهَّوايلقني
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 «سوضت العلالء» .«َّٓيـدمَّمـَّشاورَّمرشًدا»: قال الحسـ البصري 

 .(178 )ص:البن حبان 

أهاًل أن  أحدٍ  مـ استشار، ولقس كؾ   مَ الؿشاورة رشٌد وسداٌد، وما كدِ 

 ط أققام يف مسالؽ رَّ قَ وإكؿا إهؾ لذلؽ الراشد الؿرشد، وكؿ تَ  ،شارستَ يُ 

 ٓ تحؿد بسبب مشاورهتؿ مـ لقس بلهؾ.

 

َّأكػسفؿَّ»قال:  طـ يحقك بـ أبل كثقر  َّالعباد َّأكرم َّما كانَّيؼال:

 «محاسبت الىفس» .«ألبؿثؾَّصاطةَّاهللَّوَّٓأهانَّالعبادَّأكػسفؿَّبؿثؾَّمعصقةَّاهللَّ

 .(70البن أبي الذهيا )

لـػسف ومفقـ: فؿـ جاهد كػسف طؾك العبادة  مٍ رِ ؽْ الـاس مع أكػسفؿ بقـ مُ 

فؼد أهاهنا  ،زكاها، ومـ غؿسفا يف الذكقب وأثامفؼد أكرم كػسف و ،والطاطة

 اها.سَّ ودَ 

 إكرامَّانلفسَّوإَاًخُا

67 

 املشاورة
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َّابـَّسقريـََّسَّبَِّلؿاَُّحَّ»طـ طبد الحؿقد بـ طبد اهلل بـ مسؾؿ بـ يسار قال: 

َّ َّكانَّالؾقؾج َّيفَّالسجـَّقالَّلفَّالس  َّأصبحتََّّ،فاذهبَّإلكَّأهؾؽَّ،ان:َّإذا فنذا

 «جاسيخ بغذاد» .«َّٓأطقـؽَّطؾكَّخقاكةَّالسؾطانَّ؛،َّفؼالَّابـَّسقريـ:ََّّٓواهللفتعاَلَّ

 .(5/881للخطيب البغذادي )

وبقـ  ،ياكة والقفاء والقرعشتان بقـ هذا الؿـفج الؿبارك الؼائؿ طؾك الدِّ 

 مـ هقاه. َب رِ ْش بالل بشلء إٓ ما أُ يُ  ٓ ـْ مّ 

 

َّ»قال:  تطـ طؾل بـ أبل صالب  َّطبٌد ََّّٓيرجق  ٓ ـ ََّّرب َّإ َّوَّٓيخاف ََّّف،

َّ  ٓ   .(17) عذويلل « يمانؤلا » .«َّذكبفإ

مـ  -(95قاطدة يف الصرب )يف  كؿا قال ابـ تقؿقة -هذه الؽؾؿة 

ا مـ غقر اهلل ا أو رزقً الؽالم ومـ أحسـف وأبؾغف وأتؿف، فؿـ رجا كصرً  جقاهر

ؿا يصقبف خذلف اهلل، والرجاء يؽقن لؾخقر، والخقف يؽقن مـ الشر، والعبد إك

مقفؼ لـقؾ ما يرجق  الشر بسبب ذكقبف، وٓ يجتؿع هذان القصػان إٓ لعبدٍ 

 أّن الـَّ » توإمـة مؿا يحذر: فػل الرتمذي طـ أكس 
َّ
دخؾ طؾك شابٍّ  ملسو هيلع هللا ىلص بل

، ل أرجق اهلليا رسقل اهلل، إكِّ اهلل ، قال: و«كقػ تجدك؟»وهق يف الؿقت، فؼال: 

ِاَرَّالالكم  ويَّج
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 خياًثَّالصنعان
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قؾب طبٍد يف مثؾ هذا  ٓ يجتؿعان يف»: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  كقبل، فؼال رسقلذُ  ل أخاُف وإكِّ 

 َّٓ  «.ا يخافما يرجق وآمـف مؿَّ اهلل أططاه  الؿقصـ إ

 

ََّّ،دعَّالرجؾَّبدطةًَّماَّابت»قال:  طـ أبل قالبة   .«السقػَّإَّٓاستحؾ 

 .(185لآلجشي ) «الششيعت»

أهؾ البدع يف  دطة، وأشد  طـ الب دٌ قلِّ تَ أي أن هذا آستحالل لؾسقػ مُ 

كؿا قال -مة ٓ يعؾؿ مداه إٓ اهلل، بؾ هذا الباب الروافض، وشّرهؿ طؾك إ

ومـ اكضقى إلقفؿ،  ،هؿ الشقعة ةٍ وبؾقَّ  أصؾ كّؾ فتـةٍ  إنَّ » :-ابـ تقؿقة 

ابتداًءا  :أي ،«ت يف اإلسالم إكؿا كاكت مـ جفتفؿؾَّ وكثقٌر مـ السققف التل ُس 

 د إمر ضاهر يف زماكـا ، كػك اهلل الؿسؾؿقـ شرهؿ.أو تسبًبا، وشاه

 

. كانَّطبدَّاهللَّبـَّطقنََّّٓيغضب،َّفنذاَّأغضبفَّرجؾ،َّقال:َّباركَّاهللَّفقؽ

  .(8/87ألبي وعيم ) «حليت ألاولياء»

قتـا كعترب مؼاركة بحالـا ومؼالـا طـد الغضب، يدطق هبذه الدطقة العظقؿة ل

لؿـ أغضبف، فؿاذا كان يؼقل إًذا حال ارتقاحف واكبساصف، إّكفا الؼقة والشدة 

 أن يؿؾؽ كػسف هؽذا طـد غضبف.

 خنهَّاةيَّؾِن
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 اشخداللَّالصيف
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َّقالقا:َّأن َّ» :طـ سؾقؿان بـ يسار َّارتحؾقا َّفؾؿا َّسػر، َّيف َّكاكقا َّأققاًما،

َّ.[24]الزخرف:َّ﴾ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿

َّا،َّقال:كًَّرَِّؼَّْفؼدَّأمسقتَّلفذهَّمََُّّ،م،َّفؼال:َّأماَّأكاازَِّقال:َّومـَّالؼقمَّرجٌؾَّلفَّكاقٌةَّرََّ

 .(812) البن أبي الذهيا «العلىباث» .«تَّطـؼفق ََّدَّتَّبف،َّفََّفؿض

 ا لضبطفا.مطقؼً  :أي« ا لفاكً رِ ؼْ مُ » التل ٓ تتحرك هزآ، و :«ازمالرَّ »و

يعتؿد طؾك مفارتف يف ققادة  -أصؾحفؿ اهلل وهداهؿ-كثقٌر مـ الشباب 

ك حتػف. ًرا فقؾؼثؿ يـطؾؼ هبا مغروًرا متفقِّ  ،السقارة ويرى أكف مطقٌؼ لضبطفا

 ،كقب واحؿده إذا استقيت طؾك الؿؼعداهلل إذا أردت الر   ؿِّ َس  فقا أيفا الشاب  

 ﴾ڍ ڇ ڇ ڍ ڇ چچ ڇ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ثؿ قؾ: 

 ر.فق  واحذر الغرور والتَّ ، [13]الزخرف:

 

أما ترى قد غال  !يا أبا حازمٍ  :ققؾ ٕبل حازم سؾؿة بـ ديـار 

َّيغؿ َّ»، فؼال: عرالسِّ  َّإن َّوما َّيفَّاالَّؽؿَّمـَّذلؽ؟ َّاللر َّذيَّيرزقـا ذيَّخصَّهق

 .(8/687ألبي وعيم ) «حليت ألاولياء» .«يرزقـاَّيفَّالغلء

 غالءَّاألشؿار
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ر ُِّ ـ َُ  امـخ ـ
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ض دابة إٓ طؾك اهلل رزقفا، فؾقػقِّ  ـْ فؿا مِ  ،تؽػؾ سبحاكف برزق العباد

حتك طـده الرزق، ولقعؾؿ أكف لـ تؿقت كػس  غِ تَ بْ قَ العبد أمره إلك الرزاق ولْ 

 تستتؿ رزقفا، وٓ يغتؿ إٓ طـد اكخرام الديـ.

 

َّياَّأباَّسعقدَّأخبرينَّطـَّرجؾٍَّ» قال طبد القاحد بـ زيد لؾحسـ البصري:

َّ  ٓ َّإ َّابـَّالؿفؾبَّبـَّأبلَّصػرة ، فَّطاونَّبؾساكفَّورضلَّبؼؾبفَّأك َّلؿَّيشفدَّفتـة

ألقسَّ، قال: يدَّواحدةؾت: ق بـَّأخلَّكؿَّيدَّطؼرتَّالـاقة؟اياَّفؼال الحسـ: 

 .(1222حمذ )أل  «الضهذ» .«فؿ؟القَِّؽَّالؼقمَّجؿقًعاَّبرضاهؿَّوتؿََّقدَّهؾ

 اكف أويد فعالفؿ بؾسَّ قد ٓ يشارك الؿرء أهؾ الباصؾ يف باصؾفؿ لؽـ يمِّ 

 فقؽقن معفؿ. ،يرضك بؼؾبف طـ مـؽرهؿ

 

عدَّالـبقةَّدرجةَّأفضؾَّمـَّبثَّأطؾؿَّبَّٓ: »قال طبداهلل بـ الؿبارك 

 .(12/68) «تهزيب الكمال» .«العؾؿ

 ـ يف بثف وكشره يف إمة هذا الشرف العظقؿ، رفعقهـقًئا ٕهؾ العؾؿ الساط

 اهلل قدرهؿ ورزقـا حبفؿ ومعرفة قدرهؿ وحسـ اإلفادة مـ طؾقمفؿ.

 ةّدَّامؿنه
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 اتلىايلَّوؽَّأَلَّابلاظل
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َّ،احَّإلكَّالعؾؿَّلقسَّبجفادٍَّمـَّرأىَّالغدوَّوالّرو: »تقال أبق الدرداء 

 .(112البن عبذ البر ) «جامع بيان العلم وفضله» .«فؼدَّكؼصَّطؼؾفَّورأيف

سػفاء  ،فال طؼؾ لف: كؿا هل حال حدثاء إسـان ،ومـ جاهد بال طؾؿٍ 

 ويدطقن أهؾ إوثان. ،الذيـ يؼتؾقن أهؾ اإلسالم ،إحالم

 

 .«فؿاَّهللَّوللَّ،لقاءَّاهللَّيفَّأخرةلؿَّيؽـَّالػؼفاءَّأوَّإن: »قال الشافعل 

 .(180للخطيب البغذادي ) «الفليه واإلاخفله»

أي أهؾ العؾؿ والبصقرة باهلل وشرطف العالؿقن العامؾقن، وحسب الؿرء 

يف معرفة صػاهتؿ ما ذكره اهلل تعالك مـ صػاهتؿ يف طدد مـ سقر الؼرآن، وما 

 ديث إولقاء الؿشفقر، فالؿتصػقنوٓ سقؿا يف ح ذكره الرسقل 

 :ة، الؿـازطقن الرب فقؿا اختص بفاء اهلل، ٓ أهؾ الدطاوى الػجَّ هبا هؿ أولقَّ 

 ا يف إرض وفساًدا.وطؾق  اقتـاًصا لدكقا الـاس، 

َّأويلاءَّاهلل
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َّجُادََّّظنبَّامؿنه
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َّالعؾؿَّإن َّ: »قال مالؽ  َّوأضاطقا َّالعبادة َّابتغقا فخرجقاََّّ،أققاًما

َّالعؾؿَّلحجزهؿَّطـَّذلؽَّملسو هيلع هللا ىلصمحؿدََّّةطؾكَّأم َّ َّولقَّابتغقا مفخاح » .«بلسقاففؿ،

 .(1/117) «داس السعادة

ولذا كاكت الخطقة إولك طـد رؤوس الخقارج مع مـ أرادوا إيؼاطف يف 

 حبائؾفؿ إبعاده طـ أهؾ العؾؿ وحؿؾتف.

 

َّأحسبَّأحًدَّ: »قال طقن بـ طبد اهلل  َّتػر َّما َّغَّلعا  ٓ َّققبَّالـاسَّإ

 .(170البن أبي الذهيا ) «الصمت» .«غػؾفاَّطـَّكػسفَّمـَّغػؾةٍَّ

فؿـ الـاس مـ يبصر الؼذى يف طقـ أخقف ويـسك الجذع  ،صدق 

لف إٓ تتبع  ؿَّ وقد فاتتف صالة الػجر مع الجؿاطة وٓ هَ  ،يف طقـقف، فربؿا أصبح

 طققب الـاس.

َّاتلفرغَّمؿيِبَّانلاس
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َّإضاؾثَّامؿنه
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بـ يزيد البغدادي قال: سؿعت الػضقؾ بـ طقاض،  طـ طبد الصؿد

، ققؾ لف: وكقػ ذلؽ اَّإَّٓيفَّاإلمامفََّتَُّرَّْق َّللَّدطقةَّمستجابةَّماََّصََّّلقَّأن َّ»يؼقل: 

اَّيفَّكػسلَّلؿَّتجزين،َّومتكَّصقرتفاَّيفَّاإلمامَّفََّتَُّرَّْق َّمتكَّماََّصَّيا أبا طؾل؟ قال: 

فسر لـا  ،طؾل، ققؾ: وكقػ ذلؽ يا أبا صلحَّالعبادَّوالبلدَّ؛فصلحَّاإلمام

َّالبلدقال:  ؟هذا َّصلح َّطَََّّ،أما َّاإلمام َّالـاسَّضؾؿ َّأمـ َّالخراباتَّؿ َّفنذا روا

فقؼقل:َّقدَّشغؾفؿََّّ،وكزلقاَّإرض،َّوأماَّالعبادَّفقـظرَّإلكَّققمَّمـَّأهؾَّالجفؾ

َّفقجؿعفؿَّيفَّدارٍََّّ،صؾبَّالؿعقشةَّطـَّصؾبَّماَّيـػعفؿَّمـَّتعؾؿَّالؼرآنَّوغقره

َّ همٓءَّأمرََّّؿََّؾ َّوطََََّّؽََّحَّؾَِّْصَّؾ:َّلؽَّماَّيَُّأوَّأكثرَّيؼقلَّلؾرجَّخؿسقـَّخؿسقـَّأقؾ 

.َّقال:َّهَّطؾقفؿفرد ََّّ،لَّإرضك َّزََّمـَّفقفؿَّمؿاَّيََُّّألواكظرَّماَّأخرجَّاهللََّّ،ديـفؿ

ـُ بَّ ؼَ فَ  ،«فؽانَّصلحَّالعبادَّوالبلد الؿبارك جبفتف، وقال: يا معؾؿ الخقر  ؾ اب

 .(0/71ألبي وعيم ) «حليت ألاولياء» ؟!حسـ هذا غقركيُ  ـْ مَ 

مركا بالدطاء لفؿ باجتفاد حسان العظقؿ وكـصح لقٓة ألفذا اإل لقتـا كقفؼ

، الؾفؿ وفؼ وٓة أمركا لؾعباد والبالد ؿ صالٌح فُ الُح َص فَ  ،لحاحإوصدق و

 لؽؾ خقر.

َّادلاعءَّلِيلَّاألمر
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َـَّّّإذا»قال:  طـ طقن بـ طبد اهلل  َّ:أزرىَّأحدكؿَّطؾكَّكػسف،َّفلَّيؼقل

َّيف  َّفنن ََّّما َّالَّخقٌر، َّيف َّت َّفقـا َّقدَّخشقتَّأنَّيفؾؽـلَّما َّولؽـَّلقؼؾ: مـََّّقحقد،

 .(6157للبيهلي ) «شعب ؤلايمان»«. ر َّالش

 َّٓ  ا ما يجري هذا الؼقلائف بغقره، وكثقرً رزإ يؼقل ذلؽ طـد ومـ باب أولك أ

 واهلل فالن ما فقف خقر. :طؾك ألسـة الـاس طـد إزرائفؿ بشخص، بؾ بعضفؿ يؼسؿ

 

مثؾتَّكػسلَّيفَّالجـةَّآكؾَّثؿارها،َّوأشربَّ: »طـ إبراهقؿ التقؿل 

َّقمفا،َّوأشربمـَّأكفارها،َّوأطاكؼَّأبؽارها،َّثؿَّمثؾتَّكػسلَّيفَّالـارَّآكؾَّمـَّزق َّ

شلءََّّمـَّصديدها،َّوأطالجَّسلسؾفاَّوأغللفا؛َّفؼؾتَّلـػسل:َّأيَّكػسل،َّأي َّ

َّأرد َّ َّأن َّأريد َّقالت: َّفلطؿؾَّصالًحَّإلكَّالد ََّّتريديـ؟ َّفلكتَّيفََّّاكقا َّقؾت: قال:

 .(18البن أبي الذهيا ) «محاسبت الىفس» .«إمـقةَّفاطؿؾل

ا طؾك الحؼ، وكؿ يف الغػؾة هَ الـػس وأصرِ  مِّ كؿ يف تذكر الؿآل مـ أثر يف زَ 

 طـف مـ أثر يف اكػالهتا واكسقاقفا وراء الؿؾذات الػاكقة.

َّأًجَّيفَّاألوٌيث
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َّفالنَّواَّفيٍَّخري
81 



 

 

 

 

 

حؼقؼةَّالؿحبةَّأكفآََّّتزيدَّبالبر،َّ»ل: قا تطـ يحقك بـ معاذ الرازي 

 .(61الضهذ والشكائم للخطيب البغذادي )« وَّٓتـؼصَّبالجػاء

أو أن يـػعؽ بشلء مـ  ،ٓ يزيدها أن يحسـ إلقؽ مـ أحببتف يف اهلل :أي

ٕن  :مصالح الدكقا، وٓ يـؼصفا حصقل جػقة مـف أو تؼصقر أو كحق ذلؽ

فال يتلثر بالحظقظ الدكققية  ،الًص وإكؿا هق هلل خا ،الحب لقس ٕجؾ هذا

فنهنا تـؼطع طـد  :ا، بخالف الؿحبة الؿشقبة بإغراض الدكققيةزيادة أو كؼًص 

 حدوث الغرض أو طـد القلس مـف.

 

َّأرادَّ»قال:  ل ضطـ محؿد بـ كعب الؼر بعبٍدَّخقًرا،َّجعؾَّاهللَّإذا

َّيفَّالد َّ َّفؼًفا َّيفَّالد َّفقفَّثلثَّخصاٍل: َّوزهادًة َّبعققبفيـ، َّوبصًرا  «الضهذ» «.كقا،

 . (606البن اإلاباسن )

فػقفا  ،ففق باب الخقر ومدخؾف، وأما الزهادة يف الدكقا ،أما الػؼف يف الديـ

السالمة مـ الؼقاصع طـ الخقر والشقاغؾ طـ تحصقؾف، وأما التبصر بعققب 

 خقر.بة إلك صريؼ الوْ وسبقؾ إَ  ،فبقابة التقبة ،الـػس

َّذالثَّخصال
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َّخقيقثَّاملدتثَّيفَّاهلل
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َّيعظف:َّ» قال: ي بـ أرصاة طـ طدِّ  َّوهق َّٓبـف َّقال َّكرجٍؾ َّكقكقا

َّبـل َّ َّأوصقؽَّأَّيا ََّّتصؾ َّٓ   ٓ َّإ َّحت َّؽََّّٓتصؾ ََّّضــتَّأك َّلَّصلًة َّغقرها كَّلَّبعدها

ـ َّقََّوََّفؿاَّقدَّتؿقت،َّوتعالَّبـّلَّكعؿؾَّطؿؾَّرجؾقـَّكلك َّ  .«ةسلَّٓالؽر ََّّارَّثؿ َّػاَّطؾكَّال

 .(81البن بطت ) «ؤلاباهت»

 ما أحقج إبـاء لؿثؾ هذا القطظ الؿمثر والتذكقر الؿققظ ٓسقؿا مع كثرة

 الؿؾفقات والػتـ.

 

َّتفؿاَّأطظؿلـعؿتقـَّماَّأدريَّأي ََّّطؾل ََّّإن َّ»قال:  طـ أبل العالقة الرياحل 

 .(10226) «الشصاق مصىف عبذ» «لإلسلم،َّولؿَّيجعؾـلَّحروري ااهللَّأنَّهداينَّ

أن يحؿد اهلل طؾك هذه  ،فؽر الخقارج ـْ طافاه اهلل مِ  ـْ مَ  حؼ طؾك كؾِّ 

الـعؿة العظقؿة: ٓ سقؿا طـدما يرى يف قديؿ الزمان وحديثف جرأهتؿ العظقؿة 

 طؾك تؽػقر الؿسؾؿقـ وسػؽ دمائفؿ.

ِارج ًَّؿىثَّالصالوثَّويَّفكرَّاخل
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َّوؾغَّاألةٌاء
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َّهبانرجؾَّمـَّأصحابَّالشجرةَّاسؿفَّأََُّّطـ ،طـ مجزأة بـ زاهر إسؾؿل

 سواه. بـَّأوس،َّوكانَّاشتؽكَّركبتف،َّوكانَّإذاَّسجدَّجعؾَّتحتَّركبتفَّوسادةًَّا

 .(1161) البخاسي 

فتعقـف طؾك الخشقع يف  ،إلؿ لقخػَّ  ،القسادة تحت ركبتف تيضع 

 كاكت القسادة كػسفا هل الؿعققة لف طـ الصالة. ـْ مَ  صالتف، وقارن ذلؽ بحالِ 

 

كانَّيؽرهَّأنَّ» طـ بؼقة بـ القلقد طـ القضقـ طـ بعض الؿشقخة قال:

 .(18526للبيهلي ) «السنن الكبري » .«ظرَّإلكَّالغلمَّإمردَّالجؿقؾَّالقجفالـ ََّّيحد َّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلصف الرسقل ؿَ سَّ ا كؿا قَ كَ واطؾؿ أن الزِّ : »قال الشقخ ابـ طثقؿقـ 

ولقاط  ،ا زكا العقـػرج، ولقاط الػرج، وفقف أيًض : زكا القاط أكقاعٌ وكذلؽ الؾِّ 

 ،جؾولقاط القد، وزكا الرِّ  ،ولقاط إذن، وزكا القد ،ا زكا إذنالعقـ، وفقف أيًض 

قاط خاص بػعؾ الػرج، بؾ حتك العقـ ٓ تظـ أن الؾِّ  :جؾ، يعـلولقاط الرِّ 

 ؽـ تؾقط بف فعاًل قؾـا: هذا الرجؾ تؾقط بف، ل ظر إلك أمردٍ ا تؾذذ بالـَّ لق أن أحدً 

قوي وجؿاطة الـَّ  ا، ولذلؽ يجب الحذر مـ هذا إمر، حتك إنَّ ا؟ كظرً أو كظرً 

ا لف إلحاقً  :الحسـ مردِ ا إلك إَ مـ أهؾ العؾؿ قالقا: إكف ٓ يجقز الـظر مطؾؼً 

ِاطَّامؿني َّل
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َّالِشادةَّواإلاعقثَّؾيَّالصالة
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 َّٓ تػسقر »«.  مع التؾذذ بذلؽ، ففذا حرامبالؿرأة، ولؽـ الصقاب أكف يجقز إ

 .(158)ص: «سقرة الػرقان

 

مـًََّّرا،َّفنن ََّذَّبََُّّايقعَََّذًَّلَّمََُّجََّّٓتؽقكقاَّطَُّ»قال:  تطـ طؾل بـ أبل صالب 

 .(866للبخاسي ) «ألادب اإلافشد» .«احدَُّؾًةَّرَُّؿاحَِّتًََّحا،َّوأمقًراَّمَُّؾَِّؽًَّْحاَّمَُّورائؽؿَّبلًءَّمبر َّ

 تققدهاف ،مـ أمقر ثالثة يتقرط فقفا كثقر مـ الـاس طـد الػتـ تر حذَّ 

 إلك تزايدها وتػاقؿفا:  وتػضل

 : آكدفاع والتفقر والعجؾة وطدم التلمؾ يف طقاقب إمقر، والعجؾةإول

 ًٓ ف ٓ يلمـ طؾك فنكَّ  ،يف تصرفاتف ايف أمقره مـدفعً  ٓ تليت بخقر، ومـ كان طجق

 كػسف مـ الزلؾ وآكحراف.

 سرع لـشر إمقر مـ حقـة، والتت ودون رويَّ : إشاطة الؽالم دون تثب  الثاين

، فقخرب هبا ويػشقفا ويـشرها، وقد ٓ يؽقن مـ صحتفا تحؼؼالسؿاطفا قبؾ 

فالقاجب التلمؾ قبؾ كؼؾفا، هؾ يف كؼؾفا مصؾحة،  ،لفا صحة، ولق صحت

 فقحجؿ طـف؟ ،فقؼدم طؾقف اإلكسان؟ أم ٓ

 ،اسشعال كار الػتـة وزرع بذور الشر بالـؿقؿة واإلفساد بقـ الـإ: الثالث

 والعداوة بقـ الؿسؾؿقـ. ،رقة والتطاحـوإذكاء مقجبات الػُ 

َّمِقداتَّامفنت
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هقَّالؿقزانََّّملسو هيلع هللا ىلصرسقلَّاهللََّّإن َّ»، أكف كان يؼقل: طـ سػقان بـ طققـة 

َّففقَّالحؼ،َّ،وسقرتفَّوهديف،َّفؿاَّوافؼفاَّفَِّؼَِّؾَُّإكبر،َّفعؾقفَّتعرضَّإشقاء،َّطؾكَُّخَّ

 .(0للخطيب البغذادي ) «الجامع ألخالق الشاوي وآداب السامع» .«ففقَّالباصؾَّ،وماَّخالػفا

ففق الؿقزان الراجح الذي طؾك أخالقف : »وبـحقه ققل ابـ الؼقؿ 

رقان الؿبقـ الذي وأققالف وأطؿالف تقزن إخالق وإققال وإطؿال، والػُ 

 .(1/4) «إطالم الؿققعقـ»«. أهؾ الضالل ـْ باتباطف يتؿقز أهؾ الفدى مِ 

 

َّأبؼكَّالـ ََّّكانَّيؼال:َّإن َّ»قال:  طـ طبد الؿؾؽ بـ طؿقر  ًٓ َّاسَّطؼق

  .(88566البن أبي شيبت ) «اإلاصىف» .«الؼرآنَّةَُّأََّرََّقََّ

أي أهنؿ إن فسح اهلل يف آجالفؿ وأصال يف أطؿارهؿ ٓ يصقبفؿ ما يصقب 

 .«ؼرآن لؿ يخرفمـ قرأ ال: »كؿا قال الشعبل  ٍف رَ َخ  ـْ طامة الـاس مِ 

 .(79) «العؿر والشقب»رواه ابـ أبل الدكقا يف 

 ن.آالؼر ةِ أَ رَ أكرمف اهلل بلن كان مـ قَ  ـْ ؿَ ا لِ ففـقئً  

ةَُّامقرآن
َ
َّقَرَأ
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َّاملزيانَّاألكْب
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عؿَّأفضؾ؟َّالـ ََّّاجتؿعَّققٌمَّفتذاكرواَّأي َّ: »قال طبد اهلل بـ شقذب 

 .«ققلَّذلؽَّأرجحَّرونَّأن َّفؼالَّرجٌؾ:َّماَّسترَّاهللَّبفَّبعضـاَّطـَّبعٍض،َّقال:َّفق

 .(2/181ألبي وعيم ) «حليت ألاولياء»

 ت ذكقب، لؽـرت لباكت طققب وتبدَّ السِّ  َػ ِش فا مـ كعؿة، ولق كُ أٓ ما أجؾَّ 

 قر غػقر.ف ستِّ كسلل الذي سرتها أن يغػرها إكَّ 

 

ََّّإن َّ: »تقال أبق الدرداء  َّوإن ََّّلؽؾ  َّجلًء، َّالؼؾقبَّذكرَّجلَّشلٍء َّء

 .(568للبيهلي ) «شعب ؤلايمان» .«ألاهللَّ

الؼؾب يصدأ كؿا يصدأ الـحاس  وٓ ريب أنَّ : »قال ابـ الؼقؿ 

 ،فنكف يجؾقه حتك يدطف كالؿرآة البقضاء ،كروجالؤه بالذِّ  ،والػضة وغقرهؿا

 .(92 )ص: «القابؾ الصقب» .«فنذا ذكر جاله ،فنذا ترك الذكر صدئ

َّجالءَّامقنِب
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َّشرتَّاهلل
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كَّيصقرَّكَّحت َّماَّيزالَّالؿسروقَّمـفَّيتظـ َّ: »تقال طبد اهلل بـ مسعقد 

 .(607للبخاسي ) «ألادب اإلافشد » .«ارقأطظؿَّمـَّالس َّ

أكف إذا  :ـ أبدلت الـقن إخقرة ياًء، أيظـ  ل إطؿال الظـ، أصؾفا التَّ ظـِّ التَّ 

د أكف فالن، بؾ إكف فالن، كعؿ أطتؼ» :يبدأ يعؿؾ فؽره يف الظـقن مـف متاعٌ  َق رِ ُس 

ة ووققعة وكؿقؿة قبَ ، ثؿ يدخؾ يف هتؿ وغِ «ا يف ذلؽ الؿؽانلؼد رأيت فالكً 

 ا مـ إثؿ السارق. وقؾ مثؾ ذلؽوآثام طظقؿة، حتك إن حالف لتصبح أطظؿ إثؿً 

 ـِ قْ بالعَ  يف سائر إخطاء والؿخالػات. وطؾك سبقؾ الؿثال: قد يصاب الؿرءُ 

إكف »فؿ: ـقن والت  فقبدأ يف هذه الظ   ،ف أو يف بعض مؿتؾؽاتفإما يف بدك ،فقتضرر

، ويخقض يف أطراض إخقاكف «فالن، بؾ هق فالن، إكـل أطرف مـ فالٍن كذا

ى زائػة ٓ تؼقم طؾك دلقؾ، يخقض يف أطراضفؿ هتًؿا باصؾة ودطاوَ فقػرتض 

ًٓ مـ ا: فتؽقن حالف أشدَّ ًة وكؿقؿًة واستطالًة وأًذى طظقؿً قبَ غِ  العائـ الذي  حا

 حسده أو أصابف بالعقـ. 

 

 ويف يده حصاة يؾعب هبا، وهق يؼقل: برجؾٍ  طؿر بـ طبد العزيز  مرَّ 

ـِ العِ  قرِ جـل مـ الحُ وِّ الؾفؿ زَ  بئسَّالخاصبَّأكت،َّ» :، فؿال إلقف طؿر فؼالق

 .(5/660ألبي وعيم ) «الحليت» .«طاء؟أَّٓألؼقتَّالحصاة،َّوأخؾصتَّإلكَّاهللَّالد َّ

َّةئسَّاخلاظبَّأًج
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َّ َّاتل ؼّنِّ
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يف زماكـا هذا حصاة مـ لقن آخر يف أيدي الـاس يف غالب  لؽـ استجدَّ 

عب، فؾؿ فق والؾَّ شغؾت الؼؾقب أكثر مـ إيدي بركام كبقر مـ الؾَّ  ،أوقاهتؿ

أٓ أغؾؼت » سـ الدطاء والتضرع والسمال، ولفمٓء يجدر أن يؼال:حْ تُ  دْ عُ تّ 

 «.الت هلل السمْص ؾَ ْخ وأَ  اَل قَّ الجَ 

 

 يف سػر فصام يقم طاشقراء، فؼقؾ لف: كان محؿد بـ شفاب الزهري 

رمضانَّلفََّّإن َّ» وأكت تػطر يف رمضان؟ فؼال: ،تصقم يقم طاشقراء يف السػر

 .(8510للبيهلي ) «شعب ؤلايمان» .«طاشقراءَّتػقتَّاٍمَّأخر،َّوإن َّـَّأي ٌَّةَّمد َّطَِّ

ا اهلل أجؿعقـ ـَ ؿَ ـَّ غَ  ،ك هذا الؿقاسؿ الؿباركةهذا مـ شدة حرصفؿ طؾ

 خقراهتا وبركاهتا.

 

َّ،إينَّجربتَّلساين»يعتذر مـ صقل السؽقت ويؼقل:  كان صاوس 

 .(76البن أبي الذهيا ) «الصمت» .«عااَّراًضَّفقجدتفَّلئقؿًَّ

هبذا  هُ ب لساكف يجدْ يجرِّ  ـْ لممف: لئقؿ راضٌع، ومَ  دَ كَّ َتليؼال لؽؾ لئقؿ إذا 

 ا أو لقصؿت.فؾقؼؾ خقرً  ،، ومـ كان يممـ باهلل والققم أخرالقصػ أو أشدَّ 

ْبُجَّلصاين ََّجر 
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َّصيامَّاعشِراء
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َّأتاهؿَّالعؾؿَّمـََّّٓيزالَّالـ َّ: »تقال طبد اهلل بـ مسعقد  َّما اسَّبخقرٍ

فذاكََّّ،ـَّأكابرهؿ،َّفنذاَّجاءَّالعؾؿَّمـَّقبؾَّأصاغرهؿمَِّ،َّوََّملسو هيلع هللا ىلصٍدَّأصحابَّمحؿ َّ

 .( 0518للطبراوي ) «اإلاعجم الكبير» .«حقـَّهؾؽقا

اس بخقر ما أخذوا ٓ يزال الـَّ »سئؾت طـ ققلف: »: قال ابـ قتقبة 

 اس بخقر ما كان طؾؿاؤهؿ الؿشايخ ٓ يزال الـَّ  :يريد« العؾؿ طـ أكابرهؿ

تف دَّ الشقخ قد زالت طـف متعة الشباب وحِ  يؽـ طؾؿاؤهؿ إحداث: ٕنَّ ولؿ 

فال يدخؾ طؾقف يف طؾؿف  ،سػفف، واستصحب التجربة والخربةوطجؾتف و

وٓ يستزلف الشقطان  ،وٓ يؿقؾ بف الطؿع ،وٓ يغؾب طؾقف الفقى ،الشبفة

ستزٓل الحدث، ومع السـ الققار والجاللة والفقبة، والحدث قد تدخؾ ا

 .«وأفتك هؾؽ وأهؾؽ ،فنذا دخؾت طؾقف ،ـت طؾك الشقخمِ طؾقف هذا إمقر التل أُ 

 .(8لؾبغدادي ) «كصقحة أهؾ الحديث»

 

َّالـ َّ: »تقال طبد اهلل بـ مسعقد  َّيـبت َّالؼؾبالغـاء َّيف  سنن » .«ػاق

  .(1766) «أبي داود

َّامغٌاءَّينتجَّانلفاق
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َّاألخذَّؾيَّاألكاةر
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 (1/214) «إغاثة الؾفػان»ا مـ ًص وجف إكباتف لؾـػاق يف الؼؾب ما يؾل مؾخِّ 

 ٓبـ الؼقؿ:

 والعؿؾ بؿا فقف. ،ففؿ الؼرآن وتدبرهؾفل الؼؾب ويصده طـ أكف يُ  -1

وهذا يـبت طؾك  ،أن اإليؿان ققل وطؿؾ: ققل بالحؼ وطؿؾ بالطاطة -2

وهذا يـبت طؾك  ،لوالـػاق ققل الباصؾ وطؿؾ البغ ،وتالوة الؼرآن ،الذكر

 الغـاء.

 ،والؽسؾ طـد الؼقام إلك الصالة ،أن مـ طالمات الـػاق: قؾة ذكر اهلل -3

 ف.ػُ ا بالغـاء إٓ وهذا وْص أن تجد مػتقكً  وكؼر الصالة وقؾَّ 

 ـُ حسِّ فنكف يُ  ،والغـاء مـ أكذب الشعر ،ػاق ممسس طؾك الؽذبأن الـِّ  -4

 وذلؽ طقـ الـػاق. ،ويؼبح الحسـ ويزهد فقف ،الؼبقح ويزيـف ويلمر بف

 ومؽر وخداع والغـاء ممسس طؾك ذلؽ. أن الـػاق غش   -5

 كف يصؾح كؿا أخرب اهلل سبحاكف بذلؽأن الؿـافؼ يػسد مـ حقث يظـ أ -6

 طـ الؿـافؼقـ وصاحب السؿاع يػسد قؾبف وحالف مـ حقث يظـ أكف يصؾحف.

 هاج فقف الـػاق. :وإذا فسد الؼؾب ،أن الغـاء يػسد الؼؾب -7

 



 

 

 

 

 

لقَّيعؾؿَّأحدكؿَّماَّلفَّيفَّققلفَّٕخقف:َّجزاكَّ»: تقال طؿر بـ الخطاب 

 .(62517البن أبي شيبت ) «اإلاصىف». «خقًرا،َّٕكثرَّمـفاَّبعضؽؿَّلبعضٍَّاهللَّ

ما أطظؿ هذه الؽؾؿة وأبؾغفا يف الثـاء طؾك أهؾ الؿعروف واإلحسان: 

 :وتػقيض الجزاء إلك اهلل ،وطجز طـ الجزاء ،التؼصقرلؿا فقفا مـ اطرتاف ب

 ،رت يداك بالؿؽافلةُص لقجزيفؿ أوىف الجزاء وأتؿف، كؿا قال بعضفؿ: إذا قَ 

 فؾقطؾ لساكؽ بالشؽر والدطاء بالجزاء إوىف.

ـا ؼَ حألو، ؿْ هبِ اءِ سئتِ آ ـَ سُح ـا زقَ رو، اخقرً ا ـّ ط َح الا الصـػَ سؾ اهللُ زى ج

 .ـؿعقأجلـا  غػرَ و، ادهطب مـ قـلحاالّص ب

آخر هذا الؿجؿقع، وباهلل وحده التقفقؼ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك طبده 

 محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ. ورسقلف

 

 جزاكَّاهللَّخريًا
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