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  ؟وافبىقفٜ ادزيٍٜافٍرق بغ افبىقفٜ احلََٜٔ مٚ 

ٚ ظـ مٍٚهٔؿ وأؾُٚر فق رجًْٚ إػ ظك افْبقة فقجدٕٚ ادٍٚهٔؿ وإؾُٚر ظْد افنبٚب خمتٍِٜ متٚمً 

ىِؼ  ـٚن يُ ...ؿديًم صبٚب افٔقم حتك ادسّٔٚت ؿد اختٍِٝ...ؾّثًًل مٍٓقم افبىقفٜ أو فٍظ بىؾ

إصبٓٚين يف وصػ جًٍر بـ أيب ضٚفٛ هذا افٍِظ ظذ افرجؾ افنجٚع ادَدام ـم ؿٚل أبق ًٕٔؿ 

َجُٚع، اْفبََىُؾ  ؾَٚل: " ًَْنٚعُ  اْْلََقادُ  افنُّ     .2"احْلَؼ   َوَراِمُؼ  اْْلَِِْؼ، َؾِٚرُق  1افنَّ

ـٍ أمٚ يف أيٚمْٚ ؾٔىِؼ هذا افٍِظ ظذ ُم   أي فًبٜ مـ إفًٚب أو ؽرهٚ. ـرة أو أو ٓظٛ ثؾ أو مٌ

بْْٔٚ افٔقم وبغ أجدادٕٚ مـ افهحٚبٜ وافسِػ، ؾسٍِْٚ مع مٚ هُذا يُقن افٍٚرق يف ادٍٚهٔؿ 

ٓؿقا مـ افبذل وافتوحٜٔ وافٍداء مـ أجؾ افديـ إٓ أن افقاحد مْٓؿ يْير إػ ظِّف ظذ إٔف ؿِٔؾ 

م أـثر مٚ ـٚن وفُـ منٔئٜ  ،ؾٔتحرس ظذ مٚ ؾٚتف ويتّْك أن فق ظٚد افزمٚن بف مرة أخرى فًٍؾ وؿدَّ

 .اهلل يف افًبٚد ؽٚفبٜ

 [؟سيف اهلل املسلول ] بــ ملسو هيلع هللا ىلصهل مسعت من قبل عن رجل من الصحابة لقبه الرسول 

زم يف مًرـٜ ، مل ُي بىؾ مـ أبىٚل افهحٚبٜ ،÷ خٚفد بـ افقفٔدإٕف: ـِْٚ يًرؾف ...بٚفتٖـٔد

 خٚضٓٚ ٓ يف جٚهِٜٔ وٓ إشًلم.

 ؟ ؿٚلمٚذا  افقؾٚة ÷افقفٔد  بـ خٚفد حرضت فم

 أو رضبٜ وؾٔف إٓ صز مقضع جسدي يف ومٚ زهٚءهٚ، أو زحػ مٚئٜ صٓدت "فَد: ÷ؿٚل 

 .اْلبْٚء" أظغ ٕٚمٝ ؾًل ًر،باف يّقت ـم ؾرار ظذ أمقت ذا إٔٚ هٚ ثؿ رمٜٔ، أو ضًْٜ

  .3وظؼيـ إحدى شْٜ÷  افقفٔد بـ خٚفد وتقيف

 ـٚن يتّْٚه؟...ومٚ افذي حترسَّ ظِٔف؟يٚ ُترى مٚ افذي ؿٚفف ظْد مقتف؟... ومٚ افذي 

                                                      
ًَْنٚعُ  1  (.378/ 1(، وافٌريٛ ادهْػ )733:  احلََسـ، واْلٍُٔػ ويَٚل فِىقيؾ إير افَٚمقس ادحٔط )ص: افنَّ

 (.114/ 1حِٜٔ إوفٔٚء وضبَٚت إصٍٔٚء ٕيب ًٕٔؿ ) 2

/ 3(، شر أظًلم افْبًلء فِذهبل)144/ 2(، أشد افٌٚبٜ ٓبـ إثر اْلزري )434/ 2آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب ٓبـ ظبد افز)3

233.) 
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ـُ  هؾ ...هؾ ٕٕف ؾٚتتف رحِٜ مدرشٜٔ؟!رويٜ فٍريؼ مًغ؟!...هؾ ـٕٚٝ حرساتف إٔف ؾٚتتف مبٚراة 

 الاجلواب:  ـٕٚٝ حرساتف ظـ رحِٜ ترؾٜٔٓٔ ؾٚتتف؟!...

إٓتهٚرات ظذ إٔف مل يّٝ يف مًرـٜ مـ ادًٚرك، جمٚهًدا يف شبٔؾ اهلل مع مٚ ؿدمف مـ إٕف حترس 

أحد مـ ادسِّغ  ظذخٚفد ٓ خيٍك  ضقال حٔٚتف ومٚ وصٍف يف جسده أـز دفٔؾ ظذ ذفؽ، وأمرُ 

 بؾ مـ ؽرهؿ...
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 :فق ـٚن ؽر اْلْٜ آثرتؽ بف........الموقف األول

ادسِّغ إػ  ملسو هيلع هللا ىلص ظؼ مـ إٕهٚر، وفم ٕدب رشقل اهلل آثْل ـٚن شًد بـ خٔثّٜ أحد افَْبٚء

ؾٖرسظقا ؿٚل خٔثّٜ بـ احلٚرث ٓبْف شًد: إٕف ٓبد ٕحدٕٚ يف ؽزوة بدر اْلروج إػ ظر ؿريش 

ِٝ رين بْٚلروج وأؿؿ مع ٕسٚئؽ، ؾٖبك شًد، وؿٚل: َٔؿ ؾآثِ مـ أن يُ  فق ـٚن ؽر اْلْٜ آثرتؽ  يٚ أب

إػ بدر  ملسو هيلع هللا ىلصهذا، ؾٚشتٓم ؾخرج شٓؿ شًد ؾخرج مع رشقل اهلل  بف، إين أرجق افنٓٚدة يف وجٓل

.1ًّٜٔ بـ ظديد، ويَٚل: ضُ ؾَتؾ يقمئذ، ؿتِف ظّرو بـ ظبد وُ 

 :ملسو هيلع هللا ىلصُأخزت إٔف يسٛ رشقل اهلل  ......الموقف الثاهي

 : بْٔٚ إٔٚ واؿػ يف افهػ يقم بدر، ؾْيرت ظـ ئّْل÷ظبد افرمحـ بـ ظقف ؿٚل 

 -حديثٜ أشْٚهنم، متْٔٝ أن أـقن بغ أضِع مْٓم -بًٌلمغ مـ إٕهٚروظـ صميل، ؾ٘ذا إٔٚ 

 ؾٌّزين أحدمهٚ ؾَٚل: يٚ ظؿ هؾ تًرف أبٚ جٓؾ؟

 ؿِٝ: ًٕؿ، مٚ حٚجتؽ إفٔف يٚ ابـ أخل؟ 

ه حتك قادَ قادي َش ، وافذي ٍٕز بٔده، فئـ رأيتف ٓ يٍٚرق َش ملسو هيلع هللا ىلصؿٚل: أخزت إٔف يسٛ رشقل اهلل 

 .مْٚ يّقت إظجُؾ 

 .ٕيرت إػ أيب جٓؾ جيقل يف افْٚس ؾتًجبٝ فذفؽ، ؾٌّزين أخر، ؾَٚل يل مثِٓٚ، ؾِؿ إٔنٛ أن

 .دراه بسٍٔٔٓم، ؾرضبٚه حتك ؿتًلهؿِٝ: أٓ إن هذا صٚحبُم افذي شٖفتمين، ؾٚبت

 ."أيُم ؿتِف؟"، ؾٖخزاه ؾَٚل: ملسو هيلع هللا ىلصثؿ إكؾٚ إػ رشقل اهلل 

 .ؿٚل ـؾ واحد مْٓم: إٔٚ ؿتِتف

 ."هؾ مسحتم شٍُٔٔم؟": ملسو هيلع هللا ىلص  ؾَٚل

 .ؿٚٓ: ٓ 

                                                      
/ 2(، آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب ٓبـ ظبد افز)194/ 2(، أشد افٌٚبٜ ٓبـ إثر )482/ 3افىبَٚت افُزى ٓبـ شًد )1

588.) 
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 .1"ـًلـم ؿتِف"ؾْير يف افسٍٔغ، ؾَٚل: 

 :"ؾ٘ين مٚ آمـ يقد ظذ ـتٚيب" ......الموقف الثالج

ادديْٜ وإٔٚ ابـ إحدى ظؼة شْٜ، وأمرين أن أتًِؿ  ملسو هيلع هللا ىلصظـ خٚرجٜ بـ زيد، ظـ أبٔف ؿٚل: ؿدم افْبل 

 .يقد، ؾُْٝ أؿرأ إذا ـتبقا إفٔفـتٚب 

 .ؿرأ مٚ إٔزل ظِٔؽ بوع ظؼة شقرةوفم ؿدم أيب يب إفٔف ؾَٚفقا: هذا ؽًلم مـ بْل افْجٚر، وؿد 

 ؾَرأت ظِٔف ؾٖظجبف ذفؽ وؿٚل: "يٚ زيد تًِؿ يل ـتٚب يقد، ؾ٘ين واهلل مٚ آمْٓؿ ظذ ـتٚيب".

 .2ؿٚل: ؾتًِّتف ؾحذؿتف يف ٕهػ صٓر

 بطوالتىن:وذه وي مواقفىن ووكذا كان تهافسىن وكاهت 

 جًدا تُٚد ٓ حتل...ؾّْٓؿ: ةومقاؿػ افسِػ وبىقٓهتؿ وضّقحٚهتؿ ـٕٚٝ ـثر

ُٝ }مـ ـٚن آخر ـًلمف حغ مٚت صًٓٔدا ؿٚل: - َض  َرب   إَِفَْٔؽ  َوَظِجِْ  [84: ضف{ ]فَِسْ

 ؾٖٕند يَقل: ظِٔف ر اجتّع أظداء اإلشًلم ظذ ؿتِف ؾِؿ يٚبف مٚ اجتًّقا وآَخ -

 ُٝ ًم  ُأْؿَتُؾ  ِحغَ  ُأَبٚيِل  َوَفْس
ِِ ٍٛ  َأي   َظَذ                    ُمْس ٚنَ  َجْْ   يِف  ـَ

ِ
ًِل اّللَّ  َمْوَج

ك اْفَْٔقمَ ٞ يَقل وهق يٍِظ إٍٔٚشف إخرة: "وثٚف- ََ َٜ  َأْف َِحبَّ ْٕ ًدا ا َّّ "َوِحْزَبفُ  ُُمَ
3. 

 دون مـ رحيٓٚ أجد إين افْرض ورب " اْلْٜيدؾع ٍٕسف يف صٍقف ادسِّغ وهق يَقل: ورابع -

 .   4أحد"

ادقاؿػ جتًِْٚ َٕػ ظذ افٍٚرق بغ افبىقفٜ احلََٜٔٔ وافبىقفٜ ادزيٍٜ...وهْٚ ٕىرح شٗال  

 .مٓؿ جًدا فُؾ افنبٚب وافنٚبٚت افٔقم

 ....مٚ هل ضّقحٚتؽ؟..مٚ هل أمْٔٚتؽ؟...ؿدوتؽ يف احلٔٚة؟ قه مـ

                                                      
 (.3141افبخٚري) أخرجف 1

 (.448/ 2(. وشْده صحٔح، وإير تٚريخ اإلشًلم فِذهبل )3647أخرجف أبق داود) 2

 (.142/ 1حِٜٔ إوفٔٚء وضبَٚت إصٍٔٚء ٕيب ًٕٔؿ ) 3

 (.2845أخرجف افبخٚري) 4
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 .؟...مٚ هل أهداؾؽ؟ؽبىقٓتمٚ هل 

 :مه تحب واعزضها على معلمل أو والذك أو والذتل أو إجاباتل هىاامتب 
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.................................................................................................
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.................................................................................... 

.................................................................................................
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.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.......................... ..................................................... 

أطـ أن اإلجٚبٚت ظذ هذه افتسٚؤٓت تُقن خمتٍِٜ بٚختًلف ضبٚئع افْٚس وأحقاهلؿ وظٚداهتؿ 

 وتَٚفٔدهؿ.

ـؾ واحد مْٚ ٓبد أن يُقن فف ضّقحٚت وأمْٔٚت وأهداف فُـ فُل حيَؼ ادرء أهداؾف وأمْٔٚتف 

ثٚل يَتدي بف وحيتذي أثره يف شره ظذ افىريؼ، وـِم تقافٝ افدهقر وضّقحٚتف ٓبد فف مـ م

ادثؾ افُٚمؾ وإشقة افهٚحلٜ احلسْٜ ملسو هيلع هللا ىلص افْٚس يف صخهٜٔ افْبل ُمّد  دَ وتًٚؿبٝ افًهقر وَج 

  كيف ال؟!وادْٚر اهلٚدي إػ شبٔؾ افرصٚد...
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دْ } وؿد ؿٚل اهلل جؾ وظًل: ََ ٚنَ  َف ؿْ  ـَ ُُ   َرُشقلِ  يِف  َف
ِ
ٌٜ  ُأْشَقةٌ  اّللَّ ـْ  َحَسَْ َ

ِ
ٚنَ  د َ  َيْرُجق ـَ ِخرَ  َواْفَْٔقمَ  اّللَّ ْٔ  ا

رَ  ـَ َ  َوَذ ثًِرا اّللَّ  [21: إحزاب{ ]ـَ

 .ولينه شعاروا الزسىه قذوتىا...ملسو هيلع هللا ىلصؾتًٚفقا بْٚ ٕتٖشك بٚفْبل 

  يف ظبٚدتف:بف  ٕتٖشكتًٚفقا ؾ

 تَدم مٚ فؽ اهلل ؽٍر ؿد:  ؿٚفقا ، ؿدمٚه ورمٝ حتك ملسو هيلع هللا ىلص افْبل ؿٚم: ÷ صًبٜ بـ ادٌرة يَقل

 .1صُقرا" ظبدا أـقن "أؾًل: ؿٚل تٖخر، ومٚ ذٕبؽ مـ

ٍؾ حليٜ ظـ ظبٚدة تٖخر ومع ذفؽ مل يٌ ومٚ ذٕبف مـ تَدم مٚ فف مٌٍقرٌ  مىٓرٌ  مًهقمٌ ملسو هيلع هللا ىلص  افْبلُّ 

، ؾٔحٚؾظ ظذ افًبٚدة ملسو هيلع هللا ىلصيتٖشك بٚفْبل  أن وضٓٚرتف ظهّتف إتٍٝ ربف ومل يٍس! ؾّـ افًَؾ أن مـ

 هبٚ. افتل ُأمر

 :زهدهيف  ملسو هيلع هللا ىلصتًٚفقا بْٚ ٕتٖشك بٚفْبل 

بًض افنبٚب وافنٚبٚت حْٔم يهؾ إػ ادرحِٜ افثٕٚقيٜ، جتده تراـّٝ ظِٔف اهلّقم ويتحقل 

 تٍُره مٚذا أؾًؾ ؽدا؟ مٚذا خيبئ يل ادستَبؾ؟ هذه افتسٚؤٓت تدؾًف إػ هدف واحد ظْده هق

مـ افًبٚدات وافىٚظٚت هذا يدؾًف إػ ترك واجبٚتف وـٔػ أخىط دستَبع؟ 

 ...حٔٚيت...صٌع...درود...مدرشتلجٜ...بحُ 

 ؟د أعظن مخلوق عاش فيهافيا ترى كن كاهت تساوي الدهيا عه

 جْبف، يف أثر ؿد حهر ظذيقمٚ ؾقجده يْٚم ملسو هيلع هللا ىلص ، ظذ افْبل ÷دخؾ افٍٚروق ظّر بـ اْلىٚب 

 مٚ وفِدٕٔٚ؟ يل مٚ: "ؾَٚلملسو هيلع هللا ىلص ؾٚفتٍٝ إفٔف افْبل  هذا؟ مـأفغ  ؾراصٚ اختذت فق اهلل، ٕبل يٚ: ؾَٚل

 راح ثؿ هنٚر، مـ شٚظٜ صجرة حتٝ صٚئػ، ؾٚشتيؾ يقم يف شٚر ـراـٛ إٓ افدٕٔٚ، ومثؾ مثع

 . 2" وترـٓٚ

                                                      
 ( وهق فٍيف.7227(، ومسِؿ)1134أخرجف افبخٚري) 1

 (.2744أخرجف أمحد ) 2
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هُذا ـٚن مٍٓقم افدٕٔٚ ظْد أظيؿ خِؼ اهلل ظْد مـ صٚء أن يدظق اهلل أن جيًؾ فف جبٚل ادديْٜ 

 جْٚح اهلل ظْد تًدل افدٕٔٚ ـٕٚٝ " فقافَٚئؾ: ملسو هيلع هللا ىلص ذهًبٚ فًٍؾ وفُْف يًِؿ أهنٚ ٓ تسٚوي صًٔئٚ ؾٓق 

 .   1مٚء " ذبٜ مْٓٚ ـٚؾًرا شَك مٚ بًقضٜ

ـٚن يًػ ظّـ ملسو هيلع هللا ىلص بٔبؽ افْبل ؾ٘ن ح...وــ متٍٚئًِلًفق أشٚء فؽ أحد مـ افْٚس ؾٚظػ ظْف و-

 ؽِٔظ ٕجراين برد وظِٔف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل مع أمق "ـْٝ: ؿٚل مٚفؽ، بـ إٔس ظـ..طِّف.

 افْبل ظٚتؼ صٍحٜ إػ "ؾْيرت: إٔس ؿٚل صديدة، جبذة بردائف ؾجبذ أظرايب ؾٖدرـف احلٚصٜٔ"،

 افذي اهلل مٚل مـ يل مر ُمّد يٚ: ؿٚل ثؿ جبذتف"، صدة مـ افرداء حٚصٜٔ هبٚ أثرت وؿد ،ملسو هيلع هللا ىلص

 . 2بًىٚء" فف أمر ثؿ ؾوحؽ إفٔف "ؾٚفتٍٝ ظْدك،

 إفٔف أهدوا مجٚظٜ مـ افٔٓقد ظـ ظٍٚ إٔفملسو هيلع هللا ىلص  افؼيٍٜ ٍٕسف يف وظَّف افًٍق خِؼ أصٚفٜ مـ بِغبؾ 

 ًٕؿ،: ؾَٚفقا شم؟" افنٚة هذه يف جًِتؿ "هؾ: ؾَٚل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل إػ ؾجلء هبؿ، مسّقمٜ صٚة

 .3يرضك مل ٕبٔٚ ـْٝ وإن مْؽ، ٕسسيح ـذابٚ ـْٝ إن: أردٕٚ: ؾَٚفقا ذفؽ" ظذ محُِؿ "مٚ: ؾَٚل

  

                                                      
 (.2324أخرجف افسمذي ) 1

 (. 1457(، ومسِؿ)3149أخرجف افبخٚري) 2

 (.3169أخرجف افبخٚري) 3
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 ؟اكىف أصبح بطًلا حكىكىًّو...كىف أتغىر

 ومٍٓقم افبىقفٜ ادزيٍٜ  ظرؾْٚ ؾٔم شبؼ مٍٓقم افبىقفٜ احلََٜٔٔ

 ديْْٚ ودٕٕٔٚٚ؟م ؾٔف صًلحْٚ يف مٚ هل إمقر افتل جتًِْٚ ٕهؾ إػ أن ٕتٌر ف: وأن

 ومٚهل إمقر افتل جتًِْٚ ٕهؾ إػ افبىقفٜ احلََٜٔ وتبًدٕٚ ظـ افبىقفٜ ادزيٍٜ؟

ذـرهٚ فْٚ شٔد إوفغ وأخريـ وإمٚم ادرشِغ وحبٔٛ رب افًٚدغ يف ؿقفف: : اإلجابة

ـُ  ِم ْٗ ُ ، "اْد ِقيُّ ََ ُّٛ  َخْرٌ  اْف   إَِػ  َوَأَح
ِ
ـَ  اهلل ـِ  ِم ِم ْٗ ُ ًِِٔػ، اْد ؾ   َويِف  افوَّ َؽ، َمٚ َظَذ  اْحِرْص  َخْرٌ  ـُ ًُ ٍَ  َيْْ

ـْ  ًِ   َواْشتَ
ِ
ًَْجزْ  َوَٓ  بِّٚللَّ ٌء، َأَصَٚبَؽ  َوإِنْ  ،َت ْؾ  َؾًلَ  َرْ َُ ُٝ  َأين   َفقْ  َت ِْ ًَ ٚنَ  َؾ َذا ـَ َذا، ـَ ـَ ـْ  َو

ُِ  َؿَدرُ  ُؿْؾ  َوَف

 
ِ
َؾ، َصٚءَ  َوَمٚ اهلل ًَ ِ٘نَّ  َؾ َتُح  َفقْ  َؾ ٍْ َؾ  َت َّ َْٔىٚنِ  َظ " افنَّ

1.    

 اصتّؾ ظذ ظدة وصٚيٚ ٕبقيٜ:هذا احلديٞ 

 ؿقة ادسِؿ يف إيمٕف بٚهلل افقصٜٔ إوػ:

 صخهٔتف ؿقة أو ؿقة حجتف يف شقاء بف، افْٚس وتًريػ احلؼ ٕؼ ظذ أؿدر افَقي ؾٚدٗمـ

 .وشِقـف

مـ  وافًدو مـ أمٚمف افبحرو اؿسب ؾرظقن وجْقده مْفمٚ ؿٚفف افَقي إمغ مقشك حغ  تٖمؾو

َّٕٚ ، فم ؿٔؾ فف: }وراءه قنَ  إِ ـُ ًلَّ : }ؿٚل دون تردد وٓ صؽ ،{ َدُْدَر ًَِل  إنَّ  ـَ ـِ  َريب   َم ِدي ْٓ { َشَٔ

 [62: افنًراء]

 ٓ ترض إٓ بم هق ٕٚؾع فؽ :افثٕٜٚٔافقصٜٔ 

 إمقر مًٚيل حيٛ تًٚػ اهلل ؾ٘ن مْٓٚ شػَّ  ومٚ رذائِٓٚ واتؼ وـرائّٓٚ إمقر بًّٚيل وظِٔؽ

 شٍٚشٍٓٚ. ويُره

قا}وفذفؽ أوىص اهلل ظبٚده وأمرهؿ بٚدبٚدرة إػ مًٚيل إمقر وخٔٚرهٚ ؾَٚل:  َُ اِت  َؾْٚشَتبِ {  اْْلَْرَ

 [148: افبَرة]

                                                      
 (.2664أخرجف مسِؿ ) 1
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َرب إظمل، مـ افهٚحلٚت إػ افْٚس، أيٚ أي: ؾبٚدروا َُ  يف بم افًّؾ ب٘دمٚن ربُؿ، إػ واف

 .1إػ ٕبُٔؿ إٔزفف افذي ـتٚبُؿ

ُٛ  مّٓقمٍ  مـ ؾُؿ فِ  شب رُ  ٓ تٚؾفٌ  حَرٌ  أمرٌ  مه  ـَ ؿ، أشَط مٚ ادْٚؾَغ، إػ إير!! ُيْذ ُٓ َّ  أْبردَ  ومٚ مَه

ؿْ  ُٓ َّ ُرواْ  َٓ : }أؿقاهُلؿ هذه. ظزاِئ ٍِ َٓ  يل   اْئَذن} ،{ احْلَر   يِف  َتْ تِْ ل َو ٍْ ُٔقَتَْٚ} ،{ َت ٚ} ،{ َظْقَرةٌ  ُب ٚ مَّ َٕ  َوَظَد

 ُ َّٓ  َوَرُشقُففُ  اّللَّ  { .ُؽُروراً  إِ

 .2ادُُثؾِ  شمء إػ أبهٚرهؿ يرؾًقا مل وافَهقُر، وافدورُ  وافهحقنُ  افبىقنُ  مهٓؿ

 اشتًـ بٚهلل يف مجٔع أمقرك افثٚفثٜ:افقصٜٔ 

 احلسـ ـتٛ. خمذوٓ ؾهٚر بف اشتًٚن مـ إػ اهلل وـِف بٌره، واشتًٚن بٚهلل، آشتًٕٜٚ ترك ّـؾ

 .3إفٔف اهلل ؾُِٔؽ اهلل، بٌر تستًـ ٓ: افًزيز ظبد بـ ظّر إػ

 وفذفؽ ظِّْٚ ربْٚ تبٚرك وتًٚػ أن َٕقل يف ـؾ رـًٜ ٕرـًٓٚ:

ٚكَ }  ُبدُ  إِيَّ ًْ ٚكَ  َٕ غُ  َوإِيَّ
ًِ ْسَت  [5: افٍٚحتٜ{ ]َٕ

 ـؾ رء بَوٚء اهلل وؿدره :افرابًٜافقصٜٔ 

ره شبحٕٚف، وٓ ٕتًرض ٕمر مٙ وؾٚت،  ؾٚفقاجٛ ظِْٔٚ افتسِٔؿ ٕمر اهلل تًٚػ، وافرضٚ بم ؿدَّ

ره، يَقل افْبل  ـِ  َْٕمرِ  َظَجًبٚ ملسو هيلع هللا ىلص: "وفًِْؿ أن اْلر ؾٔم ؿوٚه اهلل وؿدَّ ِم ْٗ ُ َِّفُ  َأْمَرهُ  إِنَّ  ، اْد  ، َخْرٌ  ـُ

َّٓ  ََٕحدٍ  َذاكَ  َوَفَْٔس  ـِ  إِ ِم ْٗ ُّ اءُ  َأَصَٚبتْفُ  إِنْ  ، فِِْ رَ  رَسَّ َُ ٚنَ  ، َص َُ ا َؾ اءُ  َأَصَٚبتْفُ  َوإِنْ  ، َففُ  َخْرً  َصَزَ  ، رَضَّ

ٚنَ  َُ ا َؾ  .   4َفُف" َخْرً

 ٓ تٍتح مدخًلً فِنٔىٚن :اْلٚمسٜ افقصٜٔ

                                                      
 (.394/ 14تٍسر افىزي ) 1

 (.67ٓ حتزن )ص:  2

 (.482/ 1جٚمع افًِقم واحلُؿ ٓبـ رجٛ ) 3

 (.2999أخرجف مسِؿ) 4
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ؾ٘ن ذفؽ يٍتح مداخؾ فِنٔىٚن ؾَِٔل يف  ،وفق ـٚن ـذا ،بَقفؽ ظذ أمر مٙ وؾٚت فق ـٚن ـذا

َْٔىٚنَ  إِنَّ }ؿٚل تًٚػ:  ،افَِٛ مًٚرضٜ افَدر، ويٍتح بٚب افقشٚوس واهلقاجس ؿْ  افنَّ ُُ  َظُدو   َف

ُِذوهُ  ا َؾٚختَّ َم  َظُدوًّ َّٕ ُٕقا ِحْزَبفُ  َيْدُظق إِ ق ُُ َٔ
ـْ  فِ ًِرِ  َأْصَحِٚب  ِم  [6: ؾٚضر{ ] افسَّ

 اقزأ هذي القصة واستخزج مىها المستفاد:

 ٍٜ ـْ بًلِد اإلشًلِم يدرُس يف افٌرِب، ويف فْدن بٚفذاِت، ؾسُـ مع أرسٍة بريىٕٚٔ ٌٛ م ذهٛ ضٚف

 
ِ
ُٛ إػ صْبقِر افمء ًٚ وـٚن يستَُٔظ مع افٍجِر افبٚـِر، ؾٔذه ْ َِّؿ افٌِٜ، ؾُٚن متدي  ـٚؾرٍة، فٔتً

ْٝ ظجقٌز  ُد، وـٕٚ َّ ُٛ إػ مهًلَُّه ؾٔسجُد فرب ف ويرـُع ويسبُح وحَيْ ُٖ، وـٚن مًٚء بٚردًا، ثؿَّ يذه ويتقض

ِٝ تًلحيُف دائًم، ؾسٖفتْف بًد أيٚم: مٚذا تًٍُؾ؟ ؿ : ؾِق يف افبٔ ْٝ ٚل: أمرين ديْل أْن أؾًؾ هذا. ؿٚف

َـّ ريب ٓ يَبُؾ مْ ل إذا أّخرُت  ْرت افقؿٝ افبٚـر حتك ترتٚح يف ٕقِمؽ ثؿَّ تستَٔظ. ؿٚل: فُ أخَّ

 افهًلة ظـ وؿتِٓٚ.

 : ْٝ ْت رأشٓٚ، وؿٚف  إرادٌة تُرُس احلديد!!ؾٓزَّ

ْؿ جِتََٚرٌة }: إذ يَقل وصدق اهلل ِٓ ٔ ِٓ َّٓ ُتِْ ًلَةِ{ِرَجٌٚل   َوإَِؿِٚم افهَّ
ِ
ِر اّللَّ ـْ َٓ َبٌْٔع َظـ ِذ  .1َو

  

                                                      
 (.282" فًٚئض افَرين )ص: ٓ حتزنؿهٜ مـ ـتٚب " 1
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 هىا: وتعليقل امتب فىائذك 
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 ُٜ ٜ : اهلُقيَّ ََ ٔ
َِ تِل متٔزه َظـ َؽرهَح ْخص افَّ ء َأو افنَّ ْ افقَّ

1 . 

افْٚس خَِٓؿ اهلل وجًؾ مْٓؿ ادسِؿ وافُٚؾر وجًؾ فُؾ واحد صٍٚت ختتِػ ظـ صٍٚت و

ٜإٔٚ ـّسِؿ يل أخريـ، و  .ؽري مـ افْٚس، ومتٔزين ظْٓؿهقيٜ ختتِػ ظـ  ُهِقيَّ

 وتقحٔده شبحٕٚف وتًٚػ.مسِؿ أظِؿ أين خَِٝ فٌٚيٜ وهدف واحد هق ظبٚدة ريب إٔٚ -

ُٝ  َوَمٚ}مسِؿ أظِؿ أن اهلل ؿٚل: إٔٚ - َْ َِ َـّ  َخ َْٕس  اْْلِ َّٓ  َواإْلِ ُبُدونِ  إِ ًْ َٔ
 [56: افذاريٚت{ ]فِ

ًِّقا فٔ ـتبفرشِف  ظع وإٔزل رشِف ْٚإفٔ أرشؾ إٕم وـذفؽ فًِبٚدة خَِْٚ إٕم إٔف شبحٕٚف ؾٖخز

 .ًبدوهافْٚس ـٔػ ي

 .2ؾٔف ـمل ٓ ظدمل أمر ؾٕ٘ف افسك دجرد خيَِقا ومل هلٚ خَِقا افتل افٌٚيٜ هل ؾٚفًبٚدة

 مرٕٚ بًٍِٓٚ؟َِْٚ مـ أجِٓٚ وأُ مٚ هل افًبٚدة افتل ُخ  والسؤال اآلن:

ؿٚسة ظذ أداء افهِقات، أو صٔٚم رموٚن، أو أداء زـٚة أو أداء احلٟ، افبًض ييـ أن افًبٚدة 

 .وهذا ـِف ؾٓؿ مٌِقط ٓ صؽ

 .وافيٚهرة افبٚضْٜ وإظمل إؿقال مـ ويرضٚه اهلل حيبف مٚ فُؾ جٚمع اشؿ هل: ؾٚفًبٚدة

 : ظبٚدةواحلٟ  وافهٔٚم وافزـٚة ؾٚفهًلة

 : ظبٚدةإمٕٜٚ وأداء احلديٞ وصدق             

 ظبٚدة  :بٚفًٓقد وافقؾٚء إرحٚم وصِٜ افقافديـ وبر                      

 ظبٚدة  :ادُْر ظـ وافْٓل بٚدًروف وإمر                               

 ظبٚدة... :وافبٓٚئؿ افسبٔؾ وابـ وادسُغ وافٔتٔؿ فِجٚر واإلحسٚن              

                                                      
(، ادًجؿ افقشٔط 2372/ 3(، مًجؿ افٌِٜ افًربٜٔ ادًٚسة )782/ 1(، مًجؿ افهقاب افٌِقي )333/ 44إير تٚج افًروس ) 1

(2 /998.) 

 (. بتكف 122افٍقائد ٓبـ افَٔؿ)ص:  2
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  .افًبٚدة مـ ذفؽ ـِف وأمثٚل وافَراءة وافذـر وافدظٚء

 وافهز فف افديـ وإخًلص إفٔف واإلٕٚبٜ اهلل وخنٜٔ ورشقفف اهلل ـذفؽ حٛ

 وأمثٚل ظذابف مـ واْلقف فرمحتف وافرجٚء ظِٔف وافتقـؾ بَوٚئف وافرضٚ فًّْف وافنُر حلُّف 

 .1هلل افًبٚدة مـ هل ذفؽ

ُٝ  َؿدْ  إيِن   مّٜٓ جًدا ؾَٔقل: "يقيص أمتف اإلشًلمٜٔ بقصٜٔ ملسو هيلع هللا ىلص  وفذفؽ جتد افْبل  ـْ ؿْ  َتَر ُُ  َصْٔئَْغِ  ؾِٔ

ـْ  ُِّقا َف ٚ َتِو ًَْدمُهَ   ـِتََٚب : َب
ِ
ـْ  َوُشَّْتِل، اّللَّ َؿٚ َوَف رَّ ٍَ "احْلَْقَض  َظَعَّ  َيِرَدا َحتَّك َيتَ

2. 

ٕمتف أن يتّسُقا ويًتزوا هبقيتٓؿ اإلشًلمٜٔ، وفق رجًْٚ إػ افَرآن ملسو هيلع هللا ىلص هذه وصٜٔ مـ افْبل 

افُريؿ وافسْٜ افْبقيٜ فقجدٕٚ ـثر مـ أيٚت وإحٚديٞ افتل حتٞ ظذ رضورة افتّسؽ بٚهلقيٜ 

ـْ }اإلشًلمٜٔ ومـ ذفؽ ؿقفف تًٚػ:  قدُ  َظَْْؽ  َتْرَض  َوَف ُٓ َٔ َٓ  اْف ؿْ  َتتَّبِعَ  َحتَّك افََّْهَٚرى َو ُٓ َت َِّ  إِنَّ  ُؿْؾ  ِم

  ُهَدى
ِ
ـِ  اهْلَُدى ُهقَ  اّللَّ َٝ  َوَفِئ ًْ َب ًْدَ  َأْهَقاَءُهؿْ  اتَّ ِذي َب ـَ  َجَٚءكَ  افَّ ِْؿِ  ِم

ًِ ـَ  َفَؽ  َمٚ اْف   ِم
ِ
ـْ  اّللَّ َٓ  َويِل   ِم  َو

 [124: افبَرة{ ]َِٕهرٍ 

 يرضٔٓؿ مٚ ضِٛ ؾدع ا،أبدً  ظْؽ براضٜٔ - ُمّد يٚ-افْهٚرى وٓ افٔٓقد فٔسٝ وادًْك:

 .3احلؼ مـ بف اهلل بًثؽ مٚ إػ دظٚئٓؿ يف اهلل رضٚ ضِٛ ظذ وأؿبؾ ويقاؾَٓؿ،

 ؟وُهقيتف بديْف مٚ افذي ُئّزين ـّسِؿ يًتزُ  :

 ثًلثٜ فبْٚء أي هقيٜ هل: بدايٜ هْٚك أرـٚن -

 افٌِٜ-3                   افتٚريخ       -2                 افًَٔدة    -1

 اإلشًلمٜٔ: هلقيتْٚ ادّٔزة افسمتومـ 

 ..تقحٔد اهلل ظز وجؾ هل و راشخٜ،صحٔحٜ  ظَٔدةإػ  ٕتمءآ -1

                                                      
 ( بتكف.44افًبقديٜ ٓبـ تّٜٔٔ)ص:  1

 (.566/ 1(، وصححف إفبٚين يف صحٔح اْلٚمع افهٌر )319أخرجف احلٚـؿ ) 2

 (.442/ 1) تٍسر ابـ ـثر 3
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 ٖهنٚ:بوهذه افًَٔدة متتٚز 

 .وصخهٔتف ادسِؿ هقيٜ يف افثقابٝ أهؿ-

 إٕسٚن. هبٚ يتهػ أن يُّـ هقيٜ وأشّك وأظذ أذفهل -

ـْ }: تًٚػ ؿٚل ٓٚ اهلل يف ـتٚبفامتدح- ـُ  َوَم ًٓ  َأْحَس ـْ  َؿْق َّ   إَِػ  َدَظٚ ِم
ِ
َؾ  اّللَّ

ِّ ِْل َوَؿَٚل  َصٚحِلًٚ َوَظ َّٕ ـَ  إِ  ِم

غَ  ِّ    [33: ؾهِٝ{ ]اْدُْسِِ

 سبٜ.ِٕ  وأحسـ ظّؾ، ؾٓل أحسـ ؿقل، وأحسـ

َْٔقمَ ا}هل افتل ارتوٚهٚ اهلل فًبٚده ؾَٚل: - ُٝ  ْف ِْ َّ ـْ ؿْ  َأ ُُ ؿْ  َف ُُ ُٝ  ِديَْ ّْ َ ؿْ  َوَأمْت ُُ ْٔ َِ تِل َظ َّ ًْ
ِٕ  ُٝ  َوَرِضٔ

ؿُ  ُُ ْشًلَمَ  َف  [3: افمئدة{ ]ِديًْٚ اإْلِ

ووضقح، هدؾف ووطٍٔتف  تستقظٛ ـؾ ميٚهر افنخهٜٔ، وحتدد فهٚحبٓٚ بُؾ دؿٜ ظَٔدة -

ُِل َصًلَيِت  إِنَّ  ُؿْؾ : }ؿٚل تًٚػ وؽٚيٚتف يف احلٔٚة ُُٕس ََٔٚي  َو   َوَمَٚيِت  َوَُمْ
ِ
َّ
ِ
غَ  َرب   ّلل

ِ
َٚد ًَ  َٓ ( 162) اْف

يَؽ  َٕٚ ُأِمْرُت  َوبَِذفَِؽ  َففُ  َذِ ُل  َوَأ غَ  َأوَّ ِّ  [163 ،162: إًٕٚم{ ]اْدُْسِِ

 أي: أهنٚ تنّؾ ـؾ جقإٛ حٔٚة اإلٕسٚن.

  متٔزهٚ بٖذف تٚريخ ظرؾتف افبؼيٜ، وـٔػ ٓ؟!مٚ ئّز هقيتْٚ اإلشًلمٜٔ -2

ُْْتؿْ }وهق تٚريخ أذف وخر أمٜ أخرجٝ فِْٚس هل افتل امتدحٓٚ ربْٚ تبٚرك وتًٚػ ؾَٚل:    ـُ

ٍٜ  َخْرَ  ْٝ  ُأمَّ سِ  ُأْخِرَج ُروِف  َتُْٖمُرونَ  فَِِّْٚ ًْ ْقنَ  بِْٚدَ َٓ ـِ  َوَتْْ رِ  َظ َُ ْ ِمُْقنَ  اْدُْ ْٗ   َوُت
ِ
 [114: ظّران آل{ ]بِّٚللَّ

مـ ءة تٚرخيْٚ وافتًرف ظذ شر وأحقال شٍِْٚ وأجدادٕٚ حٚجتْٚ يقًمٚ بًد يقم إػ ؿرا تزدادو

ومـ ٓ يًرف تٚرخيف ومٚضٔف ؾًل خر يف مستَبِف  ٚبًغ هلؿ ب٘حسٚن إػ يقم افديـ،افهحٚبٜ وافت

 وحٚرضه.

 ويف مًرؾٜ افتٚريخ ودراشتف ؾقائد مْٓٚ: 

 إذا ؿرأت شرة أحد افهٚحلغ أخذت مْٓٚ حسـ افتدبر وافَدوة افهٚحلٜ.-أ 

 افًٚصغ ادٍرضغ أخذت افًيٜ مْٓٚ وافًزة. إذا ؿرأت شرة أحدو -ب
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 .افَدر وتهٚريػ افزمـ وتَِبٚت إمقر آضًلع ظذ ظجٚئٛ-ـج

 ٓ ؾٕ٘ف ظقاؿبٓٚ، إفٔف تهر ومٚ بٚحلقادث وادًرؾٜ افتجٚرب مـ فإلٕسٚن حيهؾ مٚ ومْٓٚ-د

 .1أهًل بف يَتدى ٕن ويهبح ظًَل بذفؽ ؾٔزداد ٕيره أو هق تَدم ؿد إٓ أمر حيدث

وٕخذ  افْٚس، ٍٕقس يف فِتٖثر افسٚبَٜ إمؿ ؿهصوفذفؽ ذـر اهلل ظز وجؾ يف ـتٚبف ـثًرا مـ 

َِؿْ }افًيٜ وافًزة مـ شرهؿ، ؿٚل تًٚػ:  َْرضِ  يِف  َيِسُروا َأَؾ ْٕ َُْْٔيُروا ا َْٔػ  َؾ ٚنَ  ـَ ُٜ  ـَ ـَ  َظِٚؿَب ِذي ـْ  افَّ  ِم

ؿْ  ِٓ  [149:يقشػ{ ] َؿبِِْ

دْ }وؿٚل شبحٕٚف:  ََ ٚنَ  َف ؿْ  يِف  ـَ ِٓ ةٌ  َؿَهِه ُويِل  ِظْزَ
َْفَبِٚب  ِٕ ْٕ  [111: يقشػ{ ]ا

 افرــ افثٚفٞ مـ أرـٚن اهلقيٜ افٌِٜ افًربٜٔ:-3

 هلٚ افؼيٍٜ، افْبقيٜ وافسْٜ افُريؿ افَرآن فٌٜ أذف افٌِٚت ظذ اإلضًلق ؾٓل :افٌِٜ افًربٜٔ هل

 .افًَقل ظذ بٔٚهنٚ وشْحر إؾُٚر، ظذ تٖثرهٚ وؿّقة افٍْقس، ظذ شِىٚهنٚ

 إٓ يٍٓؿ وٓ ؾرض، وافسْٜ افُتٚب ؾٓؿ ؾ٘ن واجٛ، ؾرض ومًرؾتٓٚ افديـ، مـ افًربٜٔ افٌِٜو

 .2واجٛ ؾٓق بف إٓ افقاجٛ يتؿ ٓ ومٚ افًربٜٔ، افٌِٜ بٍٓؿ

 :والسؤال

 ـٕٚٝ افٌِٜ افًربٜٔ جزء مـ اهلقيٜ اإلشًلمٜٔ؟ وفمذا يستهًبٓٚ افْٚس؟  فمذا

 هذه بٍٓؿ إٓ افهحٔح افٍٓؿ ؾّٓٓم يُّـ وٓ ملسو هيلع هللا ىلص افْبلشْٜ افُريؿ و افَران فٌٜ ٕهنٚ اْلقاب:

 .وأشٚفٔبٓٚ ؿقاظدهٚ ومًرؾٜ افٌِٜ

 ٜمّٓ ؽر أهنٚ ويرون اهتمم بٌر يف دراشتٓٚ يدخِقن أهنؿاشتهًٚب ـثر مـ افْٚس هلٚ  شبٛو

، وفق اشتنًرٕٚ أن افٌِٜ حٔٚهتؿ يف يستخدم ٓ ٕٕف ٕيرا ٚيستًِّقه فـ وأهنؿ افًٚديٜ حٔٚهتؿ يف

 وظْقان مـ ظْٚويـ جمدٕٚ، افًربٜٔ جزء ٓ يتجزأ مـ هقيتْٚ وأهنٚ مهدر مـ مهٚدر اظتزازٕٚ،

 فتٌرت أحقافْٚ. 

                                                      
 (.14/ 1افُٚمؾ يف افتٚريخ ٓبـ إثر ) 1

 ( بتكف. 527/ 1اؿتوٚء افكاط ادستَٔؿ دخٚفٍٜ أصحٚب اْلحٔؿ ٓبـ تّٜٔٔ) 2
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 ؟!وُهىيتهم يعتزون بذيىهماوظز إلى مىاقف أجذادوا مه الصحابة ميف ماوىا 

بٖخٔف أيب ظزيز بـ ÷ بًد إٓتٓٚء مـ ؽزوة بدر افُزى مر افهحٚيب اْلِٔؾ مهًٛ بـ ظّر 

ُٖخذ أشًرا، مر بف وأحد إٕهٚر يُند يده بٚحلبٚل،  ظّر ، افذي خٚض ادًرـٜ ضد ادسِّغ ؾ

ؾَٚل: مهًٛ فألٕهٚري: ُصدَّ يديؽ بف، ؾ٘ن أمف ذات متٚع، فًِٓٚ تٍديف مْؽ، ؾَٚل أبق ظزيز 

أي  -إٕف -يًْل اشُٝ-ٕخٔف مهًٛ: أهذه وصٚتؽ يب وإٔٚ أخقك؟ ؾَٚل مهًٛ فف:  مــف

 .1ُدوٕؽ أخل -إٕهٚري

وحٚفف إٔف ٓ أخقة بْٔل وبْٔؽ وٓ ٕسٛ مٚ دمٝ ظذ ؽر اإلشًلم، وإٕم تُقن إخقة ظذ 

ِمُْقَن إِْخَقةٌ اإليمن ؿٚل تًٚػ: } ْٗ ُ ََّٕم اْد  [14{ ]احلجرات:  إِ

 . 2إن ادٗمـ فِّٗمـ ـٚفبْٔٚن يند بًوف بًوٚ، وصبؽ أصٚبًف" ملسو هيلع هللا ىلص: "وؿٚل افْبل 

 

إػ افنٚم فٔتسِؿ مٍٚتٔح بٔٝ ادَدس بًد ؾتحف ظع يد افهحٚيب ÷ ر بـ اْلىٚب خرج ظّ 

، ؾٖتقا ظذ خمٚضٜ وظّر ظذ ٕٚؿٜ فف ؾْزل ظْٓٚ وخِع خٍٔف ÷اْلِٔؾ أيب ظبٔدة بـ اْلراح 

، ؾَٚل أبق ظبٔدة: يٚ أمر -مٚء وضغ-ؾقضًٓم ظذ ظٚتَف، وأخذ بزمٚم ٕٚؿتف ؾخٚض هبٚ ادخٚضٜ

تًٍؾ هذا، ختِع خٍٔؽ وتوًٓم ظذ ظٚتَؽ، وتٖخذ بزمٚم ٕٚؿتؽ، وختقض هبٚ  ادٗمْغ إٔٝ

ادخٚضٜ؟ مٚ يرسين أن أهؾ افبِد اشتؼؾقك، ؾَٚل ظّر: "أوه فق ؿٚل  هذا ؽرك يٚ أبٚ ظبٔدة 

، إُٕؿ ـْتؿ أذلَّ افْٚس، وأؿؾَّ افْٚس، وأحَر افْٚس، ؾٖظزـؿ اهلل ملسو هيلع هللا ىلصجًِتف ُٕٚٓ ٕمٜ ُمّد 

 .3 تىِبقا افًز بٌره يذفُؿ اهلل "بٚإلشًلم، ؾّٓم

                                                      
 (. بتكف374/ 3(، وافبدايٜ وافْٓٚيٜ ٓبـ ـثر)646/ 1شرة ابـ هنٚم ) 1

 ÷.(، ظـ أيب مقشك2585(، ومسِؿ)481أخرجف افبخٚري) 2

 (.134/ 1(، ادستدرك ظذ افهحٔحغ فِحٚـؿ )247/ 1ٚئؼ ٓبـ ادبٚرك وافزهد فًْٔؿ بـ محٚد )افزهد وافرؿ 3
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ف  افسّٓل رسوا ظبد اهلل بـ حذاؾٜ جٔنٚ إػ افروم، ؾَٖ ÷ ظّر بـ اْلىٚب أمر ادٗمْغ وجَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص.، ؾذهبقا بف إػ مُِٓؿ، ؾَٚفقا: إن هذا مـ أصحٚب ُمّد ÷

 ؾَٚل: هؾ فؽ أن تتْك، وأظىٔؽ ٕهػ مُِل؟

 متِؽ، ومجٔع مِؽ افًرب مٚ رجًٝ ظـ ديـ ُمّد ضرؾٜ ظغ.ؿٚل: فق أظىٔتْل مجٔع مٚ 

 ؿٚل: إذا أؿتِؽ...ؿٚل: إٔٝ وذاك...ؾٖمر بف، ؾُهِٛ، وؿٚل فِرمٚة: ارمقه ؿريبٚ مـ بدٕف.

َِدر، ؾهٛ ؾٔٓٚ مٚء حتك احسؿٝ، ودظٚ بٖشريـ مـ  وهق يًرض ظِٔف، ويٖبك، ؾٖٕزفف، ودظٚ ب

 ق يًرض ظِٔف افْكإٜٔ، وهق يٖبك، ثؿ بُك.ادسِّغ، ؾٖمر بٖحدمهٚ، ؾٖفَل ؾٔٓٚ، وه

 ؾَٔؾ فِِّؽ: إٕف بُك...ؾيـ إٔف ؿد جزع، ؾَٚل: ردوه.

ثؿ ؿٚل فف: مٚ أبُٚك؟...ؾَٚل: هل ٍٕس واحدة تَِك افسٚظٜ ؾتذهٛ، ؾُْٝ أصتٓل أن يُقن 

 بًدد صًري إٍٔس تَِك يف افْٚر يف اهلل.

 ؾَٚل فف افىٚؽٜٔ: هؾ فؽ أن تَبؾ رأد، وأخع ظْؽ؟

 ؾَٚل فف ظبد اهلل: وظـ مجٔع إشٚرى؟

 ؿٚل: ًٕؿ...ؾَبؾ ظبد اهلل رأشف، وؿِدم بُٕٚشٚرى ظذ ظّر، ؾٖخزه خزه.

 . 1حؼ  ظذ ـؾ مسِؿ أن يَبؾ رأس ابـ حذاؾٜ، وإٔٚ أبدأ، ؾَبؾ رأشف÷: ؾَٚل ظّر 

 امتب ما استفذي مه هذي المىاقف هىا:

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................  

                                                      
 (.14/ 2شر أظًلم افْبًلء فِذهبل) 1
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 اإلمٚم،ظبد اهلل بـ ظّرو بـ افًٚص بـ وائؾ بـ هٚصؿ بـ شًٔد بـ شًد افَرر افسّٓل، 

 .ُمّد أبق صٚحبف، وابـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رشقل صٚحٛ افًٚبد، احلز،

 .مجٚ ظِمملسو هيلع هللا ىلص  افْبل ظـ محؾ وافًّؾ، افًِؿ يف راشخ ومَٚم وؾوٚئؾ، مْٚؿٛ، فف

 .1شْٜ ثًلث وشتغ، وؿٔؾ شْٜ مخس وشتغ، ÷مٚت 

ربؽ يٍٓؿ هذه ادرحِٜ ؾًٓم خٚضًئٚ، ييـ أهنٚ مرحِٜ افُثر مـ افنبٚب يف زمْٕٚٚ إٓ مـ رحؿ 

فًِٛ وادرح وآشتّتٚع وافِٓق، ؽٚؾًلً ظـ ادًْك احلََٔل هلذه ادرحِٜ، افذي هق بْٚء افًّر 

ؿ أشٚس بْٕٔٚف ـٚن فبْٚئف  َُ وتٖشٔس فألصؾ افذي يسر ظذ ـؾ إٕسٚن إػ هنٚيٜ حٔٚتف، ومـ أح

ؾبًض افنبٚب ييـ أن ـِّٜ صٚب  اهندم بْٚئف ظذ رأشف، صًلبٜ ومتٕٜٚ ومـ أمهؾ يف تٖشٔسف

  مًْٚهٚ :

 افْقم وافراحٜ وافُسؾ أو ذب افسجٚئر وادخدرات أو افبحٞ ظـ صحبٜ شٔئٜ  -

أو فًٛ فُِرة ومنٚهدة ادبٚريٚت أو متٚبًٜ إخبٚر وافَْقات افريٚضٜٔ حتك صٚرت افُرة ـٖهنٚ 

ـٌ ُيًبد.   وث

 افنبٚب أن يًُػ ظذ شمع إؽٚين ومتٚبًٜ إحدث مْٓٚ.ومْٓؿ مـ ييـ أن مًْك  -

 ومْٓؿ مـ جًؾ افنبٚب مهٚدؿٜ افنٚب فٍِتٚة وافٍتٚة فِنٚب، وحٛ وظنؼ وؽزل -

أو أن ـِّٜ صٚب مًْٚهٚ أن يتخْٞ افنٚب ؾَِٔبس شِسِٜ يف رؿبتف وإسٔٚٓ وُحِٔٚ ـٚفْسٚء،   -

ثقب  حٔٚئٓٚ...وـؾ هذه مٍٚهٔؿ خٚضئٜ  وتسسجؾ افٍتٚة ؾَتَِبس مًلبس افرجٚل وتْخِع مـ

دًْك افنبٚب، فُـ ادًْك وادٍٓقم احلََٔل دًْك افنبٚب، ؾّٓف وؾىْف ظبد اهلل بـ ظّرو 

                                                      
(، آشتًٔٚب يف مًرؾٜ إصحٚب ٓبـ 197/ 4(، افىبَٚت افُزى ٓبـ شًد )84/ 3إير ترمجتف يف: شر أظًلم افْبًلء فِذهبل ) 1

 (.956/ 3ظبد افز)
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ِ
َٚل َرُشقُل اّللَّ ََ ، َؾ

ٍٜ َِ ُف يِف َفْٔ َِّ ـُ َرأُْتُف  ََ ْرآَن َؾ َُ ُٝ اْف ًْ <إيِن  َأْخَنك َأْن َيُىقَل ملسو هيلع هللا ىلص : ^، ؾَٔقل: مَجَ

َْٔؽ افزَّ  َِ ٍر >.َظ ْٓ ، َؾْٚؿَرأُْه يِف َص  َمُٚن، َوَأْن مَتَؾَّ

ٍة >. يِت َوَصَبٚيِب، َؿَٚل: < َؾْٚؿَرْأُه يِف َظْؼَ ـْ ُؿقَّ ْع ِم
تِ ّْ : َدْظِْل َأْشَت ُٝ ِْ َُ  َؾ

يِت َوَصَبٚيِب، َؿَٚل: < َؾْٚؿَرْأُه يِف َشبٍْع >  ـْ ُؿقَّ تِْع ِم ّْ : َدْظِْل َأْشَت ُٝ  ُؿِْ

 " : ُٝ يِت َوَصبَٚيِب"َدْظِْل َأْشتَ ُؿِْ تِْع ِمـ ُؿقَّ ََٖبك ّْ  .12َؾ

 :أمهٜٔ  مرحِٜ  افنبٚب 

ْٝ بسٗال  مرحِٜ افنبٚب ؿىًٜ مـ افًّر، وهل أهؿ مرحِٜ شٔسٖل ظْٓٚ اإلٕسٚن ، فذفؽ ُخه

ًُقدٍ  بغ يدي اهلل يقم افَٔٚمٜ ، ـِ َمْس ـْ ابْ ـِ آَدَم َيْقَم <َؿَٚل: ملسو هيلع هللا ىلص افَّْبِل   أنَّ ، ÷  َظ َٓ َتُزوُل َؿَدُم اْب

ـْ َصَبٚبِِف ِؾَٔؿ َأْبًلَُه، ِرِه ِؾَٔؿ َأْؾَُْٚه، َوَظ ُّ ـْ ُظ ـْ مَخٍْس، َظ ََٖل َظ ِف َحتَّك ُيْس ـْ ِظِْْد َرب   ِم
ِٜ ََٔٚم
َِ ـَ  اف ـْ َأْي َوَمٚفِِف ِم

َؾ ِؾَٔم َظَِِؿ >. ِّ ُف ، َوَمَٚذا َظ ََ ٍَ َتَسَبُف َوِؾَٔؿ َإْٔ ـْ   3ا

 .رجٚل افٌد، وأمؾ ادستََبؾ، وثروة افقضـ وادجتّع ، وروح إمٜ فنبٚب هؿؾٚ

: َـّ ج ظذ أيديـ افًيمء مـ افرجٚل وافْسٚء،  أمٚ افٍتٔٚت ؾٓ إمٓٚت افهٚحلٚت افًليت يتخرَّ

 ؾّتك صِْحـ صٚر ُمستَبًلً زاهًرا فِّجتّع وفألمٜ.

ًٜ إَذا أَظَددهتٚ  َٛ إْظَراِق                             إمُّ َمْدرَش ًٚ َضٔ ب ًْ  أظَددَت ص

هذه ادرحِٜ مـ افًّر هل أهؿ ادراحؾ فم تتّٔز بف ظـ ؽرهٚ، ومـ مٚذا تًْل مرحِٜ افنبٚب:

 ذفؽ مٚ يع: 

 :افّنبٚب ظْقان افًّر -

                                                      
 (. 346/ 3(، وصححف إفبٚين يف صحٔح ابـ مٚجٜ )1346( وابـ مٚجف )163/ 2رواه أمحد ) 1

ََِْٔؽ   2 ُٝ أؿقم بف ـٚمًل ـؾَّ فِٜٔ. ) َأْن َيُىقَل َظ  ( أي ـْ
ٍٜ َِ َُِّف يِف َفْٔ ـُ َرأُْتُف  ََ ْرآَن( أي حٍيتف. ) َؾ َُ ُٝ اْف ًْ َمُٚن( أي أن تهر صٔخٚ ـبرا )مَجَ  افزَّ

َص يل يفضًٍٔٚ ٓ َٖبك( أي امتْع أن ُيَرخ    تىٔؼ ادداومٜ ظذ هذه افًٚدة. )َوَأْن مَتَؾَّ ( أي يًرض فؽ ادِؾ بسبٛ ادداومٜ ظذ ذفؽ. )ؾ

 (. 446/ 1اْلتؿ ؾٔم دون افسبع. حٚصٜٔ افسْدي ظذ شْـ ابـ مٚجف )

 (.1221/ 2( وحسْف إفبٚين يف صحٔح اْلٚمع )2416رواه افسمذي ) 3
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ِؿ ّـ ظٚش يف صبٚبف ظذ أمر اشتّر ظِٔف، وداوم ظِٔف، إػ أن يٍٚرق افدٕٔٚ ، ؾ  َُ ـْ ِح فذفؽ ـٚن ِم

ِْٔف. َِ  َصَٚب َظ
ٍ
ء َّٛ َظَذ َرْ ـْ َص  افًرب : َم

 بدايٜ افتُِٔػ:  افنبٚب -

ـْ َظِع بـ أيب ضٚفٛ  ÷  َظ
ِ
ِئِؿ َحتَّك  َؿَٚل: <ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّ َرُشقَل اّللَّ ـِ افَّْٚ : َظ

ٍٜ ـْ َثًَلَث ُؿ َظ َِ ََ ُرِؾَع اف

َؾ > َِ ًْ ُتقِه َحتَّك َي ًْ ـِ اَد ، َوَظ َّٛ بِل  َحتَّك َيِن ـِ افهَّ َظ، َوَظ
َِ
  .1َيْسَتْٔ

 : مرحِٜ افَقة وافْنٚطافنبٚب  -

ًٚ، ؾٓق خيرج إػ افدٕٔٚ صٌرًا ضًًٍٔٚ  ٓ يًِؿ  يّر اإلٕسٚن يف حٔٚتف بّراحؾ تتٍٚوت ؿقًة وضًٍ

ًٚ، ويَقى جسّف، وتّْق حقاشف، ويزداد ظًَلً و ًٚ ؾنٔئ ًٚ، ثؿ يُز صٔئ ظًِم، حتك يبِغ أصده، صٔئ

ًة{ ]افروم:  :ؿٚل تًٚػ ًٍْػ ُؿقَّ ِد َض ًْ ـْ َب َؾ ِم ًَ ًٍْػ ُثؿَّ َج ـْ َض ْؿ ِم ُُ ََ َِ ُ افَِّذي َخ  [ 54} اّللَّ

ثؿ مٚ زال اهلل يزيد يف ؿقتف صٔئٚ ؾنٔئٚ  ، ؽٚيٜ افوًػ وظدم افَقة وافَدرةؾٚفىٍؾ يقفد وهق يف

 2حتك بِغ شـ افنبٚب واشتقت ؿقتف وـِّٝ ؿقاه افيٚهرة وافبٚضْٜ.

 بنبٚبؽ:  بٚب ؾسة افًّؾ واإلٕتٚج ؾٚشتّتعافن -

ٌٜ إٓ وإٔٚ  يَقل افًٚمل افُبر أبق إشحٚق افسبًٔل ََِّم مَترُّ يِب فِٔ ََ : يٚ مًَؼ افنبٚب اؽتّْقا َصَبَٚبُؿ ؾ

ُ ظذ ٍٕسف ويَقل : فَْد أ ْت ِشُّْف ـَٚن يَتَحرسَّ ِزَ ـَ  ) يًْل يف ؿٔٚم افِٔؾ (، وفم 
ٍٜ ؿرُأ ؾٔٓٚ أفَػ آي

ل وإين افٔقم أؿقُم يف افهًلِة ) يًْل ؿٔٚم افِٔؾ ( ؾم أؿرُأ إٓ افبَرَة وآَل  ِّ ُٝ وَرقَّ َظيْ ٍْ ًُ َض

 ظّران!.

َػ أبق إشحٚق ظـ افَِٔٚم ؾُٚن ٓ َيَِدُر أْن َيَقَم إػ  وؿٚل ظْف تِّٔذه افًًلء بـ شٚمل افًبدي ًُ : َض

ٍٜ وهق ؿٚئؿٌ  افهًلة حتك ُيَٚم ، ؾ٘ذا أؿٚمقه ؾْٚشَتَتؿَّ ؿٚئًم ؿرَأ أفَػ آي
3. 

 .4تَقل: يٚ مًؼ افنبٚب اظِّقا، ؾٕ٘م افًُّؾ يف افنبٚب وـٕٚٝ حٍهٜ بْٝ شريـ

                                                      
 (.984/ 2( وصححف إفبٚين يف منُٚة ادهٚبٔح )1423( وافسمذي )4443اه أبق داود )رو 1

 (.644تٍسر افسًدي )ص:  2

 (.194افتٓجد وؿٔٚم افِٔؾ ٓبـ أيب افدٕٔٚ )ص:  3

 (.149اؿتوٚء افًِؿ افًّؾ فِخىٔٛ افبٌدادي )ص:  4
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  افنبٚب ؾسة حتهٔؾ افًِقم:  -

َْبَهَٚر ؿٚل تًٚػ :  ْٕ َع َوا ّْ ُؿ افسَّ ُُ َؾ َف ًَ قَن َصًْٔئٚ َوَج ُّ َِ ًْ َٓ َت ْؿ  ُُ
ٚتِ َٓ ـْ ُبُىقِن ُأمَّ ْؿ ِم ُُ ُ َأْخَرَج }َواّللَّ

ُروَن { ]افْحؾ:  ُُ ْؿ َتْن ُُ َِّ ًَ َْؾِئَدَة َف ْٕ  [78َوا

ًٚ، : ذـر اهلل تًٚػ مْتف ظذ ظبٚده يف إخراجف إيٚهؿ مـ بىقن أمٓٚهتؿ ٓ يًِّ يَقل ابـ ـثر قن صٔئ

بًد هذا يرزؿٓؿ افسّع افذي يدرـقن بف إصقات، وإبهٚر افتل حيسقن هبٚ ادرئٔٚت، وإؾئدة 

افتل هبٚ ئّز بغ إصٔٚء ضٚرهٚ وٕٚؾًٓٚ، وهذه افَقى واحلقاس حتهؾ  -وهل افًَقل  -

 :1غ أصدهفإلٕسٚن ظذ افتدريٟ ؿًًِٔل ؿًِٔلً ، ـِم ـز ِزيَد يف شًّف وبكه وظَِف حتك يبِ

ـِ احلَُقْيِرِث  ملسو هيلع هللا ىلصوافنبٚب هؿ افذيـ محِقا افًِؿ ظـ افْبل  ََِْٔمَن َمٚفِِؽ بْ ـْ َأيِب ُش ،  وبٌِقه فِْٚس َظ

ِٚرُبقنَ ملسو هيلع هللا ىلص َؿَٚل: َأَتَْْٔٚ افَّْبِلَّ  ََ ٌٜ ُمَت ـُ َصَبَب ْح َٕ ََِْٚ ،  2َو َْٚ َأْه َْ َّٕٚ اْصَت َـّ َأ ، َؾَي ًٜ َِ ـَ َفْٔ ي َْٚ ِظَْْدُه ِظْؼِ ّْ َؿ َٖ َٚن َؾ ـَ َو

َٚل: < اْرجِ  ََ ٚ َرِحًٔم، َؾ ًَ ْؿ،َرِؾٔ ُُ قا إَِػ َأْهِِٔ ، َوإَِذا  ًُ قيِن ُأَصع  ُّ َم َرَأْيُت ـَ ُِّقا  قُهْؿ َوُمُروُهْؿ، َوَص ُّ  ِ ًَ َؾ

ْؿ >. ـُ َزُ ـْ ْؿ َأ ُُ مَّ ُٗ َٔ
ْؿ، ُثؿَّ فِ ـُ ْؿ َأَحُد ُُ ْن َف ذ  َٗ ُٔ ًَلُة، َؾِْ ِت افهَّ َحرَضَ

3 

 ادجٚهدة فٍِْس وافنٔىٚن:وؿٝ افنبٚب هق وؿٝ  -

ـِ َظِٚمرٍ  َٜ بْ بَ َْ ـْ ُظ  ÷  َظ
ِ
ْٝ َفُف َصبَْقٌة ملسو هيلع هللا ىلص : < ، َؿَٚل : َؿَٚل َرُشقُل اهلل ٚب  َفَْٔس ـَ افنَّ ُٛ ِم َج ًْ َٔ َ َف إِنَّ اّللَّ

ومًْك افهبقة : أي ادٔؾ إػ هقى افٍْس وصٓقاهتٚ ، وهذه هل ضبًٜٔ مرحِٜ افنبٚب ، ؾِم  4>.

ٚ فِنٓقات، ـٚن مـ أظجٛ إمقر افنٚب افذي ُيِِزم ٍَٕسف بٚفىٚظٜ ـٚن افنبٚب داظًٔ  ٚ ؿقيًّ

ِ ف.  ُِّٓؿ اهلل يف ط ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  وآجتٓٚد ؾٔٓٚ، واشتحؼَّ بذفؽ أن يُقن مـ افسبًٜ افذيـ ُيي  َظ

ـِ افَّْبِل  ÷  َٓ طِؾَّ ملسو هيلع هللا ىلص َظ ِ ِف، َيْقَم  ُ يِف طِ ُؿ اّللَّ ُٓ ُِّ
ٌٜ ُييِ ًَ َر مْٓؿ : َوَصٚب   َؿَٚل: < َشبْ ـَ ُُِّف: وَذ

َّٓ طِ َٖ  إِ َن َٕ

ِف >       .5يِف ِظَبَٚدِة َرب 

                                                      
 (.594/ 4تٍسر ابـ ـثر ) 1

 )صببٜ متَٚربقن( مجع صٚب ومًْٚه متَٚربقن يف افسـ.  2

 ( 674( ومسِؿ )6448رواه افبخٚري ) 3

( وحسْف فٌره  صًٔٛ إرٕٗوط  يف حتََٔف فِّسْد 824/ 6( وؿٚل إفبٚين : هذا إشْٚد جٔد، يف افهحٔحٜ )151/ 4رواه أمحد ) 4

(28 /644 ) 

 ( 1431( ومسِؿ )664رواه افبخٚري ) 5
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َٖ يِف ِظبََٚدِة َرب ِف > ظذ مًْٔغ : ومًْك ََٕن  > 

َٖ ( مْذ افهٌر وهق يف افًبٚدة ، ؾٓذا صٚرت افًبٚدة ـٖهنٚ ؽريزة فف ، ؾٖفٍٓٚ  -1 ََٕن  ( 

ًٚ مـ إ  .1يٚم ظـ افًبٚدة تٖثر وحزن فذفؽ وأحبَّٓٚ ، حتك إٕف إذا إَىع يقم

ؽر ضٚظٜ أو مًْٚه : َمـ ـٕٚٝ حسْٚتف وضٚظٚتف يف صبٚبف أـثر مـ شٔئٚت وذٕقب مـ ٕنٖ ظذ  -2

 .2ثؿ ظَبد ربَّف آخر ظّره

 وؿٝ افنبٚب هق افٌّْٜٔ افبٚردة: -

سٍ   ـِ َظبَّٚ ـِ ابْ   َظ
ِ
اْؽَتِْْؿ مَخًْسٚ َؿبَْؾ مَخٍْس: َصَبَٚبَؽ َؿبَْؾ ِهَرِمَؽ،  ملسو هيلع هللا ىلص: <^ َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اّللَّ

ََٔٚتَؽ َؿبَْؾ َمْقتَِؽ >. َؽ، َوَح
ِِ ٌْ ِرَك، َوَؾَراَؽَؽ َؿبَْؾ ُص َْ َؽ، َوِؽََْٚك َؿبَْؾ َؾ ِّ ََ َتَؽ َؿبَْؾ َش   3َوِصحَّ

َّٞ ظذ تدارـٓٚ ؿبؾ ؾقاهتٚ : وذفؽ ٕملسو هيلع هللا ىلص ؾًدَّ رشقل اهلل  ًٜ ، وح ـَ افنبٚب ؽّْٔ ن تِؽ ادرحِٜ زم

 يستىٔع افًبد أن حيّهؾ ؾٔٓٚ مٚ يًجز ظْف بًد ؾقاتف.

ظذ دظقة افنبٚب ٓشتًٌلل تِؽ ادرحِٜ ، إٔف بغ أن افًبد مسٗول ظْٓٚ ملسو هيلع هللا ىلص  ومـ حرص افْبل

  بًْٔٓٚ، فًيؿ صٖهنٚ. 

قدٍ  ًُ ـِ َمْس ـْ ابْ ـِ افَّْبِل  ÷  وَظ ِف َحتَّك  َؿَٚل: <ملسو هيلع هللا ىلص ، َظ ـْ ِظِْْد َرب   ِم
ِٜ ََٔٚم
َِ ـِ آَدَم َيْقَم اف َٓ َتُزوُل َؿَدُم اْب

َتَسَبُف َوؾِ  ـْ ـَ ا ـْ َأْي ـْ َصَبٚبِِف ِؾَٔؿ َأْبًلَُه، َوَمٚفِِف ِم ِرِه ِؾَٔؿ َأْؾَُْٚه، َوَظ ُّ ـْ ُظ ـْ مَخٍْس، َظ ََٖل َظ ُف، ُيْس ََ ٍَ َٔؿ َإْٔ

َؾ ِؾَٔم َظَِِؿ > ِّ  .4َوَمَٚذا َظ

 إصٚرة إػ أمهٔتٓٚ .  وؾٔف مرحِٜ افنبٚبظـ ره ـِف مرة واحدة ثؿ شٗآ خٚصٚ يسٖل ظـ ظّ ؾٓق

  

                                                      
 (.  79/  3ٔح افبخٚري ٓبـ ظثّٔغ ) ذح صح 1

 (. 273/  7ادْتَك ذح ادقضٖ ) إير  2

(، وصححف إفبٚين يف صحٔح 123(، وابـ حجر يف افٌرائٛ ادِتَىٜ مـ مسْد افٍردوس)ص: 341/ 4رواه احلٚـؿ يف ادستدرك ) 3

 (.244/ 1اْلٚمع )

 (.1221/ 2) ( وحسْف إفبٚين يف صحٔح اْلٚمع2416رواه افسمذي ) 4
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ملسو هيلع هللا ىلص


