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 .إىل مشاخينا وعلمائنا جزاهم اهللا عنا كل خري
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إىل مشاخينا وعلمائنا جزاهم اهللا عنا كل خري -

إىل كل اخلارجني يف سبيل اهللا على وجه املعمورة -

إىل كل الدعاة إىل اهللا من خطباء و  -

إىل املدرسني وطالب العلم العاملني -

إىل اآلباء واألمهات املهتمني بإحياء الدين ونشره يف العامل كله -

إىل الشباب املسلم احلريص على نشر دينه -

إىل من حيب اهللا ورسوله -
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة ٤  

ونصلي ونسلم علي خري خلقه 
 :وصفوة أنبيائه ورسله سيدنا حممد صلي اهللا عليه وسلم وبعد

وها حنن نواصل سلسة املنتقى من كالم أهل 
 :  احلادي عشر من السلسلة والذي مسيته

�ي�ضوء�الكتاب�والسنة�وفهم�سلف��مة��ي�ضوء�الكتاب�والسنة�وفهم�سلف��مة�  

  وأقوال�علماء�ومشايخ�التبليغ�والدعوةوأقوال�علماء�ومشايخ�التبليغ�والدعوة

وأقصد بالصفات الست اليت كانت يف حياة أصحاب النيب الكرام، الذين  
فكان القرآن  ،كانت حيام ميدانا عمليا لفهم هذا الدين وتطبيقه على أرض الواقع

حمَمٌد رُسوُل  ����: تعاىل قال
نَـُهْم تـََراُهْم رُكعًا ُسجدًا يـَْبتَـ  ُغوَن بـَيـْ

 السُجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف َفْضًال ّمَن اللِه َوِرْضَواناً ِسيَماُهْم ِىف ُوُجوِهِهْم ّمْن أَثَِر 
اإلِجنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى 

الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 

� 
ونصلي ونسلم علي خري خلقه .. احلمد هللا محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده

وصفوة أنبيائه ورسله سيدنا حممد صلي اهللا عليه وسلم وبعد
وها حنن نواصل سلسة املنتقى من كالم أهل : أخي احلبيب الداعي إيل اهللا

احلادي عشر من السلسلة والذي مسيتهوحنن مع اجلزء .. التبليغ والدعوة 
  الصفات�الست�الصفات�الست�  

�ي�ضوء�الكتاب�والسنة�وفهم�سلف��مة��ي�ضوء�الكتاب�والسنة�وفهم�سلف��مة�

وأقوال�علماء�ومشايخ�التبليغ�والدعوةوأقوال�علماء�ومشايخ�التبليغ�والدعوة

وأقصد بالصفات الست اليت كانت يف حياة أصحاب النيب الكرام، الذين  
كانت حيام ميدانا عمليا لفهم هذا الدين وتطبيقه على أرض الواقع

 .والصحابة يطبقون وجيتهدون ،ينزل والنيب يوضح ويوجه
قالوقد أشاد اهللا حبيام يف آيات عديدة يف القرآن، 

نَـُهْم تـََراُهْم رُكعًا ُسجدًا يـَْبتَـ  َعَلى اْلُكفاِر ُرَمحَآءُ  اللِه َوالِذيَن َمَعُه َأِشدآءُ  بـَيـْ
َفْضًال ّمَن اللِه َوِرْضَواناً ِسيَماُهْم ِىف ُوُجوِهِهْم ّمْن أَثَِر 

اإلِجنيِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى  التـْوَراِة َوَمثـَُلُهْم ِيف 
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احلمد هللا محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده     
وصفوة أنبيائه ورسله سيدنا حممد صلي اهللا عليه وسلم وبعد

أخي احلبيب الداعي إيل اهللا       
التبليغ والدعوة 

وأقصد بالصفات الست اليت كانت يف حياة أصحاب النيب الكرام، الذين       
كانت حيام ميدانا عمليا لفهم هذا الدين وتطبيقه على أرض الواقع

ينزل والنيب يوضح ويوجه
وقد أشاد اهللا حبيام يف آيات عديدة يف القرآن،     

اللِه َوالِذيَن َمَعُه َأِشدآءُ 
َفْضًال ّمَن اللِه َوِرْضَواناً ِسيَماُهْم ِىف ُوُجوِهِهْم ّمْن أَثَِر 

التـْوَراِة َوَمثـَُلُهْم ِيف 



 
 
 

  ٥ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

يَظ ُِِم اْلُكفاَر َوَعَد اللُه الِذيَن ءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ُسوِقِه يـُْعِجُب الزراَع لَِيغِ 
ُهم مْغِفَرًة َوَأْجراً َعِظيماً   .)١(���� الصاحلَِاِت ِمنـْ

 َوالساِبُقوَن اَألوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالِذينَ     ���� :قال تعاىلو      
ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعد اتـبَـُعوُهم بِِإْحَساٍن رِضَي  َهلُْم َجناٍت َجتْرِي َحتْتَـَها  الّلُه َعنـْ
  .)٢(����َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا

َحاد  َال جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر يـَُوادوَن َمنْ     ���� :قال تعاىلو      
أَْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشريَتـَُهْم أُْولَِئَك   للَه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاءُهْم َأْو أَبـَْناءُهمْ ا

ميَاَن َوأَيَدُهم ِبُروٍح مْنُه َويُْدِخُلُهْم َجناٍت َجتِْري َكَتَب ِيف قـُُلوِِمُ  ِمن َحتِْتَها  اْإلِ
ُهْم َوَرُضوااْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرضِ  َعْنُه أُْولَِئَك ِحْزُب اللِه َأَال ِإن  َي اللُه َعنـْ
 .)٣(���� ِحْزَب اللِه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا  يالذِ  مي الِذيَن يـَتِبُعوَن الرُسوَل النِىب األ���� :تعاىل قالو     
َهاُهْم َعِن اْلُمْنَكِر َوحيُِل َهلُُم  التـْوَراِة َواِإلِجنيلِ  ِعنَدُهْم ِيف  يَْأُمُرُهم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأل َكاَنْت   ْغَالَل الِيت الطيَباِت َوُحيَّرُم َعَلْيِهُم اْخلََبِئَث َوَيَضُع َعنـْ

                                                           

 .  ٢٩من�4ية��- فتحسورة�ال )١(

 . 4١٠٠ية��- توبةسورة�ال )٢(

 . ٢٢ية�4 �-جادلة�سورة�ا> )٣(
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أُنزَِل َمَعُه أُْولَِئَك  يْا النوَر الذِ َعَلْيِهْم َفالِذيَن ءاَمُنوْا بِِه َوَعزُروُه َوَنَصُروُه َواتـبـَُعو 
  .)١(�ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 

النِيب َواْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر الِذيَن اتـبَـُعوُه  َلَقد تاَب اهللا َعَلى    ���� :قال تعالىو     
ُهمْ  َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمن بـَْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قـُُلوُب َفرِيقٍ  ِيف  ُمث تَاَب َعَلْيِهْم ِإنُه  منـْ

 َوَعَلى الثالَثَِة الِذيَن ُخلُفوْا َحىت ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اَألْرضُ * ِِْم َرُؤوٌف رِحيٌم 
ِمَن الّلِه ِإال ِإلَْيِه ُمث  ِمبَا َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنُفُسُهْم َوظَنوْا َأن ال َمْلَجأَ 

  .)٢(� الرِحيمُ  َب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوْا ِإن الّلَه ُهَو التـوابُ تَا

 لِْلُفَقَراء اْلُمَهاِجرِيَن الِذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديارِِهْم َوأَْمَواهلِِمْ     ���� :تعاىل قالو     
 *ُهُم الصاِدُقوَن  ْولَِئكَ يـَْبتَـُغوَن َفْضًال مَن اللِه َوِرْضَوانًا َويَنُصُروَن اللَه َوَرُسوَلُه أُ 

ميَاَن ِمن قـَْبِلِهمْ  اَر َواْإلِ ُؤوا الدِذيَن تـَبَـووَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َوَال جيَُِدوَن ِيف  َوالحيُِب
َوَمن  مما أُوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِْم َخَصاَصةٌ  ُصُدورِِهْم َحاَجةً 

  .)٣(� ُشح نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  يُوقَ 

ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللَه َعَلْيِه َفِمنـُْهم     � :تعاىل قالو      
ُلوا تـَْبِديًال  من ن يَنَتِظُر َوَما َبدُهم م َني اللُه الصاِدقِ  لَِيْجزِيَ  *َقَضى َحنَْبُه َوِمنـْ

                                                           

 .  4١٥٧ية��- عرافسورة��  )١(

 .  ١١٧��،١١٨تان�4ي – توبةسورة�ال )٢(

 .  ٨��،٩تان�4ي – حشرسورة�ال )٣(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

َأْو يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإن اللَه َكاَن َغُفورًا  ِبِصْدِقِهْم َويـَُعذَب اْلُمَناِفِقَني ِإن َشاء
 .)١(�    رِحيًما

َوبِاْألَْسَحاِر ُهْم  *َكانُوا قَِليًال مَن اللْيِل َما يـَْهَجُعوَن     ���� :تعاىل قالو      
 .)٢(����    للساِئِل َواْلَمْحُرومِ  َوِيف أَْمَواهلِِْم َحق  * َيْستَـْغِفُرونَ 

َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربـُهْم َخْوفًا  تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهمْ     ���� :قال تعاىلو     
َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس ما ُأْخِفَي َهلُم من قـُرِة َأْعُنيٍ  *يُنِفُقوَن  َوَطَمًعا َوِمما َرَزقْـَناُهمْ 

 .)٣(���� ْعَمُلونَ ِمبَا َكانُوا يَـ  َجَزاء

َ لَُه اْهلَُدى َويـَتِبْع  َوَمن    ����  :تعاىل وقال      ُسوَل ِمن بـَْعِد َما تـَبَـنيُيَشاِقِق الر
رَ   .)٤(����    َمِصريًا َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولِه َما تـََوىل َوُنْصِلِه َجَهنَم َوَساءتْ  َغيـْ

ل مسلم أن يتبعه، هو سبيل واملقصود بسبيل املؤمنني الذي جيب على ك     
َوالساِبُقوَن اَألوُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن     ����  :الصحابة رضي اهللا عنهم، فقال تعاىل

                                                           

 .  ٢٣��،٢٤تان�4ي –حزاب�سورة��  )١(

 .١٩:  ١٧ات��من�4ي –ذاريات�سورة�ال )٢(

 .4١٦��،١٧يتان� –سجدة�سورة�ال )٣(

 . 4١١٥ية��-نساءسورة�ال )٤(
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ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعد  َواألَنَصاِر َوالِذينَ  َهلُْم  اتـبَـُعوُهم بِِإْحَساٍن رِضَي الّلُه َعنـْ
 .)١(����َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  اُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًداَجناٍت َجتْرِي َحتْتَـَها األَنـْهَ 

ة األوىل الطائف ،دح اهللا سبحانه طائفتني من الناسهذه اآلية الكرمية امت يف     
وهم  مدحهم مطلقاً، والطائفة الثانية، وقد جاء السياق يف وهم املهاجرون واألنصار
، اإلتباع: أوهلما ،يدًا بقيدين اثننيدح مق، وقد جاء املالذين اتبعوهم بإحسان

وصف اإلتباع وهو اإلحسان، وهذا دليل واضح على أن املقصود بسبيل : ثانيهما
 .املؤمنني هو سبيل الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم 

فَِإْن آَمُنوْا ِمبِْثِل   ����:  ومما يدلنا أيضًا على وجوب إتباع سبيل الصحابة قوله تعاىل    
َا ُهْم ِيف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم الّلُه َوُهَو َما آَمنُتم بِ  ْوْا َفِإمنِإن تـََولِه فـََقِد اْهَتَدوْا و

 .)٢(����السِميُع اْلَعِليُم 

فقد اهتدوا ،   أي إن كان إميان الناس مثل إميان الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم       
  .فقد ضلوا  إميان الصحابةإن مل يؤمنوا مبثل و 
فعلق املوىل سبحانه وتعاىل اهلداية على متابعة الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم ،      

ُيَشاِقِق الرُسوَل ِمن بـَْعِد  َوَمن{: وقد اتفقت هذه اآلية باملعىن مع اآلية السابقة 
رَ  َ َلُه اْهلَُدى َويـَتِبْع َغيـْ َما تـَبَـني  ِه َما تـََوىلَم َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُولَوُنْصِلِه َجَهن 

) يشاقق ( تطابق اللفظني يف كلتا اآليتني ، فاملتأمل جيد أنه يوجد}َمِصريًا َوَساءتْ 
                                                           

 . 4١٠٠ية��- توبةسورة�ال )١(

 . 4١٣٧ية��- بقرةسورة�ال )٢(
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ان الصحابة رضي اهللا تعاىل فاآلية األوىل بينت أن من خيالف إميانه إمي) اهلدى ( 
، وكذلك اآلية الثانية تبني أن من يتبع اق ، أي يف منازعة للحق، فهو يف شقعنهم

 .ققة احلق خروج عن اهلدىغري سبيل املؤمنني فإمنا هو يف شقاق ، وال ريب أن مشا

من كان مستنا فليسنت مبن قد : "ن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه قالوع    
أبرها قلوبا وأعمقها .. كانوا خري هذه األمة ����مات أولئك أصحاب حممد 

ونقل دينه فتشبهوا  ����قوم اختارهم اهللا لصحبة نبيه .. علما وأقلها تكلفا
كانوا على اهلدى املستقيم واهللا  ����بأخالقهم وطرائقهم فهم أصحاب حممد 

 .رواه أبو نعيم يف احللية"رب الكعبة

وروى اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد اهللا بن مسعود أيضا رضي اهللا عنه أنه     
اد خري قلوب العب ����إن اهللا نظر يف قلوب العباد فوجد قلب حممد : "قال

 ����فابتعثه برسالته مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد  ،فاصطفاه لنفسه
فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه 
فما رأى املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وما رأوا سيئا فهو عند اهللا 

 .رجاله موثقونورواه البزار والطرباين يف الكبري قال اهليثمي و " سيئ

يف الثناء على الصحابة )) إعالم املوقعني((قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل يف     
إم سادات األمة وقدوة األئمة وأعلم الناس بكتاب رم تعاىل : "رضي اهللا عنهم

وسنة نبيهم صلى اهللا عليه وسلم وقد شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل ونسبة من 
إن ما  -إىل أن قال  - ليهم كنسبتهم إليهم يف الفضل والدينبعدهم يف العلم إ
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فال ريب أم كانوا  -إىل أن قال  -انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن حياط به 
أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا وأقرب إىل أن يوفقوا ملا مل نوفق له حنن ملا خصهم 

العلم وسهولة األخذ وحسن اهللا به من توقد األذهان وفصاحة اللسان وسعة 
 . اإلدراك وسرعته وقلة املعارض أو عدمه وحسن القصد وتقوى الرب تعاىل

هذا إىل ما خصوا به من قوى إدراكها وكماله وكثرة املعاون وقلة الصارف وقرب     
     .العهد بنور النبوة والتلقي من تلك املشكاة النبوية

ل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بني وكان الوحي ينزل خالل بيوم وينز     
أظهرهم فمستندهم يف معرفة مراد الرب تعاىل من كالمه ما يشاهدونه من فعل رسوله 

وهديه الذي هو يفصل القرآن ويفسره فكيف يكون أحد من األمة بعدهم أوىل  ����
 ."هذا عني احملال.. بالصواب منهم يف شيء من األشياء

أي بعد  -واملقصود أن أحدا ممن بعدهم)): إعالم املوقعني((أيضا يف لقيم وقال ابن ا    
 .ه.أ. ال يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن مبوافقته -الصحابة

الصفات اليت كان عليها الصحابة الكرام، واليت وهلذا أوردنا يف هذا الكتاب طرفا من     
 .دين الكامل الذي به رضا الرب جل جاللهإذا أتت يف حياة املسلم جاء يف حياته ال

أن ينفعنا ومجيع املسلمني بااللتزام ا، وتطبيقها يف حياتنا العملية  �أسأل اهللا      
                                                   .  ذلك والقادر عليهعلي أرض الواقع، وأن جيعلها حجة لنا ال علينا، فهو ويل 

 أخوكم                                                                
 حممد علي حممد إمام                                                          
������������������������ 
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 الصفات الطيبـــــــــــــة
 

نــذكر منهــا ســت  بصــفات اخلــري كلهــا، ���� إن اهللا عزيــز حكــيم، أعــز أصــحاب النــيب     
صــفات ، علــي ســبيل املثــال، ولــيس احلصــر لــو أتــت فينــا لســهل علينــا أمــر الــدين والــدنيا 

 :وهي
 . ���� اليقني على اهللا، وحسن إتباع النيب )١
 .الصالة ذات اخلشوع واخلضوع )٢

 .العــــلم مـــــــع الذكـــــــــــــــــر )٣

 .اإلكرام وحسن اخللق )٤

 .يف مجيع األقوال واألعمال واألحوال البارزة واخلفية ���� صها هللاتصحيح النية، وإخال )٥
.. وتفريــغ األوقــات وتــوفري النفقــات، ���� وبــذل اجلهــد لــدين اهللا.. ���� الــدعوة�إVــى�هللا )٦

 . ���� واخلروج يف سبيل اهللا

 
 
 
 

****** 
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 مدخل إلى الصفات
 

 لماذا نتذاكر الصفات الست؟ : س
 هذه):  َرِحَمُه اهللا( حممد عمر الباملبوريالشيُخ  قَالَ : حىت تأيت فينا الصفات) ١: ج
عنهم،  تـََعاَىل  اهللا رضياألجالء  وصحابته����  النيبعرفناها عن اليت لصفات اإلميانية ا

من  علينا أن ندعو كل الناسفالصفات الستة،  يفاملشايخ و واختصرت من العلماء 
مشاخينا فمر ليس جديدا ، الصفات، وهذا األ للتحلي ذهبلد وىف كل مكان،  أي

بد لكل  ال اليتذه الصفات الستة  اءواوجهده، حىت ج ���� النيبحياة  يفتفكروا 
 .عنه  مسلم أن يتحلى ا لريضى اهللا تـََعاَىل 

مدارسة ألن .. من خالل مذاكرة الصفات نتمرن ونتدرب عملي علي الدعوة  )٢
نات وتشتمل كل صفة على هذه الصفات هي مبثابة التدريب والتعليم على البيا

 .تحرى الصحيح منهاآيات عديدة وأحاديث نبوية يُ 
�إلياس� )٣ �الشيخ �هللا( قال هذه الصفات إمنا هي كاأللف والباء يف  ):رحمه

 .دعوتنا
يُخ و ) ٤ اَل�الشَّ

َ
  :)َرِحَمُه�هللا(محمد�عمر�ق
ا  ليست من عندنا وليست من جيوبن هي الستة نتكلم عن الصفات عندماحنن     

معرض ذكر قصة موسى عليه  يف كتاب اهللا تـََعاَىل   يف هيكما يظن البعض، بل 
 ���� ،فهذا توحيد 				 ِإنِين أَنَا اللُه َال ِإَلَه ِإال أَنَا : � قال له تـََعاَىل  ، فاهللالسالم

 				 فَاْسَتِمْع ِلَما يُوَحى����  فهنا الصالة ، 				فَاْعُبْدِين َوأَِقِم الصَالَة ِلذِْكرِي
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 ����، فهنا الذكر 				َوَال تَِنَيا ِيف ذِْكرِي ���� :، وقالالوحيبه  يأيت الذيذا هو العلم ه

بـُْهمْ  َفَأْرِسْل َمَعَنا َبِين ِإْسَرائِيَل َوَال تـَُعذ				م لكرامتهم عند اهللا فهنا   فال يعذ

نبياء مجيع األ يففهنا األخالق، وكان اإلخالص  				فـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَيـًنا ����، اإلكرام

اْذَهَبا ِإَىل  ����: وقد شهد اهللا عز وجل هلم ذا ،وكذلك الدعوة وفيها يقول تعاىل
هذه و  قصة موسى عليه السالم ىف سورة طه، يفوهذه الستة   				 ِفْرَعْوَن ِإنُه َطَغى

لتقبل  االستعدادعند اإلنسان  يأيتالصفات الستة ليست كل الدين، بل بسببها 
 .ولية نيابة النبوةئمس الدين والصالحية لتحمل

من يقول أن  ،سفيه سفيه سفيه :أيضا) رحمه�هللا(ويقول�الشيخ�محمد�عمر�) ٥
 .هذه الصفات الست فقط الدين يف

إمنا األركان هي مخسة ، وهذه الصفات الستة ليست أركان الدين  :ويقول�أيضا) ٦
هي مترين  وإمنا هذه الصفات ليست الدين كله بل، فقط وال يقوم مقامها غريها

 .  على القيام بالدين

 ):رحمه�هللا(يقول�الشيخ�إلياس: الصفات�الستة�لعـaج�أمراض��مة) ٧

�هللا( ال إله إال اهللا_  �عdي �التوكل �وحسن �اليقgن لعالج مرض الشرك ): صفة
 .بأنواعه

 لعالج مرض االبتداع، ومرض اتباع): ����  حسن�إتباع�النij( حممد رسول اهللا_ 

 .ارىاليهود والنص
 .لعالج مرض الفواحش واملنكرات :  صفة الصالة ذات اخلشوع واخلضوع_ 
 .لعالج مرض اجلهل : صفة العلم_ 
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 .)١(لعالج مرض الغفلة عن اهللا وأوامره: والذكر_ 
لعالج مرض البخل واحلرص، والتباغض والتحاسد والتناحر، : صفة اإلكرام_ 

 .واألنانية، وكلها أمراض تفرق األمة
 .لعالج مرض الرياء والعجب والسمعة : إلخالص وتصحيح النيةصفة ا_ 
لعالج مرض حب الدنيا والركون إليها، : صفة الدعوة واخلروج يف سبيل اهللا_ 

 .وكراهية املوت
 .هذا العالج حنتاجه يومياو .. هذا العالج حيتاجه مجيع الناسو _ 
�ى�رسالته( يقول�الشيخ�صدر�الدين�عامر��نصاري ) ٨:( 

 :أّسس الشيخ رمحه اهللا تعاىل دعوته على ستة مبادئ     
�الطبية _ �رسول�هللا: " الكلمة �إ�sهللا�محّمد أي اإلميان الكامل باهللا "  �sإله

 .تعاىل، ومبا جاء به رسوله الكرمي صّلى اهللا عليه وسّلم
 .إقامة�الصلوات�_

 .العلم�والذكر _

م� _
ّ
 .إكرام�كّل�مسل

  .xخaص�_
 .بيل�هللا�تعاVىالنفر��ي�س�_

وهو  املقصود؛يضاف إىل هذا الستِة مبدٌأ سابع كعامل مساعد على نيل     

                                                           

�فيأتي�الفهم�)١( �العلم�النور، �فُيضفي�عdي ��ن�الذكر�ينg~�القلب، العلم�والذكر�صفتان�متaزمتان،

 .الصحيح�sستنباط��حكام،�وإ�sالعلم�بدون�ذكر�يصبح�صاحبه�من��ئمة�ا>ضلgن
. 
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 .االهتمام برتك ما ال يعنيه
أركانا أساسية للدين بل _ كما ترون _ وهذه املبادئ الستة ليست كلها     

ئ املبدآن األوالن؛ أي الكلمة الطيبة والصالة من األركان األساسية للدين، واملباد
الباقية إّما من الشروط الالزمة كاإلخالص، وإّما من أهّم الواجبات األدبية والفضائل 

 .اخلُلقية
األخرى واملقصود أّن االهتمام بالركنيني املذكورين مبساعدة املبادئ اخلمسة     
 .وأنفع طريق إىل إدراك الدين والتمسك جبميع أركانه وفضائله أسهل
فراد املشتغلني يف الدعوة طبًقا هلذا الربنامج جيدون يف وتشهد التجارب أّن األ    

 .قلوم شوقًا لتعّلم الدين وإقامة صرحه الكامل
وكيف ال ؟ والبناء يقوم على العقيدة، فبمجرد أن يدرك املرء حقيقة اإلميان باهللا     

يف  ورسوله يندفع إىل تنفيذها يف حياته كلها، فينتهز أول فرصة لتعلم الدين وتطبيقه
حياته اليومية، ويشعر باخلوف واخلشية على تقصريه، وحياول االتصاف جبميع 

الكلمة� أنّ  :الصفات الواردة للمؤمن، وميكننا أن نقول باإلمجال عن هذه املبادئ

ونه ئلتمكني اليقني يف القلب وتذكري املسّلم أنّه ليس خملوقًا ُحرا يف ش الطيبة
أو حماسبة، ولكنه فرد من األفراد السعداء الذين يتصرف فيها كما يشاء دون رقابة 

بطاعة الرّب يف كّل ما صغر وكرب،  لّبوا داعي اهللا تعاىل فآمنوا باهللا ورسوله وتعّهدوا
وم، فال ُيسمح هلم أن ئوأخذوا على أنفسهم حتكيم القانون السماوي يف مجيع ش

وتذّكره الكلمة أّن يسريوا يف األرض سري من ال يهتدي وخيبط فيها خبط عشواء، 
عليه أن يسلك مسلًكا معيّـًنا، وينتهج صراط الذين أنعم اهللا تعاىل عليهم ال صراط 

 .الّضاّلني، ويعمل عمل املسرتشدين ال عمل الّضاّلني، ويعبد ربه عبادة حقيقية
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ليست رياضة بدنية، ولكنها طاعة جامعة ُتطّهر  الصaة وأّن العمل األول وهو     
ّكي أرواحنا وتنهانا عن الفحشاء واملنكر، ويئ يف قلوبنا رغبة وكفاءة نفوسنا وتز 

لصوغ احلياة الكاملة يف املصاغ الديين، فنؤدي هذه العبادة بعزم ويقني، خبشوع 
وخضوع، موقنني بصحة كّل ما ورد فيها من املنافع الدنيوية واألُخروية، وعازمني 

حركات وسكنات مثل ما يقوم به عبدة  على نيل كل تلك املنافع، وال نعتربها حمض
 .األوثان واألفالك

وبعد أّن أقّر العبد بالعبودية، وتذوقها بالصالة، اشتاق طبًعا ملعرفة الدين وتقوية     
إميانه بذكر اهللا تعاىل، فيتعّلم الدين مع اهتمامه بذكر اهللا تعاىل، وكّلما امك العبد 

يعة وتقّوى يف إميانه ويقينه، ويتدرّج يف اشتغاله يف العلم والذكر ازدادت عالقته بالشر 
شيًئا فشيًئا حىت يألف اتّباع احلكم الشرعي يف كّل عمل و شغل، وال يأيت بشغل إالّ 

مواضع نفقته ( إذا تأّكد ِمْن جوازه، بل من الثواب عليه، فيكون مكسبه ومصرفه 
 .طبًقا للشريعة ومنامه ويقظته) للمال املكتسب 

آمن العبد بربّه واعرتف بعظمته وكربيائه، وأقام الصالة على وجهها وإذا      
املطلوب، وأحاط حياته بذكر اهللا تعاىل وعزم على معرفة ما ال يعرفه، وعلى تعليم ما 
يعلمه من علوم الدين، فهو جبانب تذّوقه حالوة اإلميان يُدرك مغزى كونه خليفة اهللا 

األلفاظ اليت اختلف فيها العلماء، كما لفظ خليفة اهللا تعاىل من ( يف األرض 
ي�جاعل��ي��رض�خليفة(  اختلفوا يف تفسري قوله تعاىل

ّ
ويُدرك األمانة اليت )  إن

 .األمانة اليت تفادى من محلها السماء واألرض... حيملها يف هذا العامل
حة أّن العبد مبجّرد التعرف على العقيدة اإلميانية الصحي: وأقول بعبارة أوضح     

يتعرف على منزلة كّل مسّلم، ويتجّلى له بأنّه ليس هو الوحيد الذي يتمتع ذه 
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املكانة الروحية، بل يشاركه يف محل هذه الرسالة واالستمتاع ذه األمانة كّل مسّلم 
ممّا يُوجب عليه أن حيرتمه مهما ساءت حالته الدينية، ومهما احنط مستواه الديين، 

 .عليه من حقوق لكل مسّلموعليه أن يؤّدي ما جيب 
وكّل عمل يذهب سدى دون جدوى ما مل نكن فيه خملصني مبتغني فيه وجه     

اهللا تعاىل، فإّن العبد إذا قام بعمل ما، مهما َحُسَن، ومل يبتغ رضا اهللا تعاىل فلن 
يصل إىل السعادة ال يف هذا العامل وال يف العامل اآليت، فإّن الرياء شرك أصغر، ولن 

املشرك أبًدا، فال بّد أن ال يقصد بأعماله إال وجه اهللا تعاىل، ويواصل حماسبة  يفلح
نفسه يف قيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه ويقظته، وعن مجيع حركاته وسكناته، 
ويستحضر يف كّل وقت أّن عليه مهيمًنا يعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه 

 .من حبل الوريد
من املطامع الدنيوية هان عليه ما هان على األنبياء  وإذا استخلص قلبه    

واملرسلني، واستطاع أّن يؤّدي كّل واجبه، سواًء كان حنو ربّه أو حنو عباده على 
الوجه املطلوب الذي ترتتب عليه الثمار النافعة، فإّن اهللا تعاىل ال ينظر إىل أجسامنا 

 .وصورنا، ولكّنه ينظر إىل قلوبنا
دئ اخلمسة املذكورة حبياة الفرد الذاتية، ويُدرك كّل من أويت البصرية وتتعلق املبا    

أّا حتيط حبياته اليومية، وأّا ترتقي بالفرد إىل احلياة املثالية، على أّن كّل جزء من 
اتمع منقسم إىل أقسام شّىت، فهنا قارات وبلدان ومدن، ويف كّل منها بيئات 

منعزٌل _ على كونه جزء من اتمع _ دنا أّن كّل فرد خمتلفة، فإذا أمعّنا الّنظر وج
يفّكر _ مثال _ بذاته عن أخيه، وتتأثّر حياتنا بالظروف اليت ختتص ببيئته، فالتاجر 

حصادها، والصانع يفّكر يف والفّالح يفّكر يف أرضه وحرثها و وا، ئيف جتارته وش
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ره حدود بيئته وهو صناعته ومشاكلها، وهكذا جند كّل فرد ال يكاد يعدو بفك
 .بالطبع متأثر بظروفه اليت ال تسمح له أن يندمج يف اتمع الديين اندماجا حقيقًيا

ومن هنا يتحّتم على كّل مسّلم أن يتخّلص من أعباء بيئته لبعض الوقت حىت      
جيد عقله فرصة إلدراك الغاية العظمى، فيذوق حالوة اإلميان، ويتعرف على الروح 

 .احلقيقةاإلسالمية 
واملبدأ السابع أّي ترك ما ال يعنيه يصون احلياة عن األباطيل واملزخرفات،      

ولنأخذ يف الصفحات التالية هذه املبادئ الستة، وننظر باإلمجال ما هلا من أمهية 
 .ه.أ.وتأثري يف حياتنا

�أبو�بكر�الجزائري�) ٩ �النبوي�) حفظه�هللا(ويقول�الشيخ �الحرم ا>درس��ي

احلال الداعية إىل إنشاء  ):القول�البليغ��ي�جماعة�التبليغ( �ي�رسالته��الشريف
ظروفا ، ثر من نفع أو ضر أذات ، ذي بال وحال لأن لكل عم مجاعة التبليغ

غلب أاإلسالم يف  وكان ذلك ما حل بأمة، ومالبسات تستدعي وجوده وظهوره
 . وفساد وشر، ديارها من جهل وفسق

تكاد أن تكون تامة يف  ، اجلاهلية األوىل حماكاة حتاكىاألمر الذي أصبحت      
ضالل يف العقول ومرض يف ، جهل بالعبادة، العقيدة كثري من البالد أا فساد يف

، خذ املسلمون يعودونأويف اهلند خاصة حيث ، عامة يف البالد اإلسالمية، النفوس
  .يةوشرائعه إىل الوثنية اهلند وك ملا أصام من اجلهل باإلسالم

التبليغ رجاء أن تنقذ من شاء اهللا  ويف هذه الظروف احلالكة نشأت مجاعة     
، ويكمل ويسعد، فيعلم ويعمل فينجو من اجلهل باإلسالم والبعد عن شرائعه، أنقذه

  . باإلسالم والعمل بشرائعه ظاهرا وباطنا إذ ال جناة وال إكمال وال إسعاد بغري العلم
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من وسيلة  ةمتعرضا هللك أو ينجي، ن أراد أن ينقذ غريقانه ال بد ملأنظرا و      
جناء من أراد إالغرق أو  متكنه بإذن اهللا تعاىل من إنقاذ من أراد إنقاذه من، صاحلة

 . تهجناته من هلك
التبليغ لإلنقاذ املطلوب يف وسط  فما هي وسيلة مجاعة ،كذلكفإذا كان األمر       

 .جل أهله غرقى أو هلكى ؟
حيسن أن نلقي نظرة على اتمع ، بالذكر والبيان أن نعرض للوسيلةقبل     

، أا قبور تعبد ، ومشاال وجنوبا ، شرقا وغربا  اإلسالمي يف دياره وحاله متشاة
 .الفرائض والسنن وغشيان احملارم واملآمث فسق عام برتك، أعياد جاهلية تقام 

جد مع ترك الصالة واالنغماس يف فإا تو  ،أما اآلداب اإلسالمية واألخالق     
تدخل املسجد يف احلواضر فال جتد  نكإ، واجلهل بالفرائض والواجبات، الشهوات 

يف املقاهي واملالهي  إمد ؟ البال وأين مسلمو ،إال طاعنا يف السن قد لفظته احلياة
 . ويسخرون كأم ال يؤمنون واألسواق وجمالس الباطل ومقاعد السوء يضحكون

اجلهل وتستبد به األهواء وتعرم  يف هذا اتمع الذي تسوده الغفلة ويتحكم فيه     
لياس بالذات أن إحممد  على مؤسس مجاعة التبليغ وهو الشيخ، فيه الشهوات

والظلم والفسق  يبحث عن وسيلة مالئمة للوضع اخلطري متكنه من إنقاذ غرقى اجلهل
ا خلقا ال  فأنقذ اهللا تعاىل، ناجحة  وهداه ربه عز وجل إىل وسيلة نافعة، والشرك 

باإلسالم إىل  ومن ظلمة اجلهل، أنقذهم من ضعف اإلميان إىل قوته ، حيصون عددا 
إىل طاعة  ومن الفسوق والعصيان، ومن ضياع الغفلة إىل حصانة الذكر ، نور معرفته

 .الرمحن
      لياس إعبده حممد  اواآلن إىل بيان وسيلة مجاعة التبليغ اليت هدى اهللا تعاىل )
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هي ذي  وها ،فأنتجت اخلري الكثري، إىل وضعها ووفقه للعمل ا ) رحمه�هللا�تعاVى
الختصاره  وذلك، متمثلة يف منهج تربوي حكيم مل ير يف املناهج الرتبوية نظريه 

 مواد تسمى بالصفات الست، نهج عجب إذ مل تتجاوز مواده الستنه مإ، ومشوله
 :وهي

 أو �،هللا�sاله�إ�s ادة أنحتقيق شه_  
ً
تعاىل  بعبادة اهللا وذلك: رسول�هللا�ن�محمدا

 . وضروب الطاعات والقربات من أنواع العبادات ���� وحده مبا جاء به رسول اهللا
بأدائها مستوفاة األركان  ة،أي إقامة الصال :واخلضوعالصالة ذات اخلشوع _

تثمر ما شرعت له  الذي ال والتأكيد على اخلشوع فيها إذ هو روحها، والواجبات
 . من النهى عن الفحشاء واملنكر إال به

ما تهم صالم عن الفحشاء واملنكر لفقدها اخلشوع  كثر املصلنيأن أللعلم ب    
 .تعاىلواخلضوع فيها هللا 

 وهو املراد من كلمة، تعلم الضروري من العلم والعمل به أي  :رالذكالعلم مع _ 
 والعياذ باهللا من، والعلم بدون عمل إعراض ونسيان ،ذكرلم أن العمل بالع ،الذكر

 . ودعوة ال يستجاب هلا ،ينفععلم ال 
 أصبحاملسلم الذي فقد منذ زمن طويل حيث  واملراد به رد اعتبار: إكرام املسلم_ 

ويسلب ماله وينتهك عرضه فيزين  عدوا ألخيه املسلم يضرب جسمه ويزهق روحه
 . ويف ديار املسلمني بأمه وأخته وعمته وخالته

 وإسداء اجلميل يف، إن إكرام املسلم احرتامه وتقديره وذلك بكف األذى عنه    
 . حدود الوسع والطاقة البشرية

 .والنادر ال حكم له، وندر وقد فقد هذا املسلمون منذ عصور عديدة إال ما قل    
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 تعاىل فال يعتقد بعمله كله وجه اهللا واملراد بذلك أن ينوي املسلم :ةالنيتصحيح _
وهو اإلخالص الذي جاء به  ،تعاىل وال يقول وال يعمل إال طالبا بذلك مرضاة اهللا

 . الكتاب وقررته السنة
 . عز وجلتعاىل واخلروج يف سبيلها وهي سبيل اهللا  الدعوة إىل اهللا _

ل بطاعته دعوة الناس إىل اإلميان باهللا والعم، تعاىل أن املراد من الدعوة إىل اهللاو     
الدنيا ( والسنة ليكمل العبد ويسعد يف احلياتني وطاعة رسوله املبنية يف الكتاب

 .)واآلخرة
 :الدعوية كيفية استعمال املبلغني وسيلتهم_ 
الحيتها والتحقق من جدواها بعد وضع تلك الوسيلة والتأكد من ص إم    
ا من حيز العلم النظري  حبثوا عن طريق الستعماهلا وكيفية تنفيذها للخروج ،ونفعه
 فاهتدوا بتوفيق من اهللا تعاىل إىل الطريق اآليت املتمثل فيما دون، التطبيق العملي  إىل

 . املسجد وهو املنطلق األول للدعوة  : باألرقام التالية
الذي ما نزل بديار بين عوف بقباء  ���� الدعاة وأمامهم حممد امتثاال بسيد إم    
وما أن بركت ناقته حبي أخواله من بين النجار حىت ، جد قباءلدعوته مس بينحىت 

أي مجاعة التبليغ املسجد منطلقا لدعوم ، اعتمدوا، وبناه لدعوته اختط مسجده
من املسجد خترج وتعود إليه وأطلقوا على املسجد ، إىل املسجد فهي من املسجد

      . عافوافق واق، تفاؤال "  )١(مسجد النور"  الذي يعدونه لدعوم
 ،العلمإذ فيها يتعلم  ،وإشعاعاتهالنور  إذ املساجد يف اإلسالم هي حمطات    

 .وجلودعاء وتالوة لكتاب اهللا عز  وتزكى األرواح بالعبادات من صالة وذكر
                                                           

 .  عمل�التبليغ�والدعوة�با>دينة�ا>نورةوهو�ا>سجد�الذي�أقيم��ي��)١(



 
 
 

  ٢٢ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

يوحى به املسجد من الصمت  وذب األخالق ملا، وباملساجد تكتسب اآلداب    
 . ثوب والدن معاوطهارة الروح ونظافة ال، وحسن السمت

عن قواعد اإلسالم  وضع املبلغون الصفات الست بدالً  قد :وقال املخالفون    
 .  اخلمس وأركان اإلميان الستة

وسوء ظن قبيح، فهل وضع يف منهج تربوي إصالحي  هذا واهللا متجن: ونقول    
كانه ، ة اإلسالم برتك قواعده وإمهال أر ادحم لتطبيقها والدعوة على مقتضاها يعترب

  عنها بغريها ؟ واالستعاضة
تقوم على اإلميان باهللا ولقائه ودينه، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ،  فهل دعوة    

 . لقول والعملاالفاضلة ، والنية الصادقة يف  واألخالق
 ."أصحاا استبدلوها بقواعد اإلسالم وأركانه  إن  !يقال فيها يا عباد اهللا     
يرضى به من ينتسب إىل سلف األمة وصدرها  ا تان عظيم، كيفاللهم إن هذ    

  . ه.أ الصاحل
وبعد أن عرضت لك يا أخي الكرمي بفضل اهللا تعاىل أقوال العلماء واملشايخ ) ١٠

�: يف هذه املسألة، خنلص لآليت �إلياسأننا �الشيخ �هللا( نجد مساها ):  رحمه
األركان ست، ) تانا وزورا ( الصفات الست ، ومل يسميها كما مساها املخالفون

فالكلمة : بل هي من صميم الدين) رمحه اهللا( وهي ليست من أم رأس الشيخ 
�رسول�هللا( الطيبة �إ�sهللا�محمد هي الركن األول يف اإلسالم واليت ال )  �sإله

يصح اإلسالم إال ا، فإذا قمنا ا ومترنا عليها حىت تأيت حقيقتها يف قلوبنا، فال 
أحدا غريه ، وال نسأل اه، وال خناف إال منه، وال نرجو غريه، وال حنب سو  نعبد

سواه، وال نعتمد إال عليه وال نستعني إال به، وال نتيقن إال عليه، وقمنا بدعوة الناس 
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 !!!.فال أدري مل عاب املخالفون علينا؟ هل دعونا لغري اهللا؟.. إىل ذلك
وال�ـــــ�s�iيصـــــح�xيمـــــان�) ل�هللا�محمـــــد�رســـــو ( والشـــــطر�الثـــــاني�مـــــن�الكلمـــــة�����

نَـٌة َأْو ����: واليقgن�إ���sا،�قال�تعاVى فـَْلَيْحـَذِر الـِذيَن ُخيَـالُِفوَن َعـْن أَْمـرِِه َأْن ُتِصـيبَـُهْم ِفتـْ
ِــيمٌ  ومــا كــان ملــؤمٍن وال مؤمنــٍة إذا قضــى اهللا ����: تعــاVىوقــال��.) ١( ����ُيِصــيبَـُهْم َعــَذاٌب أَل

اخلِيَــَرُة مـن أمـرِهم ومـن يَعـِص اهللا ورسـوَلُه فقـد ضـل ضـالًال  ورُسولُُه أمراً أن يكـوَن هلـمُ 
َمـْن َعِمـَل َعَمـًال لَـْيَس  :" أنه قال ���� عائشة رضي اهللا عنها عن النيبوعن .)٢( ����مبيناً 

 متفق عليه "َعَلْيِه أَْمرنَا فـَُهَو َرد. 
ل أو فعل أو واقتدينا بكل ما جاء به، من قو  ���� فإذا قمنا بامتثال أمر  الرسول     

������ تقرير أو صفة، وحتركنا يف أرض اهللا ندعو الناس لطاعة الرسول أمره، وامتثال
واإلقتداء به يف كل شئون احلياة، وترك حياة األغيار من اليهود والنصارى واوس 

عن السبيل،  قام املخالفون بإلقاء الشبه أمام الناس ليصدوهم.. واملشركني وغريهم
 .اهللا حممد رسول اهللا ركن ركني من دين اإلسالمأليست ال إله إال 

�الثانية������ �الصفة �: وكذلك �والخضوع �الخشوع �ذات أليست الركن الصaة
الثاين من أركان اإلسالم، واليت قد ضاعت من حياة املسلمني، وقد جاء يف 

لينقضن عرى اإلسالم عروة  :"قال ���� عن أيب أمامة الباهلي عن رسول اهللا: احلديث

                                                           

 . 4٦٣ية��– نور سورة�ال )١(

 . 4٣٦ية��– �حزابسورة� )٢(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس باليت تليها وأوهلن نقضا احلكم وآخرهن عروة
 .)١(" الصالة
فالصالة آخر شيء يضيع يف حياة املسلم فإذا ضاعت الصالة يف حياة املسلم      

إال من رحم ( فماذا بقي من دينه، وقد قطع الصلة بربه، وحىت الذين يصلون يقفون 
 : بأبدام وقلوم يف مشاغلهم، كما جاء يف احلديثيف الصالة بني يدي اهللا) ريب 

اخلشوع وآخر ما  أول ما تفقدون من دينكم  :اهللا تعاىل عنه قال رضيعن حذيفة 
النساء وهن  وليصلني  ،تفقدون من دينكم الصالة ولتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة
بالنعل ال  وحذو النعل.)٢(حيض ولتسلكن طريق من كان قبلك حذو القذة بالقذة 

                                                           

. ٥٠٧٥: الصفحة�أو�الرقم�-صحيح�الجامع�: ا>صدر�-�لباني�: أبو�أمامة�الباهdي�ا>حدث: الراوي )١(

 .صحيح :خaصة�حكم�ا>حدث

: قال�رسول�هللا�صdى�هللا�عليه�وسلم: �عنه�قالوى�الشيخان�عن�أبي�سعيد�الخدري�ر����هللاور  )٢(

قلنا�يا�" لتتبعن�س�ن�من�كان�قبلكم�حذو�القذة�بالقذة�ح���لو�دخلوا�جحر�ضب�خرب�لدخلتموه"

  .)فمن؟�: رسول�هللا�ال��ود�والنصارى؟�قال

�بذراعش¡~ا�بش¡~�وذر (،)حذو�النعل�بالنعل( ،)حذو�القذة�بالقذة�( وهذا�التشبيه��ي�ا>تابعة�    
ً
كل�) اعا

كناية�عن�شدة�ا>وافقة�لهم��ي�ا>خالفات�وا>عا§��s�iالكفر،�والقذة�بالضم�¦ي�ريش�هذه��لفاظ�

ثم�إن�هذا�اللفظ�خ¡~�معناه�الن©�iعن�اتباعهم�وعن�¨لتفات�إVى�. السهم�وهو�دال�عdى�كمال�ا>تابعة

�و  �نسخت�الشرائع، ���ر��نوار�وشرعته �قد �نوره ��ن �جحر�ضب�: "قولهغx�~gسaم �لو�دخلوا ح��

 . مبالغة��ي�¨تباع�لهم" لدخلتموه

�إVى�جنب�بعض�هل�) حذو�القذة�بالقذة(  القذة�¦ي�ريشة�السهم،�وإذا�جئت�بريش�السهم�وجعل°�ا

لتتبعن�( مثل�الريشة،�والريشة�متماثلة�ومتطابقة�ف: يع´i) حذو�القذة�بالقذة(تفرق�بي�²ا؟�بgن�الريش�

مثل�ريشة�السهم�والريشة��خرى،�مع´��ذلك�أن�كل�: يع´i) حذو�القذة�بالقذةس�ن�من�كان�قبلكم�

 .فعلونه�فع�aمطابقا�تماما،�هل�يوجد�¶�iء�أو�ضح�من�هذا؟ت¶�iء�يفعلونه�

�يقول       �يزيد��مر�تأكيد�ووضوحا �جحر�ضب�لدخلتموه: (أيضا �لو�دخلوا وجحر�الضب�كما�) ح��

و�يمتاز�عن�بقية�الجحور�الحيوانات�الزواحف�أنه�متلون�يعرفه�أهل�البادية�وغg~هم�جحر�الضب�ه

 . ومتعرج�أك¹~�من�التواء�وإVى�أك¹~�من�جهة
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

حىت تبقى فرقتان من فرق كثرية فتقول إحدامها ما بال  خيطئنكمختطئون طريقهم وال  
َوأَِقِم الصالََة   {الصلوات اخلمس لقد ضل من كان قبلنا إمنا قال اهللا تبارك وتعاىل 

 } َئاِت َذِلَك ذِْكَرى لِلذاِكرِينَ اللْيِل ِإن احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ السـي  َطَريفَِ النـَهاِر َوزَُلًفا منَ 
ال تصلوا إال ثالثا وتقول األخرى إميان املؤمنني باهللا كإميان املالئكة ما فينا .)١(
 .)٢(كافر وال منافق حق على اهللا أن حيشرمها مع الدجال 

َنَما َحنُْن   :لعن ُجبَـْريِ ْبِن نـَُفْريٍ، َعْن َعْوِف ْبِن َماِلٍك رضي اهللا عنه، أَنُه قَاو      بـَيـْ
: ُجُلوٌس ِعْنَد َرُسوِل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم، َذاَت يـَْوٍم، فـََنظََر ِيف السَماِء، ُمث قَالَ 

أَيـُْرَفُع : َهَذا أََواُن اْلِعْلِم َأْن يـُْرَفَع، فـََقاَل َلُه َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر، يـَُقاُل َلُه زِيَاُد ْبُن لَِبيدٍ 

                                                                                                                                                                       

مع´��ذلك�أ¼�م�ح���لو�فعلوا�أمورا�وعرة�وأمورا�سيئة�للغاية�وملتوية�أيضا�تفعلون�مثلهم؛�بل�جاء�    

يفعل�بأمه�لوجد��ي��ح���لو�وجد�ف��م�من: (�ي�بعض�روايات�الحديث�عند�ال¿~مذي�أو�حديث�آخر�قال

 =).هذه��مة

شبه� :مختصرا�)لسان�العرب(و�ي��=     
َ
مته�أ

ُ
نتم�يع´�iأ

َ
نه�صdى�هللا�عليه�وسلم�قال�أ

َ
و�ي�الحديث�أ

ة�يع´�iكما�تقّدر�كل�واحدة�م�²ن�عdى�صاحب°�ا�
َّ
ة�بالُقذ

َّ
َو�الُقذ

ْ
مم�بب´�iِإسرائيل�تتبعون�آثارهم�ِحذ

ُ
�

ُ¡نَّ 
َ
�حديث�آخر�ل¿~ك �و�ي ��وتقطع

ً
aيضرب�مث�~gث

َ
�قال�ابن�� ة

َّ
�بالُقذ ة

َّ
س�ن�من�كان�قبلكم�حذو�الُقذ

�بكسر�
ُ
ة
َّ
�واِ>َقذ

ُّ
�ومجموعة�واِ>َقذ �ي�الحديث�مفردة� للشيئgن�يستويان�و�sيتفاوتان�وقد�تكرر�ذكرها

�من�كل�¶�iء�
ُ
ة
َ
�منه�وقيل�الُقذاذ

َّ
ذ
ُ
�ما�ق

ُ
ة
َ
اذ
َ
�به�الريش�كالسكgن�ونحوه�والُقذ

ُّ
ذ
ُ
ما�قطع�منه�ا>يم�ما�ق

ع�من�
َ
طراف�الذهب�والحذاذات�الِقط

َ
ذاذاٍت�وُخذاذاٍت�فالُقذاذات�القطع�الصغار�تقطع�من�أ

ُ
وِإن�Vي�ق

�ورجل�مقذوذ�مقصص�
ً
ذ�تقذيذا ِ

ّ
ذ
ُ
ٌن�وقيل�كل�ما�زين�فقد�ق �الشعر�ومقذوذ�ُمَزيَّ

ُ
ذ
َّ
الفضة�ورجل�ُمَقذ

�و  �هللا�عليه �صdى ijالن� ن
َ
�أ �الحديث �و�ي �كله صاصه

ُ
�ق �حواVي �فقال�شعره �ذكر�الخوارج �حgن سلم

 
ً
َيرى�شيئا

َ
ِذ�سهمه�فتمارى�أ

َ
ذ
ُ
ِة�ثم�نظر��ي�ق ِميَّ  .يمرقون�من�الدين�كما�يمُرُق�السهُم�من�الرَّ

 . 4١١٤ية�_ سورة�هود� )١(

من�طريق�عبد� (٨٥٨١( والحاكم��ي�ا>ستدرك�) ١٥١( �ثر���ذا�التمام�رواه�ابن�وضاح��ي�البدع� )٢(

كرمة�بن�عمار�قال�حدث´�iحميد�أبو�عبد�هللا�حدث´�iعبد�العزيز�ابن�أÊي�الرحمن�بن�مهدي�عن�ع

 ......قال�حذيفة�:حذيفة�قال
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ا َرُسوَل اِهللا، َوِفيَنا ِكَتاُب اِهللا، َوَقْد َعلْمَناُه أَبـَْناَءنَا َوِنَساَءنَا؟ فـََقاَل َرُسوُل اِهللا اْلِعْلُم يَ 
ِإْن ُكْنُت َألظُنَك ِمْن أَفْـَقِه َأْهِل اْلَمِديَنِة، ُمث ذََكَر َضالََلَة أَْهِل اْلِكَتابـَْنيِ، " : ����

 ." َتاِب اِهللا، َعز َوَجل َوِعْنَدُمهَا َما ِعْنَدُمهَا ِمْن كِ 

ثَُه َهَذا احلَِْديَث، َعْن َعْوِف      ى، َفَحداَد ْبَن أَْوٍس بِاْلُمَصل ُر ْبُن نـَُفْريٍ َشد فـََلِقَي ُجبَـيـْ
َال : قـُْلتُ : َوَهْل َتْدرِي َما َرْفُع اْلِعْلِم؟ قَالَ : َصَدَق َعْوٌف، ُمث قَالَ : ْبِن َماِلٍك، فـََقالَ 

الَ : قـُْلتُ : َوَهْل َتْدرِي َأي اْلِعْلِم أَوُل َأْن يـُْرَفَع؟ قَالَ : َذَهاُب َأْوِعَيِتِه، قَالَ : ي، قَالَ أَْدرِ 
     .)١( اْخلُُشوُع، َحىت َال َتَكاد تـََرى ِخاَشًعا :أَْدرِى، قَالَ 

مع أال تس: فلقيُت عبادة بن الّصامت فقلت له: ويف لفظ رواه احلاكم قال جبري    
صدق أبو الدرداء إن شئت : ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ وأخربته بالذي قال

اخلشوع ؛ يوشك أن تدخل مسجد اجلماعة : ألحدثك بأّول علم يرفع من الناس
 .فال ترى فيه رجال خاشعا

فنحاول أن حنسن صالتنا ونصلي باخلشوع واخلضوع ونتمرن على ذلك بكثرة      
الة ذات اخلشوع واخلضوع هللا رب العاملني، ونوجه الناس التطوع، وندعو الناس، للص

فهل .. وكذلك أنفسنا فمن كانت له حاجة فليصل ويقرتب من ربه ويسأله حاجته
 .يف ذلك عيب

                                                           

اِري "و) ٢٤٤٩٠(٦/٢٦أخرجه�أحمد�)١(
َ
سائي"و�٤٢" خلق�أفعال�العباد"�ي�" الُبخ

َّ
�٥٨٧٩الك¡~ى "�ي�" الن

�ي�صحيح�الجامع�٢٥٦٩: انظر�حديث�رقم� . 
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

أما عن صفة العلم والذكر فلهما أمهيتان كبريتان يف اإلسالم فأما األويل فال      
هَ [يعرف اهللا إال ا،

َ
�إل
َ
sُه� نَّ

َ
�أ ْم

َ
اْعل

َ
�هللاُ �ف

َّ
sا تعرف مراد  )١( ]ِإا، و وال يعبد إال

) الذكر صفة(اهللا منك يف كل حال، وكيف تؤدي مراد اهللا منك مبا شرع اهللا، والثانية
فما أمجل هاتني .. جتعل العبد يف معية اهللا تعاىل، وخترجه من الكرب ومن النفاق

 .الصفتني لو حتلني ما
فقد يندرج حتتهما ثالثة !! اخللق، فما أمجلهما؟وأما صفة اإلكرام وحسن      

أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه : اإلميانيات والعقائد( أمخاس الدين، ألن الدين يشمل
واليوم اآلخر والقدر خريه وشره من اهللا تعاىل، والعبادات، واملعامالت، واملعاشرات، 

( نية وهي أهم العباداتفالصفة األوىل تشمل اإلميانيات، والصفة الثا) واألخالق
 ).تشمل املعامالت واملعاشرات واألخالق: ( والصفة الرابعة اإلكرام).. الصالة 
وبالصفة .. اإلخالص والذي ال يقبل عبودية العبد إال به: والصفة اخلامسة    

 .ننشر عبودية اهللا تعاىل يف األرض: السادسة الدعوة
اس يقومون ذه األركان لعدم وجود أما الصوم والزكاة واحلج فليس كل الن    

 .فمن قوي عنده الركن األول اإلميان قويت عنده بقية األركان.. االستطاعة
 . فبذلك يكمل الدين عند العبد

 . نسأل اهللا أن يوفقنا المتثال أوامره على ج نبيه صلى اهللا عليه وسلم    
 

������������������������ 

                                                           

 .4١٩ية�_ سورة�محمد��)١(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 وصورة الصفات..  حقيقة الصفات 
هناك فرق بني دخل إيل التفصيل يف الصفات وجب علينا أن نوضح أن وقبل أن ن     

يل استيعاب عقلي إكالم الصفات حيتاج  ،حقيقه الصفات وبني الكالم يف الصفات
  .وهو خري ،وحفظ وترديد

فهي حتتاج ، علي حقيقه الصفات صوليل وقت وجهد هو احلإولكن الذي حيتاج     
 والتوجه دعاءبال جهد مع اهللا جهد علي النفس مثجهد مع الناس و  ،يل مترين عملي إ
 . الطيبة اليت حيبها اهللا تبارك وتعاىل الصفات ةن يرزقنا حقيقأيل اهللا إ

إىل ما  شواقناأن تتغري حياتنا وسلوكنا وعواطفنا و أوالدليل علي حقيقه الصفات هو     
 .ندعوا إليه

و ينقل كالم أكتب عن الصفات و يأن كثري منا يظن حينما يتكلم عن الصفات اآل    
فمثله كمثل الرجل الذي تعلم ، تت فيه هذه الصفاتأنه قد أعن الصفات يظن 

 .السباحة يف الكتاب فإذا نزل البحر ليعوم فإذا به يغرق
 . هناك فرق بني الكالم عن الصرب وحقيقه الصرب    
 . هناك فرق بني الكالم عن حسن اخللق وحقيقه حسن اخللق    
  .خالصاإل ةخالص وحقيقفرق بني الكالم عن اإل    
 . حيانا خيدعنا الشيطان فنخلط بني الكالم واحلقيقهأ    
فال خندع وال ، نفسنا أحقيقه ، وهلذا حنن خنرج يف سبيل اهللا حيت تتبني لنا احلقيقه     
احلياه ب، نفسنا باملقياس الصحيح أمث نقيس ، نقرأ يف حياه الصحابه حياه الرجال ،خنادع
  .وليس باملقياس النسيب، ةاملرضي



 
 
 

  ٢٩ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

فضل أننا أنفسنا علي من هم مثلنا يف الضعف والتقصري فنظن أحيانا نقيس أحنن      
 .فنخدع بالكالم من دون احلقيقه، املوجود
مع الذى يكون عنده   نصرة اهللا تـََعاَىل ): َرِمحَُه اهللاُ ( حممد عمر الباملبوريقَاَل الشيُخ     

   .الدين ، واحلقيقة ال تكون إال بااهدة حقيقة 
الىت تأتى على اإلنسان ىف امتثاله أمر اهللا ، وهذه   ااهدة حتمل التكليف واملشقةو      

، فاإلنسان  الفجر آذان صالة نسمع، مثال ىف الصباح اهللا يهدى جماهدة ، وبااهدة
، ولكن إلحياء هذه األوامر  يرتك الفراش للصالة فهى جماهدة ، والصوم كذلك واحلج

  .وهو أمر الدعوة ، ألن اهللا أمرنا بالدعوة   هناك أمر مهم به جتىء مجيع األوامر
فااهدة هى اجلهد على طريق األنبياء ، وهى التبتل إىل اهللا بالبكاء والتضرع ،     

، وحىت  حىت يقوموا على جهد األنبياء ، أى ااهدة  فلهذا حنن جنتهد على الناس
 				َوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـُهْم ُسبـَُلَنا  ����:يرجعوا إىل اهللا باإلنابة فيقول اهللا تـََعاَىل 

 ).٢( 				 اللُه َجيَْتِيب إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيبُ  ����:   ويقول اهللا تـََعاَىل ، ).١(

َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلَم ، فهنا  امتثال أمر اهللا ورسوله شقة ىفهى حتمل امل :وااهدة    
اهللا ينجينا مشقة العذاب ، والعذاب بسبب خمالفة أمر اهللا ، وهو الذى جاء على فرعون 

نتيجة   وهامان وقارون والنمرود ، فااهدة هى مشقة حتمل الطاعات ، والعذاب مشقة
 .ىف سبيل القيام على أمر اهللا تـََعاَىل  املعصية ، وكل األنبياء حتملوا املشقة
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 . ١٢: 4١٠يات�من�–سورة�التحريم�) ٢(
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 التخلية قبل التحلية
 . التخلية قبل التحلية والرتبية قبل التعليم هي منهاج رسول رب العلمني إن    
 )على اليقني أنه ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(  واعلم أن الرتبية اإلميانية     

ابة رضي اهللا عنهم، كما جاء يف ولذا قال الصح، مقدمة على العلوم الشرعية 
ْيِه�: َعْن ُجْنُدٍب البجلي رضي اهللا عنه قَالَ : احلديث
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 .سننه والطرباين يف الكبري بسند صحيح
وقد ، فمن حتصل على األول بورك له يف الثاين ومن ضيعه كان الثاين وباال عليه     

مث بعد ذلك ، حىت يكونوا على يقني من أمرهم ،أصحابه الرتبية اإلميانية ���� علم النيب
 . نزلت عليهم األحكام الشرعية فبورك هلم فيها و قاموا عليها

ومن خالف ذلك املنهج فقد خالف ج السلف األول من الصحابة الكرام      
  .عنهمرضي اهللا تعاىل 

، ���� اهللا ولويستحب التدرج يف الرتبية اإلميانية كما كان احلال مع أصحاب رس     

يقبل ِمْن كل َمْن جاء يريد الدخول يف اإلسالم الشهادتني فقط،  ����النيب ان فقد ك
ويعصم دمه بذلك، فإذا ذاق حالوة الدين، طابت نفسه بفعل كل ما أمر اهللا 

 ميانوخالط اإلفإذا دخل يف اإلسالم، وخالط املسلمني، وتعلم الدين، ، ورسوله به
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 .فيضحي من أجله بكل غاٍل ونفيس، مياناإل، وذاق حالوة بشاشة قلبه
َلما بـََعَث ُمَعاًذا َرِضي اهللا  )����( َعِن اْبِن َعباٍس َرِضي اهللا َعْنهما َأن َرُسوَل اهللاف     

ِإنَك تـَْقَدُم َعَلى قـَْوٍم َأْهِل ِكَتاٍب فـَْلَيُكْن أَوَل َما َتْدُعوُهْم » :َعْنه َعَلى اْلَيَمِن قَالَ 
ِعَباَدُة اهللا َفِإَذا َعَرُفوا اهللا فََأْخِربُْهْم َأن اهللا َقْد فـََرَض َعَلْيِهْم َمخَْس َصَلَواٍت  ِإلَْيهِ 

َلِتِهْم َفِإَذا فـََعُلوا فََأْخِربُْهْم َأن اهللا فـََرَض َعَلْيِهْم زََكاًة ِمْن أَْمَواهلِِْم  ِيف يـَْوِمِهْم َولَيـْ
ُهْم َوتـََوق َكَراِئَم أَْمَواِل الناسِ َوتـَُرد َعَلى فـَُقَراِئِهْم َفإِ   .«َذا َأطَاُعوا َِا َفُخْذ ِمنـْ

 .متفق عليه

 يف صحيح مسلم عن أىب هريرةو     


، قدم حرمت اخلمر ثالث مرات: قال 

  املدينة وهم يشربون اخلمر ويأكلون امليسر، فسألوا رسول اهللا  )����(  رسول اهللا

أَلوَنَك َعِن اْخلَْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َيسْ  ���� ���� عنهما فأنزل اهللا  )����(
َوَمَناِفُع لِلناِس َوِإْمثُُهَما َأْكبَـُر ِمْن نـَْفِعِهَما َوَيْسأَلوَنَك َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو  

ُ اللُه َلُكُم اْآلياِت َلَعلُكْم تـَتَـَفكُرونَ  ال الناس ما حرم علينا ، فق )١( ����َكَذِلَك يـُبَـني

وكانوا يشربون اخلمر حىت كان يوماً من  ���� ِفيِهَما ِإْمثٌ َكِبٌري َوَمَناِفُع لِلناسِ  ����إمنا قال 

األيام صلى رجل من املهاجرين ، أم أصحابه يف املغرب فخلط يف قراءته فأنزل اهللا 

بُوا الصالَة َوأَنـُْتْم ُسَكاَرى َحىت يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ال تـَْقرَ  ���� آية أغلظ منها

                                                           

 .4٢١٩ية��-سورة�البقرة�) ١(
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تـَْعَلُموا َما تـَُقوُلوَن َوال ُجُنباً ِإال َعاِبرِي َسِبيٍل َحىت تـَْغَتِسُلوا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضى أَْو 
ًء َعَلى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو الَمْسُتُم النَساَء فـََلْم جتَُِدوا َما
 ����فـَتَـَيمُموا َصِعيداً طَيباً فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِإن اللَه َكاَن َعُفّواً َغُفوراً 

فكان الناس يشربون حىت يأيت أحدهم الصالة وهو مغبق، مث أنزلت آية أغلظ  )١(

ْمُر َواْلَمْيِسرُ  ���� منها َا اخلَْ ِذيَن آَمُنوا ِإمنَها الَواألَْنَصاُب َواْألَْزالُم رِْجٌس ِمْن  يَا أَيـ
َنُكُم * َعَمِل الشْيطَاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلُكْم تـُْفِلُحوَن  َا يُرِيُد الشْيطَاُن َأْن يُوِقَع بـَيـْ ِإمن

ْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدُكْم َعْن ِذْكِر اللِه َوَعِن ال صالِة فـََهْل اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِيف اخلَْ
 .  )٣( انتهينا.. انتهينا : قالوا  )٢( ���� أَنـُْتْم ُمْنتَـُهونَ 

برهـان  فالتدرج يف حترمي اخلمر ـذه الطريقـة احلكيمـة الـيت سـلكها القـرآن الكـرمي
ساطع على عظمة الشريعة الغراء فإن العرب كانوا يشربون اخلمـر كمـا يشـرب أحـدنا 

عـة واحـدة لثقـل علـيهم تركهـا، وملـا أمكـن اقـتالع املاء الزالل ، فلو حرمـت علـيهم دف
أول مـــا نـــزل مـــن : جـــذورها مـــن قلـــوم، وقـــد قالـــت الســـيدة عائشـــة رضـــي اهللا عنهـــا

القـــرآن آيـــات مـــن املفصـــل فيهـــا ذكـــر اجلنـــة والنـــار ، فلمـــا ثـــاب النـــاس لإلســـالم نـــزل 
 . )٤( مرة أبداً ال ندع اخل: احلالل واحلرام، ولو نزل أول ما نزل ال تشربوا اخلمرة لقالوا
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أنــزهلم يف قبــة املســجد ليكــون أرق لقلــوم  )����( وملــا جــاء وفــد ثقيــف إىل النــيب
وال جيبــوا فقــال رســول  )٢( وال يعشــروا )١( واشــرتطوا عليــه حــني أســلموا أن ال حيشــروا

"  ال خــري يف ديــن لـــيس فيــه ركــوع ، ولكـــم أن ال حتشــروا وال تعشـــروا: "   )����(  اهللا
  .ودرواه أمحد وأبو دا
ســألت جـابراً عــن شــأن ثقيــف : داود يف الســنن أيضــاً عـن وهــب قــال وروى أبـو
 أن ال صـدقة وال جهـاد ، وأنـه مسـع النـيب  )����( اشرتطت علـى النـيب: إذا بايعت قال 

 .  )٣( "سيتصدقون وجياهدون إذا  أسلموا " :  بعد ذلك يقول  )����(
  ســلم عــن أىب موســـىرواه اإلمــام م الــذيشــرح احلــديث  يف النــوويقــال اإلمــام 





 "بعـــض أمـــره قـــال  يفإذا بعـــث أحـــداً مـــن أصـــحابه   )����(  قـــال كـــان رســـول اهللا 
 اومعـاذبعثـه  )����(  النـيبوىف روايـة أن .  "بشروا وال تنفروا ، ويسـروا وال تعسـروا 

 . " يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا ، وتطاوعا وال ختتلفا "  إىل اليمني فقال
أليف من قرب إسالمه وترك التشديد علـيهم وكـذلك مـن قـارب وفيه ت:  النوويقال 

 يفكلهــم يُتلطــف ــم ، ويــدرجون   املعاصــيالبلــوغ مــن الصــبيان ومــن بلــغ ومــن تــاب مــن 
التكليـف علـى التـدرج فمـىت يسـر  يفأنواع الطاعة قليًال قليًال ، وقـد كانـت أوامـر اإلسـالم 

عليــه وكانــت عاقبتــه غالبــاً التزايــد  الطاعــة أو املريــد للــدخول فيهــا ســهلت يفعلــى الــداخل 
 .)٤( )هـ. أ ( اخل .. منها ، وإن دخل أوشك أن ال يدوم أال يستحبها 

التــدرج يف الــدعوة أو يف تعلــيم العلــم ســنة  :ويقــول الشــيخ حممــد عمــر البــاملبوري
                                                           

 . اد�أى�يجمعوا�ويساقوا�للجه) ١(

 . أن�تؤخذ�م�²م�العشور�و¦ى�صدقة�و�sتج��jم�²م�زكاة�) ٢(

)١ (��jم�للذهaسx٥٣٥/ ١ –وفد�ثقيف��–باب�ذكر�قدوم�وفود�العرب��–تاريخ�  

 .  ٤٠/  ١٢ –باب�تأمg~��مراء�عdى�البيوت��–صحيح�مسلم�شرح�النووى�) ٤(



 
 
 

  ٣٤ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا  ،فما يأيت دفعة يذهب دفعة، نبوية عظيمة
أو كمـا قـال ، ين إين ال أريد أن أمحل النـاس علـى الـدين مجلـة فيرتكـوه مجلـةيا ب: عنه 
 .)رمحه اهللا تعاىل(

ومن يريد أن حيمل الناس على الدين مجلة واحدة يف حقيقة أمره كأنه يقول هلم 
 .!!! ال تقبلوا هذا األمر حاله ال تصدقوين وال تتبعوين و بلسان 

وخـالف سـيد النبيـني عليـه الصـالة ، قأخطـأ الطريـو إن كانت نيتـه صـادقة فقـد 
  .السالمو 

سـلم ك فأكرمه الرسول صـلى اهللا عليـه و وائل ابن حجر كان من أبناء امللو هذا و 
، فــذهب بــه إىل بيتــه، أمــر معاويــة رضــي اهللا عنــه أن يكرمــهو ، ذكــره خبــري علــى منــربهو 

  .)أنزلوا الناس منازهلم: (لقوله صلى اهللا عليه و سلم 
، حـىت ال يسـأموا و ميلـوا، عوة إىل اهللا تعـاىل ال نشـق غلـى النـاسيف أول أمر الـد

ولذلك نصراين أسلم يف رمضان ، ألن الناس ألفوا املعاصي فصعب عليهم أمر الدين
 فقال، قرآنعليك صلوات وتراويح وصيام وقيام ليل وأذكار و : عض الناس فقال له ب

لكـن لـو جـائوا معـه بالتـدريج و ) فارتـد(إن كـان هـذا هـو اإلسـالم فأنـا ال أسـتطيع  : 
له اخليار يف اإلفطـار بـدل هذا الشخص كان يف سفر و مع أن ، تعاىل لثبت بإذن اهللا

  . أن يضغطوا عليه
، ال أسـتطيع تـرك اخلمـر :فقال، ر مدمن مخر خرج مع اجلماعةكذلك رجل آخ

ســر وبنفســه ك، دعــاه وتــرك اخلمــرفلمــا تــأثر بــأحواهلم بكــى هللا و ، سال بــأ: فقــالوا لــه
فقــــال ا اهللا تعــــاىل ــــذا وقــــد أخربنــــ، فهــــذه حكمــــة بالتــــدرج حــــىت يفهــــم، الزجاجــــة
ـــن قـَْبـــُل َفَمـــن الّلـــُه َعَلـــْيُكمْ ����    :تعـــاىل الّلـــَه َكـــاَن ِمبـَــا  َكـــَذِلَك ُكنـــُتم م نُـــوْا ِإنفـََتبَـيـ
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ـــــريًا ـــــوَن َخِب النـــــاس عـــــوام ال خص أن بالدنـــــا فيهـــــا الفـــــنت كثـــــرية و بـــــاألو  )١(    ����تـَْعَمُل
  . فالبأس يف مثل هذه األمور، يفهمون

 .خنتار طريق ااهدة أم طريق اهلوى؟؟؟، لو حنن نريد أن خنرج من اهلوى
وطريــق ااهــدة هــو أن ، لــو حنــن نريــد أن خنــرج مــن اهلــوى خنتــار طريــق ااهــدة

لعــل اهللا تعــاىل ، خنــرج أوال مــرة نتــدرب ــا علــى أمــر اهللا تعــاىل ونتحمــل فيهــا املشــاق
  . نا فيتقبلناينظر لضعف

 ،القيامـةكل شيء يف هذا الكـون بالتـدريج منـذ خلـق اهللا تعـاىل الكـون إىل يـوم 
  .الصربين و التمر والسري يف هذا الدين بالتدريج و 

فعــدما يكبــت اإلنســان شــهواته ويتــدرج إىل طاعــة اهللا ، دهاهللا تعــاىل رحــيم بعبــا
  . اهللا تعاىل يقبله، تعاىلسبحانه و 

�ومدنية(، تنقسم إىل قسمني ���� فحياة النيب     احلياة املكية هي مرحلة ، )مكية
رس هذه غفحياة املكية ل، ياة املدنية هي لألحكام والشرائعواحل، الرتبية والرتقي

 ���� فأمر النيب)  إ�sهللا�تفلحوا�ه�sإل (: قولوا، الكلمة العظيمة يف القلوب فقط

عن ابن عباس رضي ف ،املشهورة ل كلماتهقاو ،  ابالدعوة اجلهرية ملا طلع على الصف
 ���� أتى النيب )٢(    ���� َوأَنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبنيَ ���� :ملا أنزل اهللا عز وجل: اهللا عنه قال

فاجتمع الناس إليه بني رجل جييء إليه » يا صباحاه« نادىفصعد عليه مث ، الصفا
يا�، ´�iفهريا�ب، يا�ب´�iعبد�ا>طلب «:���� فقال رسول اهللا، وبني رجل يبعث رسوله

�بسفح�هذا�الجبل�تريد�أن�تغg~�عليكم� ،ب´�iلؤي 
ً
aأرأيتم�لو�أخ¡~تكم�أن�خي

                                                           

 . ٩٤ ة4ي�-سورة�النساء) ١(

 . ٢١٤ ة4ي�-سورة�الشعراء�) ٢(
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فقال »  فإني�نذير�لكم�بgن�يدي�عذاب�شديد " :قال. نعم: قالوا ؟ صدقتموني
تـَبْت يََدا َأِيب َهلٍَب     ���� :أما دعوتنا إال هلذا ؟ وأنزل اهللا، تبًا لك سائر اليوم: أبو هلب
 رواه البخاري ومسلم والرتمذي والنسائيو  )١(    ����َوَتب. 

  ، يفاملــدعوالتيســري علـى .. حــركتهم الدعويـة يفلـه أهــل التبليـغ عوهـذا هـو مــا يف
.. تعلـيم القــرآن يفكمـا بنفسـه،  حـىت حيـب العمــل ويتوغـل فيـه  معهـم،كـل مـن خيـرج 

من كتب الفضائل مثل رياض الصاحلني  يقرؤونوكذلك ، السور القصار دون الطوال
صـــحابة وحيـــاة ال للبخـــاريلرتغيـــب والرتهيـــب ومشـــكاة املصـــابيح واألدب املفـــرد ، وا

، احلــديث، مـن كتـب ، وبعـد ذلـك يطـالع مــا شـاء، فمـن جيلـس معهـم يتشـوق للعلــم
  .حتت إشراف العلماء العاملني، دةوالعقي، والفقه
ولكن حىت ، ����لف من أمة النيب هذه الدعوة اإلسالمية على رأس كل مكو      

، املالحظةالتعاهد و بد من  الو ، ان هذا اجلهد فالبد من الرتبية والتدرجاإلنسيتحمل 
ولكن ، ولكنها ال تنبت يف يوم واحد، فهذه شجرة الدين....... ،حىت تأيت الثمرة

 ه.أ.وهلذا نبدأ بصفة اليقني دوء و روية حىت تأيت مثارها
 
 
 
 

������������������������ 

                                                           

 . ١ ة4ي�_ ا>سد�سورة�) ١(
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 البيان األول 
 اليقين في معرفة رب العالمين

 �     
الرْمحَُن ����اهللا جل جالله قيومًا قاهرًا فوق عباده مستويًا على عرشه كما قال      

  .)٢)(١( ���� َعلى اْلَعْرِش اْستَـَوى
�ي�مخلوقاته�¶�iء�من�ذاته (من خلقه  ابائن     �sء�من�مخلوقاته،�وi�¶ي�ذاته�� ). ليس�
وُسفليه، ، ركات العامل علويهحب بتدبري مملكته، متكلما بأمره ويه، بصري منفرد     

على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر املمالك  مسيع ألصوام ، رقيبا وأشخاصه وذواته،
، ويقضى وينفذ، يرضى ويغضب، ، حيىي ومييتحتت تدبريه، يأمر وينهى، خيلُق ويرزق

ُمْلِك ُقِل اللُهم َماِلَك الْ  ����.. يثيب ويعاقب، يعز ويذل ، يُعطى ومينع، يرفع وخيفض 

                                                           

 .4٥ية��–سورة�طـه�  )١(

الرحمن�عdى�:( كيف�استوى�؟�فأطرق�مالك�وأخذته�الرحضاء�ثم�مسح�رأسه�فقال�: سئل�مالك�  )٢(

كيف�،�وكيف�عنه�مرفوع�،�وأنت�رجل�سوء�صاحب�: كما�وصف�نفسه�و�sيقال�له) العرش�استوى 

 . ̈ستواء�غg~�مجهول�والكيف�غg~�معقول�: سأله�رجل�آخر�فقالو  . بدعه�،�أخرجوه�،�فأخرجوا�الرجل

 ) .                        ٥/١٧٩تاريخ�xسaم��( هللا��ي�السماء�وعلمه��ى�كل�مكان�: قال�مالك�: وقال�عبد�هللا�بن�نافع������

معقول�،�ومن�هللا�̈ستواء��غg~�مجهول�والكيف��غg~�: كيف�استوى�؟�فقال�: وقيل�لربيعة�الرأى�     

 ) .                            ٤/٥٢ –تاريخ�xسaم�.  ( الرسالة�،�وعdى�الرسول�البaغ�،�وعلينا�التصديق�

�ى�السماء�: كيف�تعرف�ربنا��عزوجل�؟�قال�: قلت�sبن�ا>بارك�: قال�عdى�بن�الحسن�بن�شقيق�����

 ) .  ٥/٣٠٠ –تاريخ�xسaم��. (عdى�العرش�و�sنقول�كما�قالت�الجهمية�هو�معنا�

إن�هللا�سبحانه�عdى�العرش�ونؤمن�: كنا�والتابعون�متوافرون�نقول��–رحمه�هللا��–وقال��وزاØى�����

 .بما�ورد��ى�السنة�من�الصفات�
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تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممْن َتَشاُء َوتُِعز َمْن َتَشاُء َوُتِذل َمْن َتَشاُء بَِيِدَك 
ُر إِنَك َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديرٌ   .)١(����اْخلَيـْ

ويــــرحم إذا اُســــرتحم، ويغفــــر إذا اُســــتغفر، وجييــــب املضــــطر، ويكشــــف الضــــر،      
أَمـْن جيُِيـُب اْلُمْضـَطر ِإَذا  :����لسقيم، وجييـب إذا دعـي، ويقيـل إذا اسـتقيلويشفى ا

ـــــوَء َوَجيَْعُلُكـــــْم ُخَلَفـــــاَء اَألْرِض أَِإلَـــــٌه َمـــــَع اللـــــِه قَِلـــــيًال َمـــــا  َدَعـــــاُه َوَيْكِشـــــُف الس
 .)٢( ����َتذَكُرونَ 

 .)٣( ���� َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفنيِ ����                       
اِع ِإَذا َدَعانِ  ����    َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الد َفِإين ٤(���� َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعين(  

منزهاً من العيـوب والنقـائص  ،منعوتاً بنعوت اجلالل ،موصوفاً بصفات الكمال     
 .)٥( ���� لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السِميُع اْلَبِصري ����واملثال 
ـــه، وفـــوق مـــا يصـــفه بـــه خلقـــه، يقلـــب الليـــل وهـــو        كمـــا وصـــف نفســـه يف كتاب

 �والنهـــار، ويـــداول األيـــام بـــني النـــاس، ويقلـــب الـــدول يـــذهب بدولـــة ويـــأيت بـــأخرى
 . )٦(���� َوتِْلَك اْألَياُم نَُداِوُهلَا بـَْنيَ الناسِ 

                                                           

 .4٢٦ية��–سورة�آل�عمران�  )١(

 .4٦٢ية� –سورة�النمل� )٢(

 . 4٨٠ية��–سورة�الشعراء� )٣(

 .١٨٦من�4ية� -سورة�البقرة� )٤(

 .١١من�4ية��-سورة�الشورى� )٥(

 .  ١٤٠من�4ية��-سورة��آل�عمران� )٦(
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والرســل مــن مالئكتــه علــيهم الصــالة والســالم بــني صــاعد بــاألمر، ونــازل مــن      
َخيَاُفوَن رَبـُهـْم  ����، )١(���� ال يـَْعُصوَن اللَه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ  ����ه باألمرعند

 .)٢( ���� ِمْن فـَْوِقِهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ 
ينفذون أوامره يف أقطار املمالك، وأوامـره ومرامسـه متعاقبـة علـى تعاقـب اآليـات      

 . نافذة حبسب إرادته 
مـا شــاء اهللا كـان يف الوقــت الــذي شـاء علــى الوجـه الــذي يشــاء مـن غــري زيــادة      

ـَـا أَْمـرُُه ِإَذا أَرَاَد َشـْيئاً َأْن يـَُقــوَل لَـُه ُكـْن فـََيُكــونُ  ����:وال نقصـان وال تقـدمي وال تـأخري  ِإمن 
����)٣(. 

ا ومـــوأوامـــره وســـلطانه نافـــذة يف الســـماوات وأقطارهـــا، وىف األرض ومـــا عليهـــا      
وذراتــه يقلبهــا ويصــرفها وحيــدث  ،، وســائر أجــزاء العــاملحتتهــا، وىف البحــار، وىف اجلــو

 .        فيها ما شاء وفق حكمة بالغة وإرادة نافذة
اللُه ال ِإَلَه ِإال ُهَو احلَْي اْلَقيوُم ال تَْأُخُذُه ِسَنٌة ����قيوم ال ينام  ،حي ال ميوت أبداً     

ا ِيف السَماَواِت َوَما ِيف اَألْرِض َمْن َذا الِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال بِِإْذنِـِه يـَْعلَـُم َوال نـَْوٌم َلُه مَ 
َمــا بـَــْنيَ أَيْــِديِهْم َوَمــا َخْلَفُهــْم َوال حيُِيطُــوَن ِبَشــْيٍء ِمــْن ِعْلِمــِه ِإال ِمبـَـا َشــاَء َوِســَع ُكْرِســيُه 

   ) .٤(���� ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلي اْلَعِظيمُ السَماَواِت َواَألْرَض َوال يـَُؤوُدُه 

                                                           

 .  ٦من�4ية��-سورة�التحريم� )١(

 .4٥٠ية��–سورة�النحل� )٢(

 .   4٨٢ية�� –سورة�ّيـس� )٣(

 .  4٢٥٥ية��–سورة�البقرة�  )٤(



 
 
 

  ٤٠ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

متفرد باإلهلية لكل اخلالئق، حي يف نفسه ال ميوت أبداً ، قائم ال ينـام ، قـائم      
يف إجيادهــا، ويف بقائهــا ، ويف  بذاتــه ، املقــيم لغــريه ، فجميــع املوجــودات مفتقــرة إليــه 

َوِمـْن آيَاتِـِه  ����ام هلـا بـدون أمـره وهو غـىن عنهـا وال قـو كل ما حتتاجه أو تضطر إليه، 
  .)١(���� َأْن تـَُقوَم السَماُء َواَألْرُض بَِأْمرِِه 

ال يغفــل عــن تــدبري اخللــق، وال يعرتيــه فتــور وال نقــص وال غفلــة وال ذهــول عــن      
فاجلميع عبيده وىف ملكه وحتـت  )٢( ����َلُه َما ِيف السَماَواِت َوَما ِيف اَألْرض  ����خلقه 

 .) ٣( ���� ِإْن ُكل َمْن ِيف السَماَواِت َواْألَْرِض ِإال آِيت الرْمحَِن َعْبداً  ����لطانه قهره وس
ومن عظمتـه وجاللـه وكربيائـه ال يتجاسـر أحـد علـى أن يشـفع ألحـٍد عنـده إال      

ــَدُه ِإال بِِإْذنِــه  ���� �بإذنــه لــه ىف الشــفاعة حــىت النــيب حممــد   َمــْن َذا الــِذي َيْشــَفُع ِعْن
�)٤(. 
 :بصريالسميٌع ال

 .) ٥(����  ِإن اللَه ُهَو السِميُع اْلَبِصريُ       ����
يًعا َبِصريًا    ����   )٦(����    وََكاَن الّلُه مسَِ
  . )١( ���� قَاَل ال َختَافَا ِإنِين َمَعُكَما َأْمسَُع َوأََرى ����     

                                                           

 .٢٥من�4ية��-سورة�الروم�  )١(

 .  ٢٥٥ة�4ي�–سورة�البقرة�)٢(

 .  4٩٣ية��–سورة�مريم�)٣(

 .٢٥٥من�4ية��-سورة�البقرة�  )٤(

 . 4٢٠ية�_ سورة�غافر��)٥(

 .4١٣٤ية�_ سورة�النساء��)٦(



 
 
 

  ٤١ 
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 الـــــذي لكمـــــال بصـــــره، أحـــــاط بصـــــره مجيـــــع املرئيـــــات، وأبصـــــر مجيـــــع: البصـــــري    
املبصــرات، بــل يبصــر مجيــع املعــدومات، الــيت ســوف تكــون يف حيــز الوجــود، يبصــر 
األشــياء علــى مــا ســتؤوُل إليــه، ويعلــم حقائقهــا، ودقائقهــا، ومــا وراءهــا مــن املقاصــد 

 . والغايات 
فريى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء ويرى نياط      

 .عضائهاعروقها وجمارى القوت يف أ
َأملَْ يـَْعلَـْم  ����ويرى ما حتت األراضي السبع كما يرى ما فوق السـماوات السـبع      

 .)٢( ���� بَِأن اللَه يـََرى
ويرى سريان املياه يف أغصان األشجار وعروقها ومجيع النباتات على اخـتالف      

ر مـــن أنواعهــا وصــغرها ودقتهـــا، ويــرى نيـــاط عــروق النملـــة والنحلــة والبعوضـــة وأصــغ
 . ذلك
الِذي  ����:  قال تعاىل    ويرى خيانات األعني وتقلبات األجفان وحركات اجلنان،    

يـَْعَلُم َخائَِنَة اْألَْعُنيِ َوَما ُختِْفي  ����،.) ٣( ���� َوتـََقلَبَك ِيف الساِجِدينَ *  يـََراَك ِحَني تـَُقومُ 
واهللا على كل  ���� ، )٥(				ُه يـَْعَلُم السر َوَأْخَفىَوِإن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل فَِإن  ���� ، )٤(				الصــــــُدورُ 

    .، أي مطلع وحميط علمه وبصره ومسعه جبميع الكائنات )٦(				 شيٍء شهيد
                                                                                                                                                                       

 .  4٤٦ية��–سورة�طـه� )١(

 . 4١٤ية��-سورة�العلق� )٢(

 .٢١٩،� ٢١٨  تان4ي�–سورة�الشعراء�) ٣(

 .4١٩ية� –غافرسورة�)  ٤(

 . 4٧ية –ه�طسورة�)  ٥(

 . 4٩ية�� –ال¡~وج�سورة�)  ٦(



 
 
 

  ٤٢ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

الـــذي لكمــال مسعــه وســـع و  الــذي أحــاط مسعـــه جبميــع املســموعات،: الســميع     
مسعه األصوات ، يسمُع ضـجيج األصـوات بـاختالف اللغـات علـى تفـنن احلاجـات 

تلف عليه ، وال تشتبه عليه ، وال يشغله مسٌع عـن مسـع ، وال يشـغله صـوت ، فال خت
عن صوت ، وال يغيب عنه صوت ، وال خيفى عليه صوت دبيب النملة ، أو حركة 
الذرة، أو ذبـذبات الصـخور يف أعمـاق البحـار ، أو يف أعـاِل اجلبـال، ال يغيـب عـن 

د وال تغلطـه كثـرة املسـائل ، مسعه املعدومات وهي اليت مل تـدخل يف حيـز الوجـود بعـ
 . امللحني ) ذوي احلاجات ( وال يتربم بإحلاح 

َسَواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسر اْلَقْوَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللْيِل َوَساِرٌب  ����     
 .  )١( ���� بِالنـَهارِ 
 .وأخفى من السرالغيب عنده شهادة، والسر عنده عالنية، يعلم السر      
فالسـر مــا انطـوى عليــه ضـمري العبــد وخطـر بقلبــه ومل تتحـرك بــه شـفتاه، وأخفــى     

.  .وكـذا.. ىف وقـت كـذا.. وكذا.. منه ما مل خيطر بعد فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا
 .)٢( ���� ِإن اللَه ال َخيَْفى َعَلْيِه َشْيٌء ِيف اَألْرِض َوال ِيف السَماءِ  ����
َمـا ِيف السـَماَواِت َواْألَْرِض َويـَْعلَـُم َمـا ُتِسـروَن َوَمـا تـُْعِلنُـوَن َواللـُه َعلِـيٌم بِـَذاِت يـَْعَلُم  ����

 . )٣( ���� الصُدورِ 
َها َوَما يـَْنزُِل ِمَن السَماِء َوَما يـَْعرُُج ِفيَهـا َوُهـَو  ���� يـَْعَلُم َما يَِلُج ِيف اْألَْرِض َوَما َخيْرُُج ِمنـْ

 .  )١(���� َغُفورُ الرِحيُم الْ 
                                                           

 . 4٢٠ية��–الرعد�سورة��)١(

 . 4٥ية��–سورة�آل�عمران�)٢(

 .  4٤ية��–سورة�التغابن�)٣(



 
 
 

  ٤٣ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ــَوى  �      ــَماَواِت َوَمــا ِيف اَألْرِض َمــا َيُكــوُن ِمــْن َجنْ ــُم َمــا ِيف الس ــَر َأن اللــَه يـَْعَل َأملَْ تـَ
َثالثٍَة ِإال ُهَو رَاِبُعُهْم َوال َمخَْسٍة ِإال ُهَو َساِدُسُهْم َوال أَْدَىن ِمْن َذِلَك َوال َأْكثـََر ِإال ُهَو 

 . )٢( ���� َما َكانُوا ُمث يـَُنبئُـُهْم ِمبَا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإن اللَه ِبُكل َشْيٍء َعِليمٌ  َمَعُهْم أَيْـنَ 
َوَما يـَْعُزُب َعْن رَبَك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍة ِيف اْألَْرِض َوال ِيف السَماِء َوال َأْصَغَر ِمْن  ����     

 .)٣( ���� َتاٍب ُمِبنيٍ َذِلَك َوال َأْكبَـَر ِإال ِيف كِ 
يَا بـَُين ِإنـَها ِإْن َتُك ِمثْـَقاَل َحبٍة ِمْن َخْرَدٍل فـََتُكْن ِيف َصْخَرٍة َأْو ِيف السَماَواِت  ����    

 .)٤( ����  َأْو ِيف اَألْرِض يَْأِت َِا اللُه ِإن اللَه َلِطيٌف َخِبريٌ 
يء عــدداً ووســع كــل علمــا وأحصــى كــل شــ يءبكــل شــ – � –أحــاط اهللا      

ولكمـال علمـه يعلـم مـا بـني أيـدي .. العـامل بكـل شـيء .. شئ رمحة وعلماً وعدًال 
ال يتقيد علمه بزمـان وال .. اخلالئق وما خلفهم ، وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم 

 .ومل يسبق علمه جهل.. وال يعرتيه النسيان .. مكان
 .يعلم دبيب اخلواطر يف القلوب    
 .زئيات كما هو عليم بالكليات عليم باجل    
 . عليم بدقائق األمور وأسرار املقدور وهو بالظاهر بصري وبالباطن خبري    
 ، خيشى الدوائر احلوادث والال تراه العيون وال ختالطه الظنون وال تغريه     

                                                                                                                                                                       

 .  4٢ية��–سورة�سـبأ�  )١(

 .  4٧ية��–سورة�ا>جادلة�  )٢(

 .   ٦١من�4ية��-سورة�يونس�)٣(

 . 4١٦ية��–سورة�لقمان�  )٤(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

يعلم مثاقيـل اجلبـال وعـدد قطـر األمطـار وعـدد ورق األشـجار وعـدد حبـات الرمـال 
عليــه الليــل وأشــرق عليــه النهــار وال تــوارى منــه مســاء مســاء وال أرض  وعــدد مــا أظلــم

َوِعْنـَدُه َمَفـاِتُح اْلَغْيـِب ال يـَْعَلُمَهـا  ����أرضا وال حبر ما يف قعره وال جبـل مـا ىف وعـره ، 
ــــر َواْلَبْحــــِر َوَمــــا َتْســــُقُط ِمــــْن َوَرقَــــٍة ِإال يـَْعَلُمَهــــا َوال  َحبــــٍة ِيف ِإال ُهــــَو َويـَْعَلــــُم َمــــا ِيف اْلبَـ

 .)١( ���� ظُُلَماِت اَألْرِض َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس ِإال ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 
 ؟،وملـا سـقطت ؟،ومـىت سـقطت ؟،مـىت نبتـت :وما تسقط من ورقة إال يعلمهـا     

 .؟،وىف أي شيء سقطت  ؟،وأين سقطت
 .)٢( ���� ِيف ِكَتاٍب ُمِبنيٍ  َوال َحبٍة ِيف ظُُلَماِت اَألْرِض َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس ِإال ����
ُخيْرُِج احلَْي ِمَن اْلَميِت َوُخيْرُِج اْلَميَت ِمَن احلَْي َوُحيِْيي األْرَض بـَْعـَد َمْوَِـا وََكـَذِلَك  � 

  .) ٣( � ُختَْرُجونَ 
خــرج احليــوان وهــو حــي مــن النطفــة وهــي ميتــة، وخيــرج النطفــة وهــي ميتــة مــن أ    

واملـؤمن مـن الكـافر  ،دجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجـةاحليوان وهو حي، وال
والكافر من املؤمن، والزرع من احلـب، واحلـب مـن الـزرع، والنخلـة مـن النـواة، والنـواة 

 .من النخلة
قائم على كل نفٍس مبا كسبت، مـدبر لشـئون خلقـه وفـق حكمـٍة بالغـٍة، وإرادة      

واملشــيئة النافــذة والعلــم احملــيط مبــا كــان ومبــا  نافــذٍة، وقــدرة منفــذٍة، فلــه القــدرة التامــة،
 .كائنسيكون ومبا هو  

                                                           

 .  4٥٩ية��–رة��نعام�سو   )١(

 .  4٥٩ية��–سورة��نعام�  )٢(

 . 4١٩ية��–سورة�الروم� )٣(



 
 
 

  ٤٥ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 .الذي يشكر القليل من العمل، ويعفو عن الكثري من الزلل: الشكور     
تْقَتِضـي كمـال قوتِـه وعظمتـه وكربيائـه، فـال ): القوي، العزيز، املتني، القـدير(وهو    

كمــال اقتــداره علــى مجيــع املوجــودات ميلــك اخلْلــق نفَعــه فينفعــوه، وال ضــره فيضــروه، و 
واملْعــُدومات، وأن مجيــع العــاَمل طَــْوع ُقدرتــه ومشــيئته، يـََتَصــرف فيهــا مبــا يشــاء وكيــف 

 .يشاء
هو العلـى الـذي ال تـدرك ذاتـه وال تتصـور صـفاته فسـبحان مـن ال يـدرك ذاتـه و      

 .إال ذاته وال حييط اخللق جمتمعني أو متفرقني بصفٍة من صفاته 
وهو العلى الذي ال يزيده تعظيم العباد علواً ، إذ هو عاٍل بذاتـه وصـفاته علـى      

سائر خلقه غىن عنهم وهـم الفقـراء إليـه ال تنفعـه طـاعتهم وال تضـره معصـيتهم وهـو 
ــِميُع اْلَبِصــُري  ����املتعــال عــن األنــداد واألضــداد  فــال  )١(����لَــْيَس َكِمْثِلــِه َشــْيٌء َوُهــَو الس

مــا علــت رتبتــه ، فهــو الــذي مينــع عبــاده مــا شــاء مــن فضــله ، ويضــع يدانيــه أحــد مه
 . من شاء يف أي رتبة شاء ، وهو وىل النعم ومسديها 

متــت كلمتــه صــدقاً وعــدًال ، وجلــت .. تعــاىل بفضــله ورمحتــه عــن الوجــود كلــه      
صـــفاته أن تقـــاس بصـــفات خلقـــه شـــبهاً ومـــثًال ، وتعالـــت ذاتـــه أن تشـــبه شـــيئاً مـــن 

 .ووسعت اخلليقة أفعاله عدًال وحكمة ورمحة وإحساناً  وفضًال .  الذوات أصالً 
له اخللق واألمر ، وله النعمة والفضل ، وله امللك واحلمد ، وله الـدنيا واآلخـرة      

، وله الثناء واد ، وله الثناء احلسن ، له امللك كله ، وله احلمُد كله ، وبيـده اخلـري  
، عالنيتــه وســره ، مشلــت قدرتــه كــل شــيء ، ووســعت كلــه ، وإليــه يرجــع األمــر كلــه 

 . رمحته كل شيء ووسعت نعمته كل حي 
                                                           

 .  ١١من�4ية��-سورة�الشورى�  )١(



 
 
 

  ٤٦ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ــُه لَــُه احلُْْكــُم َوِإلَْيــِه ����يبــدى ويعيــد، ال يفــىن وال يبيــد      ُكــل َشــْيٍء َهالِــٌك ِإال َوْجَه
 )٢( ���� َشـْيٍء َعلِـيمٌ  ُهَو اَألوُل َواآلِخُر َوالظاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكـل  ����، )١( ����تـُْرَجُعونَ 

، ) الــــذي لــــيس بعــــده شــــيء( ، واآلخــــر ) الــــذي لــــيس قبلــــه شــــيء ( ، هــــو األول 
كل شيء وهـو الغالـب الـذي ال  ، وهو العايل على  الذي ليس فوقه شيء( والظاهر 
، القاهر الذي ال يقهر ، الظاهر للعقـول بالـدالئل ، الـذي دلـت كـل الـدالئل يغلب

ـــــذات والصـــــفات واألفعـــــال املاديـــــة واملعنويـــــة علـــــى وجـــــ ، .. ) وده ووحدانيتـــــه يف ال
الـــذي بطـــن كـــل شـــيء أي علـــم ( ، والبـــاطن ) الـــذي لـــيس دونـــه شـــيء ( والبـــاطن 

الذي : ، والباطن) عن إدراك احلواس وتومهات اخليال ( ، والباطن ) باطنه وخفاياه 
 . احتجب بقوة ظهوره عن سائر خلقه فال تدركه األبصار

كــل كــائن حــي مــا حيفــظ بــه حياتــه ســواء باألســباب أو بــدون   الــذي يعطــى: الــرزاق
َوَمـــا ِمـــْن َدابـــٍة ِيف اْألَْرِض ِإال َعَلـــى اللـــِه رِْزقـَُهـــا َويـَْعَلـــُم  ����األســـباب أو ضـــد األســـباب

 . )٣( ����ُمْستَـَقرَها َوُمْستَـْوَدَعَها ُكل ِيف ِكَتاٍب ُمِبٍني 
العامل العلوي والعامل السفلي إال جلميع املخلوقات، فما من موجود يف : الرزاق

 .)٤(مَتَمتع برزقه، مغمور بَكَرمه

                                                           

 .   ٨٨من�4ية��-سورة�القصص�)١(

 .  4٣ية��–سورة�الحديد�  )٢(

 .   4٦ية� –سورة�هود� )٣(

زق�النافع�الذي��sتب: ورزقه�نوعان)٤( عة�فيه،�وهو�موصل�للعبد�إVى�أعdى�الغايات،�وهو�أحدهما�الّرِ

ِرْزق�القلوب�بالعلوم�النافعة�وxيمان�: ��دايته�وإرشاده،�وهو�نوعان�أيًضا ���� الذي�عdى�يد�الرسول 

الصحيح؛�فإن�القلوب��sتصلح�و�sتفلح�و�sتشبع�ح���يحصَل�لها�العلُم�بالحقائق�النافعة،�والعقائد�
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الذي يعطى من يشاء ، مىت شـاء ، يف أي وقـت شـاء ، علـى الوجـه : الوهاب     
 . بغري حساب .. الذي يشاء 

الذي يهب العطاء دون عوض ويعطـى النعمـة بغـري سـؤال ويهـب مـا : والوهاب    
يـََهــُب ِلَمــْن َيَشــاُء ِإنَاثــاً َويـََهــُب ِلَمــْن  ����ون أســباب   شــاء ملــن شــاء مــن املواهــب بــد

 .  )١(���� َيَشاُء الذُكورَ 
الــذي عــم ِجبُــوده أهــل الســماء واألرض، فمــا بالعبــاد مــن نعمــٍة : اجلــواد، الكــرمي    

ــُهم الضــر فإليــه يرجعــون، وبــه يـََتَضــرعون، فــال خيلــو َخمْلــوق  فمنــه، وهــو الــذي إذا مس

                                                                                                                                                                       

�ثم �به�الرسول�كفيٌل�التحقق�با� = =الصائبة، �جاء �وما ه�عن��خaق�الرذيلة، ُّÎ
َ
�والت� خaق�الجميلة،

 .با�مر�عdى�أكمل�وْجه؛�بل��sطريق�لها�إ�sمن�طريقه

�و�ول�هو�ا>قصود��:والنوع�الثاني �وبفضله�عمن�سواه، �هللا�عبده�بحaله�عن�حرامه، iَ´أن�يغ

�َرَزق�هللاُ  �فإذا �ومعgن�له، �إليه �وسيلة �وهذا العبد�العلم�النافع�وxيمان�الصحيح�والرزق���عظم،

ت�أموره،�واستقامْت�أحواله�الدينية�والبدنية،�وهذا� مَّ
َ
�أعطاه�هللا�منه،�فقد�ت الحaل�والقناعة�بما

 .النوع�من�الرزق�هو�الذي�مدحْته�النصوص�النبوية،�واشتملْت�عليه��دعية�النافعة

�النوع�الثاني �وفاجرها،�وهو�إيصال�الباري�جميع���:وأما �برها �ا>خلوقات؛ �تتغذى���ا iقوات�ال�

هل�: ا>كلفون�وغg~هم،�فهذا�قد�يكون�من�الحرام�كما�يكون�من�الحaل،�وهذا�فصل�ال�Îاع��ي�مسألة

ا�أم�s؟�فإن�أريد�النوع��ول�وهو�الرزق�ا>طلق�الذي��sتبعة�فيه
ً
ف�aيدخل�فيه��،الحرام�يسم��رزق

ربه�أن�يرزقه،�ف�aيريد�به�إ�sالرزق�النافع��ي�الدين�والبدن،�وهو�النوع�الحرام،�فإن�العبد�إذا�سأل�

�ول،�وإن�أريد�به�مطلق�الرزق،�وهو�النوع�الثاني،�فهو�داخل�فيه،�فما�من�دابة��ي��رض�إ�sعdى�

 ).بهجة�الناظرين�فيما�يصلح�الدنيا�والدين(هللا�رزقها،�ومثل�هذا�ُيقال��ي�النعمة�والرحمة�ونحوها

 .   ٤٩من�4ية��-سورة�الشورى� )١(
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ه طرفة عني، ولكن يتفاوت العباد يف إفاضة اجلود علـيهم حبسـب مـا مـن من إحسان
 . عليهم من األساليب املقتضية ُجلوده وكرمه

اجلـَواد املطلـق ِمـن مجيـع الوجـوه واالعتبـارات، فكمـا أنـه اجلـَواُد  -تعاىل  -فإنه      
عـن العاصـني،  بإعطاء اخلريات، ونيل املواهب واهلبات والربكات؛ فإنه اجلَواد بـاحلْلم

والســــْرت علــــى املخــــالفني، والصــــْرب علــــى احملــــاربني لــــه ولرســــله املبــــارزين، والعفــــو عــــن 
 .الذنوب
  .كانالذي يعطى القوت لكل خملوق حيث  : املقيت    
 .الذي ال تدركـه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري: اللطيف    
فايا واخلبايا، وما احتوْت عليه الذي لطف علُمه حىت أدرك اخل: اللطيف     

الصدور، وما يف األراضي من خفايا البذور، ولطف بأوليائه وأصفيائه، فيسرهم 
للُيسرى، وجنبهم الُعسرى، وَسهل هلم كل طريق يوصل إىل َمْرضاته وكرامته، 
وحفظهم ِمن كل سبٍب ووسيلة توصل إىل سخِطه، من طرق يشعرون ا، ومن 

ن ا، وَقدر عليهم أمورًا يكرهوا لينيلهم ما ُحيبون، فلطف م يف طرق ال يْشعرو 
أنفسهم، فأجراهم على عوائده اجلميلة، وصنائعه الكرمية، ولطف هلم يف أمور 
خارجة عنهم، هلم فيها كل خري وصالح وجناح، فاللطيف ُمقارب ملعاين اخلبري 

 .الرُؤوف الكرمي

ال املخلوقـات بَأْسـرها مـن آثـار َمجالـه، وهـو الـذي مجيـل يف ذاتـه، ومجـ: اجلميل     
 . أعطاهم اجلمال

 . مجيل يف أمسائه؛ ألا كلها ُحسىن    
 . ومجيل يف صفاته؛ إذ كلها صفات كمال    
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 .ومجيل يف أفعاله، فال أحسن منه حكًما وال وصًفا    
ج ألحــٍد مــن خــالق األشــياء واألحــوال يفعــل مــا يشــاء بقدرتــه وال حيتــا : اخلــالق     

 . خلقه وهو الصمد 
.. املهــيمن علــى كــل شــيء ..  املالــك لكــل شــيء .. هــو اخلــالق لكــل شــيء      

الـــرازق .. القــادر علــى كــل شــيء .. املــدبر لكــل شــيء .. املتصــرف يف كــل شــيء 
 . لكل شيء

اخلــالق الــذي أوجــد كــل شــئ مــن العــدم علــى .. املقــدر املوجــد املبــدع.. اخلــالق     
 . )١(���� اللُه َخاِلُق ُكل َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء وَِكيلٌ  ����سابق  غري مثال
يَــا أَيـَهــا النــاُس ُضــِرَب َمثَــٌل فَاْســَتِمُعوا لَــُه ِإن الــِذيَن تَــْدُعوَن ِمــْن ُدوِن اللــِه لَــْن  ����     

ُهُم الــ بَاُب َشــْيئاً ال َيْســتَـْنِقُذوُه ِمْنــُه َضـــُعَف َخيُْلُقــوا ُذبَابــاً َولَــِو اْجَتَمُعــوا لَــُه َوِإْن َيْســـلُبـْ ذ
 . )٢( ����الطاِلُب َواْلَمْطُلوبُ 

ــَق الــِذيَن ِمــْن ُدونِــِه بَــِل الظــاِلُموَن ِيف َضــالٍل  ����      َهــَذا َخْلــُق اللــِه َفــَأُروِين َمــاَذا َخَل
 . )٣( ���� ُمِبنيٍ 
 . )٤( ���� َتذَكُرونَ أََفَمْن َخيُْلُق َكَمْن ال َخيُْلُق أََفال  ����     

                                                           

 .   4٦٢ية�� –سورة�الزمر� )١(

 .   4٧٣ية��–سورة�الحج� )٢(

 . . 4١١ية��–سورة�لقمان� )٣(

 .  4١٧ية��–سورة�النحل�  )٤(



 
 
 

  ٥٠ 
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عــن أيب هريــرة َرِضــَي اللــُه َعْنــُه قــال مسعــت َرُســول اللــِه : وىف احلــديث القدســي     
! ومن أظلم ممن ذهب خيلـق كخلقـي: " قال الله تعاىل: َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلم يقول

      . )١(متفق َعَلْيِه " فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرية 
  .خالق ومستٍو يف خلقه السموات والذرة، وكذلك الفيل والنملة اهللا     
 .قبل أن خيلق اخللق " خالق " ما استفاد اسم اخلالق بعد اخللق فهو  اهللا و     
ــــة فهــــو  واهللا      ــــاري بعــــد إحــــداث الربي ــــارئ " مــــا اســــتفاد اســــم الب ــــل " الب قب

 . إحداث الربية
 . نا حباجة منه إلينا بل خلقنا اقتداراً منه عليناما خلق اهللا و      
غــىن ..مــا خلــق اخللــق حباجــة منــه إىل اخللــق بــل هــو غــىن عــن خلقــه اهللا و      
. .باجلبــالاألرض أو بــ الســماوات أوبلــيس غــىن باإلنســان أو باملالئكــة أو .. بذاتــه
يَا أَيـَها الناُس  ���� :وكل الذوات حمتاجة إىل ذاته سبحانه وتعاىل ،غىن بذاتهبل . .اخل

 .)٢( ���� أَنـُْتُم اْلُفَقَراُء ِإَىل اللِه َواللُه ُهَو اْلَغِين احلَِْميدُ 
الذي له الغىن التام املطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته اليت ال : الغين     

م يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، وال ميكن أن يكون إال غنياً فإن غناه من لواز 
ذاته، كما ال يكون إال حمسناً، جواداً، براً، رحيمًا كرمياً، ومن سعة غناه أن خزائن 
السماوات واألرض والرمحة بيده، وأن جوده على خلقه متواصل يف مجيع اللحظات 

 .يده سحاء الليل والنهار ، وخريه على اخللق مدرار  ن واألوقات، وأ

                                                           

 . باب�تحريم�الصور �–رياض�الصالحgن� )١(

 .4١٥ية��–سورة�فاطر�)٢(
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 حيتاج إىل أحد من خْلقه بوْجه من الُوُجوه، بذاته عن مجيع خملوقاته، فال: الغين    
فكل املخلوقات ُمفَتقرة إليه يف إجيادها، وإعدادها، وإمدادها يف أُُمور دينها 
ودنياها، يف جْلب املنافع ودْفع املضار، وهو الذي أغناها وأقناها، وِمن كمال غناه 

وِمن سعة غناه أن مجيع أنه َمل يتخْذ صاحبة وال ولًدا، ومل يكْن له ُكُفًوا أحد، 
نيا واآلخرة والنعيم املقيم مما ال عني رأْت، وال أُُذن  َعم يف الداخلريات والعطايا والنـ
 مسََِعْت، وال خطر على قْلب بَشر، قطرٌة ِمن حبر غناه وُجوده وكرمه، فهو الغين

من اخلريات، وأنزله  بذاتِه، املستغين عن مجيع خملوقاتِه، املغين لعباده، مبا أدره عليهم
 .مَن الربكات

ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه، ويعدهم بإجابة دعوام     
وإسعافهم جبميع مرادام، ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما مل يسألوه، ومن كمال 
غناه أنه لو اجتمع أول اخللق وآخرهم يف صعيد واحد فسألوه، فأعطى كًال منهم 

 . وما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذرة ما سأله 
ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم     

واللذات املتتابعات، واخلريات املتواصالت، مما ال عني رأت وال أذن مسعت وال 
 . خطر على قلب بشر

ريكا يف امللك، وال ولياً ومن كمال غناه أنه مل يتخذ صاحبة، وال ولداً، وال ش    
 .من الذل فهو الغين الذي كمل بنعوته وأوصافه، املغين جلميع خملوقاته 

الذي له الغىن التام املطلق من كل الوجوه وهو املغين مجيع خلقه، غًىن : الغين    
عاماً، املغين خلواص خلقه، مبا أفاض على قلوم، من املعارف الربانية، واحلقائق 

 .اإلميانية
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ولــه احلكمــة البــاهرة الــيت ــرت مجيــع .. ولــه الغــىن املطلــق مــن مجيــع الكائنــات     
وله الكلمات التامات النافذات اليت ال جياوزهن بٌر وال فاجر يف مجيـع .. املخلوقات
احلـي القيـوم الـذي لكمـال حياتـه، وقيومتـه، ال .. قيم األرض والسـماوات. .الربيات

خملوقاتـــه شـــيء مـــن ذاتـــه، وال يف ذاتـــه شـــيء مــــن  يفلـــيس .. تأخـــذه ســـنة وال نـــوم
خملوقاتــه ، بـــل هـــو بـــائن مـــن خلقـــه ، مســتٍو علـــى عرشـــه ، عـــاٍل علـــى كـــل شـــيء ، 

 .وفوق كل شيء ، له علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر
جلميع الداعني، وايب خاصة للمضطرين، وكذلك احملبـني اخلاضـعني : ايب     

 .وم من أجلهلعظمته، املنكسرة قـُلُ 
 . وهو السيد الذي كمل يف سؤدده: الصمد    
وهو الذي صمدت له املخلوقات حباجاا وملماا الدقيقة واجلليلـة؛ : الصمد     

 .وذلك لكمال عظمته، وسعة ُجوده وسلطانه، وعظمة صفاته
الــــذي تصــــمد إليــــه أي تقصــــده مجيــــع املخلوقــــات بالــــذل واحلاجــــة : والصــــمد     
فتقــــار، ويفــــزع إليــــه العــــامل بأســــره، وهــــو الــــذي قــــد كمــــل يف علمــــه، وحكمتــــه، واال

وحلمــه، وقدرتــه، وعظمتـــه ورمحتــه، وســـائر أوصــافه، فالصــمد هـــو كامــل الصـــفات، 
 .وهو الذي تقصده املخلوقات يف كل احلاجات

  :املصورالبارئ 
تسـوية املصلح الذي يعطى كل شيء ما يناسبه من اخللق والتكـوين وال: البارئ     

 .وفق علمه وإرادته وقوته



 
 
 

  ٥٣ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

الذي خص كل موجود بصـورة متيـزه عمـا سـواه فأحـدث الصـورة علـى : املصور     
 .)١(���� الِذي َخَلَقَك َفَسواَك فـََعَدَلكَ  ����أي حنو شاء وعلى أي كيفية أراد  

الذي قهر كل املخلوقات، ودانْت له املوجودات بَأْسرها، ومن : القهار، اجلبار     
ازم قهره أنه يقتضي أنه كامل احلياة والعلم والقدرة، واجلباُر مبعىن القهار، ومبعىن أنه لو 

َجيرب الكسري، ويُغين الفقري، وَجيرب القلوَب املنَكِسرة ِمن أجله، وجيرب عبده املؤمن 
 .بإصالح حاله، وهو مبعىن العلي األعلى، ومبعىن املتكرب عن كل نقص وسوٍء ومثال

احملاِسب لعباده، املتويل جزاءهم بالعْدل والفضل، ومبعىن الكايف عبَده : احلسيب     
 اللهِ  َعَلى يـَتَـوَكلْ  َوَمنْ ﴿مهوَمه وغمومه، وأخص من ذلك أنه احلسيُب للمتوكلني؛ 

 .كافيه أمور دينه ودنياه: ؛ أي )٢(﴾َحْسُبهُ  فـَُهوَ 

ْرشد احلائرين يف الطريق وهو الذي أقواله رشد، وأفعاله رشد، وهو مُ : الرشيد     
احلسي، والضالني يف الطريق املعنوي، فريشد اخلْلق مبا شرعه على ألسنة رسله من 
اهلداية الكاملة، ويرشد عبده املؤمن، إذا خضع له، وأخلص عمله، أرشده إىل مجيع 

 .مصاحله، ويسره لليسرى، وجنبه الُعْسرى

بشْرعه،  -تعاىل  -كل شيء، فيحكم الذي إليه احلكم يف  : احلَكم، العدل     
ويبني لعباده مجيع الطرق اليت حيكم ا بني املتخاصمني، ويفصل بني املتنازعني، مَن 
الطُرق العادلة احلكيمة، وحيكم بني الناس فيما اختلفوا فيه، وحيكم فيهم بأحكام 

ها، القضاء والقدر، فيجري عليهم منها ما تقتضيه حكمُته، ويضع األشياء مواضع
                                                           

̈نفطار )١(  . 4٧ية��-سورة�

 . 4٣ية��-aقطسورة�ال )٢(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

وينزهلا منازهلا، ويقضي بينهم يوم اجلزاء واحلساب، فيقضي بينهم باحلق، وحيمده 
اخلالئق على حكمه حىت من قضى عليهم بالعذاب يعرتفون له بالعدل، وأنه مل 

 .يظلمهم مثقال ذرة

وهو املعظم املقدس عن كل عيب، السامل ِمن كل نـَْقص، : الُقدوس والسالم    
ه مثل أو كفو أو ند أو مسَِي؛ وذلك لكماله وكمال أمسائه احلسىن ومن أن يكون ل
 .وصفاته العلى

الذي فتح بأحكامه القدرية والشرعية واجلزائية، فشرع الشرائع، وسن : الفتاح     
لعباده األحكام والوسائل والطرق اليت يهتدون ا إىل مجيع منافعهم ومصاحلهم، 

 أعدائهم، فيكرم الرسل وأتباعهم يف الدنيا واآلخرة، وحيكم بني الرُسل وأتباعهم وبني
ويهني أعداءهم، ويكون هذا أكرب دليل على أن هؤالء على احلق، وأولئك على 

 .الباطل

 لِلناسِ  اللهُ  يـَْفَتحِ  َما﴿: الذي يفتح لعباده الرمحة والربكات؛ قال تعاىل: الفتاح     
 .)١(﴾بـَْعِدهِ  ِمنْ  َلهُ  ُمْرِسلَ  َفَال  ُميِْسكْ  اَومَ  َهلَا ُممِْسكَ  َفَال  َرْمحَةٍ  ِمنْ 

الذي يفتح لعبده املؤمن أبواب املعارف، وحالوة اإلميان، وسرور : الفتاح     
 .اليقني، وسهولة الطاعات، وتيسري القربات

                                                           

 . 4٧٢ية��-فاطرسورة� )١(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

نور السموات واألرض، وبنوره استنارْت قلوب املؤمنني، وبنوره استنارْت : النور     
وحجابه نور، لو كشفه ألحرقْت سبحاُت وجهه ما انتهى إليه بصره جنات النعيم، 

 .)١(من خلقه

ولـذلك كانـت حسـىن وصـفاته كلهـا  ومتجيـد، وثنـاء، ومحد، مدح،أمساؤه كلها      
  .وعدالً صفات كمال ونعوته كلها جالل وأفعاله كلها حكمة ورمحة ومصلحة 

                                                           

نـور�حÞـ��iكنـوِر�: والنور�الذي�هو�وصفه�من�جملة�نعوته�العظيمة،�وأما�النـور�ا>خلـوق�فهـو�نوعـان�)١(

نــور�معنـــوي،�وهــو�نـــور��:الشــمس�والقمــر�والكواكـــب�وســائر�ا>خلوقــات،�ا>ـــدرك�نورهــا�با�بصـــار،�والثــاني

�لهــــ ا�نــــوًرا��ــــي�قلــــوب�ا>ــــؤمنgن�بحســــب�مــــا�قــــام��ــــي�قلــــو��م�مــــن�حقــــائق�ا>عرفـــة�وxيمــــان�والطاعــــة،�فــــإنَّ

ا>عرفـــة،�ومواجيـــد�xيمـــان،�وحـــaوة�الطاعـــة،�وســـرور�ا>حبـــة،�وهـــذا�النـــور�هـــو�الـــذي�يمنـــع�صـــاحبه�مـــن�

�ijولهذا�كان�من�دعاء�الن�،ßص�aخxى�كمال�Vويدعو�إ�،~gى�الخVويجذبه�إ�i�§اللهـم�اجعـل�« : ����ا>عا

ســمáي�نــوًرا،�و�ــي�بصــري�نــوًرا،�ومــن�بــgن�يــدي�نــوًرا،�ومــن�خلفــي�نــوًرا،�وفــوàي�نــوًرا،���ــي�قلjــ�iنــوًرا،�و�ــي

�أعط´�iنوًرا،�وزدني�نوًرا�  .رواه�مسلم»وتح��iنوًرا،�اللُهمَّ

ـِوَي�
َ
ـة�منـه�عليـه،�وهـو�أْصـل�الخgـ~،�وهـذا�النـور�مهمـا�ق وهذا�النـور�الـذي�يعطيـه�هللا�عبـَده�أعظـُم�منَّ

�تميgـــــÎك�وعلمــــك،�فــــتظن�هــــذا�النــــور�نــــور�العيـــــان،�فإنــــه�مخلــــوق،�فإيــــاك�أن�تضــــعف� بصــــg~تك،�وَيِقــــلَّ

وإنمــا�هــو�نــور�ا>عرفــة�وxيمــان،�ويبتdــى���ــذا�بعــض�الصــوفية��؛ومشــاهدة�القلــب�لنــوع�الــذات�ا>قدســة

ــِرد�علــ��م�الــواردات�القويــة،�فيقــع�مــ�²م�مــن�الشــطح�والخطــل�مــا�ينــا�ي�العلــَم�وxيمــان،�كمــا�أن�
َ
الــذين�ت

�ي�القلــب�قــد�تراكمــْت�عليــه�الظلمــات،�وتوالــْت�عليــه�الغفــaت،�فلــم�يكــن�لــه�مــن�هــذا�كثيــف�الطبــع،�جــا

�و�sنصــيب؛�بــل�ربمــا�ازدرى�مــن�ســفاهة�عقلــه�وقلــة�وجــده�هــذه��حــواَل،�وزهــد�ف��ــا،�فم�ــ��
ٌّ
النــور�حــظ

ـاة�مــن�الكتـاب�والسـنة �هللا�عdـى�العبــد�بمعرفـة�صــحيحة�متلقَّ ــه��ـي�أســماء�هللا�وصـفاته�وتعبــد�،مـنَّ �وتفقَّ

���ßا،�واج°�د�أن�يحقق�مقام�xحسان�فيعبد�هللا�كأنه�يراه،�فـإن�لـم�يكـن�يـراه�فإنـه�يـراه،�ولهـج�بـذكر�

اســتنار�قلُبــه،�وحصــل�لــه�مــن�لــذة�ا>عرفــة،�ومواجيــد�xيمــان�أعظــم�اللــذات،�وذلــك�فضــل��-تعـاVى��-هللا�

 ).لدنيا�والدينبهجة�الناظرين�فيما�يصلح�ا.(هللا�يؤتيه�من�يشاء،�وهللا�ذو�الفضل�العظيم
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 .بعني البصرية إليه كل شيء من خملوقاته دال عليه ومرشد ملن رآه       
وال تـرك اإلنسـان سـدى عـاطًال  ،مل خيلق السماوات واألرض ومـا بينهمـا بـاطالً     
ليتوســـلوا  ،بـــل اخللـــق لقيـــام توحيـــده وعبادتـــه وأســـبغ علـــيهم نعمـــه ظـــاهرة وباطنـــة.. 

 .. بشكرها إىل زيادة كرامته 
الـــدالالت  تعـــرف إىل عبـــادة بـــأنواع التعريفـــات وصـــرف هلـــم اآليـــات ونـــوع هلـــم     

ودعــاهم إىل حمبتــه مــن مجيــع األبــواب ومــد بينــه وبيــنهم أقــوى األســباب فــأمت علــيهم 
نعمــه الســابغة وأقــام علــيهم حجتــه البالغــة وأفــاض علــيهم النعمــة وكتــب علــى نفســه 
.. الرمحة وضمن الكتاب الـذي كتبـه أن رمحتـه تغلـب غضـبه فهـو عنـده فـوق عرشـه 

   . )١( ���� ِت َواَألْرِض ُكل يـَْوٍم ُهَو ِيف َشْأنٍ َيْسأَلُُه َمْن ِيف السَماَوا ����
يغفُر ذنباً ويفرُج مهاً ويكشُف كرباً ، وجيُرب كسراً ، ويغىن فقرياً ، ويعلـُم جـاهًال      

، ويهــدى ضــاًال ، ويرشــُد حريانــاً ، ويغيــث هلفانــاً، ويفــك عانيــاً ، وُيشــبع جائعــاً ، 
تلـى، ويقبــل تائبــاً، وجيــزى حمســناً ، وينصــر ويكسـو عاريــاً ، ويشــفى مريضــاً ويعــاىف مب

مظلوماً ، ويقصُم جباراً ، ويقيُل عثـرة ، ويسـُرت عـورًة ، ويـؤمُن خائفـاً ويرفـع أقوامـاً ، 
  .ويضع آخرين

إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام خيفُض  القسط ويرفعـه ، يرفـع إليـه عمـل "      
، حجابــــه النــــور لــــو كشــــفه ألحرقــــت  الليــــل قبــــل النهــــار وعمــــل النهــــار قبــــل الليــــل
  . )٣)(٢(سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

                                                           

 .  4٢٩ية��–سورة�الرحمن�  )١(

 ). ١/٣٣باب�xيمان�بالقدر « كتاب�xيمان_ مشكاة�ا>صابيح�(رواه�مسلم� )٢(

�َيَنام� :(قوله)٣(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ميــني اهللا مــألى ال يغيضــها نفقــة ، ســحاء الليــل والنهــار أرأيــتم مــا أنفــق منــذ "     
 . )١(خلق السماوات واألرض

 . ه وقدره ئاألمور بيده، معقودة بقضا )٢(قلوب العباد ونواصيهم بيده، وأزمة    
ميسك السماء أن تقع على األرض إال بإذنه ، رفع السماء بغري عمٍد تروـا ،      

واألرض مجيعــاً قبضــته يــوم القيامــة والســماوات مطويــاٌت بيمينــه، ويضــع الســماوات 
علــى إصــبع واألراضــني علــى إصــبع واجلبــال والشــجر علــى إصــبع واملــاء والثــرى علــى 

اته كلها بيده الكرميـة واألراضـني بيـده إصبع وبقية اخللق على إصبع ، مث يقبض مساو 
أنـــا .. أيـــن ملـــوك األرض..أنـــا امللـــك .. األخـــرى مث يهـــزهن هـــزاً مث يقـــول أنـــا امللـــك

 .املتكربونأين .. أين اجلبارون.. أنا املتكرب.. اجلبار
.. وأنــــا الـــذي أُعيــــدها كمــــا بــــدأا .. أنـــا الــــذي بــــدأت الـــدنيا ومل تــــُك شــــيئاً      

 .  كفه كخردلٍة يف كف أحدكم فالسماوات السبع يف
ولو أن اخللق كلهم من أوهلم إىل آخرهم قاموا صفاً واحداً ما أحاطوا باهللا عـز      
 .وجل 
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ولو أن أهل مساواته وأهل أرضه أوهلم وآخرهم إنسهم وجنهم كانوا علـى أتقـى      
 .قلب رجٍل واحٍد منهم ما زاد ذلك ىف ملكه شيئاً 

ته وأهل أرضه أوهلم وآخرهم إنسهم وجنهم كانوا على أفجر ولو أن أهل مساوا     
 . قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئاً 

ولـــو أن أهــــل مساواتــــه وأهــــل أرضــــه أوهلــــم وآخــــرهم وإنســــهم وجــــنهم ، حــــيهم      
وميتهم ، رطبهم ويابسهم ، قاموا يف صعيد واحـد فسـألوه فـأعطى كـل واحـٍد مـنهم 

خــيط إذا أُدخـــل (  ا عنـــده مثقــال ذرة مســألته مــا نقــص ذلــك ممــ
َ
إال كمــا يــنقص امل

 ) .  البحر
  . )١(���� َوَلُه اْلَمَثُل اَألْعَلى ِيف السَماَواِت َواْألَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  ����     
.. متعــاٍل لــيس شــيء أعلــى منــه .. ال معقــب حلكمــه وال راد لقضــائه  اهللا      

ال وزيــر لــه .. ال مثيـل لــه .. ال نظــري لــه .. ال شـبيه لــه .. لــه  مســاوٍ ال .. ال نـد لــه 
عزيـز ومـا دونـه .. قـوى ومـا دونـه ضـعيف . .صـغريكبـري ومـا دونـه .. ال ضد لـه .. 

 .حقري 
كــل مــا خطــر ببالــك فــاهللا . .نتخيلــهأعلــى وأعظــم مــن أن .. اهللا جــل جاللــه      
 .ال يقارن مبخلوق .. فوق ذلك  �
 .كل شيء خاشع له .. طائع ألمره  يءكل ش.. ألمره خاضع  يءكل ش    
 .  مفرج عن كل مكروب. .ملهوفمغيث كل .. كل فقري  غىن.. عز كل ذليل    
 .اخلائفنيأمان .. حصن الضعفاء .. كنز الفقراء     
 . خبريمسيع . .بصريمسيع .. مسيع عليم      

                                                           

 .  4٢٧ية�من��-سورة�الروم�)١(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 .  أحد ال يتبعض . .يتعددواحد ال      
وهـــو .. ؟ ألنـــه هــو خـــالق الزمــان واملكـــان .. يســأل عنـــه مــىت كـــان ال اهللا      

َوِإَذا * ِإَذا الشْمُس ُكوَرْت  �. .الكوننظام الكون وهو الذي ينهي نظام  الذي بدأ
يـا أهـل اجلنـة ( ملا ينتهي نظـام الزمـان يبـدأ نظـام أهـل اجلنـة و  )١(���� النُجوُم اْنَكَدَرتْ 
 ).خلوٌد بال موت 

َد .. وأحُق من ُعِبَد .. أحُق من ذكر  اهللا      وأوىل من ُشِكَر .. وأحق من محُِ
 .. وأعفـى مـن قـدر .. وأجوُد من ُسِئل .. وأرأف من ملك .. وأنصُر من أبتغى ..

ومواالته عن إحسانه وبره وعطفه وكرمه .. ومنعته عن حكمته .. ومغفرته عن عزته 
   .ورمحته
والغـىن فـال ظهـري لـه .. والفرد ال نـد لـه .. شريك له هو امللك  ال ..  اهللا      
َهْل  ����له يوال مس.. والعلي فال شبيه له .. وال حاجة له .. والصمُد فال ولد له .. 

ّياً   . )٢( ���� تـَْعَلُم َلُه مسَِ
وكـل ظـل  قـالص  .. وكـل ملـك زائـل إال ملكـه .. كل  شيء هالـك إال وجهـه     

 .  فضله وكل فضل منقطع   إال.. إال ظله 
 .لن يطاع إال بإذنه ورمحته ولن يعصى إال بعلمه وحكمته      
 . ويُعصى  فيتجاوز ويغفر .. يطاع فيشكر      
 . وكل نعمة منه فضل .. كل نقمِة منه عدل     

 لديه  ضائـع يكال وال سع بــما للعباد عليه حق واج
                                                           

 . ٢ ،4١يتان��-سورة�التكوير�)١(

 . .  ٦٥من�4ية��-سورة�مريم�)٢(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 بفضله وهو الكرمي الواسع إن  عذبوا فبعدله وإن نعموا
وكتـب .. وسـجل اآلثـار.. حـال دون النفـوس.. وأدىن حفيظ.. يدأقرب شهيد     
 .والغيب عنده شهادة .. والسر عنده عالنية.. القلوب له مفضية.. اآلجال
      .إمنــا أمــره إذا أراد شــيئاً أن يقــول لــه كــن فيكــون. .عطــاؤه كــالم وعذابــه كــالم      
َفـَد َكِلَمـاُت َريب ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَدا     ���� داً ِلَكِلَماِت َريب لََنِفَد اْلَبْحـُر قـَْبـَل َأْن تـَنـْ

َنا ِمبِْثِلِه َمَدداً   . )١( ���� َوَلْو ِجئـْ
لــو كــان مــاء البحــر مــداداً للقلــم الــذي يكتــب بــه كلمــات اهللا  �قــل يــا حممــد      

َوَلْو  ����كتابه ذلكوحكمه وآياته الدالة عليه وعلى قدرته لنفد البحر قبل أن يفرغ من  
َنا ِمبِْثِلِه َمَدداً  حبـور متـده ويكتـب ـا مـا .. أي مبثل البحر حبراً مث آخر وهلم جـرا  ����ِجئـْ

َـا ِيف اْألَْرِض ِمـْن َشـَجَرٍة أَقْـالٌم َواْلَبْحـُر  ����: �نفدت كلمات اهللا كما قال اهللا  َوَلْو أَمن
َعُة َأْحبٍُر َما نَفِ  ُه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ َه َعزِيٌز َحِكيمٌ َميُدالل ِه ِإن٢( ���� َدْت َكِلَماُت الل(. 

ــــدنيا أقــــالم  �لــــو أن أشــــجار األرض منــــذ أن خلقهــــا اهللا       إىل أن تنقضــــي ال
 وفــينوالبحــر مــن وراءه ســبعة أحبــر متــده مــن بعــده مــداداً لتكســرت األقــالم وفنيــت 

ىن كلماتـه جـل وعـال ، وكيف تفيءقائمة ال يفنيها ش �املداد وبقيت كلمات اهللا 
 .وهى ال بداية هلا وال اية 

                                                           

 .  ١٠٩من�4ية��- الكهفسورة� )١(

 .   4٢٧ية��–سورة�لقمان� )٢(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ال يسـتطيع أحـد أن يقـدر  ايـة،فاملخلوق هـو أحـق بالفنـاء ألنـه لـه بدايـة ولـه      
 �وال يثىن عليه كما ينبغي حىت هو الذي يثىن على نفسه كمـا قـال  �قدرة اهللا 

            . )١(" عليك أنت كما أثنيت على نفسك ثناءً  يال حنص :"الدعاء  يف
 )وفوق ما نقول .. إن ربنا كما يقول (                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������ 
 

                                                           

و�ـى�صـحيح�أبـو�)  ١٢٩١( هذا�جزء�مـن�حـديث�عائشـة�ر�ـ���هللا�ع�²ـا�وهـو��ـى�صـحيح�الجـامع�رقـم�)١(

إنــى�أعـوذ�برضــاك�مــن�سـخطك�وبمعافاتــك�مــن�عقوبتـك�وأعــوذ�بــك��اللهــم:"  والحـديث�) ..  ٨٢٣(داود�

 " .منك��sأح���åثناًء�عليك�أنت�كما�أثنيت�عdى�نفسك�
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 البيان الثاني
صفة اليقين على اهللا في     

 ����إله إال اهللا محمٌد رسول اهللا ال   
خـــالق  يءمجيـــع الفـــوز والفـــالح بيـــد اهللا جـــل جاللـــه واهللا عنـــده خـــزائن كـــل شـــ إن •

مـن خلقـه وهـو  ألحـدحيتـاج  يشـاء بقدرتـه وال مـااألشياء ومصرف األحـوال يفعـل 
 .الصمد

 .الفوز والفالح ليس باملال الفوز والفالح بيد اهللا •
 .الفوز والفالح بيد اهللا بالتجارةالفوز والفالح ليس  •
ومـن يطـع اهللا (قـال اهللا تعـاىل، الفـوز والفـالح بيـد اهللا بالزراعـةالفوز والفـالح لـيس  •

 .)ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 
 .اآلبادبد أ متلكها وال العزةمتلك ذره من  يف العامل كله ما العزة أسبابع يمج •
 .اهللا جل جالله هو العزة أسبابيف  العزةوخالق  العزةمالك  •
 .اآلبادبد أمتلكها  وال الذلةيف العامل كله ما متلك ذره من  الذلة أسبابمجيع  •
 .جالله هو اهللا جل الذلة أسبابيف  الذلةوخالق  الذلةمالك  •
 اآلبــادد أبــمتلكهــا  وال احليــاةمــن  ةمتلــك ذر  يف العــامل كلــه مــا احليــاة أســبابمجيــع  •

 هـــــــــــو اهللا جــــــــــل جاللـــــــــــه احليــــــــــاة أســـــــــــبابيف  احليــــــــــاةوخـــــــــــالق  احليــــــــــاةمالــــــــــك 
 اآلبــادمتلــك ذره مــن املــوت وال متلكهــا ابــد  املــوت يف العــامل كلــه مــا أســبابمجيــع 

 اهللا جــــــــــل جاللــــــــــه املــــــــــوت هــــــــــو أســــــــــبابمالــــــــــك املــــــــــوت وخــــــــــالق املــــــــــوت يف 
 ).وهو على كل شيء وكيل يءاهللا خالق كل ش (
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

• �
ً
�،كل�غ���هللا�بغ���هللا���يفعل�شيئا

ً
 :مث�

 .والضوءالشمس بدون اهللا ال تستطيع أن تعطى احلرارة _ 
 .تبصروالعني بدون اهللا ال تستطيع أن _ 
 .تسمعواألذن بدون اهللا ال تستطيع أن _ 
 .يتكلميع أن واللسان بدون اهللا ال يستط_ 
 .متشىوالرجل بدون اهللا ال تستطيع أن _ 
 .تبطشواليد بدون اهللا ال تستطيع أن _ 
 .الشبعوالطعام بدون اهللا ال يستطيع أن يعطى _ 
  .الريواملاء بدون اهللا ال يستطيع أن يعطى _ 
 .والسحاب بدون اهللا ال يُعطي املطر_ 
 .والشجر بدون اهللا ال يعطي الثمر_ 
 .بدون اهللا ال يُعطي العسل والنحل _ 
 .واجلاموس والبقر بدون اهللا ال يُعطي اللنب_ 
 .واألرض بدون اهللا ال تُعطي الزرع _ 
 .والدواء بدون اهللا ال يعطي الشفاء_ 
 .والنوم بدون اهللا ال يُعطي الراحـــة_ 
 .والنار بدون اهللا ال حتــــــــــرق_ 
 ‘واألشياء بدون اهللا ال تُعطي الراح_ 
 .والسكني بدون اهللا ال تذبح_ 
 . والبحر بدون اهللا جال ال يغرق_ 
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• � :2ءوهكذا�كل�-شياء�بدون�هللا���تستطيع�أن�تفعل��

 .الذي يفعل هو اهللا شيء، يفعلال املال  _
 .الذي يفعل هو اهللا شيء، تفعلال  التجارة_
 .الذي يفعل هو اهللا شيء، تفعلال  الصناعة _
 .الذي يفعل هو اهللا ء،شي تفعلال  احلكومة _
 .الذي يفعل هو اهللا شيء، تفعلال القبائل  _
 .الذي يفعل هو اهللا شيء، يفعلال السالح _ 
الوقـت  يفيشـاء  الذييفعل ما يشاء على الوجه .. يءواهللا بغري غريه يفعل كل ش_ 
 . )١( وال حيتاج ألحٍد من خلقه وهو الصمد ���� يشاء بقدرته وحده الذي

 :ئن�هللاكل���2ء�6ي�خزا •

 .خزائن السماوات عند اهللا_ 
 عندا هللا األرضخزائن _ 
 .اهللا خزائن البحار عند_ 
 .خزائن اجلبال عند اهللا_ 
 .العسل ليس من النحل العسل من خزائن اهللا_ 
 .اللنب ليس من البقر اللنب من خزائن اهللا_ 

                                                           


قال�ابن�مسعود� )١


 . xيمان�كله�: اليقgن�..  

 . لو�تفكر�الناس��ى�عظمة�هللا�ما�عصوه�: وقال�بشر����

�مـــن���ينبãـــيلـــو�أن�اليقـــgن�وقـــع��ـــى�القلـــب�كمــا�: وقــال�ســـفيان�الثـــورى����
ً
�إVـــى�الجنـــة�وخوفـــا

ً
لطـــار�اشـــتياقا

 ) .  ٥٥٨/  ٤ – للذهijتاريخ�xسaم�. ( النار�
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 .الثمر ليس من الشجر الثمر من خزائن اهللا_ 
َوِإن من َشـْيٍء ����قال اهللا تعاىل ، ء الشفاء من خزائن اهللالشفاء ليس من الدوا_ 

 .)١(				 ِإال ِعنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـزلُُه ِإال ِبَقَدٍر مْعُلومٍ 
 .هللا�خلق�السماوات�من�العدم� •

 .من�العدم��رضهللا�خلق�  •

 .هللا�خلق�البحار�من�العدم •

 .هللا�خلق�الجبال�من�العدم •
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 الثالثبيان ال
صفة اليقين على اهللا  في 
 ���� إله إال اهللا محمٌد رسول اهللا ال

 :الكلمة�الطيبة���إله�إ��هللا •

 ِإنِين أَنَا اللُه َال ِإَلَه ِإال أَنَا    ����،أي ال معبود حبق إال اهللا :مع���2Bإله�إ��هللا) ١
 .)١( 				 َفاْعُبْدِين 

 .ال إله إال اهللا... تحقيق�الكلمة�الطيبة) ٢

 : )٢(مقصد�الكلمة�الطيبة���إله�إ��هللا)٣
إخـــراج�اليقـــgن�الفاســـد�مـــن�القلـــب�عdـــي��شـــياء،�وإدخـــال�اليقـــgن��_����

 .الصادق��ي�قلوبنا�عdي�هللا�وصفاته
� :كيف�يتبدل�اليقgن�والعواطف�والطريق�من���_��

 .املخلوق إىل اخلالق ) ١
 .ة ومن األشياء إىل األعمال الصاحل) ٢
 . ومن الدنيا إىل اآلخرة ) ٣

ألن كــــل إنســــان ميشــــى حتــــت يقينــــه فعنــــدما يتبــــدل اليقــــني مــــن األشــــياء واملــــال      
وعنـد  ،القلب اليقني علـى ذات اهللا وقـدرة اهللا وخـزائن اهللا يف يأيتوالذهب واملنصب 

                                                           

 . 4١٤ية��–سورة�طه�) ١(

عملـــه�هـــذه�الكلمـــة��ـــي�القلـــب�الـــذي�دخلـــت�فيـــه،�فتنـــوره�،�وتخـــرج�منـــه�كـــل�: وكلمـــة�مقصـــد�) ٢(
ُ
أي�مـــا�ت

مــن�ا>خلــوق�إVــي�الخــالق�ومــن�: اب،�وتبــدل�اليقــgن�والعواطــف�والطريــق�يقـgن�فاســد�عdــي��شــياء�و�ســب

 ..�شياء�و�سباب�إVي��عمال�الصالحة�ومن�الدنيا�إVي�4خرة



 
 
 

  ٦٧ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 اجلنـة والنـار ألن صـفات اهللا أيويتـيقن علـى الوعـد والوعيـد  ذلك يـرى النظـام الغيـيب

 .  قلٍب واحد يفأعلى وأشرف ال جتتمع مع حب الدنيا  ����

الصــحابة قبــل اإلســالم كــان يقيــنهم علــى األصــنام ولكــن ملــا قــالوا ال إلــه إال اهللا      
ـــدنيا ال شـــ ـــنهم علـــى اهللا ففهمـــوا أن كـــل ال واهللا ســـبحانه وتعـــاىل كـــل .. يءتبـــدل يقي

 . يءش
 . ���� يربينا هو اهللا الذياعة ولكن وأننا ال نرتىب من الدكان والوظيفة والزر      

والغــىن ..  ���� والصـحة واملـرض بيـد اهللا .. ���� والذلـة بيـد اهللا .. ����  العـزة بيـد اهللا    
ُقِل اللُهم َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلـَك َمـْن َتَشـاُء َوتـَْنـزُِع  ����  ���� والفقر بيد اهللا

ُر ِإنـَك َعلَـى  اْلُمْلَك ِممْن َتَشاُء َوتُِعز َمْن َتشَ  اُء َوُتِذل َمْن َتَشاُء بَِيِدَك اْخلَيـْ
 . )١( ���� ُكل َشْيٍء َقِديرٌ 

 . )٢(  ���� ِإن اللَه ُهَو الرزاُق ُذو اْلُقوِة اْلَمِتنيُ   ���� :���� وقال اهللا     

احلقيقــة مــن خــزائن اهللا ولكــن  يف هــيفــالعزة والفــالح ليســت ىف األشــياء ولكــن      
مثــال اإلنســان ينظــر إىل احلنفيــة هــو يظــن أن  الظــاهرين ال يــرى إال الســبب اإلنســا

مــن اخلــزان وكــذلك يظــن أن الكهربــاء مــن  يــأيتاملــاء مــن احلنفيــة ولكنهــا ســبب واملــاء 
اللمبــة ولكــن الكهربــاء مــن احملــول وهكــذا اإلنســان ينظــر إىل احلليــب فــيظن أنــه مــن 

 .  ����  من خزائن اهللا يأيتاجلاموس ولكن احلليب 

                                                           

 .  4٢٦ية��-سورة�آل�عمران� )١

 .  4٥٨ية��–سورة�الذاريات� )٢



 
 
 

  ٦٨ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

والــربح لــيس مــن الــدكان  ���� لــيس مــن األرض ولكــن مــن خــزائن اهللا والقمــح 
 .���� ولكن من خزائن اهللا

العصـا يضـرب ـا الرجـل ولكـن املضـروب يقـول للعصـا  -األسباب مثـل العصـا      
  .؟ … تضريبال 

 .يضرب هو صاحب العصا الذيالعصا ال تضرب ولكن      
  .����  كن الشفاء من خزائن اهللاكذلك الشفاء ليس من الدواء ول      

  .اهللاجلاموسة بعد احلليب تقول لصاحبها قل ال إله إال     
 ."ال إله إال اهللا " وضع البيضة وتقول لصاحبها قل  والدجاجة تصيح بعد    
 .باخلسارة بدل الربح  فيأيتبعكس السبب  يأيتوالدكان أحياناً     
  .الطعاملزيادة املرض وكذلك  والعالج ممكن أحياناً يكون سبباً     
احلقيقـــة مـــن أقـــوى أســـباب  يفولكـــن  ،الظـــاهر يـــنقص الـــدنيا يفاجلهـــد للـــدين و      
 ). ١(الرزق 

 

 
������������������������ 

 

                                                           

 .مؤلف�حياة�الصحابة��- الكاندهلوي �الشيخ�محمد�يوسف )١
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 الرابعبيـان ال
 فى صفة اليقين على اهللا

 ال إله إال اهللا محمٌد رسول اهللا
  . أنه ال معبود حبق إال اهللا"   ال إله إال اهللا" :  مع�KBكلمة�التوحيد


	����א�(��مقصـــــد



بـــــدون  يءنتـــــيقن بـــــأن اهللا قـــــادر علـــــى كـــــل شـــــ :)�����
مـــع مجيـــع األســـباب ال ، بـــدون األســـباب وأن نتـــيقن بـــأن املخلوقـــات املخلوقـــات

 .  ���� بدون إرادة اهللا يءيقدرون على ش

قــادر علــى إزالــة اجلــوع بــدون الطعــام ، وقــادر علــى  ���� يعــىن أن اهللا ::::التفصــيل
املـاء ، وقـادر علـى إعطـاء الشـفاء بـدون الـدواء ، وقـادر علـى  إزالة العطـش بـدون

الثمــر بــدون الشــجر ، وقــادر علــى خلــق اإلنســان وتربيتــه بــدون الوالــدين ،  خلــق
بـدون النـار ،  يءوقادر على إنبات النبات بـدون املطـر ، وقـادر علـى إحـراق الشـ

العـزة  كسب ، وقادر على إعطـاء  وأيسبب  أيوقادر على قضاء احلوائج بدون 
 يفصورة العزة وقادر على إعطاء النجاة  يفصورة الذلة وقادر على إنزال الذلة  يف

صـورة النجـاة ، وقـادر علـى إعطـاء الغلبـة  يفصورة اهلـالك ، وعلـى إعطـاء اهلـالك 
 يفصـورة األمـن ، واألمـن  يفلفئة قليلة بدون السالح ، وقادر على إتيان اخلوف 

�.  صورة اخلوف

أن العـــزة والذلـــة واملـــرض والصـــحة والضـــر والنفـــع واألمـــن :��وخالصـــة الـــ�م
واخلـوف والصــلح واحلــرب والفــتح واهلزميــة والضــحك والبكــاء والفقــر والغــىن واحليــاة 



 
 
 

  ٧٠ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

وتصـــرفه وهـــو ال حيتـــاج إىل أحـــد مـــن  ����  كـــل ذلـــك بيـــد اهللا. اخل ... واملـــوت 
فام خلقهـــم وصـــ يفســـبب واملخلوقـــات كلهـــا حمتاجـــة إىل اهللا  أيخلقـــه وال إىل 

األرض  يفالســماوات وال  يفواسـتعماهلم واملخلوقــات كلهــا ال ميلكــون مثقــال ذرة 
 ). ١(وال ميلكون ضراً وال نفعاً 
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 .مؤلف�حياة�الصحابة��- الكاندهلوي �الشيخ�محمد�يوسف )١

 



 
 
 

  ٧١ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 الخامسبيــان ال
 فـى صفة اليقين على اهللا

 ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
ثــروة الداخليــة لإلنســان ألن جعــل الفــالح التــام لإلنســانية مجعــاء يرتكــز علــى ال ���� اهللا     

 ،، فــالعزة والذلــةخــارجي يءلــيس اســم لشــ ،الفــالح واخلســارة وهــى حالــة داخليــة لإلنســان
 . حاالت داخلية لإلنسان  ،والصحة واملرض ،واالطمئنان وعدمه ،والراحة والشقاء

 ���� مــن األشــياء اخلارجيــة فــاهللا يءفصــالح هــذه األحــوال وفســادها لــيس متعلقــاً بشــ     
 هيقينـــ هـــيبعـــض النـــاس مــع امللـــك واملـــال وأعـــز آخــرين مـــع الفقـــر ، فــالثروة الداخليـــة أعــز 

وعملــه ، فــإذا صــلح يقــني اإلنســان فــاهللا ســبحانه وتعــاىل يعطيــه حالــة الفــالح والطمأنينــة 
 . وإن كانت األشياء املادية قليلة 

ل بقدرتـــه وهـــو خـــالق كـــ يءاهللا تعــاىل هـــو خـــالق ومالـــك لكـــل إنســـان وخلــق كـــل شـــ     
فكـل خلقـه بالقـدرة اإلهليــة  يءوهـو غـري خملـوق ، فـاملخلوق ال يسـتطيع أن يفعـل شـ يءشـ

يســتعمل هــذه  الــذيقبضــته ســبحانه وتعــاىل فهــو  يف يءهــو حتــت القــدرة دائمــاً فكــل شــ
األشـياء وصـفاا أو يرتكهـا كمـا  األشياء ويتصرف فيهـا بقدرتـه تعـاىل يسـتبدل شـكل هـذه

 . ومن احلية عصا .. ا حية حسب ما يشاء فيجعل من العص هي
وحتــت  �قبضــته  يفوإن كــان امللــك واملــال أو الــربق واهلــواء فهــو  يءشــ كــلوهكــذا       
  .تصرفه
 .يرى فيه اإلنسان العمار قادر أن جيعل منه اخلراب الذيمن املكان ف     
 . يرى فيه اإلنسان اخلراب قادر أن جيعل منه العمران الذياملكان من و      



 
 
 

  ٧٢ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 هللا      مـن األسـباب وقـادر يءشـ أيقادر أن يرىب مجيع املخلوقات علـى الـرتاب وبـدون  
  .)١(أن يهلك مجيع األشياء مع وجود مجيع العدد ووسائل الرتبية  ����

 : عaمة�وجود��sإله�إ�sهللا��ي�القلب

 توجـــه القلـــب إيل اهللا    ن الـــذي جيلـــب أبـــ: اليقـــني الصـــحيح يف كـــل حـــال،ألن فيـــه  
يف قضــاء حوائجنــا   هــو اهللا والــذي يــدفع الضــر هــو اهللا فنتوجــه إليــه بقلوبنــا وأعمالنــاالنفــع 

قُــــْل ِإن   ���� :قــــال اهللا تعــــاىل، الدنيويــــة واألخرويــــة وذلــــك بفعــــل أوامــــره واجتنــــاب نواهيــــه
ْرُت َال َشــرِيَك لــه َوبــذِلَك أُِمــ* َصــَالِيت َوُنُســِكي َوَحمْيَــاَي َوَممَــاِيت للــِه َرب اْلَعــاَلِمَني 

 .)٢(				 َوأَنَْا أَوُل اْلُمْسِلِمنيَ 
 : عaمة�عدم�وجود��sإله�إ�sهللا��ي�القلب

بـأن األشـياء واملخلوقـات بيـدها جلـب  اعتقـادا منـه ،)األسباب( توجه القلب لغري اهللا     
أو دعــاء أو توكــل أو  اســتغاثةنفــع أو دفــع ضــر مث التوجــه إليهــا مــن دون اهللا باســتعانة أو 

َفَمــــْن َيْكُفــــْر  ���� أو خــــوف أو حمبــــة فهــــذا يقــــني بغــــري اهللا  رجــــاء رغبــــة أو رهبــــة خشــــية أو
يــٌع  بِالطــاُغوِت َويـْــْؤِمن باللــِه فـََقــِد اْسَتْمَســَك بــاْلُعْرَوِة اْلــُوثـَْقى َال انِفَصــاَم َهلـَـا َواللــُه مسَِ

 .)٣(				 َعِليمٌ 

اقـْك اهللا ٌمـّر التعلـق لــتعلم أن أذ، ٌكلمـا تعلقـٌت بــ شـخص تعلقـاً : مـام الشافعيل اإلاق    
 .فيصٌدك عن ذاك لريدك إليه، يغار على قلب تعلق بغريه اهللا

 
                                                           

،�إVـــي�جماعـــة�مؤلـــف�كتـــاب�حيـــاة�الصـــحابة�مـــن�رســـالة�أرســـلها�الشـــيخ�محمـــد�يوســـف�الكانـــدهلوي��)١

 .الحج�والعمرة�ا>تجهة�من�بaد�الهند�إVى�الحجاز

 . 4١٦٢ية��–سورة�نعام�) ٢

 . 4٢٥٦ية��–سورة�البقرة�) ٣(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 البيان السادس
 فـى صفة اليقين على اهللا

 ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
MاKBال معبود حبق يف هذا الوجود إال اهللا ::::ع.  

الــدنيا إىل اآلخــرة ومــن األشــياء  مبعــىن تغيــري اليقــني مــن املخلــوق إىل اخلــالق ومــن :اMقصـد
  .واألسباب إىل أعمال الدين

فـَُنْخـرِج مــن قلوبنـا اليقــني الفاسـد علــى األشـياء واملشــاهدات، ونُـدخل اليقــني الصــادق     
 . على اهللا تعاىل، وأن اهللا خلق سبع مساوات بغري عمد وسبع أراضني

ر، وال رطـب وال يـابس إال أوراق األشـجاعـدد يعلم حبـات وقطـرات األمطـار و : عليم    
  .يف كتاب حفيظ

 .كل شيء من خلق اهللا: خالق   
ومــــن . .ومــــن الــــذرة إىل اــــرّة ُملــــك اهللا. .مــــن الفــــرش إىل العــــرش، ُملــــك اهللا: مالــــك    

ومـــن النملـــة أو أصـــغر منهـــا إىل أعظـــم خملـــوق . .القطـــرة إىل البحـــار واحمليطـــات ُملـــك اهللا
 .ُملك اهللا جل جالله

 : ةـلــــالفضي

ــرُُه لِلُيْســَرى {: قولــه تعــاىل     َق بِاحلُْســىن َفَسنُـَيسَقــى َوَصــدوقولــه، }فََأّمــا َمــْن َأْعطــى َواتـ 

  .صحيح اجلامع" من كان آخر كالمه ال اله إال اهللا دخل اجلنة" :����

مــا مــن أحــٍد يشــهد أن ال إلــه إال اهللا وأن حممــداً رســـول  ":ملعــاذ ���� وقولــه    
 .متفق عليه "قلبه، إال حرمه اهللا على النار اهللا صدقاً من

  . إىل اهللا يف كل األحوالتوجه جتد أن القلب م: )أن ال إله إال اهللا في القلب ( الحقيقة
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مـــن الـــدنيا إىل اآلخـــرة ومـــن املخلـــوق إىل اخلـــالق، ومـــن  تبـــديل الفكـــر: ع�مـــة�الحقيقـــة
 .األشياء إىل األعمال

ــال مــ :-هميــة ــه مثق ــه إال اهللا:( نمــن كــان فــي قلب ــار) ال ال ــد فــي الن َأِيب َســِعيٍد َعــْن : ال يخل
 اْخلُْدرِي ِيبُه َعْنُه َعْن النـاَر  ":قَالَ  ���� َرِضَي اللـاِر النـَة َوأَْهـُل النـِة اْجلَنيَْدُخُل أَْهُل اْجلَن

 ـــٍة ِمـــْن  ُمثـــاِر َمـــْن َكـــاَن ِيف قـَْلِبـــِه ِمثْـَقـــاُل َحبـــُه تـََعـــاَىل َأْخرُِجـــوا ِمـــْن النيـَُقـــوُل الل
َها َقْد اْسَودوا فـَيُـْلَقـْوَن ِيف نـََهـِر اْحلَيَـا أَْو اْحلَيَـاِة  َخْرَدٍل ِمْن ِإميَاٍن فـَُيْخَرُجوَن ِمنـْ

ــْيِل َأملَْ تـَــَر أَنـَهــا َختْــرُُج َشــك َمالِــٌك فـَيَـْنُبُتــوَن َكَمــا تـَْنُبــُت احلِْ  ــُة ِيف َجانِــِب السب
ثـََنا َعْمٌرو اْحلََياِة َوقَاَل َخْرَدٍل ِمْن َخْريٍ  "َصْفرَاَء ُمْلَتوِيَةً  ١( . قَاَل ُوَهْيٌب َحد.( 

َخيْرُُج ِمـَن النـاِر َمـْن قَـاَل َال إِلَـَه ِإال اللـُه َوِيف  :"قَالَ ، ���� ، َعِن النِيب أََنٍس َعْن      
قـَْلِبِه َوْزُن َشِعريٍَة ِمْن َخْريٍ ، َوَخيْرُُج ِمَن الناِر َمْن قَاَل َال إَِلَه ِإال اللُه َوِيف قـَْلِبِه 

، َوَخيْــرُُج ِمــَن النــاِر َمــْن قَــاَل َال إِلَــَه ِإال اللــُه َوِيف قـَْلِبــِه َوْزُن  َوْزُن بـُــرٍة ِمــْن َخــْريٍ 
ـِه�،  " َذرٍة ِمـْن َخـْريٍ 
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َ
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َ
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)٢(. 

خيـرج مـن النـار مـن قـال ال إلـه إال اهللا  :"قـال ���� أنـس بـن مالـك أن النـيبوعن     
وكان يف قلبه من اخلري مـا يـزن شـعرية مث خيـرج مـن النـار مـن قـال ال إلـه إال 
اهللا وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة مث خيرج مـن النـار مـن قـال ال إلـه إال 
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 .)١( " به من اخلري ما يزن ذرةاهللا وكان يف قل

أخرجـوا مـن النـار مـن ذكـرين يومـا أو  :يقـول اهللا :قال ����عن أنس عن النيبو     
 .)٢(قال هذا حديث حسن غريب "خافين يف مقام

إين ألعـــرف آخـــر أهـــل النـــار  :" ����عـــن عبـــد اهللا بـــن مســـعود قـــال قـــال رســـول اهللاو     
فيقـال  :أخـذ النـاس املنـازل قـاليـا رب قـد  :فيقول ،خروجا رجل خيرج منها زحفا

 ،فيــذهب ليــدخل فيجــد النــاس قــد أخــذوا املنــازل :قــال ،انطلــق فادخــل اجلنــة :لــه
أتـــذكر الزمـــان  :فيقـــال لـــه :قـــال ،قـــد أخـــذ النـــاس املنـــازل !يـــا رب :فريجـــع فيقـــول
فـإن لـك  :فيقـال لـه ،فيتمـىن :قـال، متـن  :نعـم فيقـال لـه :فيقـول ،الذي كنت فيه

فلقـد  :قال ،أتسخر يب وأنت امللك :فيقول :قال ،عاف الدنياما متنيت وعشرة أض
قــــال أبــــو عيســــى هــــذا حــــديث حســــن " رأيــــت رســــول اهللا ضــــحك حــــىت بــــدت نواجــــذه 

 .)٣(صحيح
إين ألعــرف آخــر أهــل النــار خروجــا مــن : "   ����قــال رســول اهللا :عـن أيب ذر قــالو     

صـــغار ذنوبـــه النـــار وآخـــر أهـــل اجلنـــة دخـــوال اجلنـــة يـــؤتى برجـــل فيقـــول ســـلوا عـــن 
واخبئوا كبارها فيقال له عملت كذا وكذا يوم كـذا وكـذا عملـت كـذا وكـذا يف يـوم  
كذا وكذا قال فيقال له فـإن لـك مكـان كـل سـيئة حسـنة قـال فيقـول يـا رب لقـد 

قــال فلقــد رأيــت رســول اهللا ضــحك حــىت بــدت نواجــذه  "عملــت أشــياء مــا أراهــا ههنــا
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 .)١(قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
يعذب ناس من أهل التوحيد يف النـار حـىت  :" ���� قال رسول اهللا :عن جابر قالو     

يكونــوا فيهــا محمــا مث تــدركهم الرمحــة فيخرجــون ويطرحــون علــى أبــواب اجلنــة قــال 
فرتش عليهم أهل اجلنة املاء فينبتون كما ينبت الغثـاء يف محالـه السـيل مث يـدخلون 

 ).٢(ن غري وجه عن جابرقال هذا حديث حسن صحيح وقد روي م "اجلنة
خيرج مـن النـار مـن كـان يف قلبـه مثقـال  ":قـال  ����عن أيب سعيد اخلدري أن النيبو      

قــال } إن اهللا ال يظلــم مثقــال ذرة { قــال أبــو ســعيد فمــن شــك فليقــرأ  "ذرة مــن اإلميــان
 .)٣(هذا حديث حسن صحيح

  :طرق�التحصيل
  .قينهانتدرب على ي)..له إال اهللاإال ( كثر من قولنُ   )١

 ).له إال اهللاإال (كثر من اجللوس يف جمالس فضائلنُ   )٢

 . يف حيام) له إال اهللاإال ( دعو الناس إىل حتقيقنَ   )٣
 ).إال اهللا إلهال ( ندعو اهللا أن يرزقنا واألمة حقيقة  )٤

  :قّصص��ي�اليقgن�والتوكل

فعــن أبــي بكــر الصــديق  )١


َدُهْم َنظَــَر ِإَىل لَــْو َأن َأَحــ: وأنــا فــي الغــار ����قلــت للنبــي : قــال 

يَـا أَبَـا َبْكـٍر َمـا ظَنـَك  " :فـََقاَل النِيب َصلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلمَ ، َقَدَمْيِه ألَْبَصَرنَا َحتَْت َقَدَمْيهِ 
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اســـــكت يـــــا أبـــــا بكـــــر، اثنـــــان اهللا «: ويف روايـــــة. " بِـــــاثـْنَـْنيِ اللـــــُه ثَالِثـُُهَمـــــا ؟
  .)١(أخرجه البخاري» ثالثهما

ِإال تَنُصـــُروُه فـََقـــْد َنَصـــَرُه اهللاُ ِإْذ  {: وســجل احلـــق عــز وجـــل ذلـــك يف قولــه تعـــاىل     
الِذيَن َكَفُروا ثَاِينَ اثـْنَــْنيِ ِإْذ ُمهَـا ِيف اْلغَـاِر ِإْذ يـَُقـوُل ِلَصـاِحِبِه َال َحتْـَزْن  َأْخَرَجُه 

ـــِه  ـــأَنـَْزَل اهللاُ َســـِكيَنَتُه َعَلْي ـــا َف ـــَل َكِلَمـــَة ِإن اَهللا َمَعَن ـــوٍد ملْ تـََرْوَهـــا َوَجَع َوأَيـــَدُه ِجبُُن
 .} الِذيَن َكَفُروا السْفَلى وََكِلَمُة اِهللا ِهَي اْلُعْلَيا َواهللاُ َعزِيٌز َحِكيمٌ 

 ٍد فـََلمـاَجنْـ ِقبَـلَ  ����أَنُه َغـزَا َمـَع َرُسـوِل اللـِه  َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللِه َرِضَي اللُه َعْنُهَما َأْخَبرَ  عن )٢

ــَزَل َرُســوُل اللــِه  ����قـََفــَل َرُســوُل اللــِه  ُهْم اْلَقائَِلــُة ِيف َواٍد َكِثــِري اْلِعَضــاِه فـَنَـ  ����قـََفــَل َمَعــُه فَــَأْدرََكتـْ
َرٍة َوَعلـَق َوتـََفرَق الناُس َيْسـَتِظلوَن بِالشـَجِر فـَنَــَزَل َرُسـوُل اللـِه َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم َحتْـَت َمسُـ

ــِإَذا َرُســوُل اللــِه  ــا نـَْوَمــًة َف َفُه َوِمنَْن ــَدُه أَْعــرَاِيبِ ���� َــا َســيـْ ِإن َهــَذا  :"فـََقــالَ  )٢( يَــْدُعونَا َوِإَذا ِعْن
 َقْظُت َوُهَو ِيف َيِدِه َصْلًتا فـََقاَل َمـْن َميْنَـُعـَك ِمـين  اْختَـَرَط َعَلي َسْيِفي َوأَنَا نَاِئٌم فَاْستَـيـْ

  .ُمتَفٌق َعَلْيهِ "  فـَُقْلُت اللُه َثَالثًا وَملَْ يـَُعاِقْبُه َوَجَلسَ 

نَـا ���� ُكنا َمَع َرُسوِل اهللا :وفي رواية َقاَل َجابرٌ      َعلَـى َشـَجَرٍة ظَِليلَـٍة  بـَذاِت الرقَاِع،فَـِإَذا أَتـَيـْ
ْشـــركَني َوَســـي ���� تـَرَْكَناَهـــا لرســـول اهللا

ُ
ـــَجَرِة  ���� ُف َرُســـول اهللافجـــاء َرُجـــٌل ِمـــَن امل ـــٌق بالشمَعل

؟" : فـََقالَ "  الَ  ":؟ قَالَ  َختَاُفِين  : فـََقالَ  فَاْخَرتطَُه، اهللا" : قَالَ  "َفَمْن َميْنَـُعَك ِمين ". 

؟ :َقالَ  ،"صحيحه"اإلسماعيلي في وفي رواية أبي بكر      قَـالَ ." اهللاُ " :قَالَ  َمْن َميْنَـُعَك ِمين: 
 :فـََقـالَ ." ؟ َمْن َميْنَـُعـَك مـين" :فـََقـالَ  السْيَف، ���� فَأَخَذ رسوُل اهللا يُف ِمْن َيدِه،َفَسَقَط الس

                                                           

 .والتوكل�باب�اليقgن_ رياض�الصالحgن�) ١

 .غورث�بن�الحارث: اسمه�) ٢
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َوَلكـين  َال، :قَـالَ  "َتْشَهُد أْن ال إلَه إال اهللا َوَأين َرُسـول اهللا؟" :فـََقالَ  .ُكْن َخَري آِخذٍ 
 فَــــأََتى أْصــــَحابَُه، َفَخلــــى َســــبيَلُه، اتُِلونَــــَك،يـُقَ  َوَال َأُكــــوَن َمــــَع قَــــومٍ  أَُعاِهــــُدَك أْن ال أُقَاتَِلــــَك،

 .)٢)(١(  جئُتُكْم ِمْن عْند َخْريِ الناسِ  :فـََقالَ 

قاهلا إبراهيم عليـه  حسبنا الله ونعم الوكيل :عن ابن عباس أيضا َرِضَي اللُه َعْنُه قال )٣
مجعـــــوا لكـــــم إن النـــــاس قـــــد : حـــــني قـــــالوا ���� الســـــالم حـــــني ألقـــــي يف النـــــار، وقاهلـــــا حممـــــد

 .رواه اْلُبَخارِي  فاخشوهم، فزادهم إميانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل
حـني  ���� كـان آخـر قـول إبـراهيم: وفي روايـة لـه عـن ابـن عبـاس َرِضـَي اللـُه َعْنُهمـا قـال    

 .)٣( .ألقي يف النار حسيب الله ونعم الوكيل

ُعِرَضــْت َعَلــي األَُمــُم ، ����  وُل اهللاَقــاَل رســ:َقــالَ  -رضــي اهللا عنهمــا -عــن ابــن عبــاس )٤
والنـيب لَـْيَس َمَعـُه َأَحـٌد ِإْذ  والنيب َوَمَعُه الرُجُل َوالـرُجالِن، فـَرَأْيُت النّيب وَمَعُه الرَهيُط،

 ولكـِن اْنظُـرْ  َهـَذا ُموَسـى َوَقوُمـُه، :رُِفَع يل َسَواٌد َعظيٌم َفظَنَـْنُت أَنـُهْم أُمِيت فقيـَل ِيل 
فَِإَذا َسـَواٌد  اْنظُْر ِإَىل األُفِق اآلَخِر، :فقيَل يل َعِظيٌم، فَِإذا َسوادٌ  فـََنَظرتُ  ِإَىل األُُفِق،
ألفاً يَـْدُخُلوَن اجلَنـَة ِبغَـِري ِحَسـاٍب وال  هِذِه أُمُتَك َوَمَعُهْم َسبـُْعونَ  :فقيَل ِيل  َعظيٌم،
َفَخـــاَض النـــاُس يف أُولئـــَك الـــِذيَن يَـــْدُخُلوَن اجلَنـــَة ِبغَـــْريِ ُمث نـََهـــَض فَـــدَخَل َمْنزِلَـــُه  ، "َعـــَذاٍب 

                                                           

 .أي�رجع: قوله�قفل: غريب�الحديث) ١

 .الشجر�الذي�له�شوك: والعضاه    

 .الشجرة�من�الطلح�و¦ي�العظام�من�شجر�العضاه: والسمرة�بفتح�السgن�وضم�ا>يم    

 .واخ¿~ط�السيف�أي�سله�وهو��ي�يده    

 .وهو�بفتح�الصاد�وضمها. أي�مسلوs :صلتا     

 .باب�اليقgن�والتوكل_ رياض�الصالحgن�) ٢

 .ا>رجع�السابق)٣
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 :َوقـاَل بْعُضـُهمْ  ،���� فـََلَعلُهـْم الـذيَن َصـِحبوا رسـوَل اهللا :فـََقـاَل بـَْعُضـُهمْ  ِحَساٍب وال َعـَذاٍب،
َفَخـــرَج َعلَـــْيِهْم  -َكـــُروا أشــَياءَ وذَ  -فـََلَعلُهــْم الـــِذيَن ُولِـــُدوا يف اِإلْســالِم فـَلَـــْم ُيْشـــرُِكوا بِــاهللا َشـــيئاً 

 يـَْرقُـونَ  ُهـُم الـِذيَن الَ : فَـَأْخبَـُروُه فقـالَ  "؟َما الـِذي َختُوُضـوَن ِفيـِه " :فـََقالَ  ، ����رسوُل اهللا
ِــْم يـََتوكلُــون ،َوال يـََتطَيـــُرونَ  ،َوال َيْســَرتُقونَ  اَشــُة ابــنُ  "وَعَلــى َرفـََقــالَ  حمصــٍن، فقــاَم ُعك: 

ُهْم،ادُْع  ُهمْ " :فـََقــالَ  اهللا أْن َجيَْعلــين ِمــنـْ ادُْع اَهللا أْن  :ُمث قَــاَم َرُجــٌل آَخــُر، فـََقــالَ  " أنْــَت ِمــنـْ

ُهْم،  .)١(ُمتـَفٌق َعَليهِ " َسبَـَقَك َِا ُعكاَشةُ " :فـََقالَ  َجيَْعلِين ِمنـْ

ق العـــرا يفدجلـــة  شـــاطئعنـــدما أراد ســـعد بـــن أىب وقـــاص فـــتح املـــدائن وكانـــت علـــى و   )٥
فلــم جيـــد ســـعد بـــن أىب وقــاص وســـيلة لعبـــور البحـــر فكـــون  ، حالـــة فيضـــان  يفوكــان النهـــر 

ملــا ، و نســبيا مــن قــوات الفــرس الشــاطئكتيبــة مسيــت كتيبــة األهــوال وعــربت النهــر وأخلــت 
عربت كتيبة األهوال النهر وكانوا ستمائة رجل، تـبعهم سـعد بـن أيب وقـاص بكامـل اجلـيش 

حسـبنا اهللا ونعـم الوكيـل، ال حـول  ونتوكـل عليـه ، نسـتعني بـاهللا: قولـوا : وأمـر جنـده قـائالً 
 . قوة إال باهللا العلي العظيم وال

 !!!!!!!!. فجعلوا ميشون على املاء كأم ميشون على األرض

  )!!!جمـانني جمـانني: أى ( ديوانـا ديوانـا: حىت أن الفرس عندما رأوا هذا املوقف قالوا     
 .!!! واهللا إنكم ال تقاتلون إنسا بل تقاتلون جنا: الوا بالفارسيةوعندما رأوهم ال يغرقون ق

ادُْع اللـَه ِيل :"ُقْلـُت َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللُه َعْنُه َقاَل َأَتْيـُت النِبـي َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم َيْوًمـا ِبَتَمـَراٍت فَ  )٦
 )٢(اْجَعْلُهــــن ِيف ِمــــْزَودٍ  ":بـَــــْنيَ َيَديْــــِه قَــــاَل ُمث َدَعــــا فـََقــــاَل ِيل  قَــــاَل َفَصــــفُهن  "فِــــيِهن بِاْلبَـرََكــــةِ 

ــالَ  "َوأَْدِخــْل يَــَدَك َوَال تـَْنثـُــْرهُ  ــَذا َوْســًقا ِيف َســِبيِل اللــِه َونَْأُكــُل  :"َق ــُه َكــَذا وََك َفَحَمْلــُت ِمْن
                                                           

 .ا>رجع�السابق) ١

 .الوعاء�الذي�ُيحمل�فيه�الزاد�ونحوه: ا>زود�) ٢
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ــَل ُعثْ  ــا قُِت ــاَن َال يـَُفــارُِق َحْقــِوي فـََلم ــُم وََك ــُه انـَْقَطــَع َعــْن َحْقــِويَونُْطِع  )١(َمــاُن َرِضــَي اللــُه َعْن
 ). ٢("َفَسَقطَ 
َعــْن َأِيب ُهَريـْــَرَة َرِضــَي اللــُه َعْنــُه كنــا مــع رســول : بلفــظ ٢٣٥٦رواه البهقـي يف الــدالئل و     

قلـت : قـال «  ، أمعك شيء ؟يا أبا هريرة:  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فقـال

قـال فمسـه فـدعا فيـه  -فأخرجت منه متـرا فأتيتـه «  جئ به» :  ، قال معي مترا يف مزود 

فـــدعوت عشـــرة فـــأكلوا حـــىت شـــبعوا ، مث كـــذلك حـــىت أكـــل ، «  ادع عشـــرة» : مث قـــال 

يــا أبـا هريــرة ، إذا أردت أن تأخـذ منــه »  :اجلـيش كلـه وبقــي مـن متـر املــزود ، قـال 
النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم فأكلت منه حيـاة : قال ، «  شيئا فأدخل يدك وال تكبه

، وأكلــت منــه حيــاة أيب بكــر كلهــا ، وأكلــت منــه حيــاة عمــر كلهــا ، وأكلــت منــه حيــاة 
عثمــان كلهــا ، فلمــا قتــل عثمــان انتهــب مــا يف بيــيت ، وانتهــب املــزود ، أال أخــربكم أكلــت 

  .)٣(منه أكثر من مائيت وسق

ــي   )٧ ــاقوت ف ــال ي ــدان " ق ــاب ســيف": معجــم البل ــي كت ســلمني اقتحمــوا إىل داريــن البحــر مــع أن امل: وف
العــالء بــن احلضــرمي، فأجــازوا ذلــك اخللــيج بــإذن اهللا مجيعــا ميشــون علــى مثــل رملــة ميثــاء 
فوقها ماء يغمر أخفاف اإلبل، وإن ما بني دارين والساحل مسـرية يـوم وليلـة لسـفر البحـر 

   .والراجل ألفني يف بعض احلاالت، فالتقوا وقتلوا، وسبوا فبلغ منهم الفارس ستة آالف،
 :فقال يف ذلك عفيف بن املنذر    

                                                           

�xزار: وقيل. الخصر: الَحْقُو ) ١ دُّ
ّ
 .ّمش

وأبـــــونعيم��ـــــي�معرفـــــة�الصـــــحابة�) ٦٥٣٢(وابـــــن�حبـــــان�) ٣٨٣٩(وأخرجـــــه�ال¿~مـــــذي��٨٢٧٤رواه�أحمـــــد�) ٢

و�الحـــــديث�) .  ٢٨١/  ١١" ( فتحــــه�" الحـــــافظ�ابــــن�حجــــر��ــــي�وقــــال�.إســــناده�حســــن: قــــال��لبــــاني�٤٢٤٥

 .صحيح�بمجموع�طرقه

�مقدار�ما�يم�fالكف�ن: الوسق�) ٣ دُّ
ُ
Mمكيال�مقداره�ستون�صاعا�والصاع�أربعة�أمداد،�وا. 
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 ـل ؟ـــوأنـزل بالكفار إحـدى الجالئـ     رهـــــــــــــــــــألم تـر أن اهللا ذلل بح      
 .)١(بأعجب من فلق البحار األوائل     دعونا الذي شق البحار فجاءنا      
يــرة قــال ملــا بعــث النــيب صــلى اهللا عليــه و ســلم يب هر أعــن  ):٤/١٥( األوســطلطبرانــي فــي وفــي ا    

دري أيــتهن أعجــب أالعــالء بــن احلضــرمي إىل البحــرين تبعتــه فرأيــت منــه ثــالث خصــال ال 
انتهينا إىل شاطئ البحر فقال مسوا واقتحموا قـال فسـمينا واقتحمنـا فعربنـا فمـا بـل املـاء إال 

لـيس معنــا مـاء فشــكونا إليــه رض و أسـافل خفــاف إبلنـا فلمــا قفلنـا صــرنا معــه بفـالة مــن األ
رخــت غزاليهــا فســقينا واســتقينا ومــات أســحابة مثــل الــرتس مث  فــإذادعــا  فصــلى ركعتــني مث

 . فدفناه يف الرمل فلما سرنا غري بعيد قلنا جيىيء سبع فيأكله فرجعنا فلم نره
لى اهللا ملــا بعــث النــيب صــ: عــن أيب هريــرة رضــي اهللا عنــه قــال  ):١٨/٩٥ (الطبرانــي الكبيــروفــي     

عليــه و ســلم العــالء بـــن احلضــرمي إىل البحــرين تبعتــه فرأيـــت منــه ثــالث خصـــال ال أدري 
البحـر فقــالوا مســوا واقتحمــوا فسـمينا واقتحمنــا فعربنــا فمــا  شــاطئأيـتهن أعجــب انتهينــا إىل 

بــل املــاء إال أســافل أخفــاف إبلنــا فلمــا قفلنــا صــرنا بعــد بفــاله مــن األرض فلــيس معنــا مــاء 
ـــهإفشـــكونا  فصـــلى ركعتـــني مث دعـــا فـــإذا ســـحابة مثـــل الـــرتس مث أرخـــت عزاليهـــا فســـقينا  لي

واستقينا ومات بعد ما بعثه أبـو بكـر إىل البحـرين ملـا ارتـدت ربيعـة فـأظفره اهللا ـم وأعطـوا 
ه لــمــا منعــوا مــن الزكــاة ومــات فــدفناه يف الرمــل فلمــا ســرنا غــري بعيــد قلنــا جيــيء ســبع فيأك

 . فرجعنا فلم نره
مسعـت العـالء بـن احلضـرمي : عـن زيـاد بـن حـدير، قـال):١٠/٤٢٠( نف بن أبي شـيبةمصوفي     

 .اللهم يا حليم يا علي يا عظيم: حيدث خاله، أنه كان من دعائه حني خاض البحر
وقـد مشـى كثـري مـن األوليـاء علـى مـنت املـاء، ويف  ): ٢٩٠/ ٦ (وقال ابـن كثيـر فـي البدايـة والنهايـة    

احب رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم مـا يـدل علـى ذلـك، روى قصة العالء بن زيـاد، صـ
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غزونا مع العالء بن احلضرمي دارين ، فدعا بثالث دعوات فاستجيبت لـه، : منجاب قال
فنزلنــــا منــــزال فطلــــب املــــاء فلــــم جيــــده، فقــــام وصــــلى ركعتــــني وقــــال، اللهــــم إنــــا عبيــــدك ويف 

فيـه نصـيب  ألحـد، وال يكـون سبيلك، نقاتل عدوك، اللهم اسقنا غيثـا نتوضـأ بـه ونشـرب
غرينا، فسرنا قليال فإذا حنـن مبـاء حـني أقلعـت السـماء عنـه، فتوضـأنا منـه وتزودنـا، ومـألت 
: إداويت وتركتهــا مكاــا حــىت أنظــر هــل اســتجيب لــه أم ال، فســرنا قلــيال مث قلــت لصــاحيب

نا داريـن نسيت إداويت، فرجعت إىل ذلك املكان فكأنه مل يصبه ماء قط، مث سرنا حىت أتي
والبحــر بيننــا وبيــنهم، فقــال، يــا علــي يــا حكــيم، إنــا عبيــدك ويف ســبيلك، نقاتــل عــدوك، 
اللهم فاجعل لنا إليهم سبيال، فدخلنا البحر فلم يبلـغ املـاء لبودنـا، ومشـينا علـى مـنت املـاء 

 .، وذكر بقية القصة يءومل يبتل لنا ش
 :)١(ِني ، َسيُد التاِبِعيَن َوزَاِهُد اْلَعْصرِ ُمْسِلٍم اْلَخْوَالِني الدارَاما وقع ألبي  )٨

ثـََنا ُشَرْحِبيُل ْبُن ُمْسِلٍم ، قَالَ  :قَاَل ِإْمسَاِعيُل ْبُن َعياشٍ       َحد  : أََتى أَبُو ُمْسِلٍم اْخلَْوَالِين
 ِيبَم  -اْلَمِديَنَة َوَقْد قُِبَض النُه َعَلْيِه َوَسلى اللثـََنا ُشَرْحِبيلُ َوا -َصل ْسُتْخِلَف أَبُو َبْكٍر َفَحد 

بَا ُمْسِلٍم َأن اْألَْسَوَد تـََنبَأ بِاْلَيَمِن، فـَبَـَعَث ِإَىل َأِيب ُمْسِلٍم فَأَتَاُه بَِناٍر َعِظيَمٍة ، ُمث ِإنُه أَْلَقى أَ  
فََأَمرَُه . َذا َعْنَك أَْفَسَد َعَلْيَك َمِن اتـبَـَعَك ِإْن ملَْ تـَْنِف هَ  :ِفيَها ، فـََلْم َتُضرُه ، َفِقيَل ِلْألَْسَودِ 

َرِضَي  -بِالرِحيِل فـََقِدَم اْلَمِديَنَة ، فَأَنَاَخ رَاِحَلَتُه ، َوَدَخَل اْلَمْسِجَد ُيَصلي ، فـََبُصَر بِِه ُعَمُر 
َما فـََعَل الِذي َحَرَقُه : قَالَ  .ِمَن اْلَيَمِن : ِممِن الرُجُل؟ قَاَل : إِلَْيِه ، فـََقالَ  ، فـََقامَ  -اللُه َعْنُه 
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: ِه ، أَْنَت ُهَو؟ قَالَ َنَشْدُتَك بِالل : قَاَل  ،اَك َعْبُد اللِه ْبُن ثـَْوبٍ ذَ : اْلَكذاُب بِالناِر؟ قَالَ 
َنُه َوبـَْنيَ فَاْعتَـنَـَقُه ُعَمُر َوَبَكى، ُمث َذَهَب بِِه َحىت َأْجَلَسُه فِ . اللُهم نـََعْم  يقِ يَما بـَيـْ دالص.  

احلَْْمُد لِلِه الِذي ملَْ ُميِْتِين َحىت أَرَاِين ِيف أُمِة ُحمَمٍد َمْن ُصِنَع ِبِه َكَما ُصِنَع : فـََقاَل      
اِعيَل َلِكن ُشَرْحِبيَل َرَواُه َعْبُد اْلَوهاِب ْبُن َجنَْدَة ، َوُهَو ثَِقٌة ، َعْن ِإمسَْ  .بِِإبـْرَاِهيَم اْخلَِليِل 
  . أَْرَسَل احلَِْكايَةَ 

الروِم ، أَنُه َكاَن ِإَذا َغزَا أَْرَض َأِيب ُمْسِلٍم اْخلَْوَالِين َوَرَوى ُحمَمُد ْبُن زِيَاٍد اْألَْهلَاِين ، َعْن      
َا : ، َفَمروا بِنَـْهٍر فـََقاَل  ْهِر اْلَغْمِر ، فـَُرمبوَن بِالنـبـَْنيَ أَْيِديِهْم ، فـََيُمر ِه ، َوَميُرَأِجيُزوا ِبْسِم الل

ُلْغ ِمَن الدَواب ِإال الرَكَب ، فَِإَذا َجاُزوا قَاَل  َهَب لَُه َهْل َذَهَب َلُكْم َشْيٌء؟ َفَمْن ذَ : ملَْ يـَبـْ
ِخمَْالِيت َوقـََعْت : َشْيٌء فَأَنَا َضاِمٌن َلُه فَأَْلَقى بـَْعُضُهْم ِخمَْالتَُه َعْمًدا فـََلما َجاَوُزوا قَاَل الرُجُل 

  . ُخْذَها: اتْـبَـْعِين فَأَتْـبَـَعُه ، فَِإَذا َِا ُمَعلَقٌة ِبُعوٍد ِيف النـْهِر ، قَاَل  : ، قَالَ 
َها َعْن ُمحَيْ و      أَبَا ُمْسِلٍم أََتى َعَلى ِدْجَلَة َوِهَي تـَْرِمي بِاخلََْشِب ِمْن َمد ِويِل ، َأنٍد الط

َد اللَه َوأَثـَْىن َعَلْيِه ، َوذََكَر َمِسَري َبِين ِإْسرَائِيَل ِيف اْلَبْحِر ، ُمث هلََ  َها ، ُمث محَِ َز َدابـَتُه َفَذَهَب َعَليـْ
َهْل فـََقْدُمتْ َشْيًئا ِمْن َمَتاِعُكْم : اَء ، َوتَِبَعُه الناُس َحىت َقَطُعوَها ، قَاَل ، َفَخاَضِت اْلمَ 

؟  ُه َعَليَه َأْن يـَُردفََأْدُعَو الل. 
َهْل ِعْنَدِك : فـََقالَ . لَْيَس لََنا َدِقيٌق  :ن اْمرَأََة َأِيب ُمْسِلٍم قَاَلتْ ، أَ َعطَاٍء اْخلَُراَساِين َوَعْن     

اْبِغيِنيِه َوَهاِيت اجلِْرَاَب ، َفَدَخَل السوَق ، فَأَتَاُه : قَالَ . ِدْرَهٌم ِبْعَنا بِِه َغْزًال  :َشْيٌء؟ قَاَلتْ 
ْرَهَم ، َومَ  فََأْعطَاُه الد ، ََها َساِئٌل ، َوَأحل َألَ اجلِْرَاَب ُنَشارًَة َمَع تـُرَاٍب ، َوأََتى َوقـَْلُبُه َمْرُعوٌب ِمنـْ

فـََعَجَنْت َوَخبَـَزْت، فـََلما َجاَء لَْيًال، َوَضَعْتُه، . ، َوَذَهَب ، فـََفَتَحْتُه ، فَِإَذا بِِه َدِقيٌق ُحواَرى
ِقيِق، فََأكَ : ِمْن أَْيَن َهَذا؟ قَاَلتْ : فـََقالَ  َل َوَبَكىِمَن الد.  
عابد فلبث سبًعا مل يطعم هو وعياله  كان يف بين إسرائيل   :  وعن وهب بن منبه قال)  ٩

جر أفخرج فوقف مع العمال فاست .  لو خرجت وطلبت لنا شيًئا  :  فقالت له امرأته .  شيًئا
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 واهللا ألعملّن اليوم مع ريب فجاء إىل ساحل البحر  :  العمال وصرف الّله عنه الرزق فقال
ماذا صنعت   :  إذا أمسى أتى أهله فقالت له امرأته فاغتسل وما زال راكًعا وساجًدا حىت

وعدين أن يعطيين مث غدا إىل السوق فوقف مع  قد عملَت مع أستاذي وقد  :  فقال
واهللا ألعملن   :  الرزق ومل يستأجره أحد فقال العمال فاستؤجر العمال وصرف اهللا عنه

فاغتسل وما زال راكًعا وساجًدا حىت إذا أمسى  راحل البحاليوم مع ريب فجاء إىل س
إن أستاذي قد وعدين أن جيمع يل   :  ماذا صنعت؟ قال  :  أقبل إىل منزله فقالَت له امرأته

فلبث يتقلب ظهًرا لبطن وبطًنا لظهر وصبيانه  أجري فخاصمته امرأته وبرزت عليه
صرف عنه الرزق ومل يستأجره أحد العمال و  يتضاغون جوًعا مث غدا إىل السوق فاستؤجر

البحر فاغتسل وما زال راكًعا وساجًدا  واهللا ألعملن مع ريب فجاء إىل ساحل  :  فقال
يتضاغون جوًعا مث حتمل على جهد منه  أين أمضي تركت أقواًما  :  حىت إذا أمسى قال

بصره قديد ورائحة شواء فأخذ على  فلما قرب من داره مسع ضحًكا وسروًرا ومسع رائحة
جوًعا و أشم رائحة قديد ورائحة شواء  أنائم أنا أم يقظان تركت أقواًما يتضاغون  :  وقال

فخرجت امرأته حاسرة وقد حسرت  وأمسع ضحًكا وسروًرا دنا من الباب فطرق الباب
جاءنا رسول أستاذك بدنانري  يا فالن قد  :  عن ذراعيها وهي تضحك يف وجهه مث قالت

إن أستاذك   :  السالم وقولوا له إذا جاء فالن فأقرئوه  :  قيق وقالودراهم وكساء وودك ود
  . )١(زدتك يف األجرة  يف العمل رأيت عملك فرضيته فإن أنت زدتين  : يقول لك

 

 

 

������������������������ 
 

                                                           

 .الجزء�الثاني_ ا>نتظم��ي�التاريخ�) ١



 
 
 

  ٨٥ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 البيان السابع 
 دعوة اإليمان واليقين

ن الصالة تطلق أوليس عمل واحد فكما  ،عمالأهو اسم موعة : جهد الرسول
ن أفلو  ) مث تسليم سجود، تشهد ، قراءة، ركوع ، تكبري،( عمال أموعة على جم

وكذلك جهد النيب صلى  ،ن يركع لن حتسب صالةأنسان كرب مث قرأ وسجد قبل إ
 :عمال وعلى الرتتيبأاهللا عليه وسلم جمموعة 

 :واليق�ن�wيمانالجهد�عuى�تصحيح�دعوة�: و�أ

واهللا عنـده خـزائن  .. ���� واآلخـرة فقـط بيـد اهللا إن مجيع الفوز والفالح يف الدنيا      
يفعــل مــا يشــاء بقدرتــه وال حيتــاج .. خــالق األشــياء ومصــرف األحــوال .. كــل شــيء

وهــو الــذي جعــل فالحنــا وفــالح البشــرية كلهــا، يف .. ألحــد  مــن خلقــه وهــو الصــمد
البــد لنــا مــن .. وحــىت يرتســخ فينــا هــذا اليقــني..  ����امتثــال أوامــره، وعلــى ــج نبيــه 

 .هل أنتم مستعدون ؟.. وهذا اجلهد حيتاج منا إىل تفريغ الوقت.. اجلهد
اهلدايــة بيــده كــذلك و  لفــالح بيــده،اهللا تبــارك وتعــاىل جعــل مجيــع الفــوز وا :التفصــيل

ـــــه، ال بيــــد ملــــك مقــــرب وال نــــيب مرســــل وإال  فقــــط، ومل جيعلهــــا بيــــد أحــــد مــــن خلقــ
ألبيـــه،   هــا إبــراهيم عليــه الســالموألعطا  وزوجتـــه، البنــهألعطاهــا نــوح عليــه الســالم 

 .لعمه  وألعطاها صلى اهللا عليه وسلم
 .حىت تأيت فينا هذه الصفات.. ونتكلم فيها بالتفصيل     
وهذه الصفات هي مادة دعوتنا، نتكلُم فيها، مثـل البـائع ال يـتكلم عـن بضـاعة      

 .غريه، فنعرض املنهج، وهذا املنهج فيه صالح حياتنا
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قــت يف أثنــاء التعلــيم، أو أثنــاء اليــوم، بعــد أي صــالة نتــذاكر بعــض وخنصــص و      
.. آداب املساجد.. آداب الوضوء.. آداب اخلالء.. آداب الغسل( علم املسائل مثل
 ) .آداب الزيارة .. آداب وتالوة القرآن وأحكامه.. مسائل الصالة

والــيت حنتــاج إليهــا  ويف التعلــيم االنفــرادي نــتعلم مــا شــئنا مــن علــم املســائل املهمــة     
ويفضــل .. خـالل حياتنــا اليوميـة، ســواء مـن العلمــاء، أو مــن كتـب أهــل السـنة املعتــربة

 .أن نتعلم املسائل الفقهية من العلماء
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 البيان الثامن
 الحــــــــوز والفـــــــــــالف

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ِإال الــِذيَن آَمنُــوا َوَعِملُــوا الصــاِحلَاِت َوتـََواَصـــْوا * ِإن اِإلنَســاَن َلِفــي ُخْســٍر  *َواْلَعْصــِر 

 .)١(بِاحلَْق َوتـََواَصْوا بِالصْربِ ﴾ 
هــو كــل مــا يتمنــاه اإلنســان مــن خــري، يف الــدنيا ومــا بعــد املــوت ، :  الفــوز والفــالح

 ).الرزق الطيب  –حل املشاكل  –قضاء احلوائج  –احلفاظة  -العزة ( مضمونه و 
فقط بيد اهللا  :زةــــــــالع )١َمن َكاَن يُرِيُد اْلِعزَّة فَِلّلِه اْلِعزُّة  ����: قال تعاىل، 

يعاً ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطّّيُب َواْلَعَمُل الّصاِلُح يـَْرفَـُعهُ   . )٢( 				 مجَِ

َولِّلِه اْلِعّزُة َوِلَرُسوِلِه َولِْلُمْؤِمِنَني َولَـَِكّن اْلُمَناِفِقَني َال  ����: ل تعالىقاو      
  .)٣( 				 يـَْعَلُمونَ 

فــالعزة فقــط بيــد اهللا عــز وجــل، ولــيس جــزء وال ذرة مــن العــزة يف األمــوال وال يف      
عقــــارات، وال املناصــــب، وال يف اجلــــاه، وال يف العمــــارات، وال يف الســــيارات، وال يف ال

 .الوظائف، وال الشكل اجلميل

                                                           

 .٣- 4١يات�من�_   سورة�العصر )١(

 .١٠ 4ية -سورة�فاطر� )٢(

 .٨ 4ية -سورة�ا>نافقون� )٣(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ولــــو شــــاء اهللا، ولــــو أراد اهللا أن يعــــز أي إنســــان يف أي زمــــان، ويف أي مكــــان،      
وعلـــي أي حـــال، واجتمـــع أهـــل األرض علـــي أن يـــذلوه ألعـــزه اهللا عـــز وجـــل بقدرتـــه 

 .وحده
ـــو أراد اهللا أن يُـــذل أي إنســـان يف أي زمـــان، ويف أي       ـــو شـــاء اهللا، ول مكـــان، ول

وعلـــي أي حـــال، واجتمـــع أهـــل األرض علـــي أن يعـــزوه ألزلـــه اهللا عـــز وجـــل بقدرتـــه 
 .وحده

 فقط بيد اهللا: الحفاظـة)  ٢ وليس جـزء وال ذرة مـن احلفاظـة يف قـوة البـدن، .. ،
وال يف األســـــــوار العاليـــــــة، ال يف األقفـــــــال الكبـــــــرية، وال يف األب وال يف األم ، وال يف 

ولكـــن احلفاظـــة فقـــط بيـــد اهللا جـــل .. ة، وال يف اجليـــوش ايشـــةالقبيلـــ العائلـــة، وال يف
 .جالله
فلــو شــاء اهللا، ولــو أراد اهللا أن حيفــظ أي إنســان يف أي زمــان، ويف أي مكــان ،      

وعلــي أي حــال، واجتمــع أهــل األرض علــي أن يهلكــوه حلفظــه اهللا عــز وجــل بقدرتــه 
ا حفــــظ إبــــراهيم مــــن وصــــحبه يف الغــــار، وكمــــ) ����( وحــــده، كمــــا حفــــظ النــــيب حممــــد

النمــرود وحكومتــه يف النــار، وكمــا حفــظ يــونس يف بطــن احلــوت، وكمــا حفــظ موســي 
عليه السالم وقومه يف البحر وأغرق فرعون وجنوده، وكما حفـظ عيسـي عليـه السـالم 

 .من اليهود ورفعه إيل السماء ، وكما حفظ نوح وأتباعه املؤمنني من الطوفان
اهللا أن يهلــك أي إنســان يف أي زمــان، ويف أي مكــان ،  ولــو شــاء اهللا، ولــو أراد     

وعلي أي حال، واجتمع أهـل األرض علـي أن حيفظـوه ألهلكـه اهللا عـز وجـل بقدرتـه 
 .وحده
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

فقــط بيــد اهللا عــز وجــل ولــيس  :وقضــاء�جميــع�الحــوائج�وحــل�جميــع�اMشــاكل)  ٣ 
كني، وال يف مــن قضــاء احلــوائج وحــل املشــاكل يف األمــوال، وال يف الــدكا  ةجــزء وال ذر 

املناصـــــب، وال يف أصـــــحاب املناصـــــب وال يف األرض، ولكـــــن قضـــــاء احلـــــوائج وحـــــل 
 .املشاكل بيد اهللا عز وجل

ولــو شــاء اهللا، ولــو أراد اهللا أن يقضــي حاجــة أي إنســان، أو حيــل مشــكلته، يف      
واجتمع أهل األرض علي أن يقفوا أمام .. أي زمان، ويف أي مكان، وعلي أي حال

تــه والعمــل علــي عــدم حــل مشــكلته، لقضــي اهللا عــز وجــل حاجتــه، وحــل قضــاء حاج
 .مشكلته بقدرته وحده

 : الرزق�الطيب)  ٤

مــــن الــــرزق الطيــــب يف الوظيفــــة، وال يف  ةبيـــد اهللا عــــز وجــــل، ولــــيس جـــزء وال ذر     
األرض، وال يف البساتني، وال يف املصانع، وال يف املتاجر وال يف الدكاكني، ولكن بيد 

 .وجلاهللا عز 
ولـــو شـــاء اهللا، ولـــو أراد اهللا أن يـــرزق أي إنســـان يف أي زمـــان، ويف أي مكـــان،      

واجتمــع أهــل األرض علــي أن مينعــوا عــن هــذا اإلنســان رزقــه لرزقــه .. وعلــي أي حــال
اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت وال (  اهللا عز وجل بقدرته وحده
 . )١( ) ينفع ذا اجلد منك اجلد

                                                           

: كان�رسول�هللا�صdى�هللا�عليه�و�سـلم�إذا�رفـع�رأسـه�مـن�الركـوع�قـال�: ال�عن�أبي�سعيد�الخدري�ق�)١(

اللهــم�ربنــا�لــك�الحمــد�مــلء�الســماوات�ومــلء��رض�ومــلء�مــا�شــئت�مــن�¶ــ�iء�بعــد�أهــل�الثنــاء�وا>جــد�" 

أحق�ما�قال�العبد�وكلنـا�لـك�عبـد�اللهـم��sمـانع�>ـا�أعطيـت�و�sمعطـي�>ـا�منعـت�و�sينفـع�ذا�الجـد�منـك�

 ). ١/٢٧٦باب�الركوع�_ كتاب�الصaة�_ مشكاة�ا>صابيح�( رواه�مسلم��" .الجد�
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

فأنت جتلس يف الـدكان وال تتـيقن علـي أن الـرزق مـن الـدكان، ولكـن الـرزق مـن      
 . )١( 				ِإّن الّلَه ُهَو الّرزّاُق ُذو اْلُقّوِة اْلَمِتنيُ ����:قال تعاىل عند اهللا عز وجل،

        ::::الفوز والفالح الفوز والفالح الفوز والفالح الفوز والفالح فففف    
 . ادعليه النقصان أبد اآلب يأيتوال  ،الدنيا ويرتقى ويزداد يفيبدأ  � عطاء من اهللا                

 ����:قـال تعـاىل ،حلـٌم مجيـل واسـتدراج وإمهـال: : : : ولك أالغيار وأالسـباب عىل غـري إالميـانولك أالغيار وأالسـباب عىل غـري إالميـانولك أالغيار وأالسـباب عىل غـري إالميـانولك أالغيار وأالسـباب عىل غـري إالميـان                

     .)٢( 				 َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ال يـَْعَلُمونَ 
ــان                 ــع إالمي ـــباب م ــار وأالس ــانولك أالغي ــع إالمي ـــباب م ــار وأالس ــانولك أالغي ــع إالمي ـــباب م ــار وأالس ــانولك أالغي ــع إالمي ـــباب م ــار وأالس  ����: ، قــال تعــاىلخدعــة وســراب وامتحــان ::::    ولك أالغي

ِبِقيَعٍة َحيَْسُبُه الظْمـآُن َمـاء َحـىت ِإَذا َجـاءُه ملَْ َوالِذيَن َكَفُروا أَْعَماُهلُْم َكَسرَاٍب 
ــــْدُه َشــــْيًئا َوَوَجــــَد اللــــَه ِعنــــَدُه فـََوفــــاُه ِحَســــابَُه َواللــــُه َســــرِيُع احلَِْســــابِ  أَْو  * جيَِ

َكظُُلَمـــاٍت ِيف َحبْــــٍر جلـــي يـَْغَشــــاُه َمــــْوٌج مـــن فـَْوقِــــِه َمــــْوٌج مـــن فـَْوقِــــِه َســــَحاٌب 
َماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعٍض ِإَذا َأْخرََج يََدُه ملَْ َيَكْد يـَرَاَها َوَمن ملْ َجيَْعِل اللـُه ظُلُ 

 .)٣( 				َلُه نُورًا َفَما َلُه ِمن نوٍر 
 
 

������������������������ 

                                                           

 .٥٨ 4ية - الذارياتسورة�)  ١(

 .١٨٢ 4ية - �عرافسورة�)  ٢(

 .4٣٩��،٤٠يتان� – النور سورة�)  ٣(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 البيان التاسع

 مفهوم السعادة
ٌن فـَلَُنْحيِيَـنُه َحَياًة طَيَبًة أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤمِ  َمْن َعِمَل َصاِحلًا من ذََكرٍ     ����::::قال تعالى     

 . )١(				    َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َما َكانُواْ يـَْعَمُلونَ  َولََنْجزِيـَنـُهمْ 

ذِْكرِي  َوَمْن أَْعَرَض َعن *َفَمِن اتـَبَع ُهَداَي َفَال َيِضل َوَال َيْشَقى     ����::::وقال تعالى     
قَاَل َرب ِملَ َحَشْرَتِين َأْعَمى  *َأْعَمى  ْوَم اْلِقَياَمةِ فَِإن َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَحنُْشرُُه يَـ 

 . )٢(				    قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تُنَسى* َوَقْد ُكنُت َبِصريًا 

وحـــل .. وقضـــاء مجيـــع احلـــوائج يف الـــدنيا واآلخـــرة.. الســـعادة يف الـــدنيا واآلخـــرة     
 .شاكل يف الدنيا واآلخرة بيد اهللا جل جالله مجيع امل
وحــــىت نســــعد يف الــــدنيا واآلخــــرة، وتُقضــــي حوائجنــــا وُحتــــل مشــــاكلنا يف الــــدنيا      

اهللا عنا إال بالـدين الكامـل،  يواآلخرة، البد أن يرضي اهللا عنا رضاًء كامال، وال يرض
الرســول صــلي اهللا وعلــي ــج  ���� وال يــأيت الــدين الكامــل يف حياتنــا إال جبهــد الرســول

 .عليه وسلم

 
������������������������ 

 

                                                           

 .٩٧ 4ية - النحلسورة�)  ١(

 .١٢٦:  4١٢٣يات�من� – طهسورة�)  ٢(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 البيان العاشر
    في دعوة اإليمان واليقين

وال  ،ولـــــيس بـــــاألموال ،اهللا تبـــــارك وتعـــــاىل جعـــــل مجيـــــع الفـــــوز والفـــــالح بالـــــدين    
 .! وال بالقوة  ،وال بالتجارة ،وال بالصناعة ،وال بالزراعة ،باملناصب

   .صدهفهذه القيم وسائل وأسباب للعيش وليست مقا    
لتحقيقهـــا والعـــيش ألجلهـــا بتلـــك الوســـائل واألســـباب  نســـعىأمـــا املقاصـــد الـــيت      

الطالـــب واملـــذاكرة والنجـــاح يف : يكـــون الفـــوز والنجـــاح والســـعادة واالطمئنـــان، مثـــال
ولكـــــن ملقصـــــدها وهـــــو النجـــــاح يف  ،االختبـــــار؛ فاملـــــذاكرة ليســـــت مقصـــــودة لـــــذاا

 .االختبار
بامللــك لفــاز النمــرود، ولــو كــان باملناصــب لفــاز فرعــون، فلــو كــان الفــوز والفــالح     

ولو كان باملال لفاز قارون، ولو كان بالزراعة لفاز قوم سبأ، ولو كان بالقوة لفـاز قـوم 
 ����:طاعــة اهللا، قــال تعــاىلعــاد؛ ولكــن اهللا تبــارك وتعــاىل جعــل مجيــع الفــوز والفــالح يف 

ــ ــاَز فـَ ــْد َف فكــل املــال والــدنيا ال تــدفع  ؛.)١(				ْوًزا َعِظيًمــاَوَمــن ُيِطــْع اللــَه َوَرُســوَلُه فـََق
ـــا ِيف  ���� :عـــذاب يـــوم واحـــد مـــن عـــذاب يـــوم القيامـــة َهلـُــم م ـــِذيَن َكَفـــُروْا لَـــْو َأنال ِإن

ُهْم  ــنـْ ــا تـُُقبــَل ِم ــِة َم ــْوِم اْلِقَياَم ــَذاِب يـَ ــْن َع ــِه ِم ــُدوْا ِب ــُه لِيَـْفَت ــُه َمَع ــا َوِمثْـَل يًع اَألْرِض مجَِ

                                                           

 . 4٧١ية –�حزابسورة�)  ١(



 
 
 

  ٩٣ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

َوَمـْن  ���� ويف الدنيا أخربنا ربنا جل وعال بأنـه هذا يف اآلخرة،، )١(				َعَذاٌب أَلِيمٌ  َوَهلُمْ 
 .)٢(				أَْعَرَض َعن ذِْكرِي فَِإن َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى

اهللا تبــارك وتعــاىل جعــل قضــاء احلاجــات بالــدين، وجعــل صــالح حيــاة اإلنســان     
َولَـْو َأن َأْهـَل اْلُقـَرى آَمنُـوْا َواتـَقـوْا  ����وجعل صالح األرض بالـدين  بالدين، تهسعادو 

 . )٣(				َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مَن السَماء
لــه األمسـاء احلســىن، لــيس   صــمد، ،اهللا تبـارك وتعــاىل واحـٌد أحــد مل يلـد ومل يولــد    

 .كمثله شيء وهو السميع العليم
ـــا     رك وتعـــاىل عنـــده العلـــم احملـــيط؛ فـــال خيفـــى عليـــه شـــيء يف األرض وال يف اهللا تب

السماء وهو بكل شيء عليم، عنده علم الليايل واأليام، وعلم الزمان واملكان، وعلم 
َوِعنــَدُه َمَفــاِتُح اْلَغْيــِب َال يـَْعَلُمَهــا ِإال ُهــَو  ����، النبــات واحليــوان، وعلــم اإلنــس واجلــان

ْلبَـر َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإال يـَْعَلُمَهـا َوَال َحبـٍة ِيف ظُُلَمـاِت َويـَْعَلُم َما ِيف ا
يعلــم املاضــي واحلاضــر، ومــا  ،)٤(				اَألْرِض َوَال َرطْــٍب َوَال يَــاِبٍس ِإال ِيف ِكَتــاٍب مِبــنيٍ 

طـى ال ختوال تطلـق نظـرة وال تسـكب عـربة، و  خفي وما ظهر، وما سـكن ومـا حتـرك ،
ــَة اْألَْعــُنيِ  ����،خطــوة وال ُمــس مهســة، وال ُخيَــط حرفــا إال بعلمــه ســبحانه ــُم َخائَِن يـَْعَل

 .)١(				َوِإن َجتَْهْر بِاْلَقْوِل َفِإنُه يـَْعَلُم السر َوَأْخَفى ����،  )٥(				َوَما ُختِْفي الصــــــُدورُ 
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شــجار، وعــدد قطـــر يعلــم مثاقيــل اجلبــال، ويعلـــم مكاييــل البحــار، وعـــدد ورق األ     
األمطار، وعدد ما أظلم عليـه الليـل وأشـرق عليـه النهـار، وعـدد ذرات الرمـال، وعـدد 

ري منـه مسـاٌء افراغات األفالك واـرات الـيت مألهـا سـبحانه باملالئكـة السـجود، ال تـو 
 .وال أرض أرضا وال جبل ما يف وعره وال حبر ما يف قعره ،مساء
األرض وال يف الســــماء وال أصــــغر مــــن ذلــــك وال  ال يعــــزب عنــــه مثقــــال ذرة يف     

أكرب، وأنه ال يغفل وال ينسى، وأن علوم اخلالئق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إىل 
علـــم اهللا اضـــمحلت وتالشـــت،كما أن قـــدرم إذا نســـبت إىل قـــدرة اهللا مل يكـــن هلـــا 

درهم على نسبة إليها بوجه من الوجوه ، فهو الذي علمهم ما مل يكونوا يعلمون ،وأق
 .ما مل يكونوا عليه قادرين 

كمـــا أن علمـــه حمـــيط جبميـــع العـــامل العلـــوي والســـفلي ، ومـــا فيـــه مـــن املخلوقـــات و     
ذواـــــا ، وأوصـــــافها، وأفعاهلـــــا، ومجيـــــع أمورهـــــا، فهـــــو يعلـــــم مـــــا كـــــان ومـــــا يكـــــون يف 

  .املستقبالت اليت ال اية هلا، وما مل يكن لو كان كيف كان يكون
ال املكلفـني منـذ أنشـأهم وبعـد مـا مييـتهم وبعـد مـا حييـيهم، قـد أحـاط ويعلم أحـو     

علمـــه بأعمــــاهلم كلهــــا خريهــــا وشــــرها وجــــزاء تلــــك األعمــــال وتفاصــــيل ذلــــك يف دار 
 .القرار
اهللا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصـخرة الصـماء يف الليلـة الظلمـاء،      

لط عليــه صـــوت دون صـــوت يســـمع ســبحانه يـــدبر ويـــرزق مجيــع املخلوقـــات، وال خيـــت
يعلـم مـا كـان ، )٢(				لَـْيَس َكِمْثلِـِه َشـْيٌء َوُهـَو السـِميُع الَبِصـريُ ����الكل يف وقت واحد
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وما يكون وما ال يكون وما مل يكن ولو كان كيف يكون، مسعه حمـيط ، بصـره حمـيط 
 .عمله حميط... 
َمــا ِعنـــدَُكْم ���� أبـــداً  اهللا تبــارك وتعــاىل عنـــده خــزائن كــل شـــيء، فخزائنــه ال تنفــد     

				 يَنَفُد َوَما ِعنَد الّلِه بَاقٍ 
عنده خـزائن األمطـار، وخـزائن الريـاح، وخـزائن الشـفاء، )١(

خـزائن اهلدايــة، وخـزائن الغضــب، وخــزائن الرمحـة، وخــزائن الرباكـني، وخــزائن الــزالزل، و 
ِعنــَدنَا َخزَائِنُــُه  َوِإن مــن َشـْيٍء ِإال ����  خـزائن النــار، وخـزائن األرزاقو وخـزائن اجلنــة، 

فالســـماء ال متطــر بــل اهللا ميطرهــا بقــدر معلـــوم، ، )٢(				 َوَمــا نـُنَـزلُــُه ِإال ِبَقــَدٍر مْعلُــومٍ 
واألرض ال تنبــت بــل اهللا ينبتهــا بقــدر معلــوم ، واحلــرارة ليســت مــن الشــمس بــل مــن 

يب لََنِفَد اْلَبْحـُر قـَْبـَل َأن ُقل لْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَكِلَماِت رَ  ���� خزائن اهللا تعاىل
َنا ِمبِْثِلِه َمَدًدا  .)٣(				 تَنَفَد َكِلَماُت َريب َوَلْو ِجئـْ

لـك لـه كامـل التصـرف املطلـق يف األشـياء      
ُ
واهللا هـو امللـك ـ بـال شـريك ـ مالـك امل

ويف صفاا فهي ال تضر وال تنفع إال بإذنه؛ فهـو الـذي خلـق النـار وخلـق فيهـا صـفة 
قـُْلَنـــا يَـــا نَـــاُر ُكـــوِين بـَـــْرًدا َوَســـَالًما َعَلـــى ���� حـــراق فهـــي ال حتـــرق إال بإذنـــه وأمـــرهاإل

وكــذلك الســكني تــذبح وتقطــع فقـط بــأمره وإذنــه لــذا مل تــذبح إمساعيــل ، )٤(				ِإبـْـرَاِهيمَ 
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ــــا يـَْفَعــــُل َوُهــــْم ُيْســــأَُلونَ  ����،  عليـــه الســــالم ال ُيْســــَأُل َعم				ا،  )١(املــــاء مــــن صــــفا 
  .مث فّعلها وأغرق فرعون  وجنا موسى عليه السالم  عطّلها ولكن اهللاإلغراق 

عصـا موسـى عليـه السـالم مـن عصـا كلهـا منـافع إىل حيـة   حـول اهللا تبارك وتعـاىل    
  .كلها مضار حني ألقها بإذن را

فسـبحانه وتعــاىل هـو املتصــرف الوحيــد واملطلـق يف كــل خلقــه فـال يســكن متحــرك     
  .إال بإذنهيتحرك ساكن  وال

َوُهـَو اْلَقـاِهُر فـَـْوَق  ����، يفعل ما يشاء مبا شاء وكيف يشاء ومىت شاء وأين شاء     
  .)٢(				ِعَباِدِه َوُهَو احلَِْكيُم اْخلَِبريُ 

فــاهللا هــو القــادر الــذي يــأيت بالشــمس مــن املشــرق كــل يــوم كــل يــوم، وقبــل يــوم      
 بقدرته ها على ارتفاع ميل فوق اخلالئقالقيامة يأيت ا من املغرب، ويوم القيامة جيعل

ــَماَواِت َوَال ِيف  ���� فلــه كمــال القــدرة.  ــُه لِيُـْعِجــَزُه ِمــن َشــْيٍء ِيف السَوَمــا َكــاَن الل
				اْألَْرِض ِإنُه َكاَن َعِليًما َقِديرًا

)٣(
. 

خلــق اخللــق بغــري خلــق يُعينــه بــل هــو يعــني اخللــق، فلــيس لــه معــني وال وزيــر وال      
وال حاجـب وال مـدبر وال معقــب حلكمـة، قدرتـه مطلقـة لــيس هلـا ايـة بـل هــو مشـري 

   .، ال مثيل لهله ال شبيه ال ضد له،، ة والنهايةخالق البداي
، خلــق اإلنســان مــن )يعــين خلقهــا بغــري مثــال ســابق(بــديع الســماوات واألرض      

رته، وسخر دبقصلصال كالفخار بقدرته، حفظ إبراهيم عليه السالم من نار النمرود 
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مـن احلجـر بقدرتـه،   بقدرته، أخرج املـاء ملوسـى عليـه السـالم  الريح لسليمان عليه السالم
بقدرتـه، وهـو الـذي يصـورنا يف األرحـام بقدرتـه، خلـق   ومن بني أصابع حممد عليه السالم

عليــه الســالم مــن طــني مــن غــري أب وال أم بقدرتــه، وخلــق حــواء مــن ضــلع آدم عليــه   آدم
مـن غـري أب بقدرتـه، وهـو الـذي وهـب زكريـا   عليه السـالم بقدرته، وخلق عيسى  السالم

 .من احلجر بقدرته  الولد بقدرته، وأخرج ناقة صاحل عليه السالم  عليه السالم
يبـدأ كـل شـيء بكلمـة، وينهــي  ) يعـين تعـاىل وتنـزه عـن كــل نقـص(سـبحانه ..سـبحانه     

 .كل شيء بكلمة، ويرحم بكلمة ويعذب بكلمة
مــــا بــــني الرمحــــة أو ... قضـــاؤه وقــــدره، مــــن أحــــوال جيريهــــا علينــــا وأوامـــر أمليــــت علينــــا فقــــط    

ٍم ����ال يظلـم واحلكمة؛ فه َك ِبظَـالَهـا َوَمـا رَبـ َمـْن َعِمـَل َصـاِحلاً فَِلنَـْفِسـِه َوَمـْن َأَسـاء فـََعَليـْ
 .رواه مسلم)  ...يا عبادي أين حرمت الظلم على نفسي، )١(				 لْلَعِبيدِ 

نَـُهَمـــا  �:ومـــا خلـــق شـــيء للهـــو واللعـــب     ـــَماء َواألْرَض َوَمـــا بـَيـْ َوَمـــا َخَلْقنَـــا الس
				َوَما ُهَو بِاْهلَْزل*ِإنُه َلَقْوٌل َفْصلٌ   ���� )٢(				الِعِبنيَ 

)٣(.  

فهـو قـوي ال يضـعف، وغنيـاً مغنيـاً ال  عـزة، واالفتقـار لـه غـىن،لـه  ةلـعبادتـه شـرف، والذ     
وحـــــي ال ميـــــوت، وقيـــــوم ال ينـــــام، وجبــــــــــــــار ال يقهـــــر، وويف ال يعـــــدم، وغالـــــب ال يغلـــــب، 

عدل ال حييف، وجواد ال يبخل، وحافظ ال يغيـب، وجميـب ال يسـام، وقريـــب ال و خيلف، 
يغيــب وال يبعــد، وصــمد ال حيتــاج ألحــد وكــل اخلالئــق حتتــاج إليــه،خالق ومــا ســواه خملــوق 

جل جالله وعظم سلطانه .. ربنا  هو ذاه ..مالك وما سواه مملوك رازق وما سواه مرزوق
 .تعاىل وتقدس سبحانه ..

                                                           

 .4٤٦ية� –فصلت��سورة)  ١(

 . 4٣٨ية� –الدخان��سورة)  ٢(

 . 4١٣��،١٤يتان� – الطارق �سورة)  ٣(
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 البيان الحادي العاشر
 في دعوة اإليمان واليقين

       . ولكن ال نتكل عليها ونتوكل على اهللا تعاىل، األسباب الظاهرية يفنشتغل      
ولكـــن االتكـــال علـــى األســـباب ،  األســـباب الظاهريـــة لـــيس ممنـــوع يفاالشـــتغال      

فنتجـــــرد عـــــن األســـــباب والوســـــائل حبســـــب االتكـــــال، ال حبســـــب ، لظاهريـــــة ممنـــــوع ا
فـاهللا ، األسباب الظاهريـة يفمشاغلنا الكسبية والبيتية، ونشتغل  يفاالشتغال، نشتغل 

 . األسباب الظاهرية  يفعز وجل ما منعنا أن نشتغل 
 . )١( ���� ْحِيَنااْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعيُِنَنا َووَ    ����: ���� لنوح ���� قال اهللا     

َعَة لَُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن بَْأِسُكْم فـََهْل  : ���� ���� وقال لداود        َوَعلْمَناُه َصنـْ
  . )٢( ���� أَنـُْتْم َشاِكُرون

يعاً :����وقال تعاىل         . )٣( ���� ُهَو الِذي َخَلَق َلُكْم َما ِيف اَألْرِض مجَِ

 )٤(١ ���� َهلُـــْم َمـــا اْســـَتطَْعُتْم ِمـــْن قـُـــوٍة َوِمـــْن رِبَـــاِط اْخلَْيــــلِ  َوَأِعـــدوا :�وقـــال تعـــاىل       

 . غزوة أحد لبس درعني من حديد  يف ���� والرسول
 الظـاهريُعِلَم مـن ذلـك أن اهللا سـبحانه وتعـاىل مل مينعنـا مـن االشـتغال بالسـبب      

 بُوا ِمـْن رِْزِق اللـهِ ُكلُـوا َواْشـرَ  ����  :قـال تعـاىل ،فلو جاء علينا اجلوع فعلينا أن نأكـل

����)١( . 

                                                           

 .٢٧من�4ية��-سورة�ا>ؤمنون�) ١(

 . 4٨٠ية��– �نبياءسورة�) ٢(

 . ٢٩من�4ية�-سورة�البقرة�) ٣(

 . ٦٠من�4ية��-سورة��نفال�) ١(
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فَـاْنِكُحوا َمـا طَـاَب َلُكـْم ِمـَن    ����يقـول لنـا ����  وحنتـاج إىل الزوجـة فنتـزوج فـاهللا     
       .  )٢(���� النَساءِ 

ــــــى اْلَمْولُــــــوِد لَــــــُه رِْزقـُُهــــــن وَِكْســــــَوتـُُهن  :����وإذا رزقنــــــا بــــــاملولود فــــــاهللا يقــــــول      َوَعَل
 .   )٤(�����َأْسِكُنوُهن ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم   ����قال تعاىلو  )٣( ���� بِاْلَمْعُروفِ 

باألسباب االشتغال، من مجيع اآليات السابقة ُعِلَم أن اهللا تعاىل ما منعنا من      
 . الظاهرية ولكن اهللا تعاىل منعنا من االتكال على األسباب الظاهرية

  .يـُْعَلم ذلك ؟ باالمتحان  وكيف
ُـــــوا آَمنـــــا َوُهـــــْم ال * امل  :����قـــــال تعـــــاىل      رَُكـــــوا َأْن يـَُقول َأَحِســـــَب النـــــاُس َأْن يـُتـْ

 . )٥( ����يـُْفتَـُنونَ 

  يمتحن عبده ؟ ���� كيف اهللا
بـــأوامره ، فـــاألوامر تصـــري مبقابلـــة األســـباب الظاهريـــة ، فـــإذا امتثـــل  يـــأيت ���� اهللا     

اإلنسان قوى اإلميان ، وإذا ترك  ، فهذا الظاهريوترك السبب  ���� اإلنسان أوامر اهللا
 . بسبب االشتغال باألسباب الظاهرية فهذا اإلنسان ضعيف اإلميان  ����أمر اهللا 
فيــــه منــــافع وأن يتجنــــب  الــــذي ظــــاهريواإلنســــان مكلــــف أن يتحصــــل ســــبب      

 : ، علي سبيل املثالفيها مشقة اليتاألسباب الظاهرية 

                                                                                                                                                                       

 .  ٦٠من�4ية���-سورة�البقرة�)  ١(

 .٣من�4ية���-سورة�النساء�)  ٢(

 .٢٣٣من�4ية��-سورة�البقرة�)  ٣(

 .٦من�4ية��-سورة�الطaق�)  ٤(

 .4٢ية��–سورة�العنكبوت�)  ٥(
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 .يتجنب اجلوع ويأكل الطعام  )١
  .الدفءد ويلبس الثياب ليتحصل على يتجنب الرب   )٢
 . املصباح ليتحصل على النور  ويضيءيتجنب الظلمة  )٣

 :اهللا تعـاىل قـال لـهو .." العصـا "  ظـاهريكان عنده سبب  ���� سيدنا موسى     
 .)١( ���� َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى   ����

هَ  ���� ���� فأجاب موسى      ا َوَأُهشِ َا َعلَـى َغَنِمـي َوِيلَ قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتـَوَكأُ َعَليـْ
 .  )٢(���� ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرى

لرتبيـة الغــنم وصــاحب الغـنم ، فجــاءت املقابلــة ، أمــر اهللا  ظــاهريفالعصـا ســبب      
 . )٣(���� َقاَل أَْلِقَها يَا ُموَسى   ���� قال.  ظاهريأمام سبب 

السبب النافع يرتك أمر  يف يرتك سبب نافع ، ولو يشتغل ����  لو ميتثل أمر اهللا     
 .   ���� اهللا

فيـــه منـــافع ، فســـيدنا  الـــذي ظـــاهريوبـــني ســـبب  ���� اآلن صـــار مقابلـــة أمـــر اهللا     
،  ���� واملعـز واملـذل هـو اهللا،  ���� كان ىف قلبه أن النـافع والضـار هـو اهللا ���� موسى

نا إال وأن هـذه األشـياء املاديـة ال تنفعنـا وال تضـر ،  ����  وأن النجاح واخلسارة من اهللا
 . مبشيئة اهللا تعاىل 

فالعصا ال تنفع وال تضر إال مبشيئة ) العصا (  فجميع األشياء املادية مثاهلا مثال     
صــــاحب العصــــا ، فعنــــدما تكــــون العصــــا علــــى األرض ال تنفــــع  وال تضــــر ، ولكــــن 

                                                           

 .4١٧ية��–سورة�طـه�)  ١(

 4١٨ية��–سورة�طـه�)  ٢(

 .�١٩ية��–سورة�طـه�)  ٣
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صاحب العصا أخذ العصا وضـرب الشـجر وأخـذ الثمـر وأعطانـا الثمـر فـنحن نشـكر 
 .  نشكر العصا صاحب العصا وال

فأخــذ العصــا مث ضــربنا فــنحن ال نعتــب  علينــا،ولــو أن صــاحب العصــا غضــب      
 . يا عصا بل نعتب على صاحب العصا تضربيينعلى العصا ونقول ملاذا 

العصـا  اخل فكـل هـذا مثـل.. فامللك واملال والتجارة والدكاكني واملزارع والبسـاتني     
  . يستعمل العصا الذيهو  ���� ، واهللا
 .وذلك بعد إرادة اهللا تعاىل  ،فبعوضة واحدة عرجاء تكفى إلهالك النمرود    
مـــا خـــاف عنـــدما تـــرك العصـــا، ولكـــن االمتحـــان الصـــعب  ���� ســـيدنا موســـى     

َتْسـَعى  فَأَْلَقاَهـا فَـِإَذا ِهـَي َحيـةٌ  :���� ���� عندما ألقاها حتولـت حيـة، فهـرب موسـى
 .)٢( ���� ْهتَـز َكأَنـَها َجان َوىل ُمْدِبراً وَملَْ يـَُعقبْ فـََلما َرآَها تَـ  :����وقال تعاىل، )١( ����

 . )٢(���� َقاَل ُخْذَها َوال َختَْف َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها اُألوَىل  :����فجاء األمر من اهللا     

  .اهللافلما جاء أمر اهللا مقابلة ترك سبب نافع، فرتك السبب النافع وامتثل أمر         
  .الضارأمر اهللا مقابلة أخذ سبب ضار فتحمل املشقة وأخذ السبب  وملا جاء     

 : يعطينا األمر  ����فكذلك اهللا 

ــَأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِســُكْم ِيف َســِبيِل اللــِه َذِلُكــْم    ���� ــاًال َوَجاِهــُدوا ِب اْنِفــُروا ِخَفافــاً َوثَِق
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمون  . )٣(���� َخيـْ

                                                           

 .4٢٠ية���-سورة�طـه�)  ١(

 . ٣١من�4ية��–سورة�القصص�) ٢(

 .4٢١ية��–سورة�طـه�)  ٢(

 .4٤١ية��–سورة�التوبة�)  ٣(
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وا أموالكم مثل ترك العصـا ، مث حتملـوا مشـقة أنفسـكم مثـل أخـذ احليـة أنتم أنفق     
 فموســـى،  ���� يفعــل معكــم مثــل مـــا فعــل مــع موســى ���� ، فــإذا فعلــتم ذلــك فـــاهللا

وصاحب الغنم  ملا كان يلقى عصاه بإرادته فما كانت قوة العصا إال لرتبية الغنم ����
الغنم وصـاحب الغـنم وتربيـة  صارت هذه العصا سبباً لرتبية ���� ، وملا ألقاها بأمر اهللا
ِبَعَصـاَك احلََْجـَر فَـانـَْفَجَرْت ِمْنـُه اثـَْنتَـا  فـَُقْلنَـا اْضـِربْ   ����قـال تعـاىل ،اثنـا عشـر أسـباطاً 

َعْشــرََة َعْينــاً قَــْد َعلِــَم ُكــل أُنَــاٍس َمْشــرَبـَُهْم ُكلُــوا َواْشــرَبُوا ِمــْن رِْزِق اللــِه َوال تـَْعثـَــْوا ِيف 
 .)١(����ينَ اَألْرِض ُمْفِسدِ 

ــأَتْـبَـُعوُهْم ُمْشــرِِقَني   ����قــال تعــاىل ،وملــا أتبعــه فرعــون جبنــوده        ــا تـَــَراَءى * َف فـََلم
 .)٢(���� اجلَْْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنا َلُمْدرَُكونَ 

 . )٣(����� َقاَل َكال ِإن َمِعَي َريب َسيَـْهِدينِ    ����؟.. ���� ماذا كان رد موسى      

   ؟ النتيجة ماذا كانت

نَــا ِإَىل ُموَســـى َأِن اْضــِرْب ِبَعَصــاَك اْلَبْحــَر فَـــانـَْفَلَق َفَكــاَن ُكــل ِفـــْرٍق     ���� فََأْوَحيـْ
َنا ُموَسى َوَمْن َمَعُه َأْمجَِعنيَ * َوَأْزَلْفَنا َمث اآلَخرِيَن * َكالطْوِد اْلَعِظيِم   . )٤( ���� َوَأْجنَيـْ

وقومـه ، وصـارت هــذه العصـا ســبباً  ���� ســىفأصـبحت العصـا ســبباً حلفاظـة مو      
 . إلحياء الدين 

                                                           

 .. ٦٠من�4ية��-سورة�البقرة�)  ١(

 .٦١ ،4٦٠يتان��-سورة�الشعراء)  ٢(

 .4٦٢ية��–سورة�الشعراء�)  ٣(

 .٦٥:  4٦٣يات��–سورة�الشعراء�)  ٤(
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فَـأُْلِقَي * فَـأَْلَقى ُموَسـى َعَصـاُه فَـِإَذا ِهـَي تـَْلَقـُف َمـا يَـْأِفُكوَن    ����:قـال تعـاىل     
  :قيـل  )١(���� َرب ُموَسى َوَهـاُرونَ * َقاُلوا آَمنا ِبَرب اْلَعاَلِمَني * السَحَرُة َساِجِديَن 

 .  ستون ألفاً وآمنت زوجة فرعون حوايلكانوا 

ونتحمل مشقة  ����  فعندما نرتك أموالنا النافعة مثل ترك العصا بسبب أمر اهللا     
َختَْف  َقاَل ُخْذَها َوال : ����موسى ����  أنفسنا مثل أخذ العصا، فكما وعد اهللا

 . )٢(���� َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها اُألوَىل 
ا الِذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُكْم َعَلى ِجتَارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن يَا أَيـهَ   ����يوعدنا  �فاهللا      

تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوَرُسولِِه َوُجتَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللِه بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم * َعَذاٍب أَلِيٍم 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُموَن  نُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجناٍت َجتْرِي يـَْغِفْر َلُكْم ذُ * َذِلُكْم َخيـْ

َوُأْخَرى * ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َوَمَساِكَن طَيَبًة ِيف َجناِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 
 . )٤)(٣( ���� حتُِبونـََها َنْصٌر ِمَن اللِه َوفـَْتٌح َقرِيٌب َوَبشِر اْلُمْؤِمِننيَ 

 

 
������������������������ 

                                                           

 .٤٨:  4٤٥يات��-سورة�الشعراء�)  ١(

 .4٢١ية��–سورة�طـه�)  ٢(

 .١٣:  4١٠يات��–سورة�الصف�)  ٣(

 .وبيان�منهج�النبوة��ي�التبليغ�والدعوة�للمؤلف�الشيخ�محمد�عمر�البا>بورى�كتابمن�)  ٤(



 
 
 

  ١٠٤ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 لثاني عشرالبيان ا
 في دعوة اإليمان واليقين

 َوَسلَم،َصلى اُهللا َعَليِه  اة نطبق أوامر اهللا وسنة الرسولاحلي يفإىل آخر نفس      
  .هذا ال يتحقق إال بعد اجلهد والتضحيةو 

 وما هو اليقين على هذه الكلمة ؟ 
، النفع والضر بيد اهللا، ال معز وال مذل إال وال ضار إال اهللا تيقن أنه ال نافعن     

األرض، من أراد اهللا له  يف، وليست ذه األشياء والوسائل املنتشرة اهللا وحده
أسبابه وقصره وماله  يفالفقر واملرض، ومن أراد أن يذله، يذله  يفالفالح يفلحه 

  .مثلما حدث لقارون
فيها، من نراه حولنا من السموات وما  الذيُهللا ُسبَحانَُه وتعاىل خلق الكون ا     

مشس وقمر وجنوم، واألرض وما فيها، من جبال وحبار ومثار، وخلق اجلنة والنار، 
واهللا خلق كل هذا  وخلق ما علمناه وأخربنا عنه، وما مل نعلمه وقد غاب عنا،

 .بقدرته سبحانه، وخلق اإلنسان
ن ت واألرض، وما نرى وما ال نرى، بأمره كاو اقادر، خلق السم  اهللا تـََعاَىل      

سيارة،  كوين  فيكون، ال حيتاج إىل النظام وال الرتتيب، اإلنسان ال يستطيع أن يقول
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيًئا  ���� يءال حيتاج إىل ش بل حيتاج إىل ترتيب، ولكن اهللا تـََعاَىل  ِإمن

 				َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكون
 كمافاهللا خلق بعض األشياء تدرجييا هذه سنته،  ، )١(

ن أوال نطفة مث كان علقة ، ، وكما خلق اإلنسابطن أمه تدرجييا يفخلق اإلنسان 

                                                           

 .4٨٢يات��– يسورة�س)  ١(



 
 
 

  ١٠٥ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ظلمات ثالث، وىف هذا املكان الضيق اهللا أعطاه مجيع  يف، خلق اإلنسان فمضغة
بطن أمه ، ألنه لو أعطاه  يفسان نا يكمل اإلنسان، وما أعطاه اإل اليتاجلوارح 

 ���� إنسان من اجلوارح أيما نسى   ، واهللا تـََعاَىل أمه ثدياألسنان عند الرضاعة يقطع 

 				 َوَما َكاَن َربَك َنِسيا
)١(.  

وقت واحد هو ينبت  يفيوميا عشرات املاليني من البشر يولدون، وكذلك     
واإلنس واجلن ، وىف وقت واحد يرزق كل واحد منهم ،   وخيلق احليوانات  الزرع

 .) وقت واحد  يف فاإلنسان ما يستطيع أن يفعل شيئني
 				ِإياَك نـَْعُبُد َوِإياَك َنْسَتِعنيُ  ���� فهنا     

نت وال أال معبود حبق إال  أي،)٢(
 .مستعان به سواك

 .وال يستعني إال به يعبد إال اهللا، ال الشهادتني هو عهد مع اهللا، فإنهب اإلقرارو     
وأعماله على طريق  باهللا تـََعاَىل قلبه اإلميان  يفأنه من كان  :نظامله  اهللا تـََعاَىل      
أال نعبد إال  هذا يفلح وينجح، حنن عاهدنا اهللا تـََعاَىل   َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ   النيب

 .َصلى اهللاُ َعَليِه َوَسلمَ   إياه وال نطيع إال نبيه
إلنسان ال يستطيع  ال معبود حبق إال اهللا ، إذا أراد العزة :اوال ِإلََه ِإال اُهللا معناه     

  .أى خملوق أن يذل هذا اإلنسان
فرعون وقارون وهامان  يف قصةاملسجد، ونتذاكر  يفإذًا حنن نقوم باألعمال     

 .فنعرف ماذا فعل اهللا لكل من جترب وتكرب ورفض نداء األنبياء 

                                                           

 .٦٤ة�4ي�–مريمسورة�)  ١(

 .٥ة�4ي�–الفاتحة�سورة�)  ٢(



 
 
 

  ١٠٦ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

نة بغري وال استعا اهللا،وال رجاء بغري  اهللا،فاإلميان بذات اهللا أال نعتمد على غري     
 .بعد ذلك تأتينا نصرة اهللا هللا،وال نسجد إال  اهللا،وال نعبد إال  اهللا،
َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلَم ومجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم   ونعلم أن نبينا     

 .وأخذوا أضعاف وقت تعليمهم األعمال اإلميان،  ركزوا جهدهم على تعليم األمة
 .إىل اهللا ، نفى كل ما سوى اهللا ىف قلوم  بدعوة الناس ���� ملا قام رسول اهللا    
     وهذا نفى وإثبات اهللاُ،فما هو اإلميان ؟ هو ال ِإَلَه ِإال. 

سيدنا إبراهيم كان عنده توحيد كامل، وأبوه كان وزيرا، ودعاه إىل التوحيد      
َواْجنُْبِين  ����:ئفا فقالوكسرا األصنام ودعا النمرود، ومع هذا دعا الدعاء، وكان خا

 				َوَبِين َأْن نـَْعُبَد اْألَْصَنامَ 
هذا موحد كبري ويطلب من اهللا أن يثبته على هذا ، )١(

  .، وندعوه حىت يثبتنا التوحيد، فهكذا حنن نتضرع إىل اهللا تـََعاَىل 
زماننا  يفإلنسان يقول لفظ اإلميان ولكن القلب ليس فيه حقيقة اإلميان ، ا     
ألنه يعتمد على   اللسان كالم التوحيد ، ولكن توحيد القلوب ضعيف جداعلى 

 يفقلبه اإلميان والتوحيد ال يكون على لسانه فقط بل  يفيكون  والذيغري اهللا ، 
والتضحية ، فيصبح اإلنسان ال خياف من مجيع   قلوم ، وهذا ال يكون إال بالدعوة

هللا كنسيج العنكبوت ومثل جناح بعوضة القوات اهلدامة ، مجيع القوات أمام قدرة ا
َمَثُل الِذيَن اختَُذوا ِمْن ُدوِن اللِه َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت  ����:قَاَل تـََعاَىل 

 				 اختََذْت بـَْيًتا
)٢(.  

                                                           

 .٣٥ة�4ي�–إبراهيمسورة�)  ١(

 .٤١ة�4ي�–العنكبوت�سورة�)  ٢(



 
 
 

  ١٠٧ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

وإذا أخرجنا من قلوبنا اخلوف من غري اهللا والرجاء من غري اهللا، بعد ذلك تأتينا     
َأْن يـُتـْرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا َآَمنا َوُهْم   َأَحِسَب الناس .امل  ����:  يقولنصرة اهللا، اهللا

َال يـُْفتَـُنوَن ، َوَلَقْد فَـتَـنا الِذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم فَـَليَـْعَلِمَن اِهللا الِذيَن َصَدُقوا 
 				  َولَيَـْعَلَمن اْلَكاِذِبنيَ 

)١(، 

ط توحيد باللسان ال يكفى، البد أن تقول إنك موحد، جيب أن ختجل، فق     
َصلى اُهللا َعلَيِه َوَسلَم   النيب، وأن  يؤمن باهللا تـََعاَىل  الذياملؤمن و . .قلوبنا يفيرسخ 

 .)٢( فهو كافر  ما آمن باهللا تـََعاَىل  والذيمرسل ِمَن اِهللا تـََعاَىل ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������ 
 

 
                                                           

 .٣:  ١ات�من�4ي�–العنكبوت�سورة)  ١(

 .من�كaم�الشيخ�محمد�عمر�البا>بوري)  ٢



 
 
 

  ١٠٨ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 البيان الثالث عشر
 في دعوة اإليمان واليقين

، وال بد لإلنسان أن يقضى حاجاته حسب  قاضى احلاجات هو اهللا تـََعاَىل      
إىل طريق  واحد أال يدعو الناسكل ، فاملطلوب من  ����أوامر اهللا وعلى طريق الرسول 
بلد كان، مثل سيدنا  أي يف ���� إىل طريق الرسول قومه وعشريته، بل يدعو الناس

 رضيوسيدنا بالل  اُهللا َعْنُه، رضي فارسيالاهللا عنه، وسيدنا سلمان  رضيصهيب 
 ����  النيب، ولكن اجتمعوا على طريق واحد هو طريق خمتلفةاُهللا َعْنُه، هم من بالد 

 .وهو طريق منزه عن العيوب
 ���� ذه الدعوة لندعو إىل كتاب اهللا وسنة رسوله من علينا الذياحلمد هللا     

والربوبية وأمساء  اإللوهيةعمل لنا لتوحيد أخرج هذا ال الذيونرجع إليها، احلمد هللا 
علم الصحابة ����   والنيباهللا وصفاته، اهللا عز وجل علم نبيه أن يركز على اإلميان، 

إذن  عن الشرك، التوحيد اهللاُ َعنُهم اإلميان واليقني الصحيح وبه تتميز األشياء، رضي
 . هللا وال نتوجه لغري اهللا  نصرف أنفسنا

، حىت أن اهللا أراد ربط  على هذا اليقني والتوحيد اخلالص����   النيبفقد ركز     
الصالة التكبري، وهكذا عند  يفاإلنسان بالتوحيد عن طريق الصالة، فعند الدخول 

توحيد الربوبية ،  يأيت اإللوهية، وإذا أتى توحيد اإللوهيةالركوع ، كل هذا لتوحيد 
 .وكل جهد مثل احللقات وغريها هو هلذا اليقني 

  
        



 
 
 

  ١٠٩ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 ؟  شيء أيولذا الدعوة إلى     
إىل اهللا وحده ال شريك له، وأن نعبد اهللا وحده، ولذا لو تقابل أهل الشرك     

 احلقيقي، ومعىن الشرك احلقيقيمع أهل الشرك اازى فيغلب أهل الشرك  احلقيقي
لية على غري اهللا، وهذا ال خيرج من ك االعتمادهو عبادة األصنام، واازى هو 

 .اإلميان، ولكن يعذب صاحبه بقدر ما أشرك مع اهللا 
لإلميان، فبدأ بالدعوة   اجتهد على الناس  َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ   ولذا فالرسول    
، اإلميان باهللا كما هو بأمسائه وصفاته، فعلم  ) ال ِإَلَه ِإال اُهللا ُمَحمُد َرُسوُل اهللاِ (  إىل

 َعنُهم اإلميان فعرفوا كربياء اهللا وقدرته وخزائنه، وأنه هو السميع اهللاُ  رضيالصحابة 
وقت واحد، هو يسمع كالمهم ودعائهم، واهللا  يفلو دعوا اهللا  يسمع كل الناس

عليم يعلم  الليلة لظلماء على الصخرة الصماء، وهو يفبصري يرى النملة السوداء 
عظيمة، قطرتان من املاء خيلق اإلنسان، خائنة األعني وما ختفى الصدور، اهللا قدرته 

 .ونواة صغرية خيلق خنلة كبرية 
مؤاخاة بقطع حبال اجلاهلية القائمة على   املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار،    

، فمن قال الشهادة فله عند  ، أصبح ال ِإَلَه ِإال اُهللا ُحمَمُد َرُسوُل اهللاِ القبليالتعصب 
 .اهللا املقام 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الِذيَن َآَمُنوا بِاللِه َوَرُسولِِه ُمث ملَْ يـَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا  ���� :اَل تـََعاَىل قَ       ِإمن
حقيقة  هيفهذه  )١(				 بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم ِيف َسِبيِل اللِه أُولَِئَك ُهُم الصاِدُقونَ 

مع صدقنا  ����  أمر اهللا ورسوله يففال يكون شك )  َآَمُنوا بِاللِه َوَرُسولِهِ ( ، اإلميان

                                                           

 .4١٥ية�_ سورة�الحجرات�)  ١(



 
 
 

  ١١٠ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 ( بعد ذلك)  ُمث ملَْ يـَْرتَابُوا(  ىف أقوالنا وأعمالنا ، فهكذا بعد اإلميان ال ريبة

، هنا  ااهدة يففكل األمة تكون ) َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم ِيف َسِبيِل الله
 ينما يكون عندنا حقيقة اإلميان وذلك ح، اتهيوىف لنا موعود اهللا تـََعاَىل 

 ومتى تكون حقيقة اإليمان ؟ 
َوالِذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللِه َوالِذيَن ����  :يقول تعاىل    

فهنا إما  )١(				 َآَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقا َهلُْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِرميٌ 
  .ىف أعمال اخلروج واهلجرة، أو أعمال النصرة، أو الشغل ىف املقام

أن يدخله اجلنة بسبب   إذا انتقل العبد من الدنيا مع اإلميان، فكرم اهللا تـََعاَىل      
َعْن ف ،هذه الكلمة قوة عظيمة متنعه من النار يفكلمة التوحيد والعمل ا، ألن 

قَاَل َقِدْمُت اْلَمِديَنَة فـََلِقيُت ِعْتَباَن فـَُقْلُت َحِديٌث بـََلَغِين َعْنَك قَاَل ِعْتَباَن ْبِن َماِلٍك 
َأين ُأِحب َأْن تَْأتَِيِين  ����َأَصاَبِين ِيف َبَصرِي بـَْعُض الشْيِء فـَبَـَعْثُت ِإَىل َرُسوِل اللِه 

َذُه ُمَصلى قَاَل فَأَتَ  َِي ِيف َمْنِزِيل فََأختفـَُتَصل ِيبُه ِمْن َأْصَحابِِه َفَدَخَل  ����ى النَوَمْن َشاَء الل
َرُه ِإَىل  نَـُهْم ُمث َأْسَنُدوا ُعْظَم َذِلَك وَُكبـْ َوُهَو ُيَصلي ِيف َمْنِزِيل َوَأْصَحابُُه يـََتَحدثُوَن بـَيـْ

 ُه َدَعا َعَلْيِه فـََهَلَك َوَودوا أَنفـََقَضى َرُسوُل َماِلِك ْبِن ُدْخُشٍم قَاُلوا َود ُه َأَصابَُه َشروا أَن
 " أَلَْيَس َيْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإال اللُه َوَأين َرُسوُل اللهِ  :"الصَالَة َوقَالَ ���� اللِه 
 اللُه َال َيْشَهُد َأَحٌد َأْن َال إِلََه ِإال  :قَالَ  ،ِيف قـَْلِبهِ  يـَُقوُل َذِلَك َوَما ُهوَ  إِنهُ  :قَاُلوا

                                                           

  .4٧٤ية�_ ال�سورة��نف)  ١(



 
 
 

  ١١١ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

قَاَل أََنٌس فََأْعَجَبِين َهَذا احلَِْديُث "  َوَأين َرُسوُل اللِه فـََيْدُخَل الناَر أَْو َتْطَعَمهُ 
  . )١( فـَُقْلُت ِالْبِين اْكتُْبُه َفَكَتَبهُ 

 عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أَنُه قَاَل ِقيَل يَا َرُسوَل اللِه َمْن َأْسَعُد الناسِ و     
َلَقْد ظَنَـْنُت يَا أَبَا ُهَريـَْرَة أَْن ال "  : ����ِبَشَفاَعِتَك يـَْوَم اْلِقَياَمِة قَاَل َرُسوُل اللِه 

َيْسأَُلِين َعْن َهَذا احلَِْديِث َأَحٌد أَوُل ِمْنَك ِلَما َرأَْيُت ِمْن ِحْرِصَك َعَلى 
َمِة َمْن قَاَل ال إَِلَه ِإال اللُه َخاِلًصا احلَِْديِث َأْسَعُد الناِس ِبَشَفاَعِيت يـَْوَم اْلِقَيا

 .)٢ِ" ( ِمْن قـَْلِبِه أَْو نـَْفِسه

 ما معنى اليقين الصحيح ؟: س
  :اليقين الصحيح هو: ج
 . أن يكون يقينه على اهللا، ال يكون يقينه على األشياء فبهذا يكون إميانه قويا_ ١
 .  )إرضاء اهللا (  صحيحة عاطفتهأن تكون  – ٢
َصلى  أن يعمل هذا العمل بالشوق، يعىن أن يتيقن على وعد اهللا ووعد رسوله _ ٣

 .اهللاُ َعَليِه َوَسلَم ، ألن اهللا وعد على األعمال 
 . أن يعمل العمل باإلحسان – ٤
 .أن يعمل العمل مبجاهدة النفس_  ٥

                                                           

 .باب�الدليل�عdى�أن�من�مات�عdى�التوحيد�دخل�الجنة�قطعا _ كتاب�xيمان _ صحيح�مسلم ) ١(

بــاب�صــفة�الجنــة�والنــار�وقــال�أبــو�ســعيد�قــال�النjــ�iصــdى�هللا� _ كتــاب�xيمــان _صــحيح�البخــاري� ) ٢(

خلـــد�عـــدنت�بــــأرض�أقمـــت�ومنــــه�} عــــدن�{ أول�طعــــام�يأكلـــه�أهــــل�الجنـــة�زيـــادة�كبــــد�حـــوت�عليـــه�وســـلم�

�ي�منبت�صدق�رقم�الحديث�} �ي�مقعد�صدق�{ ا>عدن�)٦٢٠١.( 
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ا ؟ وممن ربك: وىف الربزخ يسأل عن ثالثة أسئلة هناك مراحل بعد املوت،     
  بعث فيكم ؟ الذيالرجل  يفدينك ؟ وماذا تقول 

قربه، ويسألونه فإذا أجاب فتحوا له طاقة من  يفوإذا مات العبد تأتى املالئكة     
فيقول  اجلنة،الصباح وىف املساء، لريى مقعده من  يفاليوم  يفاجلنة، ويوقظونه مرتني 

 .الساعةرب أقم 
  .لم من ربك ؟ ما أمرك به واك عنه ؟أن تع االعتقادولذلك كان من متام      
ُغَالُم ِإين  يَا : يـَْوًما فـََقالَ  ����َعْن اْبِن َعباٍس قَاَل ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل اللِه      

أَُعلُمَك َكِلَماٍت اْحَفْظ اللَه َحيَْفْظَك اْحَفْظ اللَه جتَِْدُه ُجتَاَهَك ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل 
َفُعوَك اللَه وَ  ِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن بِاللِه َواْعَلْم َأن اْألُمَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يـَنـْ

َفُعوَك ِإال ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللُه َلَك َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضروَك  ِبَشْيٍء ملَْ يـَنـْ
َقْد َكَتَبُه اللُه َعَلْيَك رُِفَعْت اْألَْقَالُم َوَجفْت  ِبَشْيٍء ملَْ َيُضروَك ِإال ِبَشْيءٍ 

   .حديث حسن صحيح: الرتمذي وقالرواه  "الصُحفُ 
      ِيبُه قَاَل ُكْنُت َرِديَف الناٍس أَنويف رواية غري الرتمذي، َعِن اْبِن َعب���� 
 ،بـََلى :فـَُقْلتُ  " َك َكِلَماٍت يـَنـَْفُعَك اللُه ِِن يَا ُغَالُم أَْو يَا ُغَليُم َأَال أَُعلمُ  :"فـََقال
اْحَفْظ اللَه َحيَْفْظَك اْحَفْظ اللَه جتَِْدُه أََماَمَك تـََعرْف ِإلَْيِه ِيف الرَخاِء يـَْعرِْفَك : فـََقالَ 

ِة َوِإَذا َسأَْلَت َفاْسَأْل اللَه َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعنْ  داْلَقَلُم ِمبَا  ِيف الش ِه َقْد َجفبِالل
َفُعوَك ِبَشْيٍء ملَْ َيْكتُْبُه اللُه  يًعا أََراُدوا َأْن يـَنـْ ُهَو َكاِئٌن فـََلْو َأن اْخلَْلَق ُكلُهْم مجَِ

َلْيَك ملَْ َعَلْيَك ملَْ يـَْقِدُروا َعَلْيِه َوِإْن أَرَاُدوا َأْن َيُضروَك ِبَشْيٍء ملَْ َيْكتُْبُه اللُه عَ 
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رًا َكِثريًا َوَأن النْصَر َمَع الصْربِ  يـَْقِدُروا َعَلْيِه َواْعَلْم َأن ِيف الصْربِ َعَلى َما َتْكرَُه َخيـْ
 . َوَأن اْلَفرََج َمَع اْلَكْرِب َوَأن َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا

اَىل، فقام ابتعثه اهللا عز وجل وأمره أن يدعوهم إىل اهللا تـَعَ  الرسول     
قام واهتم بتعليمه  ���� بالدعوة، فمن أقر بلسانه ودخل اإلسالم، الرسول���� النيب

اإلميان، فرباه على الصفات اإلميانية وعلمهم األخالق، ومن يقر بالشهادتني خيرج 
اهللا تـََعاَىل،   وبإقرار الشهادتني هو عهد مع اإلنسان اليقني بكل ما سوى اهللا تـََعاَىل،

 احلقيقيد إال اهللا تـََعاَىل، وال يستعني إال به، وال ِإَلَه ِإال اهللاُ، الفاعل فإنه ال يعب
وله نصرته  وصفاته،  هو اهللا تـََعاَىل، فهو يقني بأمساء اهللا تـََعاَىل  احلقيقيواملدبر 
إىل اهللا، نفى كل ما سوى اهللا ىف قلوم،   فلما قام رسول اهللا بدعوة الناس الغيبية،

َأَجَعَل اْآلَِهلََة ���� :ريبا عليهم فحكى اهللا ذلك عنهم حيث قالوا متعجبنيوكان ذلك غ
 				  ِإَهلًا َواِحًدا ِإن َهَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ 

وأخربهم أن احلياة وقتية عرضية زائلة  )١(
اَر اْآلَِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَوانُ ����: فقال  الد َوِإن  				٢((. 

 
 
 
 

������������������������ 
 

                                                           

  .4٥ية�_ سورة�ص�)  ١(

  .4٦٤ية�_ سورة�العنكبوت�)  ٢(
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 البيان الرابع عشر
 دعوة اإليمان واليقين في

إن مجيع الفوز والفالح فقط بيد اهللا تبارك وتعاىل، واهللا عنده خزائن كل شيء،      
واهللا خالق األشياء واألحوال، يفعل ما يشاء بقدرته وال حيتاج إىل أحد من خلقه، 
 وهو الصمد، واهللا سبحانه وتعاىل جعل فوزنا وفالحنا يف الدنيا واآلخرة فقط باإلميان

  .واألعمال الصاحلة، وما جعل الفوز والفالح يف أي شيء آخر من أشياء الدنيا
 : قوم نوح لفاز ا�كثريةلو أن   جعل الفوز في ف

أن الذين آمنوا به : فقد اتبعه عدد قليل مع طول عمره وطول دعوته، فقد قيل     
اح يف الدنيا حوايل أربعة ومثانون من بني رجل وامرأة، ولكن كان الفوز والنج

واآلخرة، ومن عصوه مع كثرم كانوا يف اخليبة واخلسران يف الدنيا بالغرق ويف اآلخرة 
َوِإْن ُتَطع َأْكثـََر َمْن ِيف اْألَْرِض ُيِضلوَك َعْن َسِبيِل  ����:بنار اجلحيم ، قال تعايل

َوَما َأْكثـَُر الناِس ���� :تعاىل وقال.)١(				 اللِه ِإْن يـَتِبُعوَن ِإال الظن َوِإْن ُهْم ِإال َخيُْرُصونَ 
أَْم َحتَْسُب َأن َأْكثـََرُهْم َيْسَمُعوَن أَْو يـَْعِقُلوَن  ���� :وقال تعاىل .)٢(				َوَلْو َحَرْصَت ِمبُْؤِمِننيَ 

فما أكثر ما ذم اهللا عز وجل الكثرة  .)٣(				ِإْن ُهْم ِإال َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضل َسِبيًال 
اْعَمُلوا َآَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي ���� : به، ومدح القلة فقالتاكيف  

 .)٤(				 الشُكورُ 

                                                           

 .4١١٦ية�_ سورة��نعام�)  ١(

 .4١٠٣ية�_ سورة�يوسف�)  ٢(

 .4٤٤ية�_ ن�سورة�الفرقا)  ٣(

 .4١٣ية�_ سورة�سبأ�)  ٤(
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 : فرعون والنمرود بن كنعانلفاز  لكلو أن   جعل الفوز في المو
 : النمرودعدو اهللا : فأما األول

الدنيا  وكان أحد ملوك ،وهو أول جبار يف األرضفكان ميلك الدنيا كلها      
وهو أول من وضع التاج  ،األربعة الذين ذكروا يف القرآن وهو من امللوك الكافرين

واستمر يف ملكه أربعمائة سنة وكان قد  ،على رأسه وجترب يف األرض وادعى الربوبية 
وملا دعاه إبراهيم اخلليل إىل عبادة اهللا وحده ال  ،وجترب وعتا وآثر احلياة الدنياطغا 

شريك له، محله اجلهل والضالل وطول اآلمال، على إنكار الصانع، فحاج إبراهيم 
مر حبرق أته، وعندما فشل منرود يف حماج اخلليل يف ذلك، واّدعى لنفسه الربوبية،

 . لى إبراهيم بردا وسالمإبراهيم بالنار واليت حتولت ع
وعن موته، ذكر ابن كثري وبعث اهللا إىل ذلك امللك اجلبار ملكا يأمره باإلميان     

 . امجع مجوعك وأمجع مجوعي: باهللا فأىب عليه مث دعاه الثانية فأىب مث الثالثة فأىب وقال
 جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، وأرسل اهللا عليهم بابا من النمرودفجمع      

البعوض حبيث مل يروا عني الشمس وسلطها اهللا عليهم فأكلت حلومهم ودماءهم 
وتركتهم عظاما بادية، ودخلت واحدة منها يف منخري امللك فمكثت يف منخريه 
أربعمائة سنة، عذبه اهللا ا فكان يضرب رأسه باملرازب يف هذه املدة كلها حىت 

  .)١( أهلكه اهللا ا

، لة ال دأ يف رأسه إال إذا ضربه اخلدم علي رأسه بالنعاكانت البعوض: وقيل     
فكتب اهللا .. يسرتيح قليًال مث تعود البعوضة للطنني فيعود ضرب األحذية على رأسهو 

 .له الذل واخليبة واخلسران يف الدنيا واآلخرة

                                                           

 .البداية�وال�²اية�sبن�كثg~،�تفسg~�البغوي،�فتح�القدير�للشوكاني) ١(
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 :عدو اهللا فرعون: والثاني

َجَعَل َأْهَلَها ِشيَـًعا َيْسَتْضِعُف ِإن ِفْرَعْوَن َعال ِيف اَألْرِض وَ  ���� :قال تعايل     
ُهْم يَُذبُح أَبـَْناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهْم ِإنُه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِدين َونُرِيُد  *طَائَِفًة منـْ
ُن َعَلى الِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اَألْرِض َوَجنَْعَلُهْم أَِئمًة َوَجنَْعَلُهُم اْلَوارِثِ  َني َأن من* 

 				 َوُمنَكَن َهلُْم ِيف اَألْرِض َونُرِي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمهَُا ِمنـُْهم ما َكانُوا َحيَْذُرونَ 
)١.( 

مث ازداد  ،] أَنَا َربُكُم اْألَْعَلىٰ  [ :وتبجح وادعي لنفسه الربوبية، حيث قال     
واستعبد ، ] ُكْم ِمْن إِلٍَٰه َغْريِيَما َعِلْمُت لَ [: تبجحه حيُث ادعي اإللوهية ، فقال

واستعلي علي    ] يَُذبُح أَبـَْناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهمْ  [، وقتل أبناءهم بين إسرائيل
أَلَْيَس ِيل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه األَنـَْهاُر َجتْرِي  ���� :، فقال)عليه السالم ( موسى 

ٌر مْن َهَذا الِذي ُهَو َمِهٌني َوال َيَكاُد أَْم أَ  *ِمن َحتِْيت أََفال تـُْبِصُروَن  نَا َخيـْ
 ).٢( 				 يُِبنيُ 

َدَعا َربُه َأن هؤالء قـَْوٌم فَ  ����:فلما تبني عناده واشتد كفره دعا موسى ربه     
جمْرُِموَن فََأْسِر بِِعَباِدي لَْيًال ِإنُكم متبَـُعوَن واترك البحر َرْهًوا ِإنـُهْم ُجنٌد 

 ْغَرُقونَ م				٣( .( 

                                                           

 .٦:  4٤يات�من�_ سورة�القصص�) ١(

 .4٥١��،٥٢يتان�_ سورة�الزخرف�) ٢(

 .٢٤: 4٢٢يات�من�_ سورة�الدخان�) ٣(
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َنا ِإَىلٰ ُموَسٰى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي َفاْضِرْب َهلُْم طَرِيًقا   ����:قال تعاىل      َوَلَقْد َأْوَحيـْ
 ).١( 				  ِيف اْلَبْحِر يـََبًسا َال َختَاُف َدرًَكا َوَال َختَْشىٰ 

َنا ِإَىل ُموَسى َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي ِإنُكم      ���� فََأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِيف  * بَـُعونَ مت  َوَأْوَحيـْ
َوِإنا *َوِإنـُهْم لََنا َلَغاِئظُوَن  * َلِشْرِذَمٌة قَِليُلونَ  ِإن َهُؤَالء *اْلَمَداِئِن َحاِشرِيَن 
* وَُكُنوٍز َوَمَقاٍم َكِرٍمي  * َفَأْخَرْجَناُهم من َجناٍت َوُعُيونٍ *  جلََِميٌع َحاِذُرونَ 

فـََلما تـََراءى اجلَْْمَعاِن * فَأَتْـبَـُعوُهم مْشرِِقَني  *َرثـَْناَها َبِين ِإْسَرائِيَل َكَذِلَك َوَأوْ 
 *َكال ِإن َمِعَي َريب َسيَـْهِديِن  َقالَ  *َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنا َلُمْدرَُكوَن 

َنا ِإَىل ُموَسى َأِن اْضِرب َفَكاَن ُكل ِفْرٍق َكالطْوِد  بـَعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلقَ  فََأْوَحيـْ
َنا ُموَسى َوَمن مَعُه َأْمجَِعَني  *َوأَْزَلْفَنا َمث اْآلَخرِيَن * اْلَعِظيِم  ُمث َأْغَرقْـَنا * َوَأَجنيـْ
 ).٢( 				اْآلَخرِينَ 

 .فأجري اهللا األار من فوقه، وجعله عربة ملن أراد أن يعترب     
  :ال لفاز قارونولو أن   جعل الفوز في الم

 ِإن َقاُروَن َكاَن ِمن قـَْوِم ُموَسى فـَبَـَغى ����:ولكن قارون ما امتثل أوامر اهللا تعاىل    
َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإن َمَفاِحتَُه لَتَـُنوُء بِاْلُعْصَبةِ  أُوِيل اْلُقوِة ِإْذ َقاَل َلُه  َعَلْيِهْم َوآتـَيـْ

اَر اْآلِخَرَة *  لَه َال حيُِب اْلَفرِِحنيَ قـَْوُمُه َال تـَْفرَْح ِإن ال ُه الدَوابـَْتِغ ِفيَما آتَاَك الل
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نـَْيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللُه ِإلَْيكَ  َوَال تَنسَ  َوَال تـَْبِغ اْلَفَساَد ِيف  َنِصيَبَك ِمَن الد
  ).١( 				 اْألَْرِض ِإن اللَه َال حيُِب اْلُمْفِسِدينَ 

قد ذُكر أن هالك قارون كان عن دعوة نيب اهللا موسى عليه السالم واختلف      
أن قارون أعطى امرأة بَِغيا ماال على أن تبهت  :يف سببه، فعن ابن عباس والسدي

 :موسى حبضرة املأل من بين إسرائيل، وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب اهللا، فتقول
 . يا موسى، إنك فعلت يب كذا وكذا

فلما قالت يف املأل ذلك ملوسى عليه السالم، أْرِعَد من الَفَرق، وأقبل عليها     
أنشدك باهللا الذي فـََرق البحر، وأجناكم من فرعون، وفعل كذا  :وصلى ركعتني مث قال

أما إذ َنَشْدَتين فإن :كذا، ملا أخربتين بالذي محلك على ما قلت؟ فقالت] فعل [ و
 . ن أقول لك، وأنا أستغفر اهللا وأتوب إليهقارون أعطاين كذا وكذا، على أ

 . فعند ذلك َخّر موسى هللا عز وجل ساجًدا، وسأل اهللا يف قارون    
فأوحى اهللا إليه أين قد أمرت األرض أن تطيعك فيه، فأمر موسى األرض أن     

 . تبتلعه وداره فكان ذلك
ب على البغال إن قارون ملا خرج على قومه يف زينته تلك، وهو راك:وقيل     

الّشهب، وعليه وعلى خدمه الثياب األرجوان الّصبغة، فمر يف َجْحَفله ذلك على 
 . جملس نيب اهللا موسى عليه السالم، وهو يذكرهم بأيام اهللا

 .فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس حوله، ينظرون إىل ما هو فيه     
يا موسى،  :على ما صنعت؟ فقالما محلك :فدعاه موسى عليه السالم، وقال     

أما لئن كنت ُفضلَت َعَلي بالنبوة، فلقد فضلت عليك بالدنيا، ولئن شئت لتخرجن، 
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تدعو أو  :فخرج وخرج قارون يف قومه، فقال موسى. فلتدعون علّي وأدعو عليك
أدعو؟  :فدعا قارون فلم جيب له، مث قال موسى. بل أنا أدعو :أدعو أنا؟ قال

فأوحى اهللا إليه أين قد . اللهم، ُمر األرض أن تطيعين اليوم :موسى قالف. نعم:قال
. خذيهم :مث قال. فأخذم إىل أقدامهم. يا أرض، خذيهم :فعلت، فقال موسى

فأقبلت  :قال. أقبلي بكنوزهم وأمواهلم :مث قال. فأخذم إىل ركبهم، مث إىل مناكبهم
فاستوت م  ياذهبوا بين الو  :لمث أشار موسى بيده فقا. ا حىت نظروا إليها

بِِه َوِبَدارِِه اْألَْرَض َفَما َكاَن لَُه ِمن ِفَئٍة يَنُصُرونَُه  َفَخَسْفَنا ����:قال تعاىل، األرض
نَتِصرِينَ  ِمن ُدونِ 

ُ
فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم ، )١( 				 اللِه َوَما َكاَن ِمَن امل

 .القيامة
 :} هود عليه السالم {قوم لفازت عاد القوةوالف,ح في ولو أن   جعل الفوز 

حيث أن اهللا عز وجل أعطاهم القوة، فانشغلوا يف دنياهم، واستخدموا هذه      
أخذ يذكره باهللا } هود عليه السالم {فنيب اهللا القوة يف البناء واختاذ املصانع والبطش،
ِإْذ َقاَل َهلُْم  * ِلنيَ َعاٌد اْلُمْرسَ  َكذَبتْ  ���� :وبنعمه عليهم، كما قال اهللا تعاىل

َوَما  * َفاتـُقوا اللَه َوَأِطيُعونِ  * َرُسوٌل أَِمنيٌ  ِإين َلُكمْ  * َأُخوُهْم ُهوٌد َأَال تـَتـُقونَ 
ُنونَ  *ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإال َعَلى َرب اْلَعاَلِمَني  َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِ   ِبُكل رِيعٍ  أَتـَبـْ

 َوِإَذا َبَطْشُتم َبَطْشُتْم َجبارِينَ *  َوتـَتِخُذوَن َمَصانَِع لََعلُكْم َختُْلُدونَ  * ونَ آيًَة تـَْعَبثُ 

أََمدُكم بِأَنـَْعاٍم  * َواتـُقوا الِذي أََمدُكم ِمبَا تـَْعَلُمونَ *  َفاتـُقوا اللَه َوَأِطيُعونِ  *
قَالُوا َسَواء *  َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيمٍ ِإين َأَخاُف  *َوَجناٍت َوُعُيونٍ *  َوبَِننيَ 
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َنا َأَوَعْظَت أَْم ملَْ َتُكن مَن اْلَواِعِظنيَ  َوَما َحنُْن  * ِإْن َهَذا ِإال ُخُلُق اْألَوِلنيَ *  َعَليـْ
بُوهُ  *ِمبَُعذِبنيَ  ِيف َذِلَك َآليًَة َوَما َكاَن َأْكثـَرُ  َفَكذ ْؤِمِننيَ فََأْهَلْكَناُهْم ِإنُهم م * 

 ِحيمُ  َوِإنَك َهلَُو اْلَعزِيُز الرَرب				١(  ( .  

 فََأما َعاٌد فَاْسَتْكبَـُروا ِيف  ����:ولكنهم مل ميتثلوا أمر اهللا جل جالله، قال تعاىل    
الِذي َخَلَقُهْم ُهَو  اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْق َوَقاُلوا َمْن َأَشد ِمنا قـُوًة َأوَملَْ يـََرْوا َأن اللهَ 

ُهْم قـُوًة وََكانُوا ِبآيَاتَِنا َجيَْحُدونَ  فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رًِحيا َصْرَصًرا ِيف أَياٍم  * َأَشد ِمنـْ
َساٍت لُنِذيَقُهمْ  ِنـَْيا َوَلَعَذاُب اْآلِخَرِة َأْخَزى َوُهمْ  حن َعَذاَب اخلِْْزِي ِيف اْحلََياِة الد 

َحنُْن نـَْقِدر   َوقَاُلوا، ِاْغتَـروا بَِأْجَساِمِهْم ِحني تـََهدَدُهْم بِاْلَعَذابِ  ،)٢(				     نَصُرونَ َال يُ 
  .َعَلى َدْفع اْلَعَذاب َعْن أَنـُْفسَنا ِبَفْضِل قـُوتَنا 

  .َعِظيمَوَذِلَك أَنـُهْم َكانُوا َذِوي َأْجَسام ِطَوال َوَخْلق     
َأن َأْطَوهلْم َكاَن ِمائَة ِذرَاع : َعْن اِْبن َعباس" اْألَْعَراف  سورة "َوَقْد َمَضى ِيف     

 . َوأَْقَصرهْم َكاَن ِستَني ِذرَاًعا
ُهْم قـُوة  {:  قَاَل الله تـََعاَىل َردا َعَلْيِهمْ       َأوَملَْ يـََرْوا َأن الِذي َخَلَقُهْم ُهَو َأَشّد ِمنـْ
 .)٣( فَاَلله أَْقَدر ِإًذا؛ ا يـَْقِدر اْلَعْبد بِِإْقَداِر الله َوِإمنَ ، َوُقْدرَة  }

قَاَل بـَْعضهْم َوِهَي الشِديَدة }فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رًِحيا َصْرَصًرا { :قَاَل تـََعاَىل     
َفة ِجبَِميِع َذِلَك فَِإنـَها  اْهلُُبوب َوِقيَل اْلَبارَِدة َوِقيَل ِهَي الِيت َهلَا َصْوت َواحلَّْق أَنـَها ُمتصِ 
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َكاَنْت رًِحيا َشِديَدة َقوِية لَِتُكوَن ُعُقوبَتهْم ِمْن ِجْنس َما ِاْغتَـروا بِِه ِمْن قـَُواُهْم وََكاَنْت 
َأْي بَارَِدة َشِديَدة }ِبرِيٍح َصْرَصر َعاتَِية{: بَارَِدة َشِديَدة اْلبَـْرد ِجدا َكَقْولِِه تـََعاَىل 

ْت َذات َصْوت ُمْزِعج َوِمْنُه ُمسَي النـَهر اْلَمْشُهور بِِبَالِد اْلَمْشرِق َصْرَصًرا لُِقوِة وََكانَ 
َسْبع لََياٍل  {َأْي ُمَتَتاِبَعات }ِيف أَيام حنََِسات { :َوقـَْوله تـََعاَىل  . َصْوت َجْريه

اُبـُْتِدئُوا ََِذا اْلَعَذاب َأْي }س ُمْسَتِمرّ ِيف يـَْوم حنَْ  { :وََكَقْولِِه  } َوَمثَانَِية أَيام ُحُسوًما
َسْبع لََياٍل َوَمثَانَِية أَيام  {: ِيف يـَْوم َحنْس َعَلْيِهْم َواْسَتَمرِ ِْم َهَذا النْحس

نـَْيا ِبَعَذاِب اْآلِخَرة َوِهلََذا قَ }ُحُسوًما ِْم ِخْزي الدِ َصَلأَبَاَدُهْم َعْن آِخرهْم َوات الَ َحىت 

نـَْيا َوَلَعَذاب اْآلِخَرة َأْخَزى { : َأْي َأَشّد }لُِنِذيَقُهْم َعَذاب اخلِْْزي ِيف اْحلََياة الد
َأْي ِيف اْألُْخَرى َكَما ملَْ يـُْنَصُروا ِيف الدنـْيَا َوَما َكاَن } َوُهْم َال يـُْنَصُرونَ  { ِخْزيًا َهلُمْ 

ُهْم النَكالَهلُْم ِمْن الله ِمْن َواٍق يَِقيِهْم ا  .)١( ْلَعَذاب َوَيْدرَأ َعنـْ

َسْبَع  َسخَرَها َعَلْيِهمْ * َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصٍر َعاتَِيٍة  َوأَما    ���� :قال تعاىل    
 * َكأَنـُهْم َأْعَجاُز َخنٍْل َخاِويَةٍ  لََياٍل َوَمثَانَِيَة أَياٍم ُحُسوًما فـَتَـَرى اْلَقْوَم ِفيَها َصْرَعى

 )٢( 				فـََهْل تـََرى َهلُم من بَاِقَيةٍ 

 سيدنا {لفازت ثمود قوم  ولو أن الفوز والف,ح في الزراعة وفن العمارة والتشييد

قومه يف مزارعهم  } صالح عليه السالم سيدنا {لما وجد : } صالح عليه السالم
وُد اْلُمْرَسِلَني َكذَبْت مثَُ     ����:وحدائقهم مطمئنني آمنني فرحني، قال هلم كما قال تعاىل

َفاتـُقوا اللَه * ِإين َلُكْم َرُسوٌل أَِمٌني  *َهلُْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأَال تـَتـُقوَن  ِإْذ َقالَ  *
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 *ِإال َعَلى َرب اْلَعاَلِمَني  َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرِيَ  *َوَأِطيُعوِن 
َوُزُروٍع َوَخنٍْل طَْلُعَها َهِضيٌم  *ِيف َجناٍت َوُعُيوٍن * اُهَنا آِمِنَني أَتـُتـْرَُكوَن ِيف َما هَ 

َوَال ُتِطيُعوا أَْمَر *  َفاتـُقوا اللَه َوَأِطيُعونِ * َوتـَْنِحُتوَن ِمَن اْجلَِباِل بـُُيوتًا فَارِِهَني * 
َا أَنَت ِمَن  * ُحونَ َوَال ُيْصلِ  الِذيَن يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرضِ  *اْلُمْسرِِفَني  َقاُلوا ِإمن
 َقالَ  *ِإال َبَشٌر مثْـُلَنا فَْأِت ِبآيٍَة ِإن ُكنَت ِمَن الصاِدِقَني  َما أَنتَ  *اْلُمَسحرِيَن 

َا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب يـَْوٍم مْعُلوٍم  وَها *َهِذِه نَاَقٌة هلِبُسوٍء فـََيْأُخذَُكْم  َوَال َمتَس
فََأَخَذُهُم اْلَعَذاُب ِإن ِيف  *نَاِدِمَني  فـََعَقُروَها فََأْصَبُحوا *يـَْوٍم َعِظيٍم َعَذاُب 

 ).١(				    َوِإن َربَك َهلَُو اْلَعزِيُز الرِحيمُ  *َأْكثـَُرُهم مْؤِمِنَني  َذِلَك َآليًَة َوَما َكانَ 
 : ولو أن الفوز والف,ح في الزراعة كذلك لفازت قوم سبأ

أرسل اهللا  األنبياء إيل قوم سبأ ليدعوهم إيل توحيد اهللا وشكر نعمته، قال فقد     
ُكُلوا ِمن رْزِق  َوِمشَالٍ  َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِيف َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنَتاِن َعن ميَِنيٍ ����    :تعايل

ْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم فََأْعَرُضوا فَأَ  * رَبُكْم َواْشُكُروا َلُه بـَْلَدٌة طَيَبٌة َوَرب َغُفورٌ 
ْلَناُهم ِجبَنتَـْيِهمْ  ن ِسْدٍر قَِليلٍ  َوَبدتَـْنيِ َذَواَتى ُأُكٍل َمخٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء مَذِلَك  * َجن

نَـُهْم َوبـَْنيَ اْلُقرَ  * َجزَيـَْناُهم ِمبَا َكَفُروا َوَهْل ُجنَازِي ِإال اْلَكُفورَ  ى الِيت بَارَْكَنا َوَجَعْلَنا بـَيـْ
َر ِسريُوا ِفيَها لََياِيلَ َوأَياًما آِمِنَني  ِفيَها قـًُرى ظَاِهرَةً  ْرنَا ِفيَها السيـْ َنا  *َوَقدفـََقاُلوا رَبـ

ِيف  َأَحاِديَث َوَمزقْـَناُهْم ُكل ُممَزٍق ِإن  بَاِعْد بـَْنيَ َأْسَفارِنَا َوظََلُموا أَنُفَسُهْم َفَجَعْلَناُهمْ 
َق َعَلْيِهْم إِبِْليُس ظَنُه فَاتـبَـُعوُه ِإال  *َشُكوٍر  َذِلَك َآليَاٍت لُكل َصبارٍ  َوَلَقْد َصد 
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ِإال لِنَـْعَلَم َمن يـُْؤِمُن بِاْآلِخرَِة  َوَما َكاَن َلُه َعَلْيِهم من ُسْلطَانٍ  *َفرِيًقا مَن اْلُمْؤِمِنَني 
َها     . )١(				 َعَلى ُكل َشْيٍء َحِفيظٌ  ِيف َشك َورَبكَ ِممْن ُهَو ِمنـْ

ُهْم َوبـَْلِقيس َصاِحَبة ُسَلْيَمان      َكاَنْت َسَبأ ُمُلوك اْلَيَمن َوأَْهلَها وََكاَنْت التَبابَِعة ِمنـْ
َوَعْيشهْم َواتَساع  َعَلْيِه الصَالة َوالسَالم ِمْن ُمجَْلتهْم وََكانُوا ِيف نِْعَمة َوِغْبطَة ِيف ِبَالدهمْ 

 أَْرزَاقهْم َوُزُروعهْم َوِمثَارهْم َوبـََعَث الله تـََباَرَك َوتـََعاَىل ِإلَْيِهْم الرُسل تَْأُمرُهْم َأْن يَْأُكُلوا ِمنْ 
وا َعما أُِمُروا رِْزقه َوَيْشُكُروُه بِتَـْوِحيِدِه َوِعَباَدته َفَكانُوا َكَذِلَك َما َشاَء الله تـََعاَىل ُمث أَْعَرضُ 

 .بِِه فـَُعوِقُبوا بِِإْرَساِل السْيل َوالتـَفرق ِيف اْلِبَالد 
وََكاَن ِمْن أَْمر السّد أَنُه َكاَن اْلَماء يَْأتِيِهْم ِمْن بـَْني َجبَـَلْنيِ َوَجتَْتِمع ِإلَْيِه أَْيًضا ُسُيول     

ْألَقَاِدم فـَبَـنَـْوا بـَْينهَما َسدا َعِظيًما ُحمَْكًما َحىت ِاْرتـََفَع أَْمطَارهْم َوَأْوِديَتهْم فـََعَمد ُمُلوكهْم ا
اْلَماء َوَحَكَم َعَلى َحافات َذيْنك اْجلَبَـَلْنيِ فـََغَرُسوا اْألَْشَجار َواْستَـَغلوا الثَمار ِيف َغايَة 

ت اْألَْشَجار َوَعَلى رَْأسَها َأن اْلَمْرأَة َكاَنْت َمتِْشي حتَْ  ، حيثُ َما َيُكون ِمْن اْلَكثْـَرة 
ِمْكَتل َأْو زِنِْبيل َوُهَو الِذي ُختْتَـَرف ِفيِه الثَمار فـََيَتَساَقط ِمْن اْألَْشَجار ِيف َذِلَك َما َميَْلُؤُه 

  .ِمْن َغْري َأْن َحيَْتاج ِإَىل ُكْلَفة َوَال ِقطَاف ِلَكثْـَرتِِه َوُنْضجه َواْسِتَوائِهِ 
َعاء َثَالث َمَراِحل َويـُْعَرف ِبَسد وََكاَن هَ      َذا السّد ِمبَْأِرِب بـَْلَدة بـَْينَها َوبـَْني َصنـْ
  .َمْأِرب
وَملَْ َيُكْن بِبَـَلِدِهْم َشْيء ِمْن الذبَاب َوَال اْلبَـُعوض َوَال اْلبَـرَاِغيث َوَال َشْيء ِمْن      

 ُدوُه َويـَْعُبُدوُه َكَما قَاَل اْهلََواّم َوَذِلَك ِالْعِتَداِل اْهلََواء َوِصحِْم لِيـَُوحِ هة اْلِمزَاج َوِعَنايَة الل
: " ُمث َفسَرَها ِبَقْولِِه َعز َوَجل " َلَقْد َكاَن ِلَسَبٍإ ِيف َمْسَكنهْم آيَة  " : تـََباَرَك َوتـََعاَىل 

ُكُلوا ِمْن رِْزق "  َلْنيِ َواْلبَـْلَدة بـَْني َذِلكَ َأْي ِمْن نَاِحَيَيتْ اْجلَبَـ " َجنَتاِن َعْن ميَِني َوِمشَال 
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َأْي َغُفور َلُكْم ِإْن ِاْسَتْمَرْرُمتْ َعَلى "  َرّبُكْم َواْشُكُروا َلُه بـَْلَدة طَيَبة َوَرّب َغُفور
 . التـْوِحيد
      ْلَناُهْم ِجبَن تَـْنيِ َذَواَيتْ ُأُكٍل فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوَبدتَـْيِهْم َجن

  َمخٍْط َوأَْثٍل َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليلٍ 

َأْي َعْن تـَْوِحيد الله َوِعَباَدته َوُشْكره َعَلى َما أَنـَْعَم بِِه " ا فََأْعَرُضو"  َوقـَْوله تـََعاَىل    
  .َعَلْيِهْم َوَعَدلُوا ِإَىل ِعَباَدة الشْمس ِمْن ُدون الله

أَْرَسَل الله َعز َوَجل ِإلَْيِهْم  :وقيل ،بـََعَث الله تـََعاَىل ِإلَْيِهْم َثَالثَة َعَشر نَِبيا :قيل    
اْلُمرَاد "  فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيل اْلَعرِم " : اِثـَْينْ َعَشر أَْلف َنِيبّ َواَلله َأْعَلم َوقـَْوله تـََعاَىل 

  .اه َوِقيَل اْلَواِدي َوِقيَل اْجلَُرذ َوِقيَل اْلَماء اْلَغزِيربِاْلَعرِِم اْلِميَ 
     ه َعزالل اك َأنحه َوقـََتاَدة َوالضاس َوَوْهب ْبن ُمَنبُهْم اِْبن َعب َوذََكر َغْري َواِحد ِمنـْ

ى السّد َدابة ِمْن اْألَْرض يـَُقال َوَجل َلما أَرَاَد ُعُقوبَتهْم بِِإْرَساِل اْلَعرِم َعَلْيِهْم بـََعَث َعلَ 
َهلَا اْجلَُرذ نـََقَبْتُه قَاَل َوْهب ْبن ُمَنبه َوَقْد َكانُوا جيَُِدوَن ِيف ُكتُبهْم َأن َسَبب َخَراب َهَذا 

اْلَقَدر السّد ُهَو اْجلَُرذ َفَكانُوا يـَْرُصُدوَن ِعْنده السَناِنري بـُْرَهة ِمْن الزَمان فـََلما َجاَء 
 َغَلَبْت اْلَفْأر السَناِنري َوَوجلََْت ِإَىل السّد فـَنَـَقَبْتُه فَانـَْهاَر َعَلْيِهْم َوقَاَل قـََتاَدة َوَغْريه اْجلَُرذ
ُهَو اْخلُْلد نـََقَبْت َأَساِفله َحىت ِإَذا َضُعَف َوَوِهَي َوَجاَءْت أَيام السُيول َصَدَم اْلَماء اْلِبَناء 

َط فَاْنَساَب اْلَماء ِيف َأْسَفل اْلَواِدي َوَخِرَب َما بـَْني َيَدْيِه ِمْن اْألَبِْنَية َواْألَْشَجار َفَسقَ 
َوَغْري َذِلَك َوَنَضَب اْلَماء َعْن اْألَْشَجار الِيت ِيف اْجلَبَـَلْنيِ َعْن ميَِني َوِمشَال فـََيِبَسْت 

َلْت تِْلَك اْألَْشَجا َمْت َوتـََبده تـََباَرَك َوتـََعاَىل َوَحتَطِضَرة َكَما قَاَل اللر اْلُمْثِمَرة اْألَِفيَقة الن
ْلَناُهْم ِجبَنتَـْيِهْم َجنتَـْنيِ َذَواَيتْ ُأُكل َمخْط "  اس َوُجمَاِهد َوِعْكرَِمة " َوَبدقَاَل اِْبن َعب
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قَاَل " َوأَْثل " َو اْألَرَاك َوَأْكَلة اْلبَـْربَر َوَعطَاء اْخلَُراَساِينّ َواحلََْسن َوقـََتاَدة َوالسدّي َوهُ 
اْلَعْوِيفّ َعْن اِْبن َعباس ُهَو الطْرفَاء َوقَاَل َغْريه ُهَو َشَجر ُيْشِبه الطْرفَاء َوِقيَل ُهَو السَمر 

ْشَجار اْلُمَبدل َِا َلما َكاَن َأْجَود َهِذِه اْألَ " َوَشْيء ِمْن ِسْدر قَِليل " َواَلله َأْعَلم َوقـَْوله 
فـََهَذا الِذي َصاَر أَْمر تـَْيِنك اْجلَنتَـْنيِ ِإلَْيِه " َوَشْيء ِمْن ِسْدر قَِليل " ُهَو السْدر قَاَل 

َلْت ِإَىل  َالل اْلَعِميَقة َواْألَنـَْهار اْجلَارِيَة تـََبدِضيَجة َواْلَمَناِظر احلََْسَنة َوالظَمار النبـَْعد الث 
َوَذِلَك ِبَسَبِب   ; َشَجر اْألَرَاك َوالطْرفَاء َوالسْدر ِذي الشْوك اْلَكِثري َوالثَمر اْلَقِليل
 . ُكْفرهْم َوِشرْكهْم بِاَللِه َوَتْكِذيبهْم احلَّْق َوُعُدوهلْم َعْنُه ِإَىل اْلَباِطل َوِهلََذا

     ة َيْذُكر تـََعاَىل َما َكانُوا ِفيِه ِمْن النـِغيد َوالِْبَالد اْلَمْرِضيْعَمة َواْلِغْبطَة َواْلَعْيش اْهلَِينء الر
َواْألََماِكن اْآلِمَنة َواْلُقَرى اْلُمتَـَواِصَلة اْلُمتَـَقارِبَة بـَْعضَها ِمْن بـَْعض َمَع َكثْـَرة َأْشَجارَها 

 َمحْل زَاَد َوَال َماء َبْل َحْيُث نـََزَل َوُزُروعَها َوِمثَارَها ِحبَْيُث ِإن ُمَساِفرهْم َال َحيَْتاج ِإَىل 
َوَجَد َماء َوَمثًَرا َويُِقيل ِيف قـَْريَة َويَِبيت ِيف ُأْخَرى ِمبِْقَداِر َما َحيَْتاُجوَن ِإلَْيِه ِيف َسْريهْم 

َوْهب ْبن ُمنَبه  َقالَ "  َوَجَعْلَنا بـَْينهْم َوبـَْني اْلُقَرى الِيت بَارَْكَنا ِفيَها"  َوِهلََذا قَاَل تـََعاَىل 
َعاء وََكَذا قَاَل أَبُو َماِلك َوقَاَل ُجمَاِهد َواحلََْسن َوَسِعيد ْبن ُجبَـْري َوَماِلك  ِهَي قـًُرى ِبَصنـْ
َعْن زَْيد ْبن َأْسَلَم َوقـََتاَدة َوالضحاك َوالسدّي َواْبن زَْيد َوَغْريهْم يـَْعِين قـَُرى الشام 

انُوا َيِسريُوَن ِمْن اْلَيَمن ِإَىل الشام ِيف قـًُرى ظَاِهَرة ُمتَـَواِصَلة َوقَاَل اْلَعْوِيفّ يـَْعُنوَن أَنـُهْم كَ 
َعْن اِْبن َعباس اْلُقَرى الِيت بَارَْكَنا ِفيَها بـَْيت اْلَمْقِدس َوقَاَل اْلَعْوِيفّ َعْنُه أَْيًضا ِهَي قـًُرى 

َأْي بـَيـَنة َواِضَحة يـَْعرِفَها اْلُمَساِفُروَن يُِقيُلوَن "  قـًُرى ظَاِهَرة"  َعَربِية بـَْني اْلَمِديَنة َوالشام
ْرنَا ِفيَها السْري "  : ِيف َواِحَدة َويَِبيُتوَن ِيف ُأْخَرى َوِهلََذا قَاَل تـََعاَىل  َأْي َجَعْلنَاَها  "َوَقد

َأْي اْألَْمن َحاِصل "  لََياِيلَ َوأَياًما آِمِننيَ ِسريُوا ِفيَها  "ِحبََسِب َما َحيَْتاج اْلُمَساِفُروَن ِإلَْيهِ 
 . َهلُْم ِيف َسْريهْم لَْيًال َونـََهارًا
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فـََقاُلوا َربـَنا بَاِعْد بـَْنيَ َأْسَفارِنَا َوظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديَث  ����
 				 ُكل َصباٍر َشُكورٍ َوَمزقْـَناُهْم ُكل ُممَزٍق ِإن ِيف َذِلَك َآلَيَاٍت لِ 

َوَذِلَك أَنـُهْم َبِطُروا َهِذِه النـْعَمة َوَأَحبوا َمَفاِوز َوَمَهاِمه َحيَْتاُجوَن ِيف َقْطعَها ِإَىل الزاد 
َوالرَواِحل َوالسْري ِيف اْحلَُرور َواْلَمَخاِوف َكَما طََلب بـَُنو ِإْسَرائِيل ِمْن ُموَسى َأْن ُخيْرِج 

 ُهْم َكانُوا اللاِئَها َوُفومَها َوَعَدسَها َوَبَصلَها َمَع أَنـا تـُْنِبت اْألَْرض ِمْن بـَْقلَها َوِقثه َهلُْم ِمم
ِيف َعْيش َرِغيد ِيف َمّن َوَسْلَوى َوَما َيْشتَـُهوَن ِمْن َمآِكل َوَمَشاِرب َوَمَالِبس ُمْرَتِفَعة 

وَن الِذي ُهَو أَْدَىن بِاَلِذي ُهَو َخْري ِاْهِبطُوا ِمْصرًا فَِإن أََتْسَتْبِدلُ "  َوِهلََذا قَاَل َهلُمْ 
لة َواْلَمْسَكَنة َوبَاُءوا بَِغَضٍب ِمْن الله َوقَاَل "  َلُكْم َما َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهْم الذ

 َوَجل ه : "  قَاَل تـََعاَىل وَ "  وََكْم َأْهَلْكَنا ِمْن قـَْريَة َبِطَرْت َمِعيَشتَها" َعزَوَضَرَب الل
َمَثًال قـَْريَة َكاَنْت آِمَنة ُمْطَمِئنة يَْأتِيَها رِْزقَها َرَغًدا ِمْن ُكّل َمَكان َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم 

ْوف ِمبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ  َوقَاَل تـََعاَىل ِيف َحّق "  الله فََأَذاقـََها الله لَِباس اجلُْوع َواخلَْ
"  َأْي ِبُكْفرِِهمْ "  فـََقاُلوا َربـَّنا بَاِعْد بـَْني َأْسَفارنَا َوظََلُموا أَنـُْفسهمْ "  َالءِ َهؤُ 

َأْي َجَعْلَناُهْم َحِديثًا لِلناِس َوَمسَرًا "  َفَجَعْلَناُهْم َأَحاِديث َوَمزقْـَناُهْم ُكّل ُممَزق
 ثُوَن بِِه ِمْن َخَربهْم وََكْيف َمَكَر اللَق َمشْلهْم بـَْعد اِالْجِتَماع َواْألُْلَفة يـََتَحدِْم َوفـَرِ ه

 .ُهَنااَوهَ  ،ُهَنااَواْلَعْيش اْهلَِينء تـََفرُقوا ِيف اْلِبَالد هَ 
والقحط الذي أصاب أرض قبيلة سبأ، والشتات الذي مزق غالبية أهلها، كان      

طان من التوحيد إيل الشرك، عقابا من اهللا تعايل لتحول تلك الغالبية حتت إغراء الشي
ومن عبادة اهللا تعايل مبا أمر إيل عبادة الشمس والقمر والكواكب، ومن الشكر هللا 
: علي سابغ نعمه إيل التمرد واالستعالء والبطر، ويف ذلك يقول احلق تبارك وتعايل
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ولقد صّدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقا من املؤمنني، وما كان له عليهم من "
سلطان إال لنعلم من يؤمن باآلخرة ممن هو منها يف شك وربك علي كل شيء 

 ." حفيظ
  :ولو أن   جعل الفوز بالتجارة لفاز قوم شعيب

إىل أهل مدين وهم قوم كفار يعبدون  سبحانه وتعاىل أرسل سيدنا شعيباهللا      
أ الناس معاملة األيكة، وهي شجرة من األيكة حوهلا غيضة ملتفة ا، وكانوا من أسو 
شعيب عليه (يبخسون املكيال وامليزان ويطففون فيهما، فبعث اهللا فيهم رجًال منهم 

، فدعاهم إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، واهم عن تعاطي هذه )السالم
األفعال القبيحة، فآمن بعضهم وكفر أكثرهم، حىت أحل اهللا م العذاب وأجنى 

َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيبًا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللَه َما  ����:تعاىل ، قالاملسلمني منهم
ُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِإين َأَراُكْم ِخبَْريٍ َوِإين َأَخاُف  رُُه َوال تـَنـْ َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ

َياَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َوالَ َأْوُفوْا اْلِمكْ  َويَا قـَْومِ  * َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حمُِيطٍ 
ٌر لُكْم * الناَس َأْشَياءُهْم َوَال تـَْعثـَْوْا ِيف اَألْرِض ُمْفِسِديَن  تـَْبَخُسواْ  بَِقيُة الّلِه َخيـْ

 َقالُوْا يَا ُشَعْيُب َأَصالَُتَك تَْأُمُرَك َأن *ِحبَِفيٍظ  ِإن ُكنُتم مْؤِمِنَني َوَما أَنَْا َعَلْيُكم
ُرَك َما يـَْعُبُد آبَاُؤنَا أَْو َأن نـْفَعَل ِيف أَْمَوالَِنا َما َنَشاء ِإنَك َألَنَت اْحلَِليُم الرِشيُد  نـتـْ

ُكنُت َعَلَى بـَيـَنٍة من ريب َوَرَزَقِين ِمْنُه رِْزًقا َحَسًنا َوَما  َقاَل يَا قـَْوِم َأَرأَيـُْتْم ِإن *
َما اْسَتَطْعُت َوَما  ْم ِإَىل َما أَنـَْهاُكْم َعْنُه ِإْن أُرِيُد ِإال اِإلْصَالحَ ُأَخالَِفكُ  أُرِيُد َأنْ 

َويَا قـَْوِم َال َجيْرَِمنُكْم ِشَقاِقي َأن * تـَْوِفيِقي ِإال بِالّلِه َعَلْيِه تـَوَكْلُت َوِإلَْيِه أُنِيُب 
ُهوٍد َأْو قـَْوَم َصاِلٍح َوَما قـَْوُم ُلوٍط  قـَْوَم نُوٍح َأْو قـَْومَ  ُيِصيَبُكم مْثُل َما َأَصابَ 
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َقاُلوْا يَا  *َرِحيٌم َوُدوٌد  َواْستَـْغِفُروْا َربُكْم ُمث تُوبُوْا ِإلَْيِه ِإن َريب  *بَِبِعيٍد  منُكم
ُطَك َلَرَمجَْناَك َوِإنا لَنَـَراَك ِفيَنا َضِعيًفا َوَلْوَال َرهْ  ُشَعْيُب َما نـَْفَقُه َكِثريًا مما تـَُقولُ 

َنا ِبَعزِيٍز  َوَما أَنتَ  الّلِه َواختَْذُمتُوُه  َقاَل يَا قـَْوِم أََرْهِطي َأَعز َعَلْيُكم منَ  *َعَليـْ
َويَا قـَْوِم اْعَمُلوْا َعَلى َمَكانَِتُكْم ِإين  *حمُِيٌط  َوَراءُكْم ِظْهرِيا ِإن َريب ِمبَا تـَْعَمُلونَ 

َكاِذٌب َواْرَتِقُبوْا ِإين  َف تـَْعَلُموَن َمن يَْأتِيِه َعَذاٌب ُخيْزِيِه َوَمْن ُهوَ َسوْ  َعاِملٌ 
َنا ُشَعْيًبا َوالِذيَن آَمُنوْا َمَعُه ِبَرْمحٍَة منا  َوَلما َجاء *َمَعُكْم َرِقيٌب  أَْمرُنَا َجنيـْ

 . )١( 				    ِيف ِديَارِِهْم َجاِمثِنيَ  الِذيَن ظََلُموْا الصْيَحُة فََأْصَبُحواْ  َوَأَخَذتِ 

صوت جاءهم من غمامة أظلتهم جعلت كل واحد .. صيحة واحدةأخذم     
مل يستطع أن يتحرك أو .. فيهم جيثم على وجهه يف مكانه الذي كان فيه يف داره

  .جثم يف مكانه مصروعا بصيحة.. جيري أو خيتبئ أو ينقذ نفسه
 .ان والذين اتبعوا شعيباً عليه السالم، يف الفوز والفالحفكانوا يف اخليبة واخلسر      
فاهللا سبحانه وتعاىل مل جيعل الفوز يف أي شيء من هذه األشياء، ولكنه      

ه وعلى وامر جعل الفوز فقط باإلميان واألعمال الصاحلة، بامتثال أ وتعاىل سبحانه
*  نسان لفي خسرإن اإل*  والعصر ���� نبيه صلى اهللا عليه وسلم، قال تعاىل ج

				آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب إال الذين
وقال  .)٢(

 )٣(				    فـََقْد فَاَز فـَْوًزا َعِظيًما َوَمن ُيِطْع اللَه َوَرُسوَلهُ ����  :تعاىل
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واهللا عنده خزائن كـل شـيء، فخـزائن مجيـع األشـياء فقـط بيـد اهللا تبـارك وتعـاىل،      
فجميـع خـزائن الـنعم والـنقم بيـد اهللا }رزق هلدايـة، العـذاب، العلـم، الـالعزة، ا{خزائن 

رجـل واحـد مـن  تبارك وتعاىل، فجميع نعيم الدنيا ال يساوي نقطـة مـن حبـر مـن نعـيم
وأهـل الـدنيا ال يسـاوي نقطـة مـن حبـر مـن خـزائن نعـيم   أهل اجلنـة، ونعـيم أهـل اجلنـة

يســاوي نقطــة مــن حبــر مــن عــذاب اهللا الغيبيــة، وكــذلك مجيــع عــذاب أهــل الــدنيا ال 
رجــل واحــد مــن أهــل جهــنم، وعــذاب أهــل جهــنم وأهــل الــدنيا ال يســاوي نقطــة مــن 

َوِإن من َشْيٍء ِإال ِعنـَدنَا َخَزائِنُـُه ����  حبر من خزائن عذاب اهللا الغيبية، قال اهللا تعاىل
َأِيب َذر ُجْنُدِب بِن ُجنَـاَدَة،  ويف احلديث القدسي عن )١(				َوَما نـُنَـزلُُه ِإال ِبَقَدٍر مْعُلومٍ 

اهللاُ َعَلْيـِه وَسـلم فيمـا يـَـْرِوى َعـِن اللـِه تبـارَك وتعـاىل أنـه  رضي اللُه عنه، عن النِيب َصّلى
ــــَنُكْم ُحمَرمــــاً فَــــَال : قــــال يــــا ِعَبــــاِدي ِإين َحرْمــــُت الظْلــــَم َعَلــــى نـَْفِســــي َوَجَعْلتُــــُه بـَيـْ

وا، يَا عِ 
ُ
َباِدي ُكلُكم َضال ِإال َمْن َهَديـُْتُه، َفاْستَـْهُدوين أْهدُكْم، يَـا ِعبَـادي  َتظامل

ُكلُكـْم جــائٌع ِإال مــْن أطعمتُـه، فاْســتْطعموين أطعْمكــم، يـا عبــادي كلكــم َعــاٍر 
َوالنـَهـاِر  إال ِمْن َكَسْوتُُه َفاْسَتْكُسوين أْكُسُكْم، يَا ِعبَـاِدي إنُكـْم ُختِْطئُـوَن بِاللْيـلِ 

ُلغُـوا  يعـاً، َفاْسـتَـْغِفُروين أْغِفـْر َلُكـْم، يَـا ِعبَـاِدي ِإنُكـْم لَـْن تـَبـْ َوأَنَا أْغِفُر الذنُوَب مجَِ
َفُعـــــوين، يَـــــا ِعَبـــــاِدي لَـــــْو َأن أوَلُكـــــْم  ُلغُـــــوا نـَْفِعـــــي فـَتَـنـْ ُضـــــري فـََتُضـــــروين، َولَـــــْن تـَبـْ

ــى أتَقــى قلــِب رجــٍل واحــٍد مــنكم مــا زاَد وآِخــرُكْم، َوإْنَســُكْم َوِجــنُكْم َكــ انُوا َعَل
ذلَك ِيف ُملكي شيئاً، يا ِعَباِدي لو َأن أولكم وآخرَُكم وإنَسـُكم وجـنُكْم َكـانوا 
َعَلى أْفَجِر قـَْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما نـََقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َشْيئاً، يَا ِعَباِدي 
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ِخـــرُكْم َوإْنَســـُكْم َوِجـــنُكْم، قَـــاُموا ِيف َصـــعيٍد َواحـــٍد، َفســـأُلوين لَـــْو َأن َأوَلُكـــْم َوآ
ُقُص  ـــاَ يـَـــنـْ ـــَص َذلِـــَك ِممـــا ِعْنـــِدي ِإال َكَم ـــُت ُكـــل إْنســـاٍن َمْســـألََتُه، َمـــا نـََق فَأْعطَْي

ـــا ِهـــَي أْعَمـــاُلُكْم ُأْحِصـــيَها َلُكـــمْ  ـــاِدي إمن َـــا ِعَب ، ُمث املِْخـــَيُط ِإَذا أُْدِخـــَل الَبْحـــَر، ي
 ـَر َذلِـَك فَـَال يـَلُـوَمن أَوفيُكْم إياَها، َفَمْن َوَجَد َخْرياً فـَْلَيْحِمِد الله، َوَمْن َوَجـَد َغيـْ

. كـان أبـو إدريـس إذا حـدَث ـذا احلـديث َجثَـا َعلَـى رُكبتيـه: قَاَل سـعيدٌ . »إال نـَْفَسهُ 
لـــيس ألهـــل الشـــام : ه قـــالوروينـــا عـــن اإلمـــام أمحـــد بـــن حنبـــل رمحـــه اللـــ. رواه مســـلم

 . )١( حديث أشرف من هذا احلديث

اهللا خـالق : فاهللا سبحانه وتعاىل خالق مجيـع األشـياء، و  خالق ا�شياء وا�حوال    
السموات، اهللا خالق األرض، اهللا خالق الليل، اهللا خالق النهار، اهللا خالق الشـمس، 

اللـــُه َخـــاِلُق ُكـــل  ���� :ل اهللا تعـــاىلاخل، قـــا..…اهللا خـــالق القمـــر، اهللا خـــالق النجـــوم
 .  )٢(  ���� َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء وَِكيلٌ 

حال العزة وحال الذلة وحال الغىن : و  سبحان وتعالى خالق جميع ا�حوال كذلك     
اخل، فجميع األحوال اليت تأيت علينا هي .…وحال الفقر وحال الصحة وحال املرض

 .ن ذات األشياء، فاألشياء ال متلك شيئامن اهللا وليست م

ولكن اهللا سبحانه ، و  سبحانه وتعالى خلق ا�رض وجعل فيھا صفة ا7نبات     
قال  يعطينا الثمر بدون النبات مثلما أعطى مرمي عليها السالم، على أن وتعاىل قادر
ا نـََباتًا َحَسًنا وََكفَلَها زََكرِيا ُكلَما َحَسٍن َوأَنَبتَـهَ  فـَتَـَقبـَلَها َربـَها ِبَقُبولٍ  ����:اهللا تعاىل

                                                           

 .باب�ا>جاهدة_ رياض�الصالحgن�) ١(

 .4٦٢ية��–سورة�الزمر�) ٢(
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َها َقاَلْت  زََكرِيا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها رِْزقًا َقاَل يَا َمْرَميُ َأىن َلِك َهـَذا َدَخَل َعَليـْ
يفعل  ملاذا؟ ألن اهللا )١(				        ُهَو ِمْن ِعنِد الّلِه إن الّلَه يـَْرُزُق َمن َيَشاء بَِغْريِ ِحَسابٍ 

 .ما يشاء بقدرته وال حيتاج ألحد من خلقه وهو الصمد
ولكن اهللا سبحانه  :و  سبحانه وتعالى خلق البحر وجعل فيه صفة ا7غراق     

 ����:قال تعاىل ،أن يغرق بدون البحر مثلما أغرق قارون يف اليابسة على وتعاىل قادر

اللِه َوَما َكاَن  َلُه ِمن ِفَئٍة يَنُصُرونَُه ِمن ُدونِ ِبِه َوِبَدارِِه اْألَْرَض َفَما َكاَن  َفَخَسْفَنا
نَتِصرِينَ 

ُ
ملاذا؟ ألن اهللا يفعل ما يشاء بقدرته وال حيتاج ألحد من ، )٢( 				 ِمَن امل

 خلقه وهو الصمد
سبحانه  ولكن اهللا، و  سبحانه وتعالى خلق النار وجعل فيھا صفة ا7حراق    

 ة اإلحراق من النار مثلما فعل مع إبراهيم عليهأن يأخذ صف  وتعاىل قادر على

ملاذا؟ ألن اهللا يفعل  )٣(				    قـُْلَنا يَا نَاُر ُكوِين بـَْرًدا َوَسَالًما َعَلى إِبـْرَاِهيمَ     ���� السالم
 .ما يشاء بقدرته وال حيتاج ألحد من خلقه وهو الصمد

 سبحانه وتعاىل ولكن اهللا، علشبو  سبحانه وتعالى خلق الطعام وجعل فيه صفة ا     
َولَبِثُوا ِيف َكْهِفِهْم     ����::::قادر على أن يشبع بدون الطعام مثلما فعل مع أهل الكهف

رباهم بدون الطعام والشراب ، ملاذا؟ ألن ) ٤(				 َثَالَث ِمائٍَة ِسِنَني َواْزَداُدوا ِتْسًعا
 اهللا يفعل ما يشاء بقدرته وال حيتاج ألحد من خلقه وهو الصمد

                                                           

 4٣٧ية�_ سورة�آل�عمران�) ١(

 .4٨١ية_ صص�سورة�الق) ٢(

 .4٦٩ية�_ سورة��نبياء�) ٣(

 .4٢٥ية�_ سورة�الكهف�) ٤(
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على أن  ولكن اهللا سبحانه وتعاىل قادر ،لق الفم وجعل فيه صفة الك,مو  خ      
َنا قَالُوا أَنطََقَنا  ����:ينطق بدون اللسان، قال تعاىل َوقَاُلوا ِجلُُلوِدِهْم ِملَ َشِهدمتْ َعَليـْ

ملاذا؟  )١(				    أَنَطَق ُكل َشْيٍء َوُهَو َخَلَقُكْم أَوَل َمرٍة َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ  اللُه الِذي
 .ألن اهللا يفعل ما يشاء بقدرته وال حيتاج ألحد من خلقه وهو الصمد

ولكن اهللا سبحانه  و  سبحانه وتعالى خلق الحديد وجعل فيه صفة البأس الشديد     
    ����:وتعاىل قادر على أن يأخذ منه البأس مثلما فعل مع داود عليه السالم، قال تعاىل

َنا َداوُ     َوَلَقدْ  ) ٢(				    يَا ِجَباُل أَوِيب َمَعُه َوالطيـَْر َوأَلَنا لَُه احلَِْديدَ  وَد ِمنا َفْضًال آتـَيـْ

فأصبح مثل العجني بيده، ملاذا؟ ألن اهللا يفعل ما يشاء بقدرته وال حيتاج ألحد من 
 خلقه وهو الصمد

ذل هذا فلو أن مجيع أهل الدنيا أرادوا عزة إنسان واهللا سبحانه وتعاىل أراد أن ي    
 .اإلنسان ال يكون له إالّ الذلة، فإذا كان أمر اهللا هكذا فما هو املطلوب منا

هو امتثال أوامر اهللا سبحانه وتعاىل على طريق النيب صلى اهللا عليه  المطلوب    
وسلم، يعين امتثال أمر اهللا يف احلال لتكن نصرة اهللا معنا، فاهللا سبحانه وتعاىل أنزل 

اإلنس واجلان يف الدنيا واآلخرة، فالذي يكون عنده الدين الكامل  دينه كامًال لفالح
تكن نصرة اهللا معه والذي يكون عنده الدين اجلزئي أو أجزاء من الدين يأخذ األجر 

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم   ����:والثواب ولكن ال تكن نصرة اهللا معه، قال تعاىل
ما فـَرطَْنا     ���� وقال تعاىل) ٣(				  َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالََم ِديًناَعَلْيُكْم نِْعَمِيت  َوأَْمتَْمتُ 

                                                           

 .4٢١ية�_ سورة�فصلـت�) ١(

 .4١٠ية�_ سورة�سبأ�) ٢(

 . 4٣ية�_ سورة�ا>ائدة�) ٣(
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َنا بـَْعَض اْألَقَاوِيِل  َوَلوْ  ����:وقال تعاىل) ١(				 ِيف الِكَتاِب ِمن َشْيءٍ   *تـََقوَل َعَليـْ
َأَحٍد َعْنُه َفَما ِمنُكم مْن  *ِمْنُه اْلَوِتَني  ُمث َلَقَطْعَنا *َألََخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِمِني 

 ).٢(				لْلُمتِقَني   َوِإنُه لََتْذِكرَةٌ  *َحاِجزِيَن 
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 .4٣٨ية�_ سورة��نعام�) ١(

 . ٤٨:  �٤٤يات�من�_ سورة�الحاقة�) ٢
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 البيان الخامس عشر
 في دعوة اإليمان واليقين

    ونبذ الشرك واالعتماد على غير اهللا
قلوم، وكان  يفإىل اهللا، نفى كل ما سوى اهللا  ملا قام رسول اهللا بدعوة الناس     
َأَجَعَل اْآلَِهلََة ِإَهلًا ���� :اهللا ذلك عنهم حيث قالوا متعجبني بنيك غريبا عليهم فذل

:  وأخربهم أن احلياة وقتية عرضية زائلة فقال، )١( 				 َواِحًدا ِإن َهَذا َلَشْيٌء ُعَجابٌ 

اَر اْآلَِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَوانُ  ���� الد َوِإن 				٢( .( 

عل هللا ندا وال صنما وال شريكا ، فالصنم كان امتحانا إن حقيقة اإلميان أال جت     
 فهيابتلينا ا  اليتمشاغل الدنيا وأسباا  هيزماننا هذا فالصنم  يفللمشركني، أما 

، ألن ذلك ال يعبد فيه املسلمون صنما، ولكن أسبابا يعتمدون عليها ، االمتحان
اختذوا أسبام ندا، واليقني  ومشاغل قدموها على أمر اهللا فشاركوا اهللا مع غريه، أو

بألسنتنا وىف قلوبنا ومع   القلب إال بالدوام على املذاكرة، بأن نذكر اهللا يفال يرسخ 
الشرك، لكن  ، أما أن نذكر اهللا بألسنتنا مث نكرب املادة بقلوبنا فهذا هو الناس

 .)٣(اهللاُ َعنُهم صغروا املادة وعظموا اهللا فهابتهم األسود رضيالصحابة 
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 . 4٥ية�_ سورة�ص�) ١(

 .4٦٤ية�_ وت�سورة�العنكب) ٢(

 .من�ك�م�الشيخ�محمد�عمر�الباMبوري) ٣
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 البيان السادس عشر
 في دعوة اإليمان واليقين

الظاهر نرى الربا  يف ،)١(				 َحُق اللُه الربَا َويـُْرِيب الصَدَقاتِ ميْ  ����:قال اهللا تعاىل     
النظر واخلرب، فعلينا أن : فيه زيادة والصدقة فيها نقصان، ولكن هنا يوجد أمران

َصلى اُهللا َعَليِه   كل ما خيربنا به اهللا ورسولهنصدق فيه ب الذيخنتار طريق اخلرب 
املاديات، أما  يفَوَسلَم، وال خنتار طريق النظر، ألن النظر ال يعطى نتيجة إال 

 .عن رب العاملني الغيبيات فمحلها اخلرب اليقيين
األسباب املادية مبوافقة األسباب الغيبية، ولكن إذا خالفنا  يفحنن نشتغل     

عند  الذياألسباب الظاهرية الضرر واهلالك، مثل املال  يفالغيبية، تكون األسباب 
عند هامان لكن لو وافق  اليتعند فرعون والنمرود، والوزارة  الذيقارون ، وامللك 

الضر  األمر األسباب الغيبية ولو كانت خمالفة لألسباب الظاهرية، ولو رأينا فيها
أعطاه العصا   سى عليه السالم اهللا تـََعاَىل فنحن ننفذ األمر ففيه نصرة، فسيدنا مو 

 اليتورغم املنافع ، )٢(				 َقاَل أَْلِقَها يَا ُموَسى ����:، وجاء أمر اهللاظاهريوهى سبب 
أمره بإلقائها، فعنا تقابل بني   اهللا تـََعاَىل  الظاهريهددها سيدنا موسى، ورغم النفع 

ذ موسى عليه السالم األمر برتكها ، فنفيها وبني فقدها بعد األمر برتكهاف اليتاملنافع 
فَأَْلَقاَها َفِإَذا  ����: فيها  ، فهنا انقلبت حية، وليست حية عادية بل قال اهللا تـََعاَىل 

  فـََلما َرآَها تـَْهتَـز َكأَنـَها َجان َوىل ُمْدِبًرا وَملَْ يـَُعقبْ   ���� ،)٣(				   ِهَي َحيٌة َتْسَعى

                                                           

 .4٢٧٦ية�_ سورة�البقرة�) ١(

 .4١٩ية�_ سورة�طه�) ٢(

 .4٢٧٦ية�_ سورة�البقرة�) ٣(
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فهنا جاء أمر آخر ِمَن ) وَملَْ يـَُعقبْ ( مل ينظر خلفهفهنا هرب سيدنا موسى و ، )١(				
 َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها اْألُوَىل ����، والنتيجة، )٢(				َقاَل ُخْذَها َوَال َختَفْ   ����: اِهللا تـََعاَىل 

خبالف املشاهد فهنا اإلميان ، لذلك أمر  فاإلنسان إذا قام بأمر اهللا تـََعاَىل ،  )٣(				
وكل هذا خالف  )اْذَهْب ِإَىل ِفْرَعْوَن إِنُه طََغى(  وأمر ثالث) َواْضُمْم يََدكَ   ( آخر

اإلنسانية، لكن إذا قام اإلنسان بامتثال أوامر اهللا تـََعاَىل خبالف  النفس والطبيعة
 .يوىف له وعده خالف املشاهد وخالف الظاهر  املشاهد ، فاهللا تـََعاَىل 

األرض تنبت، : ، املشاهدة تقولوحنن يقيننا باخلرب ،يقني املشاهدات بالنظر    
 .تعاىلتنبت بأمره وقدرته  ينبت، وهو الرزاق واألرض الذيواحلقيقة أن اهللا هو 

 يفضار طرف  أيعن الضار، لكن لو أن  االبتعادإن من طبيعة اإلنسان      
ا ألمر اهللا  ونضحي، فالبد من ترك مقتضيات األشياء  الصراع مع أوامر اهللا تـََعاَىل 

ومراده، فالنار حنن نبتعد عنها ونتجنبها خمافة اإلحراق، ولكن لو وجد صراع  اَىل تـَعَ 
وبني مقتضيات الطبيعة وهو اإلحراق بالنار، فالبد من التضحية   بني أمر اهللا تـََعاَىل 

فعله سيدنا  الذيعلى أمر اهللا تـََعاَىل، فهذا هو  واالعتمادارب،  وبالشيءباملوروث 
بسبب أمر النار، بل صمم على أمر اهللا   م، ما ترك أمر اهللا تـََعاَىل إبراهيم عليه السال

 . النهاية يفالنار، وكان له النصر  يفحىت ألقاه النمرود  تـََعاَىل 
 ����: بإلقاء عصاه، مع أا ذات نفع له فقال موسى عليه السالم أمر اهللا تـََعاَىل      

َها َوَأُهشِ َا  َقاَل ِهيَ * َوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَا ُموَسى ُأ َعَليـْ َعَصاَي أَتـَوَك
                                                           

 .4٣١ية�_ سورة�القصص�) ١(

 .4٢١ية�_ سورة�القصص�) ٢(
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َقاَل أَْلِقَها يَا ُموَسى ، َفأَْلَقاَها  *َوِيلَ ِفيَها َمَآِرُب ُأْخَرى *َعَلى َغَنِمي
َوىل ُمْدِبرًا   ( :فهنا سيدنا موسى عليه السالم،  )١(				   َفِإَذا ِهَي َحيٌة َتْسَعى

قَاَل ( عاين احلية، ولكن جاء أمر أشد من األول وهو فهنا هرب ملا ، )وَملَْ يـَُعقبْ 
فهنا صراع بني مقتضيات البشرية )  ُخْذَها َوَال َختَْف َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها اْألُوَىل 

 : فبشره اهللا تـََعاَىل   وبني أمر اهللا تـََعاَىل، فقد موسى عليه السالم أمر اهللا تـََعاَىل 
ببصرية   فرأى أن السعادة ىف امتثال أمر اهللا تـََعاَىل ، ) َسُنِعيُدَها ِسريَتـََها اْألُوَىل (

أراد أن يرينا امتثال أمره   نور النبوة ، ولذلك سيدنا موسى عليه السالم ، اهللا تـََعاَىل 
على خطرها املعلوم ،  –على ما ورد ىف التفسري  –فأمره أن يأخذها من فيها 

بني أخذ املنافع أو املضار  وهكذا كل أمر فأخذها سيدنا موسى عليه السالم ،
وتركها، وبني أمر اهللا تـََعاَىل، يقدم أمر اهللا تـََعاَىل، فالزكاة أخذ من املال، وهو نقص 

  .نفع فهيأمر بذلك  الظاهر، ولكن اهللا تـََعاَىل  يف
ولذلك ملا أخذ سيدنا موسى عليه السالم العصا كانت فيها نصرة اهللا خالف      

منافع تنفيذ األمر، واهللا  فيأيتَن اِهللا تـََعاَىل يأخذها املشاهد، ولكن بأمر مِ 
وامتثل لألمر خالف املشاهد، بل   ينصر اإلنسان إذا نفذ أوامر اهللا تـََعاَىل   تـََعاَىل 

 .خالف الطبيعة يأيت الذي  باليقني على وعد اهللا تـََعاَىل 
ء واجبنا حنو ال نرتك األسباب بالكلية وال نعتمد عليها حبيث متنعنا عن أدا     

لنا أو نصرتنا ، فهذا شرط من شروط اإلميان،   رزق اهللا تـََعاَىل  يفالدين ، وال نرتاب 
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َا اْلُمْؤِمُنوَن الِذيَن َآَمُنوا ِباللِه َوَرُسولِِه ُمث ملَْ يـَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا :����  قال اهللا تـََعاَىل  ِإمن
 ).١( 				 ِل اللِه أُولَِئَك ُهُم الصاِدُقونَ بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم ِيف َسِبي

اهللاُ َعنُهم، كانوا مستعدين لتنفيذ  رضيبيننا وبني الصحابة  الذيالفرق  وهذا هو    
ولو خالف ذلك أمورهم احلياتية وأسباب معيشتهم، مثلما حدث هلم  أمر اهللا تـََعاَىل 

ولو خالف  موعود اهللا تـََعاَىل  لألمر والنظر إىل االمتثالغزوة بدر، وتبوك، وذلك  يف
يَا أَيـَها  ����:قرآنه بالتجارة املنجية فَقاَل تـََعاَىل  يف األسباب واألحوال مساه اهللا تـََعاَىل 

تـُْؤِمُنوَن بِاللِه  *الِذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدلُكْم َعَلى ِجتَارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم 
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم  َوَرُسولِِه َوُجتَاِهُدونَ  ِيف َسِبيِل اللِه بَِأْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجناٍت َجتْرِي  *تـَْعَلُموَن 
 ).٣) (٢( 				 ِظيمُ اْلعَ  َوَمَساِكَن طَيَبًة ِيف َجناِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوزُ 

 

 
������������������������ 
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 البيان السابع عشر
 في دعوة اإليمان واليقين

 ،واهللا عنده خزائن كل شيء،   بيد اهللا) فقط(الفالح ن مجيع الفوز و إ     
، وال حيتاج ألحد من خلقه، يفعل ما يشاء بقدرته، األشياء ومصرف األحوالخالق 

 دين الكاملوهو الذي جعل فوزنا وفالحنا يف ال، وهو الصمد
 .رة فقط بالدين الكاملخفوزنا وفالحنا يف الدنيا واآل     

 .. ما هو الدين الكامل؟
سلم يف الليل ريقة النيب حممد صلى اهللا عليه و مجيع أوامر اهللا على ط امتثالهو     

 . الكل ح يف) ساعة على مدار(والنهار 
أجر (صرة اهللا غري موعودة بأجزاء الدين نو . بالدين الكامل نصرة اهللا موعودة    

 .وثواب ممكن
 .. كيف يأتي في حياتنا الدين الكامل؟

هكذا يوجد طريق واحد ، مثل الفم هو طريق واحد للكالم، هناك طريق واحد    
جهد النيب حممد صلى اهللا عليه ((وهو ، به حييا فينا ويف مجيع األمة الدين الكامل

 )).وسلم و على منهاجه
إلقامة جهد النيب ) ول ومبعوثئمس(النبوة كل فرد من هذه األمة وبسبب ختم      

 .حممد صلى اهللا عليه و سلم
 ما هو جهد النبي صلى اهللا عليه و سلم؟ 

تكبرية (مثل الصالة هي جمموعة من األعمال  :هو جمموعة من األعمال    
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من  إذا نقص أي عمل...) إىل آخره حركوع سجود تسبي، قراءة الفاحتة، اإلحرام
 .وهكذا جهد النيب صلى اهللا عليه و سلم ،فالصالة غري كامل، أعمال الصالة

 :وأهم األعمال في جهد النبي صلى اهللا عليه و سلم
 .الدعوة إىل اهللا تعاىل - ١
 . اجللوس يف حلقات الفضائل و _  ٢
 .القيام بالعبادات على ج صحيح وأمهها الصالة_  ٣
 .ألدعية املأثورة والدعاءذكر اهللا وتالوة القرآن وا –٤
 .معاملة الناس والتعاون معهم بسلوك وأخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم – ٥

فتكون بداية ، بيئتها يف املسجد وحتىي، هذه األعمال تقوم ا جمموعة من الناس    
 . مجاعة املسجد

 فكل فرد من مجاعة املسجد يقوم بنفسه ذه األعمال ويقيم غريه عليها    
 :بالصفات التالية

َا اْلُمْؤِمُنوَن الِذيَن آَمُنوا بِاللِه َوَرُسولِِه ُمث ملَْ يـَْرتَابُوا{  :لقوله تعاىل: �نـــــــــــــاليق )١ ِإمن 
اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين « :  أن يقول سيد االستغفار ���� هلقولو  .}

ت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع
« :  قال»  لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

ومن قاهلا من النهار ُموِقنا ا فمات من يومه قبل أن ميسي فهو من أهل اجلنة ومن 
  . قاهلا من الليل وهو موقن ا فمات قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة

َوَما آتَاُكُم الرُسوُل َفُخُذوُه {  :لقول اهللا تعاىل ���� ي متابعة الرسولأ: ةـــــــعاMتاب )٢
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فـَْلَيْحَذِر الِذيَن ُخيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن {  وقوله تعاىل، }  َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانـْتَـُهوا
َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  َمْن َأْحَدَث ِيف :"   ���� الرسولوقول ،  } ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

 متفق عليه ".أَْمرِنَا َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َرد. 

َوَما أُِمُروا ِإال لِيَـْعُبُدوا اللَه ُخمِْلِصَني َلُه الديَن {  لقوله تعاىل : �صــــــــــــــــwخ)٣ 
َعْن و   } َلُه الديَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ  َفاْدُعوا اللَه ُخمِْلِصنيَ {   وقوله تعاىل} ُحنَـَفاءَ 

طاِب رضي اهللا عنه ، قال  مسْعُت رُسوَل اهللا َصّلى اهللاُ : أَمِري اْلُمْؤِمِنَني أيب حْفٍص ُعمَر بِن اخلَْ
ا اَألعماُل بالنـيات ": َعَلْيِه وَسلم يُقولُ  امرٍئ َما نـََوى، وإِ إمن َا ِلُكل فمْن  من ،

ْنت هْجَرتُه ، ومْن كاَ لِِه فهجرتُه إىل اهللا ورُسولِهِ كاَنْت هْجرَتُُه ِإَىل اهللا وَرُسو 
متـَفٌق على  " ، أَو امرَأٍَة يـَْنكُحها فْهْجَرتُُه إىل ما َهاَجر إلْيهِ لُدنـَْيا ُيصيُبها

  .).١(صحِته
 :انـــــــــــــــــــــــــــــــwحس )٤

  .}اللَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا  ِإن { لقوله تعاىل     
  }َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواللُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ  {:وقوله تعاىل    

طاِب َرِضَي اللُه َعْنُه ، قَالَ و      َنَما َحنُْن ِعْنَد َرُسوِل اللهِ : َعْن ُعَمَر ْبِن اخلَْ  - بـَيـْ

َنا َرُجٌل َشِديُد بـََياِض  -َلْيِه َوَسلَم َصلى اللُه عَ  َذاَت يـَْوٍم، ِإْذ طََلَع َعَليـْ
الثـَياِب، َشِديُد َسَواِد الشْعِر، َال يـَُرى َعَلْيِه أَثـَُر السَفِر، َوَال يـَْعرِفُُه ِمنا َأَحٌد 

 ِيبَجَلَس ِإَىل الن َم  -، َحىتُه َعَلْيِه َوَسلى اللفََأْسَنَد رُْكَبَتُه ِإَىل  -َصل ،
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ْسَالِم : رُْكَبتَـْيِه، َوَوَضَع َكفْيِه َعَلى َفْخَذْيِه ، َوقَالَ  . يَا ُحمَمُد َأْخِربِْين َعِن اْإلِ
ْسَالمُ : قَال َأْن َتْشَهَد َأْن َال إَِلَه ِإال اللُه ، َوَأن ُحمَمًدا َرُسوُل اللِه،  :اْإلِ

 اْلبَـْيَت ِإِن اْسَتطَْعَت َوتُِقيَم الص َكاَة، َوَتُصوَم َرَمَضاَن، َوَحتُجَالَة، َوتـُْؤِيتَ الز
قُُه  ،َصَدْقتَ : قَالَ  ،إِلَْيِه َسِبيًال  َنا َلُه َيْسأَلُُه، َوُيَصد فََأْخِربِْين : قَالَ ! فـََعِجبـْ
ميَانِ  وَُكُتِبِه، َوُرُسِلِه، َواْليَـْوِم اْآلِخِر، َأْن تـُْؤِمَن بِاللِه َوَمَالِئَكِتِه،  :قَالَ  .َعِن اْإلِ

ْحَساِن : قَالَ  . َصَدْقتَ : َوتـُْؤِمَن بِاْلَقَدِر َخْريِِه َوَشرِه، قَالَ  فََأْخِربِْين َعِن اْإلِ
 َرَواهُ .أخل  … " َأْن تـَْعُبَد اللَه َكأَنَك تـَرَاُه ، فَِإْن ملَْ َتُكْن تـَرَاُه فَِإنُه يـَرَاكَ  :قَالَ .

  .)١(ُمْسِلٌم 

  :ابــــــwحتس )٥

َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي َهلُْم ِمْن قـُرِة أَْعُنيٍ َجزَاًء ِمبَا َكانُوا  { لقوله تعاىل     
 } يـَْعَمُلونَ 

َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإميَانًا َواْحِتَسابًا  :" َعِن النِيب َصلى اللُه َعَلْيهِ َأِيب ُهَريـَْرَة ْن وع      
َم ِمْن َذنِْبهِ  َلَة اْلَقْدِر ِإميَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما ، ُغِفَر َلُه َما تـََقد َوَمْن قَاَم لَيـْ

َم ِمْن َذنِْبهِ  ليهمتفق ع" تـََقد. 
 :دةـــــــــاMجاه )٦

َوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـُهْم ُسبُـَلَنا َوِإن اللَه َلَمَع { لقوله تعاىل     
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  .} اْلُمْحِسِننيَ 
يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اْصِربُوا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتـُقوا اللَه  { :وقوله تعاىل    
  } ْم تـُْفِلُحونَ َلَعلكُ 
َأن نَاًسا ِمْن اْألَْنَصاِر َسأَُلوا َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِي َعْن و      

َما َيُكْن ِعْنِدي  :"اُهْم َحىت ِإَذا نَِفَد َما ِعْنَدُه قَالَ َوَسلَم فََأْعطَاُهْم ُمث َسأَلُوُه فََأْعطَ 
ِمْن َخْريٍ فـََلْن أَدِخَرُه َعْنُكْم َوَمْن َيْستَـْعِفْف يُِعفُه اللُه َوَمْن َيْستَـْغِن يـُْغِنِه اللُه 

رٌ  رواه  "َوَأْوَسُع ِمْن الصْربِ  َوَمْن َيْصِربْ ُيَصبـْرُه اللُه َوَما أُْعِطَي َأَحٌد ِمْن َعطَاٍء َخيـْ
 مسلم
 .يف الصالة تنتشر يف احلياة جاءتفإذا ، الصفات نطبقها يف صالتناهذه و    
، ومقصدهم واحد، فهذه اموعة يكون من الناس يكون فكرهم واحد    

 .وقلوم جمتمعة، وكالمهم واحد، ومههم واحد، وعاطفتهم واحدة
نصرة اهللا (الصفات اليت ذكرناها وبنفس الروابط تكون هذه اجلماعة إذا كانت ب    

لو مجيع القوات اجتمعوا إليذائهم ال يستطيعون إال إذا ) معها ويد اهللا مع اجلماعة
 .أراد اهللا صرفه هلم لرتبيتهم
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�� �� ��� � 	
�� 
ال يكفـي قوهلـا مـع واملـراد أن يعلـم معناهـا نفيـاً وإثباتـاً، فـ :���لא�
�מ�א������� :األول

ــَه     ����:قــال تعــاىل) .  ��معبــود�بحــق�إ��هللا( ومعناهــا . جهــل معناهــا ــاْعَلْم أَنــُه َال ِإَل َف
ـــَذنِبكَ  ـــُم ُمتَـَقلـــَبُكْم  ِإال اللـــُه َواْســـتَـْغِفْر ِل ـــاِت َواللـــُه يـَْعَل َولِْلُمـــْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَن

ـَفاَعَة ِإال َوال ميَْ (وقوله تعاىل  .)١(    				َوَمثْـَواُكْم  ِذيَن َيْدُعوَن ِمـْن ُدونِـِه الشِلُك ال
ُه ، َرِضـَي اللــُه َعْنــُعْثَمــاَن بْـِن َعفــاَن َعـْن  و  .)٢(    				َمـْن َشــِهَد بِـاحلَْق َوُهــْم يـَْعَلُمــونَ 

َمْن َماَت َوُهَو يـَْعَلُم أَنُه ال ِإلَـَه ِإال  :  "قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ : قَاَل 
 .رواه مسلم  " اللُه َدَخَل اْجلَنةَ 

�א����������� א����ن  :الثاني    واملراد أن يكون مستيقنًا بعد قول هذه الكلمة  :�
ال علم الظن، فكيف إذا دخل ، فاإلميان ال يغين فيه إال علم اليقني يقينًا جازماً،

ُْؤِمُنوَن الِذيَن َآَمُنوا بِاِهللا َوَرُسولِِه ُمث َملْ  ���� :قال اهللا عز وجل. الشك 
َا امل ِإمن

يـَْرتَابُوا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم ِيف َسِبيِل اِهللا أُولَِئَك ُهُم 
 اِدُقونَ الص				٣(.(  

ثـََنا أَ و     َنِيب َعْن قـََتاَدَة قَاَل َحد ِه  َنُس ْبُن َماِلٍك َأنَوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َرِديُفُه َعَلى  ����الل

                                                           

 . ١٩ 4ية�–سورة�محمد�) ١(

 .  4٨٦ية��–سورة�الزخرف��) ٢(

 . 4١٥ية�_ سورة�الحجرات�) ٣(
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قَاَل . » يَا ُمَعاذُ « قَاَل . قَاَل لَبـْيَك َرُسوَل اللِه َوَسْعَدْيكَ . »يَا ُمَعاُذ «الرْحِل قَاَل 
قَاَل . قَاَل لَبـْيَك َرُسوَل اللِه َوَسْعَدْيكَ . » يَا ُمَعاذُ «قَاَل . اللِه َوَسْعَدْيكَ  لَبـْيَك َرُسولَ 

َما ِمْن َعْبٍد َيْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإال اللُه َوَأن ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ِإال َحرَمُه اللُه « 
 ِإًذا يـَتِكُلوا«أََفَال ُأْخِربُ َِا الناَس فـََيْسَتْبِشُروا قَاَل  !اللهِ  يَا َرُسولَ  :قَالَ . » َعَلى النارِ 

ًا»  َا ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوتِِه تََأمثِ فََأْخبَـَر. 
 بلغينوَعْن ِعْتَباَن ْبِن َماِلٍك قَاَل َقِدْمُت اْلَمِديَنَة فـََلِقيُت ِعْتَباَن فـَُقْلُت َحِديٌث     

صلى اهللا -فـَبَـَعْثُت ِإَىل َرُسوِل اللِه  الشيءبـَْعُض  بصريِىف  أصابينَعْنَك قَاَل 
َذُه ُمَصلى  َمْنِزِيل  فـَُتَصلَى ِيف  َأىن ُأِحب َأْن تَْأتَِيِين  -عليه وسلم ِفَأََتى  -قَاَل  -فََأخت

 َل َوُهَو ُيَصلى ِيف َوَمْن َشاَء اللُه ِمْن َأْصَحاِبِه َفَدخَ  -صلى اهللا عليه وسلم- النِيبُ 
نَـُهْم ُمث َأْسَنُدوا ُعْظَم َذِلَك وَِكبـْرَُه ِإَىل َماِلِك ْبِن  َمْنِزِيل  ثُوَن بـَيـْ َوَأْصَحابُُه يـََتَحد

 ُه َأَصابَُه َشروا أَنُه َدَعا َعَلْيِه فـََهَلَك َوَودوا أَنِه . ُدْخُشٍم قَاُلوا َودفـََقَضى َرُسوُل الل
����  َرُسولُ « َالَة َوقَاَل الص ُه َوَأىنالل هِ  أَلَْيَس َيْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالقَاُلوا . » الل

َال َيْشَهُد َأَحٌد َأْن َال إَِلَه ِإال اللُه َوَأىن «قَاَل . إِنُه يـَُقوُل َذِلَك َوَما ُهَو ِىف قـَْلِبهِ 
َهَذا احلَِْديُث ي قَاَل أََنٌس فََأْعَجَبِنى. »ْو َتْطَعَمُه َرُسوُل اللِه فـََيْدُخَل الناَر أَ 

 .اْكتُْبُه َفَكَتَبهُ  فـَُقْلُت ِالْبِين 
 ����قَاَل َرُسوُل اللِه : يف الصحيحني عن ُعَباَدُة ْبُن الصاِمِت رضي اهللا عنه قال و      
َشرِيَك َلُه َوَأن ُحمَمًدا َعْبُدُه  َمْن َقاَل َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإال اللُه َوْحَدُه الَ  «

 ِه َواْبُن أََمِتِه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَها ِإَىل َمْرَميَ َوُروٌح ِمْنُه َوَأنِعيَسى َعْبُد الل َوَرُسولُُه َوَأن



 
 
 

  ١٤٦ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 . »ثَمانَِيِة َشاَء أَبـَْواِب اْجلَنِة ال يِ اْجلَنَة َحق َوَأن الناَر َحق أَْدَخَلُه اللُه ِمْن أَ 
 . » أَْدَخَلُه اللُه اْجلَنَة َعَلى َما َكاَن ِمْن َعَملٍ «: ويف رواية     
َمْن َماَت َوُهَو « : ����قَاَل َرُسوُل اللِه  :َعْن ُعْثَماَن قَالَ : ويف صحيح مسلم     

 .» يـَْعَلُم أَنُه َال ِإَلَه ِإال اللُه َدَخَل اْجلَنةَ 
     ِىبا َمَع النفـََنِفَدْت أَْزَواُد اْلَقْوِم  -قَاَل  -َمِسٍري  يف ����وفيه َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل ُكن

فـََقاَل ُعَمُر يَا َرُسوَل اللِه َلْو َمجَْعَت َما  -قَاَل  -قَاَل َحىت َهم بَِنْحِر بـَْعِض َمحَائِِلِهْم 
َهابَِقَى ِمْن أَْزَواِد اْلَقْوِم فَ  َفَجاَء ُذو اْلبُـر بِبُـرِه َوُذو  -قَاَل  -قَاَل فـََفَعَل . َدَعْوَت اللَه َعَليـْ

قـُْلُت َوَما َكانُوا َيْصنَـُعوَن بِالنـَوى  -قَاَل َوقَاَل ُجمَاِهٌد َوُذو النـَواِة بِنَـَواُه  -التْمِر بَِتْمرِِه 
َها . ْيِه اْلَماءَ قَاَل َكانُوا َميُصونَُه َوَيْشرَبُوَن َعلَ  َحىت َمَأل اْلَقْوُم  -قَاَل  -قَاَل َفَدَعا َعَليـْ

َال ِإَلَه ِإال اللُه َوَأىن َرُسوُل اللِه الَ  َأْشَهُد َأنْ « :فـََقاَل ِعْنَد َذِلكَ  :قَالَ  ،أَْزِوَدتـَُهمْ 
َر َشاك ِفيِهَما ِإال َدَخَل   .» اْجلَنةَ يـَْلَقى اللَه َِِما َعْبٌد َغيـْ

قَاَل َلما َكاَن َغْزَوُة  -َشك اَألْعَمُش  -ويف رواية َعْن َأِىب ُهرَيـَْرَة َأْو َعْن َأِىب َسِعيٍد     
قَاُلوا يَا َرُسوَل اللِه َلْو أَِذْنَت لََنا فـََنَحْرنَا نـََواِضَحَنا فََأَكْلنَا . تـَُبوَك َأَصاَب الناَس َجمَاَعةٌ 

ِإْن  !يَا َرُسوَل اللهِ  :َفَجاَء ُعَمُر فـََقالَ  :قَالَ . » افْـَعُلوا «:����فـََقاَل َرُسوُل اللِه . َوادَهنا
 َها بِاْلبَـرََكِة َلَعل اللَه  فـََعْلَت َقل الظْهُر َوَلِكِن اْدُعُهْم ِبَفْضِل أَْزَواِدِهْم ُمث ادُْع اللَه َهلُْم َعَليـْ

 .كَ َأْن َجيَْعَل ِىف َذلِ 
قَاَل َفَدَعا بِِنَطٍع فـََبَسطَُه ُمث َدَعا بَِفْضِل أَْزَواِدِهْم . »نـََعْم  « :����فـََقاَل َرُسوُل اللِه     
 -قَاَل  -ُء اآلَخُر َبَكف َمتٍْر يَوجيَِ  -قَاَل  -ُء ِبَكف ُذرٍَة يَفَجَعَل الرُجُل جيَِ  -قَاَل  -
َفَدَعا  -قَاَل  -اْجَتَمَع َعَلى النَطِع ِمْن َذِلَك َشْىٌء َيِسٌري  ُء اآلَخُر ِبِكْسَرٍة َحىت يَوجيَِ 
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 يفقَاَل فََأَخُذوا . » َأْوِعَيِتُكمْ  يفُخُذوا « َعَلْيِه بِاْلبَـرََكِة ُمث قَاَل  ����َرُسوُل اللِه 
َحىت َشِبُعوا  فََأَكُلوا - قَالَ  -اْلَعْسَكِر ِوَعاًء ِإال َمُألوُه  يفَأْوِعَيِتِهْم َحىت َما تـَرَُكوا 

َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإال اللُه َوَأىن َرُسوُل اللِه « : ����َوَفِضَلْت َفْضَلٌة فـََقاَل َرُسوُل اللِه 
َر َشاك فـَُيْحَجَب َعِن اْجلَنةِ   .» َال يـَْلَقى اللَه َِِما َعْبٌد َغيـْ

     ِه وعن أيب ُهرَيـْرََة قَاَل ُكنَمَعَنا أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر ِىف  ����ا قـُُعوًدا َحْوَل َرُسوِل الل
َنا َوَخِشيَنا َأْن يـُْقَتَطَع ُدونـََنا  ����نـََفٍر فـََقاَم َرُسوُل اللِه  ِمْن بـَْنيِ َأْظُهرِنَا فَأَْبطََأ َعَليـْ

َحىت أَتـَْيُت  ����َرُسوَل اللِه  َوَفزِْعَنا فـَُقْمَنا َفُكْنُت أَوَل َمْن َفزَِع َفَخَرْجُت أَبـَْتِغى
َحاِئطًا ِلألَْنَصاِر لَِبِىن النجاِر َفُدْرُت ِبِه َهْل َأِجُد َلُه بَابًا فـََلْم َأِجْد فَِإَذا رَبِيٌع َيْدُخُل 

فَاْحتَـَفْزُت َكَما َحيَْتِفُز  -َوالربِيُع اجلَْْدَوُل  -ِىف َجْوِف َحاِئٍط ِمْن بِْئٍر َخارَِجٍة 
َنا  :فـَُقْلتُ . » أَبُو ُهرَيـَْرةَ «  :فـََقالَ  ����لثـْعَلُب َفَدَخْلُت َعَلى َرُسوِل اللِه ا َعَليـْ

َفَخِشيَنا َأْن تـُْقَتَطَع ُدونـََنا فـََفزِْعَنا َفُكْنُت أَوَل َمْن َفزَِع فَأَتـَْيُت َهَذا اْحلَاِئَط 
. » يَا أَبَا ُهَريـَْرةَ «  :فـََقالَ  يالناُس َورَائِ  فَاْحتَـَفْزُت َكَما َحيَْتِفُز الثـْعَلُب َوَهُؤَالءِ 

اْذَهْب بِنَـْعَلى َهاتـَْنيِ َفَمْن َلِقيَت ِمْن َورَاِء َهَذا اْحلَاِئِط « نـَْعَلْيِه قَاَل  َوَأْعطَاِين 
َفَكاَن أَوَل َمْن  » َيْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإال اللُه ُمْستَـْيِقًنا َِا قـَْلُبُه فـََبشْرُه بِاْجلَنةِ 

فـَُقْلُت َهاتَاِن نـَْعَال َرُسوِل اللِه . َلِقيُت ُعَمُر فـََقاَل َما َهاتَاِن النـْعَالِن يَا أَبَا ُهرَيـْرَةَ 
. نةِ بـََعَثِىن َِِما َمْن َلِقيُت َيْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإال اللُه ُمْستَـْيِقًنا َِا قـَْلُبُه َبشْرتُُه بِاجلَْ  ����

اْرِجْع يَا أَبَا ُهرَيـْرََة فـََرَجْعُت ِإَىل  :فـََقالَ  ْسِيت َفَضَرَب ُعَمُر بَِيِدِه بـَْنيَ َثْدَىي َفَخَرْرُت إل
َرُسوُل  ُعَمُر فَِإَذا ُهَو َعَلى أَثَرِى فـََقاَل ِيل  فََأْجَهْشُت ُبَكاًء َورَِكَبِين  ����َرُسوِل اللِه 
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ِبِه  بـََعْثَتِين  يقـُْلُت َلِقيُت ُعَمَر فََأْخبَـْرتُُه بِالذِ . »بَا ُهَريـَْرَة َما َلَك يَا أَ «  :����اللِه 
يَا «  :����فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللِه . قَاَل اْرِجعْ  ْسِيت َفَضَرَب بـَْنيَ َثْدَىي َضْربًَة َخَرْرُت إل
أَبـََعْثَت  يأَْنَت َوأُم  بَِأِيب  ! يَا َرُسوَل اللهِ  :قَالَ . » ُعَمُر َما َمحََلَك َعَلى َما فـََعْلتَ 

. َيْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإال اللُه ُمْستَـْيِقًنا َِا قـَْلُبُه َبشرَُه بِاْجلَنةِ  يَ أَبَا ُهرَيـْرََة بِنَـْعَلْيَك َمْن َلقِ 
َها َفَخلِهْم َأْخَشى َأْن يـَتِكَل الناُس َعلَ  قَاَل َفَال تـَْفَعْل فَِإين . » نـََعمْ « قَاَل  يـْ

      .»َفَخلِهْم «  ����قَاَل َرُسوُل اللِه . يـَْعَمُلونَ 
َا َيْسَتْأِذُنَك الِذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم  ����كما قال تعاىل ، وضده الشك     ِإمن

   )١(				اْآلِخِر َواْرتَاَبْت قـُُلوبـُُهْم فـَُهْم ِيف َرْيِبِهْم يـَتَـَردُدوَن 

، واملـراد أن تكـون األعمـال كلهـا خالصـة هللا  : א���ص�א�������������وא����� :الثالـث
يَن ُحنَـَفـاء َويُِقيُمـوا الصـَالَة  َوَما أُِمُروا ِإال لِيَـْعُبُدوا اللَه ُخمِْلِصنيَ     ����:قال تعاىل َلُه الد

يَـا : ، أَنـُه قَـاَل َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن الصحيحني ويف  )٢( ����    اْلَقيَمةِ  َويـُْؤتُوا الزَكاَة َوَذِلَك ِدينُ 
ــاَل  ــْوَم اْلِقَياَمــِة ؟ َق ــُت يَــا أَ " : َرُســوَل اللــِه َمــْن َأْســَعُد النــاِس ِبَشــَفاَعِتَك يـَ ــا َلَقــْد ظَنَـْن َب

ــــْن  ــــُت ِم ــــا َرأَْي ــــَك ، ِلَم ــــَذا احلَْــــِديِث َأَحــــٌد َأْوَىل ِمْن ــــْن َه ــــَرَة َأْن ال َيْســــأََلِين َع ُهَريـْ
ال : ِحْرِصَك َعلَـى اْحلَـِديِث ، ِإن َأْسـَعَد النـاِس ِبَشـَفاَعِيت يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة َمـْن قَـاَل 

 ". ِإَلَه ِإال اللُه َخاِلًصا ِمْن ِقَبِل نـَْفِسهِ 

                                                           

 . 4٤٥ية�_ سورة�التوبة) ١(

 . 4٥ية��–سورة�البينة�) ٢(
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���א�������� :الرابع�ودلـت عليـه، ، وملـا اقتضـته، واملـراد حـب هـذه الكلمـة :����ضא��
َوِمـَن  ����:وبغـض مـا نـاقض ذلك،قـال تعـاىل، امللتـزمني بشـروطها، وألهلها العـاملني ـا

وا َأَشــد النــاِس َمــْن يـَتِخــُذ ِمــْن ُدوِن اللــِه أَنــَداًدا حيُِبــونـَُهْم َكُحــب اللــِه َوالــِذيَن آَمنُــ
يًعــا َوَأن اللــَه  ُحبــا لِلــِه َولَــْو يـَــَرى الــِذيَن ظََلُمــوا ِإْذ يـَــَرْوَن اْلَعــَذاَب َأن اْلُقــوَة لِلــِه مجَِ

   . )١(				 َشِديُد اْلَعَذابِ 

أَنَــٍس َعــْن ويف احلــديث      


 ــِيبِفيــِه َوَجــَد :" ، قَــالَ ����، َعــِن الن ثَــَالٌث َمــْن ُكــن

ميَاِن ،  ، َوَأْن حيُِب اْلَمْرَء  َأْن َيُكوَن اللُه َوَرُسولُُه َأَحب ِإلَْيِه ِمما ِسَوامهَُاَحَالَوَة اْإلِ
 َأْن يـَُعـوَد ِيف اْلُكْفـِر َكَمـا َيْكـَرُه َأْن يـُْقـَذَف ِيف النـارِ  َال حيُِبُه ِإال لِلـِه ، َوَأْن َيْكـَرهَ 

 )٢(متفق عليه   ".
واملراد أن يقبل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه،  :א���ول�א����������د :الخامس

ويف ،   )٣(				 ونَ ِإنـُهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل َهلُْم ال ِإَلَه ِإال اللُه َيْسَتْكربُِ ���� : قـال تعاىل
اَل عن : صحيح البخاري

َ
َم�ق

َّ
ْيِه�َوَسل

َ
ُه�َعل

َّ
ى�الل

َّ
dَص� ِiّjِ

��َعْن�النَّ َ�ìِبي�ُمو
َ
َمَثُل َما بـََعَثِين : "أ

َها نَِقيٌة  اللُه ِبِه ِمْن اْهلَُدى َواْلِعْلِم َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكِثِري َأَصاَب أَْرًضا َفَكاَن ِمنـْ
َها َأَجاِدُب أَْمَسَكْت  أَنـَْبَتْت اْلَكألَ قَِبَلْت اْلَماَء فَ  َواْلُعْشَب اْلَكِثَري وََكاَنْت ِمنـْ

َها طَائَِفًة ُأْخَرى  اْلَماَء فـَنَـَفَع اللُه َِا الناَس َفَشرِبُوا َوَسَقْوا َوَزَرُعوا َوَأَصاَبْت ِمنـْ
َا ِهَي ِقيَعاٌن َال ُمتِْسُك َماًء َوَال تـُْنِبُت َكَال  ِه ِإمنَفَذِلَك َمَثُل َمْن فـَُقَه ِيف ِديِن الل
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 . 4٣٥ية�_ الصفات�سورة�) ٣(
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َونـََفَعُه َما بـََعَثِين اللُه بِِه فـََعِلَم َوَعلَم َوَمَثُل َمْن ملَْ يـَْرَفْع ِبَذِلَك َرْأًسا وَملَْ يـَْقَبْل 
�ِم²ْ �"ُهَدى اللِه الِذي أُْرِسْلُت ِبهِ  اَن

َ
�َوك �ِإْسَحاُق اَل

َ
�ق ِه

َّ
ُبو�َعْبد�الل

َ
�أ اَل

َ
ْت�ق

َ
ل يَّ
َ
�ق

ٌ
اِئَفة

َ
�ط َ�ا

ْرِض 
َ
ْسَتِوي�ِمْن��

ُ ْ
�ا>

ُ
ْفَصف اُء�َوالصَّ

َ ْ
وُه�ا>

ُ
اٌع�َيْعل

َ
اَء�ق

َ ْ
  ."ا>

. املنايف لـرتك ذلـك ، واملراد االنقياد ملا دلت عليه :���"����א������א!����د� :السادس
ِل َأن يَـْأتَِيُكُم اْلَعـَذاُب ُمث ال َوأَنِيبُـوا ِإَىل َربُكـْم َوَأْسـِلُموا لَـُه ِمـن قـَْبـ ���� : قــال تعـاىل
ــا ممــْن َأْســَلَم َوْجَهــُه هللا َوُهــَو  ���� : وقولــه تعــاىل   )١(				 تُنَصــُرونَ  َوَمــْن َأْحَســُن ِديًن

ــــيالً  ــــَراِهيَم َخِل ــــا َواختَــــَذ اهللا ِإبـْ ــــَراِهيَم َحِنيًف ــــَع ِملــــَة ِإبـْ ويف .      )٢(				 ُحمِْســــٌن واتـَب
 الَ  " :َرُســـوُل اِهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلمقـــال : بـــن عمـــرو قـــال عـــن عبـــد اهللا: احلـــديث

رواه يف شـــرح الســـنة وقـــال   "يـُـــْؤِمُن َأَحـــدُُكْم َحـــىت َيُكـــوَن َهـــواُه تـَبَـَعـــاً ِلَمـــا ِجْئـــُت بِـــهِ 
 .)٣( هذا حديث صحيح رويناه يف كتاب احلجة بإسناد صحيح: النووي يف أربعينه 

ولـيس  ، فكل منقـاد قابـل، أن القبول سابق لالنقياد ،والفرق بني القبول واالنقياد    
 .كل قابل منقاداً 

. واملـراد أن يقوهلـا صـدقاً مـن قلبـه ال نفاقـاً : א��*&�ق�א�(دق�א���&������'&ذ$�#و��� :السابع
 )٤( ����َأَحِسَب الناُس َأْن يـُتـْرَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنا َوُهْم ال يـُْفتَـُنونَ * امل  :����قال تعاىل

َما ِمـْن َعْبـٍد َيْشـَهُد َأْن َال ِإلَـَه ِإال اللـُه « :  الصحيحني من حديث معاذ وجاء يف.
 ..» َوَأن ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه ِإال َحرَمُه اللُه َعَلى النارِ 

                                                           

 . 4٥٤ية�_ الزمرسورة�) ١(

 . 4١٢٥ية�_ النساءرة�سو ) ٢(

̈عتصام�بالكتاب�والسنة�_ مشكاة�ا>صابيح�) ٣(  . ١/٥٩كتاب�

 .�٢ية��–سورة�العنكبوت�)  ٤



 
 
 

  ١٥١ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

�د��ن�دون�א��+ :الثامن
�����  ).١( .א�'*��
 :قال الشيخ حافظ الحكمي

  
 واالنقيـاد فادر ما أقول  ن والقبـــــولـــــــليقيم واـــــــالعل      
 ).٢(ك اهللا لما أحبــــهــــــــوفق  والصـدق واإلخالص والمحبة      

 

 

 

 

 
������������������������ 
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������
 ������� ����� 
إفراد اهللا عز وجل باخللق ، والرزق ، واإلحياء ، واإلماتة ، وامللك ،  :توحيد الربوبية
 .ما خيتص به من أفعال  والتدبري ، وسائر
احلب واخلوف والرجاء والصالة والزكاة  :(هو إفراد اهللا تعاىل بالعبادة :توحيد اإللوهية

 ). وغري ذلك من األقوال واألفعال اليت حيبها اهللا ويرضاها.. والدعاء والنذر والطاعة

َوَصَفه به  اإلميان مبا وصف اهللا به نفَسه يف كتابه ، أو هو :توحيد األسماء والصفات
 - من األمساء احلسىن والصفات العلى وإمرارها كما جاءت على الوجه الالئق به ،رسوله

 .من غري تأويل وال تكييف وال تعطيل وال تشبيه وال متثيل_  سبحانه وتعاىل
وهو اعتقاد انفراد : توحيد األمساء والصفات: "  قال وعرفه الشيخ عبد الرمحن بن سعدي    
بالكمال املطلق من مجيع الوجوه بنعوت العظمة ، واجلالل ، واجلمال  -الله جل ج -الرب 

وذلك بإثبات ما أثبته اهللا لنفسه ، أو أثبته له ، اليت ال يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه 
من مجيع األمساء ، والصفات ، ومعانيها ، وأحكامها الواردة يف الكتاب والسنة على  - رسوله

بعظمته وجالله، من غري نفي لشيء منها ، وال تعطيل ، وال حتريف ، وال متثيل  الوجه الالئق
من النقائص والعيوب ومن كل ما ينايف  - - ونفي ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله. 

  . )١( كماله
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������ ����� 
 في مسألة التوحيد

 )عالوة علي ما بيناه في البيانات السابقة ( 
 :)حفظه اهللا(بالمبوري حمد عمر الميقول الشيخ 

الدنيا دار األسباب، ولكن اهللا مسبب األسباب، يرى يف هذه الدنيا الشيء      
هو املؤثر يف  -سبحانه وتعاىل -من الشيء والولد من األب، ولكن يف احلقيقة اهللا 

األشياء، حنن نرى أن احلب من الثمر ولكن األصل أن اهللا خالق احلب والنوى 
ترى األشياء من األشياء، ولكن اهللا هو مسبب األسباب، ولكن حنن ال نرى ولكن 
 .قدرته
، واهللا ليس حباجة وتدمريهااهللا سبحانه وتعاىل قادر على تعمري حياة اإلنسان      

تدمري إىل أي سبب وملا أراد اهللا تعمري حياة يوسف، عمرها يف السجن، وملا أراد اهللا 
 .يام يف العزة وامللكح ودمرحياة فرعون وقارون 

احلمد هللا الذي أخرج هذه الدعوة لندعو إىل كتاب اهللا وسنة رسوله ونرجع      
، والربوبية، وأمساء اهللا اإللوهيةإليهما، احلمد هللا الذي أخرج هذا العمل لتوحيد 

 .وصفاته
علم نبيه أن يركز على اإلميان والنيب علم أصحابه اإلميان واليقني  �اهللا     

الصحيح، وبضدها تتميز األشياء، التوحيد ضد الشرك، نصرف أنفسنا هللا وال نتوجه 
لغري اهللا، سواء صنم يعبد، أو قرب يزار، بل كل هذا شرك، ولكن الشرك، شرك دون 

 .شرك، وكفر دون كفر، وكذلك اليقني
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ولذلك ركز النيب على هذا اليقني والتوحيد اخلالص، حىت أن النيب أراد ربط     
إلنسان بالتوحيد عن طريق الصالة، فعند الدخول يف الصالة التكبري، وهكذا ا

، يأيت توحيد الربوبية، وكل اإللوهية، وإذا أتى توحيد اإللوهيةالركوع، كل هذا لتوحيد 
 ).١( جهد مثل احللقات وغريها هو هلذا اليقني

 .إىل اهللا وحده ال شريك لهالدعوة   ولكن الدعوة إىل أي شيء؟      
كما نعبد اهللا وحده ونعرتض على أهل األصنام فكذلك حنن ننكر عبادة غري و      

 . األصنام، وكذلك ننكر على الذين عندهم الشركيات
لو تقابل أهل الشرك احلقيقي، مع أهل الشرك اازي، فيغلب أهل الشرك      

اد على غري احلقيقي، ومعىن الشرك احلقيقي، هو عبادة األصنام، واازي االعتم
اهللا، وهذا ال خيرج عن كلية اإلميان ولكن يعذب صاحبه بقدر ما أشرك مع اهللا 

 .األسباب
يَا أَيـَها  ����: حقيقة اإلميان أن نتيقن على ذات اهللا وال نتأثر إال به، واهللا أمر نبيه     

ثـُر  ْر  *ُقْم فَأَنِذْر  *اْلُمدَك َفَكبـَوَرب*  ْجَز فَاْهُجْر * ْر َوثَِياَبَك َفَطهَوَال  *َوالر
فقدم لفظة ربك على التكبري وهذا يفيد ،  )٢(				َوِلَربَك َفاْصِربْ  *َمتُْنن َتْسَتْكِثُر 

 .احلصر، أي ال تكرب غري ربك
معية اهللا بالصفات اإلميانية الصرب والتقوى واإلحسان، وهذا هو زبدة اإلميان،     

 أن ال نعتمد على غري اهللا، وال رجاء بغري اهللا، وال وأنا أقول إن اإلميان بذات اهللا
استعانة بغري اهللا، وال نستعني إال باهللا، وال نعبد إال اهللا، وال نسجد لغري اهللا، وال 
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نركع لألصنام وال نقوم لغري اهللا، فإذا أخرجنا من قلوبنا اخلوف من غري اهللا، والرجاء 
 .)١( من غري اهللا، بعد ذلك تأتينا نصرة اهللا

 : )رحمه اهللا(زين العابدينمفتي ويقول الشيخ 
عرفنا أن حممدًا ومجيع األنبياء ركزوا جهدهم على تعليم األمة، وصربوا وأخذوا     

 أضعاف مدة تعليمهم يف اإلميان على تعليم األعمال فما هو اإلميان؟
قلبه متعلق اإلميان هو ال إله إال اهللا، وهذا نفي وإثبات، فاإلنسان إذا كان     

باألسباب والقوة، وقوة السالح، وقوة األشياء املادية، وقوة امللك واملال، وجيد قلبه 
 متأثرًا باألحجار سواء أحجار اجلاهلية، أو األحجار اإللكرتونية، فكلها أحجار،

فإذا رأى اإلنسان ذلك، جيتهد وخيرج من هذه الشركيات، حىت يكون قلبه متعلق 
يفعل وال يستعني بأحد، والصمد الذي يفعل وال حيتاج إىل باهللا األحد، الذي 

 .شيء
قوم مثود كانوا أساتذة العامل يف البناء، واهللا أخرج هلم ناقة من اجلبل، ويروى أا      

كانت حامل ووضعت محلها، كل ذلك ليعلم اهللا خلقه بأين أنا اخلالق، أخلق الولد 
أب، وآدم من غري أب وأم، كل ذلك  بدون أب، والناقة من اجلبل، وعيسى من غري

لبيان قدرة اهللا، ألن اإلنسان كثريًا ما يربط بني األسباب، ويعتقد أن فيها النفع 
رج من قلوبنا االعتماد على غري اهللا، فاهللا إذا خنوالضر، فهذا معىن ال إله إال اهللا، 

َعْن بن عباس ، فالشاء خيلق العزة مع قلة العدد، تلك اإلرادة اليت علمها رسول اهللا 
ُغَالُم  يَا : اْبِن َعباٍس قَاَل ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم يـَْوًما فـََقالَ 

ِإين أَُعلُمَك َكِلَماٍت اْحَفْظ اللَه َحيَْفْظَك اْحَفْظ اللَه جتَِْدُه ُجتَاَهَك ِإَذا َسأَْلَت 
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ِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن بِاللِه َواْعَلْم َأن اْألُمَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن فَاْسَأْل اللَه وَ 
َفُعوَك ِإال ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللُه َلَك َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن  َفُعوَك ِبَشْيٍء ملَْ يـَنـْ يـَنـْ

ٍء َقْد َكَتَبُه اللُه َعَلْيَك رُِفَعْت اْألَْقَالُم َوَجفْت َيُضروَك ِبَشْيٍء ملَْ َيُضروَك ِإال ِبَشيْ 
   .حديث حسن صحيح: الرتمذي وقالرواه  "الصُحفُ 

ويف رواية غري الرتمذي، َعِن اْبِن َعباٍس أَنُه قَاَل ُكْنُت َرِديَف النِيب َصلى اللهُ      
 " أَْو يَا ُغَليُم َأَال أَُعلُمَك َكِلَماٍت يـَنـَْفُعَك اللُه ِِن يَا ُغَالُم  :"َعَلْيِه َوَسلَم فـََقال

اْحَفْظ اللَه َحيَْفْظَك اْحَفْظ اللَه جتَِْدُه أََماَمَك تـََعرْف إِلَْيِه ِيف : فـََقالَ  ،بـََلى :فـَُقْلتُ 
 ِة َوِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل الل دَخاِء يـَْعرِْفَك ِيف الشِه َقْد الرَه َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن بِالل

َفُعوَك ِبَشْيٍء ملَْ  يًعا أَرَاُدوا َأْن يـَنـْ َجف اْلَقَلُم ِمبَا ُهَو َكاِئٌن فـََلْو َأن اْخلَْلَق ُكلُهْم مجَِ
َشْيٍء ملَْ َيْكتُْبُه اللُه َيْكتُْبُه اللُه َعَلْيَك ملَْ يـَْقِدُروا َعَلْيِه َوِإْن أَرَاُدوا َأْن َيُضروَك بِ 

رًا َكِثريًا َوَأن النْصَر  َعَلْيَك ملَْ يـَْقِدُروا َعَلْيِه َواْعَلْم َأن ِيف الصْربِ َعَلى َما َتْكرَُه َخيـْ
 . َمَع الصْربِ َوَأن اْلَفرََج َمَع اْلَكْرِب َوَأن َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا

  .إلرادة هو اهللاهو اهللا صاحب ا :اخلالق    
فإذا خلي قلب اإلنسان من كل املخلوقات فعند ذلك يأيت اليقني، فيجد قلبه     

 .متقبًال اليقني
اإلميان بأمساء اهللا وصفاته، اإلميان بأن اهللا هو  ياملادة األوىل يف مدرسة النيب ه     

ه الصفات النافع والضار، هو الذي يضل وينفع ومينع ويهدي، وإذا صلح اليقني ذ
 .)١(. هـ. أ" يصبح عنده حقيقة اإلميان بأمساء اهللا وصفاته
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 : تاللاأحمد  الشيخ ويقول
املؤمن ال يرتك أمر اهللا، وال يسأل إال اهللا، وال يرجو إال اهللا، فرعون اجتهد حىت     

ال يأيت موسى، وكان يقتل األطفال، ولكن اهللا إذا أراد أن حيفظ اإلنسان فمن 
-ضره؟ وكذلك الذي يريد اهللا له احلياة فمن يستطيع أن مييته؟ فاهللا يستطيع أن ي
 .يبني هذا حىت يقوي اإلميان يف قلوب الناس إىل يوم القيامة -سبحانه وتعاىل

جميع األنبياء ونبينا دعوا إىل اإلميان والعمل، ففالح اإلنسان بال إله إال اهللا ف    
خيرج من بيته ويتحمل الشدائد حىت فاإلنسان  جزأينحممد رسول اهللا، فهي من 

خيرج من قلبه مجيع األشياء، ويدخل اليقني على اهللا، ال يكون يف قلوبنا أي يقني 
على غري اهللا، سواء الشمس والقمر واملالئكة وجربيل، هكذا يأيت يف قلوبنا اليقني 
 .اخلالص، فاهللا خالق بدون معونة أحد، يستطيع بقدرته أن يفعل كل شيء بقدرته

إذا أتى اإلميان يف قلوبنا، كيف أن اهللا هو الرازق، هو املانع، كيف نؤمن بصفات 
 .)١( .هـ. أ" اهللا وأمساءه، هو رب العاملني هو ذو القوة املتني

 : )٢(ويقول الشيخ عبد الوهاب

أول ما اجتهد عليه األنبياء هو اإلميان، من األشياء إىل رب األشياء، وكانوا     
ال إله إال اهللا تفلحوا، فالحكم بيد اهللا وقوتكم بيد اهللا، وكل شيء من يقولون قولوا 
الروح من اهللا، احلياة من اهللا،  )٣(				     َخَزاِئُن السَماَواِت َواْألَْرضِ  َولِلهِ  ����:خزائن اهللا

املوت من اهللا، وكل شيء حمتاج إىل أمر اهللا، وال يستطيع اإلنسان أن يستعمل أي 
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، اهللا أعطى النور للشمس، ولكن الشمس ال متشي بأمرها بل حاجة إال بأمر اهللا
بأمر اهللا، واهللا قادر على كل شيء هو األحد، هو الصمد، ومعىن الصمد الذي ال 
حيتاج إىل شيء، وهلذا املقصد جنتهد حىت ندخل يف قلوب الناس االعتماد على اهللا، 

ر قدرة اهللا ألن عقلنا فنتحرك للعامل حىت نبني هلم ذلك، حنن ال نستطيع أن حنص
 .)١( .هـ. أ "حمصور

 : )٢(ويقول الشيخ جمشيد

نَساَن َلِفي ُخْسٍر  *َواْلَعْصِر  ����:قال تعاىل      َوَعِمُلوا  ِإال الِذيَن آَمُنوا *ِإن اْإلِ
 )٣(				 الصاحلَِاِت َوتـََواَصْوا بِاحلَْق َوتـََواَصْوا بِالصْربِ 

قسم إن للتأكيد، واجلملة االمسية هنا للتأكيد، فأتى اهللا بكل الواو لل} َواْلَعْصرِ {  
ِإن {  أي الدهر أو وقت العصر} َواْلَعْصرِ {  :هذه التأكيدات، قال تعاىل

نَساَن  نَساَن َلِفي ُخْسٍر {  أي مجيع الناس}اْإلِ  ِإال الِذيَن آَمُنوا{  }ِإن اْإلِ
لإلميان ثالثة جهود، }بِاحلَْق َوتـََواَصْوا بِالصْربِ  َوَعِمُلوا الصاحلَِاِت َوتـََواَصْوا

 .التصديق باجلنان، والعمل باألركان، وإقرار اللسان
 : ويقول الشيخ ظهير

اليقني الصحيح هو أن يعلم اإلنسان أنه حمتاج إىل أمر اهللا، كذلك األشياء يف      
 وهذا هو مفهوم ال إله إال نفعها وضرها حمتاجة إىل أمر اهللا، هذا هو اليقني الصاحل
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اهللا، أي سوى اهللا ال يضر وال ينفع، إمنا النفع والضر هو من اهللا جل جالله هذا 
 .)١(.هـ. أ" هو اليقني الصاحل

 ):حفظه اهللا ( ويقول  الشيخ األنصاري 
اخلــوف  واإلميــان الــذي يتحصــل بغــري التضــحيات يكــون ضــعيفاً جــداً وخيالطــه     

علــى   وال ميكــن هلــذا اإلميــان أن يعلــم صــاحبه االعتمــاد والتوكــلوالرعــب مــن غــري اهللا
إىل  ذات اهللا وحــده يف أداء الــدعوة فمــرة تــراه يتوجــه إىل امللــك ومــرة إىل املــال وتــارة
 رأىالقـوم والعشـرية وأخـرى إىل احلكومـات والـوزارات فيبقـى دائمـاً متذبـذب، وكلمـا 

ملدد والعون من غري اهللا كيف يتمكن وصاحب الدعوة يرجو ويأمل ا. شيئاً توجه إليه
أن يوجـــه النـــاس إىل ذات اهللا تعـــاىل؟ هلـــذا فالصـــحابة الكـــرام رضـــي اهللا عـــنهم  مـــن

تعلــيمهم هــذا كــانوا يتحملــون  الــدعوة إىل أثنــاء  ����  تعلمــوا مــن الرســول أمجعــني
 .)٢(املصائب والشدائد اليت تالقيهم

عنـا ويكـون معنـا ،  ���� يرضى اهللا هذه الدنيا إىل أن يفليس لنا مقصد  :ويقول أيضا
ْل ِإن َصـالِيت َوُنُســِكي َوَحمْيَـاَي َوَممَــاِيت قُــ ����  ���� لـذا جنتهـد حــىت يتعلـق القلــب بـاهللا

واحـد وهـو  مقصـدها.. املمـات.. احليـاة.. الصـيام.. الصـالة )٣( ���� لِلِه َرب اْلَعاَلِمنيَ 
 .  ���� رضاء اهللا

مجيــــع  يفويثــــق بــــه، وال يتوجــــه  ���� اهللاأن ينقطــــع القلــــب عــــن غــــري  هــــي: والعبوديــــة
 . ���� األحوال إال إىل اهللا
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 بـاب، إال إىل بـاب اهللا أيفـال يتوجـه إىل ، ���� فعندما يكون القلب مملوًء بعظمـة اهللا

 . به وتعظمهلهينا عن غريه، وتأهله القلوب وحتُ ما يُ  :ـــهاإللو..  ال إله إال اهللا .. ����
 ماذا يقول الكفار ؟

ـَـــَة ِإَهلــــاً َواِحــــداً ِإن َهــــَذا َلَشــــْيٌء ُعَجــــابٌ أَ  ���� :يقولــــون     ــــَل اْآلِهل فــــدعوة  )١(����َجَع
 وأن خيــرج منــه غــري اهللا ،���� وعظمــة اهللا ���� القلــب حمبــة اهللا يفأن يــدخل .. األنبيــاء

  .مائًال إىل اهللا عن غريه )٢( ����َحِنيفاً ُمْسِلماً  ���� :فيصونوا القلب عن اخلالئق ائياً، ����
أعطانـــا  ���� أم لغـــريه ؟ اهللا ���� كيـــف يعلـــم أنـــه هللا.. صـــعب يءشـــولكـــن هـــذا ال     
حنـن .. وذا امليزان يفهم اإلنسان هل قلبه مشـغول بـاهللا أم بغـريه" التضحية " امليزان 

ــــذبح البقــــرة والشــــاة ــــا أن التضــــحية ب ولكــــن التضــــحية أن تكــــون مســــتعد أن .. فهمن
القـرآن  يف ���� بينه اهللاوليتضح األمر أبني ما  ���� تضحى مبالك ونفسك من أجل اهللا

إىل قبيلتـــــه وقومـــــه أم إىل  ���� هــــل مييـــــل إبــــراهيم.. ���� الكــــرمي عـــــن ســــيدنا إبـــــراهيم
  .املالئكة؟

 : أتى بشيئني ����ملا أخذوه وأمجعوا أن يلقوه يف النار، ومجعوا احلطب ودبروا فاهللا 
حىت  ���� إلبراهيم خمالف.. القوم والقبيلة واحلكومة والكون كله: الظاهريالنظام 
 . والده

نـــزل و .. املالئكـــة فنزلـــت ���� نظـــام الســـماء موافقـــاً لســـيدنا إبـــراهيم :الغيبـــيوالنظـــام  

 ،النصرة ����اخل وعرضوا على إبراهيم .. ملك املياة و .. ملك الرياح و ..  ���� جربيل

                                                           

 .4٥ية��– ّص سورة�) ١(

 .٦٧ 4ية – آل�عمرانسورة�) ٢(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

َحْسـبُـَنا  ���� :���� اهللا مـن املوافقـة أو املخالفـة بـل قلبـه يتوجـه إىل ���� فلم يتأثر إبـراهيم
ـــمَ  القلـــب أن هـــذه األشـــياء الظاهريـــة ليســـت  يفاليقـــني دخـــل  )١( ����اْلوَِكيـــلُ  اللـــُه َونِْع

ومــا توجــه إىل قومــه ولكــن .. حالــة اضــطرارية ولكــن مــا توجــه إىل املالئكــة يف.. شــئ
 .  ���� توجه إىل اهللا

وـذه القصـة ، قلبـه حقيقـة اإلميـان يفإال مـن كـان ، وال يستطيع أن يقول هـذا القـول
 . )٢(كل مكان  يفمعكم  ؛ جتدونينن ذا الطريقخيربنا لو تقومو  ���� اهللا

 :الصفات األسماء توحيدوفي 

 :)حفظه اهللا(يقول الشيخ زين العابدين 
وكيف علم النيب أصحابه اإلميان جبزئية ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، وهذه      

ته، ليست كلمة باللسان فقط بل يقني خالص ال خدعة فيه، يكون يقيناً واحداً بذا
 .واحداً بصفاته، منه تنزل األحكام وإليه تصعد األعمال

املادة األوىل يف مدرسة النيب هو اإلميان بأمساء اهللا وصفاته، اإلميان بأن اهللا هو     
النافع، هو الضار، هو الذي يضل ومينع ويهدي، وإذا صلح يقني اإلنسان ذه 

اته، وهو يف سائر أعماله يكون الصفات يصبح عنده حقيقة اإلميان بأمساء اهللا وصف
خملصًا هللا، هذا اإلنسان الذي آمن بأمساء اهللا وصفاته، يعلم أن اهللا معه يسمعه 
ويراه فإذا صلى اإلنسان ومل يؤمن بأمساء اهللا وصفاته، فصالته تكون ضعيفة وغري 
صحيحة، كذلك اإلنسان إذا ترسخ يف قلبه أمساء اهللا وصفاته، فيكون مراقب اهللا، 

                                                           

 .١٧٣ 4ية�– آل�عمرانسورة��)١(

 .ا>رجع�السابق) ٢(
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ماله خالصة وهو غري حمتاج إىل أن يتلفظ بنيته، ألن هذه النية رسخت يف قلب أع
 .من رسخ يف قلبه األمساء والصفات

نستطيع أن حنلف باهللا، ال سعادة لنا إال باإلميان، وأن اإلميان والعمل الصاحل     
 .هو الذي ينقصنا، وال تنقصنا األسباب، ونستحضر أمساء اهللا وصفاته

لَْيَس  ( صفاته ومن صفاته السمع، وحنن نسمع ولكن مسع اهللا يليق به اهللا له    
ولكن  وكذلك له البصر، وحنن لنا البصر،  )١( ����َوُهَو السِميُع الَبِصريُ  َكِمْثِلِه َشْيءٌ 

ومن صفاته   )٢( ����َوُهَو السِميُع الَبِصريُ  لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ ( بصر اهللا ليس كبصرنا
 .)٣(هـ . أ" ءالعدل واإلعطا

 
 
 
 
 
 
 

������������������������ 
 

                                                           

 .١١ 4ية�–سورة�الشورى��)١(

 .١١ 4ية�–سورة�الشورى��)٢(

وم�²ـاج�جماعـة�التبليـغ��ـي�ذلـك�للشـيخ�خالـد�_ وجوب�الدعوة�إVي�الكتاب�والسنة�بفهم�سلف��مـة�) ٣(

 .عبد�الرحمن
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����))(( 
�الجaلة : اسم علم للذات املقدسة ذات الباري جل وعال ومعناه " اهللا : "  لفظ

 . املعبود حبق 
 . إنه اسم جامد ال يعرف له يف كالم العرب اشتقاق: وقيل
 . إالهة .. يأله .. إنه مشتق أله: وقيل

 . تكأي عباد" ويذرك وإال هتك : " وقرأ ابن عباس
 . مشتق من أله، إذا حتري، ألنه تعايل حيُري يف الفكر يف حقائق صفاته: وقيل
مشتق من أهلت إىل فالن ، أي سكنت إليه فالعقول ال تسكن إال إىل ذكره : وقيل

 . سبحانه وتعايل و األرواح ال تفرح إال مبعرفته ، ألنه الكامل علي اإلطالق دون غريه 
أن العباد موهلون ، مولوعون  : لفصيل إذا أولع بأمه ، واملعين ا" أله " اإلله من : وقيل 

بالتضرع إليه يف كل األحوال ، فتجد إذا وقع يف بالء عظيم وآفة قوية ، فهناك ينسي كل 
يارب، فإذا ختلص عن ذلك البالء ، وعاد .. شيء إال اهللا تعايل ، فيقول بلسانه يارب
لك اخلالص إىل األسباب الضعيفة واألحوال إىل منزل اآلالء والنعماء ، أخذ يضيف ذ

اخلسيسة إال من رحم ريب ، واحملسن يف الظاهر هو اهللا أو غريه ، وغريه ال حيسن إال إذا 
 . خلق اهللا يف قلبه اإلحسان ، فاهللا هو احملسن يف احلقيقة 

 مستلزم جلميع معاين األمساء احلسىن دال عليها باإلمجال  : واسم اهللا
.. وخضوعاً .. ودا تأهله اخلالئق حمبه وتعظيماً دال علي كونه مألوها معب: واسم اهللا

 . وفزعاً إليه يف احلوائج والنوائب
 . وال سبيل للعباد إىل معرفته إال عن طريق عبادته.. هو املألوه املعبود: واسم اهللا
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 :  )رحمه�هللا(الحنبdي�بجقال�ابن�ر   

له وإجالال ، وحمبًة وخوفًا ورجاءًا ،  اإلله هو الذي يطاع وال يعصي هيبة     
، فمن أشرك  �وتوكال عليه ، وسؤاال منه ودعاءًا له ، وال يصلح هذا إال اهللا 

ال إله إال اهللا " خملوقا يف شيء من هذه األمور كان ذلك قدحا يف إخالصه يف قوله 
 . وكان فيه من عبودية املخلوق حبسب ما فيه من ذلك " 

الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فأهله أي أجاره "  أله "مشتق من : وقيل اإلله     
َوُهَو ُجيِْريُ َوَال ُجيَاُر �هو اري لكل اخلالئق من مجيع املضار قال تعايل  �فاهللا .. 

 .       )١( �َعَلْيِه ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ 
 .  )٢( � َعمُ َوُهَو ُيْطِعُم َوَال ُيطْ  �: "قال تعايل : وهو املطعم    
َوَما ِبُكم ّمن نـّْعَمٍة َفِمَن الّلِه ُمثّ ِإَذا َمّسُكُم الّضّر  �: قال تعايل : وهو املنعم    

 . ) ٣( �َفِإلَْيِه َجتَْأُرونَ 
 . )٤( � ُكّل ّمْن ِعنِد الّلهِ  �: قال تعايل : وهو املوجد    
هلا بالقوة والعقل ، جبار ايل قهار للعدم بالوجود والتحصيل فسبحانه وتع    

 . والتكميل ، فكان يف احلقيقة هو اهللا وال شيء سواه 

                                                           

 . 4٨٨ية��–سورة�ا>ؤمنون�) ١(

 . 4١٤ية��–رة��نعام�سو ) ٢(

 . 4٥٣ية��–سورة�النحل�) ٣(

 . 4٧٨ية��–سورة�النساء�) ٤(
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واعلم أنه تعايل هو املستحق للعبادة ألنه تعايل املنعم بكل النعم أصوهلا     
والعبادة غاية التعظيم، وغاية التعظيم ال  تعايل،وفروعها، فغاية اإلنعام صادرة منه 

 .ماإلنعاتليق إال ملن صدرت منه غاية 
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((الرب(( 
أي مربيهم بالنعم وأجلها الوحي   �احلَْْمُد لّلِه َرّب اْلَعاَلِمنيَ �: قال تعايل      

 . وإرسال الرسل 
أن يرتك عباده سدي َمهًال ال يعرفهم ما : فال يليق به "  رب العاملني" وكونه     

.. وهو رب كل شيء . ينفعهم ينفعهم يف معاشهم ومعادهم ، وما يضرهم وما 
والقادر عليه وال خيرج شيء عن ربوبيته، وكل من يف السماوات .. ورازقه.. وخالقه

 . واألرض عبد له ، يف قبضته وحتت قهره وسلطانه 
وافرتقوا بصفة اإلهلية فأهله السعداء، وأقروا له .. فاجتمع اخللق بصفة الربوبية     

ال هو الذي ال تنبغي العبادة والتوكل والرجاء واخلوف طوعا بأنه اهللا الذي ال إله إ
 . واحلب واإلنابة واإلخبات واخلشية والتوكل واخلضوع إال له

فريقا مشركني يف السعري، وفريقا موحدين يف : وهنا افرتق الناس وصاروا فريقني    
 . اجلنة
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 الرحمــــــــن
فإن رمحته متنع إمهال عباده، وعدم تعريفهم  )١( �يمِ الّرْمحـَِن الّرحِ �: قال تعايل    

 . مبا ينالون به غاية كماهلم 
 :الرمحـن  

متضمن إرسال الرسل، وإنزال : حقه عرف أنه" الرمحن " فمن أعطي اسم     
الكتب، أعظم من تضمنه إنزال الغيث، وإثبات الكأل، أو إخراج احلب، فاقتضاء 

وب واألرواح، أعظم من اقتضائها ملا حتصل به حياة الرمحة ملا حتصل به حياة القل
 .     األبدان واألشباح

 :الرحيـم
ليه منهم له، والربوبية منه هي السبب الذي بني اهللا وبني عباده ، فالتأ: والرمحة    
وأنزل عليهم ،، والرمحة سبب واصل بينه وبني عباده ا أرسل إليهم الرسلهلم

 .، وا عافاهم وأنعم عليهمكنهم دار ثوابه، وا رزقهمأس ، وا هداهم واالكتب
أخص .. وصفات اإلحسان، واجلود، والرب، واحلنان، واملنة، والرأفة، واللطف    
 . الذي الرمحة وصفه: "الرمحن " باسم 
 . )٢(� وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنَني َرِحيما �: الراحم بعباده وهلذا يقول اهللا تعايل: الرحيم    
ومل جييء رمحان بعباده، وال رمحان  )٣( � ِإنُّه ِِْم َرُءوٌف ّرِحيم �وقال تعايل      

 . علي وزن فعالن من سعه هذا الوصف باملؤمنني مع ما يف اسم الرمحن الذي هو

                                                           

 . 4٣ية��–سورة�الفاتحة�) ١(

 . 4٤٣ية��–سورة��حزاب�) ٢(

 .4١١٧ية��–سورة�التوبة�) ٣(
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غضبان ملن امتلئ غضباً، وندمان وحريان وسكران ملن أمتلئ بذلك، : فيقولون    
وهلذا يقرن استواءه علي العرش ذا االسم كثري قال فبناء فعالن للسعة والشمول، 

َعَلى اْلَعْرِش  ُمثّ اْستَـَوىَ �وقال تعايل.  )١("  �الّرْمحَـَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوىَ �تعايل
فاستوي علي عرشه باسم الرمحن ألن العرش حميط  )٢(�الّرْمحَـَُن فَاْسأَْلِبِه َخِبرياً 

َوَرْمحَِيت  �ن حميطة باخللق واسعة هلم كما قال تعايلباملخلوقات وقد وسعها ، والرمح
 .فاستوي علي أوسع خملوقاته بأوسع صفاته  )٣( �َوِسَعْت ُكّل َشْيءٍ 

 .   وبينه وبينهم سبب الرمحة.. فبني اخللق وبني اهللا سبب العبودية    
وائه علي كاقرتان است" الرمحن الرحيم . رب العاملني " واقرتان ربوبيته برمحته     

دليل علي مشول ربوبيته وسعتها فكل  � الّرْمحَـَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَـَوى �عرشه برمحته
 . شيء مشمول بربوبيته ورمحته 

حممود : يدل علي أنه �َمـَِلِك يـَْوِم الّدينِ  الّرْمحـَِن الّرِحيمِ  احلَْْمُد لّلِه َرّب اْلَعاَلِمنيَ  � 
 ) رب حممود (  مود يف ربوبيتهحم) .. إله حممود( يف إلوهيته 

ومثال ) ملك حممود (حممود يف ملكه ) .. رمحان حممود(حممود يف رمحانيته     
واهللا قدير واهللا  �..  �واهللا عليم حكيم �.. �واهللا غين محيد �ذلك قوله تعايل 

 .  �واهللا عليم حليم  �.. � غفور رحيم

                                                           

 . 4٥ية��–سورة�طه�) ١(

 . 4٥٩ية��–سورة�الفرقان�) ٢(

 . 4١٥٦ية��–سورة��عراف�) ٣(
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قرتان غناه حبمده كمال، وعلمه  وا.. فالغين صفة كمال واحلمد صفه كمال     
ومغفرته   كمال،وقدرته   كمال،واقرتان العلم باحلكمة   كمال،وحكمتـه   كمال،
  .كمالواقرتان قدرته مبغفرته   كمال،
.. وعلمه كمال وحلمه كمال، واقرتان علمه حبلمه كمال، فما كل من قدر عفا    

وال كل عليم .. يماوال كل من علم يكون حل.. وال كل من عفا يعفو عن قدرة 
  .عامل
ومن .. ومن عفو إىل قدره.. من حلم إىل علم :فما قرن شيء إىل شيء أزين    

 . ومن عزة إىل رمحة .. ملك إىل محد
وقال تعايل حكاية عن عيسي عليه  � وإن ربك هلو العزيز الرحيم �قال تعايل 
 � َهلُْم فإنَك أَنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  ِإن تـَُعّذبـُْهْم فإُْم ِعَباُدَك َوِإن تـَْغِفرْ  �السالم 

أي إن غفرت هلم كان مصدر مغفرتك عن عزة، وهي كمال القدرة، وعن . ) ١(
  )٢(.حكمة وهي كمال العلم

 
 
 
 

������������������������ 
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 مختارات

 من�الرد�عdى�ا>aحدة

 عن وجود الصانع ؟ : ) رمحة اهللا( ئل االمام الشافعى سُ _ 
 ،)يعىن احلرير (  يسماإلبر فتخرج منها ، لها دودة القزتأك، ورقة التوت: فقال    

وتأكلها ، فتخرج منها البعر، كلها الشاهأوت، فتخرج منها العسل، وتأكلها النحلة
 .فينعقد ىف نوافحها املسك) ١(الظباء 

 ): رمحه اهللا( الدهرية وأبو حنيفة النعمان 
، وكانوا من الدهرية هليدخل بعض الناس على أىب حنيفة النعمان رمحة اهللا ع    

نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإال الدْهُر  �: الذين يقولون  َوقَاُلوا َما ِهَي ِإال َحَياتـَُنا الد
 . )٢( �َوَما َهلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإال َيظُنونَ 

ينما هو بن الفرصة ليقتلوه فوكانوا ينتهزو ، الدهرية على يفاً سوكان أبو حنيفة      
، عن مسألة أجيبوين: هلم فقال، بقتله اومهو ، قاعد ىف جملسه هجموا عليه بسيوفهم

 إين: رجل قال لكم يف، ما تقولون: فقال هلم، هات: له فقالوا، مث افعلوا ما شئتم
مواج جلة البحر األ يفقد احتوا ، ثقالباأل مملوءةمحال يت سفينة مشحونة باألأر 
وال  ،وهى من بينها جترى مستوية ليس هلا مالح جيريها، تالطمة والرياح خمتلفةامل

 ...!!ال يقبله العقل  شيءهذا  ،ال: العقل ؟ قالوا يفهل جيوز ذلك ، متعهد يدفعها

                                                           

 . الغزال) ١(

 .4٢٤ية��–سورة�الجاثـية�) ٢(
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البحر  يفإذا مل جيز ىف العقل سفينة جترى ! يا سبحان اهللا : فقال أبو حنيفة    
فكيف جيوز قيام هذه الدنيا على اختالف ، جيريهامستوية من غري مالح وال متعهد 

 كنافها من غري صانع وحافظ ؟أطرافها وتباين أعماهلا وسعة أحواهلا وتغري أ
 .بوااصدقت وأغمدوا سيوفهم وت: وقالوا، فبكوا مجيعا 

  .ل عن وجود الصانع ؟ئمرة أخرى سُ و _ 
ذكر فدل على الكون نثى فيريد األيو ، نثىأفيكون ، ن الوالد يريد الذكرإ: فقال
 .الصانع
 :مام أمحد بن حبنل على وجود الصانع وبرهن اإل_ 
وباطنها  ، ظاهرها كالفضة املذابة، ال فرجة فيها، قلعة حصينة ملسا: فقال    

 .القلعة حيوان مسيع بصري وخرج من، مث انشقت اجلدران، بريزكالذهب اإل
 ،فراخ( ما خيرج منها  هواحليوان و ) ( ة ـالبيض هيالقلعة ( بد من الفاعل  فال    
 .)اخل ... بط
 عن ذلك ؟  -رمحة اهللا عليه  -مالكاً وسأل هارون الرشيد _ 
وصدق ، وتفاوت اللغات، وتردد النغمات، صواتانظر إىل اختالف األ: فقال    
َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتالُف  �حيث يقول �اهللا 
 ) .١( �ِتُكْم َوأَْلَواِنُكْم ِإن ِيف َذِلَك آلياٍت لِْلَعاِلِمنيَ أَْلِسنَ 
  :نكروا الصانع عند جعفر الصادقأبعض الزنادقة : نأروى ـوي_ 
  هل ركبت البحر ؟ :جعفر فقال    
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فتعلقت ، وغرقت املالحني، نعم هاجت يوما الرياح اهلائلة فكسرت السفن: قال    
، مواجنا مدفوع ىف تالطم األأفإذا  ، هب عىن ذلك اللوحمث ذ، لواحهاأنا ببعض أ

 . حىت دفعت إىل الساحل
مث على اللوح  ،قد كان اعتقادك من قبل على السفينة واملالح: فقال جعفر     
أم كنت  للهالك،سلمت نفسك أشياء عنك هل فلما ذهبت هذه األ ينجيك،حىت 

 ترجو السالمة بعد ؟ 
 .فسكت الرجل. ممن كنت ترجوها ؟: قال جعفر. ةبل رجوت السالم: قال     
أجناك  الذيكنت ترجوه وهو   الذيعاله هو  يفن الصانع جل إ: فقال جعفر     

 .سلم الرجل على يده أف، من الغرق 
 االمام على بن أىب طالب كرم اهللا وجهه مبا عرفت ربك ؟  لَ ئِ وسُ _ 
 . ما عرفت رىب، ولوال رىب  بريب،عرفت رىب : فقال    
 مبا عرفت ربك ؟ : وقيل لطبيب_ 
 .مسكأوملني ، طلق أهليج جمفف بإ: فقال     
والعسل ، اآلخر تلسعبو ، بأحد أطرافها تعسل ،بالنحلةعرفته  :وقال آخر   

 .مقلوب اللسع 
هل رأيت اهللا ربك  :نيزين العابدين بن احلسعلى حملمد بن : أعرايبوقال _ 

 حني عبدته ؟
بصار مبشاهدة مل تره األ: ، قال؟ يته أره، قال كيف ر أمن مل مل أكن أعبد  :قال

ته القلوب حبقيقة اإلميان، ال يدرك باحلواس، وال يشبه بالناس، أالعيان، لكن ر 
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ال هو إله إ القضيات ذلك اهللا ال يف رمعروف باآليات، منعوت بالعالمات، ال جيو 
 .رب األرض والسموات 

 . عل رسالتهاهللا أعلم حيث جي: األعرايبفقال 
 عن الدليل ؟  :ىباسئل أعر وّ _ 
فسماء ذات ، تدل على املسري.. وآثار األقدام ، لبعري ا تدل على.. البعرة: فقال

 .أال يدل ذلك على اللطيف اخلبري.. وحبار ذات أمواج.. وأرض ذات فجاج.. براجأ
 � فاهللا، آمن باهللا ورسوله بفطرته السليمة  :يادىوهذا قس بن ساعدة األ_ 

 .فطر النفوس على معرفته وحمبته 
  ����ياد على رسول اهللا إملا قدم وفد : قال )رضي اهللا عنهما(فعن ابن عباس     

كلنا نعرفه يا : يادى ؟ قالواأيكم يعرف قس بن ساعدة األ ����قال  هلم رسول اهللا 
رحم : ����قال رسول اهللا !  ����مات يا رسول اهللا : ما فعل ؟ قالوا: قال! رسول اهللا 

ليه بسوق عكاظ ىف الشهر احلرام على إأنظر  وكأينما أنساه ! اهللا قس بن ساعدة 
 :وهو يقول  ةمجل أورق  أمحر وهو خيطب الناس ويتكلم بكالم عليه حالو 

ومن مات ، من عاش مات، عواو ، واحفظوا، وامسعوا، اجتمعوا : أيها الناس    
وجنوم ، وحبار تزخر، اج بر أومساء ذات ، ليل داج ، وكل ما هو آت آت ، فات 
، وبر وآثام ، وضوء وظالم ، وذاهب وآت، هات أمباء و آو ، ومطر ونبات، تزهر 

مهاد ،  األرض لعرباً  يفن إو ،  السماء خلرباً يف ن ، إومطعم ومشرب ، ولباس ومركب
حقا لئن كان  أقسم قس قسماً ، وحبور ال تغور، وجنوم متور، وسقف مرفوع، موضوع

 الذيليه من دينكم إديان حب األأهللا دينا هو  نإ،  يكون سخطاً ل ضاً ر األرض  يف
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، أم فأقامواهناك  باإلقامةرى الناس يذهبون وال يرجعون، أرضوا أىل اأنتم عليه، م
  .تركوا هناك فناموا ؟

 إليهحب أهللا على األرض دين هو ، ما مث فيهإال  براً  أقسم قس قسماً : مث قال    
، وويل ملن أدركه ففارقه، طوىب ملن أدركه فاتبعه، أوانهدرككم وأ، بانهأمن دين أظلكم 

 :لأنشأ يقو مث 
 
 
 
 
 
 

خلقها فسواها،  الذيهو  ..إن للسماء إهلًا عظيم الشأن: كان يقولو     
، وأضاء ارها ، وأظلم ليلها ، املنري والشمس أشرقها وبالقمر ، وبالكواكب زينها 
 .وذكر احلديث 

 :ومن النكت اليت وقعت بصصد هذا املوضوع_ 
وقف معلم يقول لطالب السنة السادسة ، االبتدائيةرس ادإحدى امل يف     

، نعم: قالوا. أترون اللوح؟ ،فإذن أنا موجود: قال، نعم: قالوا. ؟أترونين: االبتدائية
 . فاهللا إذن غري موجود: قال، ال: ؟ قالوا أترون اهللا: مث قال، فاللوح إذن موجود: لقا

                                                           

  .نى�ص�íانعيم�� �دsئل�النبوة��بى) ١(

 ائرـــــــــــــمن القرون لنا بص ولنيألني اــــــــــىف الذاهب
 مصادر له للموت ليس ورداً ـــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــملا رأي
 كابرصاغر واألألمتضى ا وهاـــــــــــــــــــــحن قوميورأيت 
 غابر نيـــــــــــــــــــــــــــوال من الباق إيل املاضيع ـــــــــــــال يرج

 )١(حيث صار القوم صائر  الةـــــــــــــــــــىن ال حمأيقنت أ
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فعقل : قال. ال: قالوا: أترون عقل األستاذ: لفوقف أحد الطالب األذكياء؛ وقا    
 .فاألستاذ جمنون .األستاذ إذن غري موجود

ألف دليل على وجود أن فالناً من العلماء قد فرغ الليلة من إقامة : قيل ألعرابيةو _ 
أما هي فاألمر عندها ال حيتاج إىل . ألن يف نفسه ألف شبهة: اهللا تعاىل؛ فقالت

 .إثبات
احلالق  يلإحتكى قصة اخلالق والزبون؛ وفيها أن رجًال ذهب  اليتومن الطرائف  _

 . لكي حيلق له شعر رأسه ويهذب له حليته
رجل ، حىت بدأ باحلديث معه يف وما أن بدأ احلالق عمله يف حلق رأس هذا ال     

 . أنا ال أؤمن بوجود اهللا: قال احلالق ،أن بدأ احلديث حول وجود اهللا إىلأمور كثرية 
الشارع  إىلحسنا، جمرد أن تنزل : قال احلالق.ملاذا تقول ذلك ؟: قال الزبون    

  .لتدرك بأن اهللا غري موجود، قل يل، إذا كان اهللا موجودا هل ترى أناسا مرضى؟
 .املشردين ؟ األطفالعداد الغفرية من وإذا كان اهللا موجودا هل ترى هذه األ    

أستطيع أن  أنا ال. واملعاناةالم طبعا إذا كان اهللا موجودا فلن ترى مثل هذه اآل
 . مورله الرحيم مبثل هذه األأتصور كيف يسمح ذلك اإل

وبعد  .حيتد النقاش ىت الفكر الزبون للحظات لكنه مل يرد على كالم احلالق ح     
فشاهد رجل طويل  ،ىل الشارعإخرج الزبون . نتهى احلالق من عمله مع الزبوناأن 

، فرجع الزبون فورا للحية، قذر املنظر، أشعث أغربشعر الرأس مثل الليف، طويل ا
هل تعلم بأنه ال يوجد حالق أبدا، قال احلالق : ىل صالون احلالقة ؛ وقال للحالقإ

  .ننا هنا وقد حلقت لك اآلأ. يف تقول ذلكك:متعجبا 
 .لو كان هناك حالقني ملا وجدت مثل هذا الرجل: قال الزبون     
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 حدث مثل هذا الذي تراه عندما ال وإمنا ،بل احلالقني موجودين: قال احلالق    
  .هلميأيت هؤالء الناس يل لكي أحلق 

فاهللا موجود ولكن حيدث ذلك  ،اهللا إىلوهذا بالضبط بالنسبة : فقال الزبون    
 .يف العامل ةالم واملعاناولذلك ترى اآل ،ليه عند حاجتهمإيذهب الناس  عندما ال

إنه ال ميكن أن تأيت : قال عامل الرياضيات مكتشف قانون اجلاذبية إسحاق نيوتن_ 
إىل حيز الوجود مباهج عامل الطبيعة الزاهرة ومنوعاا هذه بدون إرادة واجب الوجود 

 .عين به اإلله القادر قدرة مطلقة السميع البصري املكتمل الذي يسع كل شيءأ
كلما اتسع نطاق العلم ازدادت الرباهني : قال هريشل عامل الفلك اإلجنليزي _

 .الدامغة القوية على وجود خالق أزيل ال حد لقدرته وال اية
أما : وية األمريكيالكيمياء احليلوجيا و قال وولرت أوسكار لندبرج عامل الفسيو _ 

املشتغلون بالعلوم الذين يرجون اهللا فلديهم متعة كربى حيصلون عليها كلما وصلوا 
إىل كشف جديد يف ميدان من امليادين إذ إن كل كشف جديد يدعم إميام باهللا 

 .ويزيد إدراكهم وأبصارهم أليادي اهللا يف هذا الكون
إن أحدًا ال : يفى فقد قالإواى أما العامل األمريكي الفسيوجلى أندرو كون  _

يستطيع أن يثبت خطأ الفكرة اليت تقول إن اهللا موجود، كما إن أحدًا ال يستطيع 
وقد ينكر منكر وجود اهللا ، إن اهللا غري موجود. أن يثبت صحة الفكرة اليت تقول

وأحيانا يشك اإلنسان يف وجود . تعاىل ولكنه ال يستطيع أن يؤيد إنكاره بدليل
األشياء والبد يف هذه احلالة أن يستند شكه إىل أساس فكري، ولكنين مل شيء من 

أقرأ ومل أمسع يف حيايت دليال عقليا واحدا على عدم وجوده تعاىل وقد قرأت ومسعت 
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يف الوقت ذاته أدله كثرية على وجوده، كما ملست بنفسي بعض ما يرتكه اإلميان من 
 .د من مرارة يف نفوس امللحدينحالوة يف نفوس املؤمنني وما خيلفه اإلحلا

يبحث ىف معمله ) املتخصص ىف علم األحياء : ( وهذا العامل املادى األملاىن _ 
فبعد أن ، وحوله تالميذه يشاركونه ىف فحصه ، ها من قبل آمل يكن ر ، زهرة نادرة 

 .. اآلن عرفت اهللا  : ويقول، أخذ يصيح ، رأى عجائب الزهرة 

على  اإلماممواعظ  يف_ 


هل حتس : أنه ذكر ملك املوت فقال :وكرم اهللا وجهه 

بطن أمه  يفبل كيف يتوىف اجلنني ! ؟ حداً أأم هل تراه إذا توىف !  به إذا دخل منزال ؟
 !  ؟..، أم أجابته الروح بإذن را أيلج عليه من بعض أحشائها !؟..
 .)١(!كيف يصف إهله من ال يستطيع أن يصف خملوق مثله؟     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . كتاب�نهج�البaغة�) ١(
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 قدرة اهللا تأمل في

 
 

 : زعتموقال ابن ال
 اإللـهفيا عجبا كيـف يعصـى 

ـــــــه أيـــــــه  وفـــــــى كـــــــل شـــــــىء ل
 

 أم كيـــــــــف يجحـــــــــده الجاحـــــــــد 
 نـــــــــــه واحــــــــــــدأتـــــــــــدل علـــــــــــى 

 

 
 

������������������������ 
 
 

 

                                                           

 .  من�شعر�أبي�نواس) ١(

 كــــــــنع املليــــــــــــــــــــــإىل آثار ما ص  رــــــــتأمل يف نبات األرض وانظ
 رها كما الذهب السبيكوأزها  اتــــــــــــــــعيون من جلني شاخص

 )١(ريكــــــــــــــــــــــس له شـــيــن اهللا لأب  على قضيب الزبرجد شاهدت
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 قصيدة مع اهللا والذرة
 

 يــــــــــــــا أيهــــــــــــــا اإلنســــــــــــــان مهــــــــــــــًال واتئــــــــــــــد
 

 واشـــــــــــــــــــكر لربـــــــــــــــــــك فضـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا أوالك 
 

 كـــــــــــل العجائـــــــــــب صـــــــــــنعة العقـــــــــــل الــــــــــــذي
 

 هـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــنعة اهللا الـــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــواكا 
 

 شـــــــــــــــــيئا إذا والعقـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــدرك
 

 دراكــــــــــــــــامــــــــــــــــا اهللا لــــــــــــــــم يكتــــــــــــــــب لــــــــــــــــه اإل 
 

ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــات لع ـــــــــــــــــــاق آي ـــــــــــــــــــي اآلف  هللا ف
 

 أقلهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا إليهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــداكا 
 

 ولعــــــــــل مــــــــــا فــــــــــي الــــــــــنفس مــــــــــن آياتــــــــــه
 

 عجـــــــــــــــب عجـــــــــــــــاب لـــــــــــــــو تـــــــــــــــري عيناكـــــــــــــــا 
 

ـــــــــــدي الـــــــــــردي ـــــــــــه ي ـــــــــــب تخطفت ـــــــــــل للطبي  ق
 

ـــــــــــــا ؟  ـــــــــــــن أرداك ـــــــــــــراض م ـــــــــــــا شـــــــــــــافي األم  ي
 

ـــــــــا ـــــــــد م ـــــــــريض نجـــــــــا وعـــــــــوفي بع ـــــــــل للم  ق
 

 كــــــــــــا  ؟عجـــــــــــزت فنــــــــــــون الطـــــــــــب مــــــــــــن عافا 
 

 قــــــــــــل للصــــــــــــحيح يمــــــــــــوت ال مــــــــــــن علــــــــــــة
 

ـــــــــــــن بالمنايـــــــــــــا يـــــــــــــا صـــــــــــــحيح دهاكـــــــــــــا ؟   م
 

 قـــــــــــــل للبصـــــــــــــير وكـــــــــــــان يحـــــــــــــذر حفـــــــــــــرة
 

 فهـــــــــــــوي بهـــــــــــــا مـــــــــــــن ذا الـــــــــــــذي أهواكـــــــــــــا ؟ 
 

ــــــــين الزحــــــــام ــــــــي خطــــــــا ب ــــــــل ســــــــائل األعم  ب
 

 بـــــــــــــال اصـــــــــــــطدام مـــــــــــــن يقـــــــــــــود خطاكـــــــــــــا ؟ 
 

 قـــــــــــــل للجنـــــــــــــين يعـــــــــــــيش معـــــــــــــزوال بـــــــــــــال
 

 راع وال مرعــــــــــــــــي مــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي يرعاكــــــــــــــــا ؟ 
 

 ي وأجهـــــــــــش بالبكـــــــــــاءقـــــــــــل للوليـــــــــــد بكـــــــــــ
 

ــــــــــــــا ؟  ــــــــــــــذي أبكاك ــــــــــــــا ال ــــــــــــــوالدة م ــــــــــــــدي ال  ل
 

ــــــــــــــــث ســــــــــــــــمه ــــــــــــــــان ينف ــــــــــــــــري الثعب  وٕاذا ت
 

 فاســـــــــــــــأله مـــــــــــــــن ذا بالســـــــــــــــموم حشـــــــــــــــاكا ؟ 
 

 وأســــــــــــــــأله كيــــــــــــــــف تعــــــــــــــــيش أو تحيــــــــــــــــا
 

 وهــــــــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــــــــُم يمـــــــــــــــــــــــأل فاكـــــــــــــــــــــــا ؟ 
 

 وأســــــــــأل بطــــــــــون النحــــــــــل كيــــــــــف تقــــــــــاطرت
 

 شـــــــــــــهدًا وقــــــــــــــل للشـــــــــــــهد مــــــــــــــن حالكــــــــــــــا ؟ 
 

 بـــــــــــــل ســـــــــــــائل اللـــــــــــــبن المصـــــــــــــفي كـــــــــــــان
 

 مـــــــــــــا الـــــــــــــذي صـــــــــــــفاكا ؟ بـــــــــــــين دم وفـــــــــــــرث 
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ـــــــــــا  وٕاذا رأيـــــــــــت الحـــــــــــي يخـــــــــــرج مـــــــــــن حناي
 

ــــــــــــــــــــا ؟  ــــــــــــــــــــت فاســــــــــــــــــــأله مــــــــــــــــــــن أحياك  مي
 

 قـــــــــــل للهـــــــــــواء تحســـــــــــه األيـــــــــــدي ويخفـــــــــــي
 

 عـــــــــــــن عيـــــــــــــون النـــــــــــــاس مـــــــــــــن أخفاكـــــــــــــا ؟ 
 

ــــــــــــــد تعهــــــــــــــد ــــــــــــــات يجــــــــــــــف بع ــــــــــــــل للنب  ق
 

 ورعايــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن بالجفــــــــــــــــــاف رماكــــــــــــــــــا ؟ 
 

 وٕاذا رأيـــــــــــــــت النبــــــــــــــــت فـــــــــــــــي الصــــــــــــــــحراء
 

 يربـــــــــــــو وحـــــــــــــده فســـــــــــــأله مـــــــــــــن أرباكـــــــــــــا  ؟ 
 

 البــــــــــــــــدر يســــــــــــــــري ناشــــــــــــــــراً وٕاذا رأيــــــــــــــــت 
 

 أنـــــــــــــــــــواره فاســـــــــــــــــــأله مـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــراكا  ؟ 
 

 واســـــــــــأل شـــــــــــعاع الشـــــــــــمس يـــــــــــدنو وهـــــــــــي
 

 أبعـــــــــــد كـــــــــــل شـــــــــــيء مـــــــــــا الـــــــــــذي أدنـــــــــــاك ؟ 
 

 قــــــــــل للمريــــــــــر مــــــــــن الثمــــــــــار مــــــــــن الــــــــــذي
 

 بـــــــــــــــــالمر مـــــــــــــــــن دون الثمـــــــــــــــــار رماكـــــــــــــــــا ؟ 
 

ــــــــــــــوي ــــــــــــــت النخــــــــــــــل مشــــــــــــــقوق الن  وٕاذا رأي
 

 فاســـــــــــأله مـــــــــــن يـــــــــــا نخـــــــــــل شـــــــــــق نواكـــــــــــا ؟ 
 

 وٕاذا رأيـــــــــــــــــت النـــــــــــــــــار شـــــــــــــــــب لهيبهـــــــــــــــــا
 

 اســـــــــــــأل لهيـــــــــــــب النـــــــــــــار مـــــــــــــن أوراكـــــــــــــا  ؟ف 
 

ـــــــــــــــل األشـــــــــــــــم مناطحـــــــــــــــا ـــــــــــــــري الجب  وٕاذا ت
 

ـــــــــــم الســـــــــــحاب فاســـــــــــأله مـــــــــــن أرســـــــــــاكا ؟   قم
 

 وٕاذا تـــــــــــــــري الصـــــــــــــــخر يفجـــــــــــــــر بالميـــــــــــــــاه
 

 فســـــــــــــله مـــــــــــــن بالمـــــــــــــاء شـــــــــــــق صـــــــــــــفاكا ؟ 
 

ـــــــــــــــزالل  وٕاذا رأيـــــــــــــــت النهـــــــــــــــر بالعـــــــــــــــذب ال
 

ــــــــــــــذي أجــــــــــــــراك ؟   جــــــــــــــري فســــــــــــــله مــــــــــــــن ال
 

ــــــــــــــت البحــــــــــــــر بــــــــــــــالملح األجــــــــــــــاج  وٕاذا رأي
 

 ذي أطفــــــــــــــاك ؟طفــــــــــــــى فســــــــــــــله مــــــــــــــن الــــــــــــــ 
 

 وٕاذا رأيــــــــــــــــت الليــــــــــــــــل ينشــــــــــــــــي داجيـــــــــــــــــا
 

 فأســـأله ياليـــل مـــن يـــا ليـــل حـــاك دجاجــــك؟ 
 

ــــــــــــــت الصــــــــــــــبح ُيســــــــــــــفر ضــــــــــــــاحيا  وٕاذا رأي
 

ـــــــــا صـــــــــبح صـــــــــاغ ضـــــــــحاكا؟   فاســـــــــأله مـــــــــن ي
 

ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــب ماث ــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل العجائ  اهللا ف
 

ـــــــــــــــه يراكـــــــــــــــا  ـــــــــــــــم تكـــــــــــــــن تـــــــــــــــراه فإن  )١(إن ل
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     �� ��ــــ��  �� ��ــــ��  �� ��ــــ��  �� ��ــــ��     

!�"� �� ����  # $��%�: 
    .) ١( ���� الِذي يـََراَك ِحَني تـَُقومُ  ����:  ىلقال تعا                    
َأملَْ تـََر َأن اللَه يـَْعَلُم َما ِيف السَماَواِت َوَما ِيف األرض َما  ����: قال تعاىل و     

َيُكوُن ِمْن َجنَْوى َثالثٍَة ِإال ُهَو َراِبُعُهْم َوال َمخَْسٍة ِإال ُهَو َساِدُسُهْم َوال أَْدَىن ِمْن 
ال َأْكثـََر ِإال ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما َكانُوا ُمث يـَُنبئُـُهْم ِمبَا َعِمُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإن َذِلَك وَ 

 .) ٢( ����اللَه ِبُكل َشْيٍء َعِليمٌ 
 ) .٣( ����َأملَْ يـَْعَلْم بَِأن اللَه يـََرى ����: قال تعاىل و      
ِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فـََلما تـََوفـْيَتِين ُكْنَت وَُكْنُت َعَلْيِهْم شَ  ����: قال تعاىل و      

 ) .٤( ����أَْنَت الرِقيَب َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكل َشْيٍء َشِهيٌد 
 ) .٥( ���� ِإن اللَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا ����: قال تعاىل و      
 ) .٦( ���� يًباوََكاَن اللُه َعَلى ُكل َشْيٍء َرقِ  ����: قال تعاىل و      

 
                                                           

 . �٢١٨ية��–سورة�الشعراء�) ١(

 . �٧ية��–سورة�اMجادلة�) ٢(

 . �١٤ية��–سورة�العلق�) ٣(

)٤ (M١١٧ �ية�– ائدةسورة�ا . 

 . �١ية��– نساءسورة�ال) ٥(

 .  ٥٢ �ية�– حزابسورة�- ) ٦(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

������ # &�'��(�: 
أن  ":حسان؟ فقالعن اإل ���� ملا سأل رسول اهللا: أنه ����ىف حديث جربيل     

 . )١(" يراك  هفإن مل تكن تراه فإن، تعبد اهللا كأنك تراه 
َرب َذاَك : َقاَلِت اْلَمالَِئَكةُ : "قال � أن رسول اهللا: 
 عن أيب هريرةو     

اْرقـُُبوُه َفِإْن َعِمَلَها َفاْكُتُبوَها : ْن يـَْعَمَل َسيَئًة، َوُهَو أَْبَصُر ِبِه، فـََقالَ َعْبُدَك يُرِيُد أَ 
َا تـَرََكَها ِمْن َجراي صحيح مسلم "َلُه ِمبِْثِلَها َوِإْن تـَرََكَها فَاْكُتُبوَها َلُه َحَسَنًة، ِإمن . 

 .ابتغاء وجهي: ِمْن َجراي، أي

������ )*" : 
على ظاهره  ����دوام علم العبد وتيقنه باطالع احلق : املراقبة: قول ابن القيم ي    

 . )٢(وباطنه
ُمطلٌع على  ����فكلما َهَفت نفسه إىل املعصية، َعِلَم علم اليقني أن اهللا البصري     

 .فال يكن اهللا تعاىل أهون الناظرين إليه.. خفايا نفسه وعلى سره وجهره 
نظر اهللا تعاىل إليه، تتولد لديه مراقبة هللا يف مجيع أحواله مما فإذا تيقن العبد من    

 .جيعله يرتقي درجة عظيمة من درجات اإلميان أال وهي درجة اإلحســـان

                                                           

   ١/١٥٦ –باب�تعريف�wس�م�وwيمان��–انظر�صحيح�مسلم�شرح�النووى�) ١(

 . ٢/٦٥ مدارج السالكني)٢(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

، واملراقبة يف �علم القلب بقرب الرب : أوائل املراقبة: قال احلارث احملاسيب    
دوام علم : مراقًبا نفسها اليت تورث صاحبها وتكمل له االسم ويستحق أن يسمي

 .لًما الزًما للقلب بصفاء اليقنييف سكونك وحركتك، ع �القلب بعلم اهللا 
 ):الرقيب ( ومن أمسائه احلسىن  

+,�� # -����� : 
فعيل مبعىن فاعل وهو املوصوف باملراقبة، والرقابة تأيت مبعىن احلفظ واحلراسة      

 .واالنتظار مع احلذر والرتقب
صحيح "ُحمَمًدا ِيف َأْهِل بـَْيِتهِ اْرقـُُبوا : "قال 
أن أبا بكر : 
عمرعن ابن و      

  .احفظوه فيهم : ، أيالبخاري
ِإين َخِشيُت َأْن تـَُقوَل فـَرْقَت بـَْنيَ َبِين ِإْسَرائِيَل وَملَْ { :�وقال هارون      

 . )١(}تـَْرُقْب قـَْوِيل 
ملتحرز عن الغفلة فيه، ورقيب القوم فالرقيب املوكل حبفظ الشيء املرتصد له ا     

حارسهم، وهو الذي يشرف على مرقبة ليحرسهم، ورقيب اجليش طليعتهم، والرقيب 
 .خافه: وراقب اهللا تعاىل يف أمره، أي.. األمني 
املراقب، املطلع على أعمال العباد، الذي ال ختفى عليه : أي" الرقيب"ومعىن      

 .بر ألمور اخللق على أحسن ما يكوناملد: أيضاً " الرقيب"خافية، ويدخل يف معىن 

                                                           

 �٩٤ية�_ سورة�طه�) ١(
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ِإن اللَه َكاَن (يف تفسري قوله تعاىل ) ١/٤٧٣" (لباب التأويل"قال اخلازن يف و     
هو الذي ال يغفل عما خلق، فيلحقه : والرقيب يف صفة اهللا تعاىل ) :َعَلْيُكْم َرِقيًبا

يب عنه شيء من أمر لذي ال يغهو احلافظ ا: نقص، ويدخل عليه خلل، وقيل
وإذا كان  ، أنه يعلم السر وأخفى ) ِإن اللَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا: (، فبّني بقوله خلقه

 .انتهى " كذلك فهو جدير بأن خياف ويتقى
ناظرًا إىل قلوبكم ، مطلعًا على ما ) :٤/٢٠٩" (روح املعاين"وقال األلوسي يف     
 .انتهى " فيها
أََفَمْن ُهَو : (يف تفسري قوله تعاىل ) ١٣/١٥٠" (تحرير والتنويرال"وقال يف      

الرقيب فيشمل احلفظ : والقائم على الشيء : )َقاِئٌم َعَلى ُكل نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبتْ 
 .انتهى " واإلبقاء واإلمداد

: يف َأمساِء الّله تعاىل ) :رقب: (مادة ) ١/٤٢٤" (لسان العرب"وجاء يف      
 .انتهى " وهو احلافُظ الذي ال يَغيُب عنه شيءٌ ، الرِقيُب 
كان اهللا على  و : ) وََكاَن اللُه َعَلى ُكل َشْيٍء َرِقيًبا: ( وقال ابن جرير يف قوله     

، حفيظًا ، ال ما أحل لك، وحرم عليك، وغري ذلك من األشياء كلها: كل شيء 
 .)١(" يعزب عنه علم شيء من ذلك ، وال يؤوده حفظ ذلك كله

 ).     ٢(هو احلافظ الذي ال يغيب عما حيفظه: الرقيــب: وقال الزجاج     

                                                           

 .)٢٠/٣٠٤" (تفس���الط �ي )١(

 )٥١(-سماء�تفس���)٢(
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املطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفٍس : الرقيب: قال السعدي و     
  ).١(مبا كسبت، الذي حفظ املخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبري

!�"� �� ����  # .�/%�: 
حندر اف ،خرجت مع ابن عمر إىل مكة فعرسنا: قال ،عبد اهللا بن ديناروعن      

، نعم : أرع أنت ؟ قال: رضي اهللا عنهما له ابن عمر علينا راع من اجلبل، فقال
: قال، قل لسيدك أكلها الذئب: قال ،مملوك  إين: من الغنم ؟ قال ةشا بعين: قال

 .)٢(عتقه أاشرتاه بعد و و ، فأين اهللا مث بكى: ؟ قال ابن عمر �فأين اهللا 

وخرج أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب     


تفقد أحوال الرعية لي، ليال يتعسس،  

أمزقي البنتها : فسمع امرأة تقول ، فتأهب ليذهب إىل املسجد ، حىت قرب الفجر
ق ز وقد ى أمري املؤمنني عن امل) أخلط( ق ز مأ كيف: اللنب باملاء ، فقالت البنت 

 .يراناوال  مزقنافما يدرى أمري املؤمنني بنا إن  ميزقون،إن الناس  :ماألفقالت  ؟
 .يرانان كان أمري املؤمنني ال يرانا فرب أمري املؤمنني أ! يا أماه  :البنتفقالت 
ما يرانا إال الكواكب : فقال هلافأبت، فالة ليًال  يف امرأةأن رجال راود  :ويروى    
 ) .لقها وصانعها خا أي( فأين مكوكبها : فقالت . 

هل تبقى باب مل : فقال هلا، مرأة على نفسها وأمرها بغلق األبوابا: رجلوأكره     
 .فرتكها ومل يتعرض هلا  .. بيننا وبني اهللا الذينعم ، : تغلقينه ؟ قالت 

 .ياكمإن اهللا يراكما سرتنا اهللا و إ: فقالامرأة، ورأى بعض الصاحلني رجال يكلم     

                                                           

 . ١/٩٤٧ تيس���الكريم�الرحمن)١(

 . ٢/٥٩٧ -تاريخ�wس�م�)  ٢(
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ن نظر إبعلمك : مبا يستعان على غض البصر ؟ قال: )اهللا  ةرمح(جلنيد ا لَ ئِ وسُ     
 .ليك أسبق من نظرك إىل من تنظرهإاهللا 
 عليك مبراقبة من ال ختفى عليه خافيه : الثوريوقال سفيان     
كن : فقال له  فسأله الرجل عن املراقبة ؟، راقب اهللا يا فالن: وقال ابن املبارك    

 .�هللا أبداً كأنك ترى ا
 .القلب بقرب الرب  ماملراقبة عل: احملاسيبوقال     
باطالع احلق اهللا ، املراقبة دوام علم العبد وتيقنه ): رمحه اهللا  (وقال ابن القيم    
.. سامع لقوله ..  إليهناظر .. رقيب عليه ( أن اهللا تعاىل ـب، ره وباطنهـعلى ظاه ����

حبيث يذهله ذلك عن ، ظمة اهللا تعاىل وهى امتالء القلب من ع )مطلع على عمله 
 . تعظيم غريه

 .جوارحهحركات  يفخواطره عصمه  يفمن راقب اهللا تعاىل : وقيل    
إذا : فقال غنمه بعصاه عن مراتع اهللكة ؟ي، مىت يهش الراع: وقيل لبعضهم    
 .رقيباهللا عليه  أنعلم 
 : بياتأمحد رمحه اهللا عليه يردد هذه األ اإلماموكان     

 خلوت ولكن قل على رقيب  إذا ما خلوت الدهر يوما فال تقل
 ى عليه يغيبــــــــوال أن ما ختف    ةـــل ساعـــــــــــــــــــــــــــوال حتسنب اهللا يغف

 :يقول ابن القيم يف النونية    
 )١(ألَفْـَعاِل باَألرَْكانِ ِحِظ َكْيَف با   ...    َوْهَو الرِقيُب َعَلى اخلََواِطِر واللَوا      

                                                           

 .)٢٤٤(القصيدة�النونية�)١(
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، تعظيم ما عظم اهللا، و ما أنزل اهللا إيثار :عالمة املراقبة: املصريالنون  ذاوقال     
 .اهللاحتقري ما حقر اهللا وتصغري ما صغر 

  .)البصري .. السميع.. العليم ..احلفيظ.. الرقيب( مسائه أالتعبد ب :هيواملراقبة     
 .. � باحملافظة على حدوده وشرعه واتباعه لُسنة نبيه فعلى العبد أن يراقب ربه   

فيوقن بأن اهللا معه من فوق عرشه يتابعه يراه ويسمعه، كما ورد من حديث عبد اهللا 
يَا ُغَالُم ِإين أَُعلُمَك َكِلَماٍت، اْحَفِظ اَهللا : "أن رسول اهللا قال له 
 بن عباس 

اَهَك، إذا َسألت فاْسأل اهللا، وإذا اْستعنَت َحيَْفْظَك، اْحَفِظ اَهللا جتَِْدُه جتَُ 
 .رواه الرتمذي وصححه األلباين " فاْستعن باهللا
رحم اهللا عبدًا وقف عند مهه، فإن كان هللا مضى، وإن كان لغريه "قال احلسن 

 " .. تأخر
أال يُقَبل عمله،  وهي أن يكون قلبه وجًال .. مث تأيت مرحلة املراقبة بعد العمل     

َوالِذيَن يـُْؤتُوَن َما َآتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنـُهْم ِإَىل {قال تعاىل .. ن متام املراقبة وهذا م
ْم رَاِجُعونَ  ِ٦٠: املؤمنون[} َر [ 

 .ومن راقب اهللا يف خواطره، عصمه اهللا يف حركات جوارحه
ظا إذا جلست للناس فكن واع :يبور األىب عثمان النيس صويقول أبو حف

وال يغرنك اجتماعهم عليك فإم يراقبون ظاهرك واهللا يراقب ، لقلبك ونفسك
 .باطنك 
 وبعد  وأثناء العمل قبل العمل يراقب نفسه: على العبد أن وينبغي    

    .الفراغ من العمل
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01 ������ �2��3
: 
 .الفوز باجلنة والنجاة من النــار) ١
كما يف حديث السبعة الذين .. لدنيــا واآلخرة أن يشمله اهللا حبفظه ورعايته يف ا) ٢

ورجل ذكر اهللا خالًيا ففاضت ".. يظلهم اهللا بظله يوم ال ظل إال ظله، ومنهم 
إين أخاف اهللا، ورجل : عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال

 ]متفق عليه[" تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه
 .. الفزع األكرب يوم القيامة  األمان من) ٣
فاملراقبة ترتقي بإميان العبد إىل .. املراقبة دليٌل على كمال اإلميان وُحسن اإلسالم ) ٤

 .رواه مسلم" َأْن تـَْعُبَد اَهللا َكأَنَك تـََراُه َفِإْن ْمل َتُكْن تـََراُه َفِإنُه يـََراكَ  ":درجة اإلحسان
 .تُثمر حمبة اهللا تعاىل ورضاه  )٥
 . يرزقه اهللا تعاىل ُحسن اخلامتة) ٦

َفلما تـََوفـْيَتِين ُكْنَت { :�يف قوله تعاىل عن عيسى )الرقيب(سم ورد او     
بـُْهْم َفِإنـُهْم  شيء َشِهيٌد ِإْن تـَُعذ ِقيَب َعلْيِهْم َوأَْنَت َعلى ُكلأَْنَت الر

 .]١١٧:املائدة[ } زِيُز اَحلِكيمِعَباُدَك َوِإْن تـَْغِفْر هلُْم َفِإنَك أَْنَت العَ 
ُهَما قَالَ .. وورد يف السنة املطهرة      قَاَل َرُسوُل اللِه : َعْن اْبِن َعباٍس َرِضَي اللُه َعنـْ
َنا {  ُحتَْشُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرًال ُمث قـََرأَ " َكَما َبَدْأنَا َأوَل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليـْ
 ا َفاِعِلَني ِإنيـُْؤَخُذ ِبرَِجاٍل ِمْن َأْصَحاِيب .. } ا ُكن ُل َمْن ُيْكَسى ِإبـْرَاِهيُم ُمثفََأو

يَن : َأْصَحاِيب، فـَيُـَقالُ : َذاَت اْلَيِمِني َوَذاَت الشَماِل فََأُقولُ  ُهْم ملَْ يـََزاُلوا ُمْرَتدِإنـ
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 َأُقوُل َكَما قَاَل اْلَعْبُد الصاِلُح ِعيَسى اْبُن َمْرميََ َعَلى َأْعَقاِِْم ُمْنُذ َفاَرقْـتَـُهْم، فَ 
وَُكْنُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت ِفيِهْم فَـَلما تـََوفـْيَتِين ُكْنَت أَْنَت الرِقيَب {

بـُْهْم َفِإنـُهْم ِعَباُدَك َوِإْن  َشْيٍء َشِهيٌد ِإْن تـَُعذ َعَلْيِهْم َوأَْنَت َعَلى ُكل
 .صحيح البخاري" } تـَْغِفْر َهلُْم َفِإنَك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 


كما ورد من حديث ابن مسعود .. ويف خطبة احلاجة     


علمنا رسول : قَال 
ِإن اَحلْمَد ِهللا َنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه َونـَُعوُذ ِبِه ِمْن ُشُروِر : "اِهللا خطبة احلاجة

يـَْهِد اُهللا َفَال ُمِضل لُه، َوَمْن ُيْضِلل َفَال َهاِدي لُه، َوَأْشَهُد َأْن الَ  أَنـُْفِسَنا، َمنْ 
ِإلَه ِإال اهللاُ، َوَأْشَهُد َأن ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اَهللا 

رواه أبو داوود وصححه " لْيُكْم َرِقيًبا الِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإن اَهللا َكاَن عَ 
 .األلباين
ُلو ِمْنُه ِمْن قـُْرآٍن َوال  ���� ����خنتم بقول اهللا  اوأخري      َوَما َتُكوُن ِيف َشْأٍن َوَما تـَتـْ

تـَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإال ُكنا َعَلْيُكْم ُشُهوداً ِإْذ تُِفيُضوَن ِفيِه َوَما يـَْعُزُب َعْن َربَك 
ثْـَقاِل َذرٍة ِيف األرض َوال ِيف السَماِء َوال َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوال َأْكبَـَر ِإال ِيف  ِمْن مِ 

 ) .١( ����ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 
 

������������������������ 
 

                                                           

 . �٦١ية��–سورة�يونس�) ١(
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 الرجـــــاء
َمْن َكاَن يـَْرُجو لَِقاَء اللِه فإن َأَجَل اللِه آلٍت َوُهَو السِميُع  ���� :قال تعاىل     
 . )١( ����اْلَعِليمُ 
َا ِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن   ����قال تعاىل و      أَمن َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيل ُقْل ِإمن

 .) ٢( ����َكاَن يـَْرُجوا لَِقاَء رَبِه فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِحلاً َوال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِه َأَحداً 
وا َوالِذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللِه أُولَِئَك ِإن الِذيَن آَمنُ  ����قال تعاىل و     

 . ) ٣( ����يـَْرُجوَن َرْمحََت اللِه َواللُه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
ُم اْلَوِسيَلَة أَيـُهْم أَقْـَرُب  ����قال تعاىل و      ِِذيَن َيْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن إىل َرأُولَِئَك ال

 .)٥()٤( ����َوَخيَاُفوَن َعَذابَُه ِإن َعَذاَب َربَك َكاَن َحمُْذوراً  َويـَْرُجوَن َرْمحََتهُ 
طاِب َعْن و      َرِضَي اللُه َعْنُه َقِدَم َعَلى النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه ُعَمَر ْبِن اخلَْ
َسْيبٌ َفِإَذا اْمَرأٌَة ِمْن السْيبِ َقْد َحتُْلُب َثْديـََها َتْسِقي ِإَذا َوَجَدْت َصِبيا ِيف  َوَسلمَ 

فـََقاَل لََنا النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه  ،السْيبِ َأَخَذْتُه فَأَْلَصَقْتُه بَِبْطِنَها َوَأْرَضَعْتهُ 
                                                           

 . �٥ية��–سورة�العنكبوت�) ١(

 . �١١٠ية��–سورة�الكهف�) ٢(

 . �٢١٨ية��–سورة�البقرة�) ٣(

 . �٥٧ية��– wسراءسورة�) ٤(

�– اMحبـة( ثـ�ث�مقامـات����فـذكر�هللا�.. بتـهومح بعبوديتـه�،طلب�القـرب�منـه�: ابتغاء�الوسيلة� )٥

 .هو�النظر�إ©ى�سعة�رحمة�هللا�تعا©ى�: عل¨�ا�wيمان��2ب2�Bال§) الخوف��–الرجاء�

 .هو�الثقة�بجود�الرب�: وقيل�     

 .القلوب�إ©ى�ب�د�اMحبوب�وهو�هللا�والدار��خرة�و هو�حاد�يحد: وقيل�     
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َال َوِهَي تـَْقِدُر َعَلى َأْن َال  :قـُْلَنا ،َلَدَها ِيف النارِ أَتـَُرْوَن َهِذِه َطارَِحًة وَ  :"َوَسلمَ 
 ).١(متفق عليه ".  لَلُه أَْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَوَلِدَها :"فـََقالَ  ،َتْطَرَحهُ 
ر اتِِه َفمَ ِيف بـَْعِض َغَزوَ  ����ُكنا َمَع النِيب : َعْن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر َقالَ و      

َمِن اْلَقْوُم ؟ قَاُلوا َحنُْن اْلُمْسِلُموَن َواْمَرأٌَة َحتِْضُب ِبِقْدرَِها َوَمَعَها " :ِبَقْوٍم فـََقالَ 
 ِيبْت ِبِه، فَأََتِت النِه  :فـََقاَلتْ  ����اْبٌن َهلَا ، َفِإَذا اْرتـََفَع َوَهٌج تـََنحأَْنَت َرُسوُل الل

، بـََلى: ِيب أَْنَت َوأُمي أَلَْيَس اللُه َأْرَحَم الراِمحَِني ؟ َقالَ بِأَ : ، َقاَلْت نـََعْم : ، َقالَ 
ِإن اْألُم : َقاَلتْ  بـََلى،: أَلَْيَس اللُه َأْرَحَم ِبِعَباِدِه ِمَن اْألُم ِبَوَلِدَها ؟ قَالَ   َقاَلتْ 

َها يَـ  ����َال تـُْلِقي َوَلَدَها ِيف الناِر ، فََأَكب َرُسوُل اللِه  ْبِكي، ُمث َرَفَع َرْأَسُه ِإلَيـْ
ِإن اللَه َال يـَُعذُب ِمْن ِعَباِدِه ِإال اْلَمارَِد اْلُمَتَمرَد الِذي يـََتَمرُد َعَلى اللِه   فـََقالَ 

 .)٢( ةاْبُن َماجَ َرَواُه  "َوَأَىب َأْن يـَُقوَل َال ِإَلَه ِإال اللُه 
 والرجاء ؟  الفرق بني التمين

من يتمىن أن : مثل، يكون مع الكسل بدون اجلهد والتعب واالجتهاد: التمين    
رض سبخة صلبة مرتفعة ال أ يفيبذره  كالذيرض يبذرها ويأخذ زرعها أو  أتكون له 
 قاً فهذا يسمى انتظاره محُ  داحلصا مث انتظر،  صالً أ ومل يتعهدها، ليها املاء إيصل 
 .ال رجاء ومتنياً  وغروراً 
طيبة فشقها  رضاً أرجل له : مثل.. التوكليكون مع بذل اجلهد وحسن : والرجاء    

ونقى األرض ، وقات احلاجة أ يفاملاء  إليهامث ساق ،  محيداً  لقى فيها بذراً أوفلحها ف
                                                           

 .٧٣٢/ ٢باب�سعة�رحمة�هللا�_ ت�كتاب�الدعوا_ مشكاة�اMصابيح��)١(

 .٢/٧٣٥اMرجع�السابق��)٢(



 
 
 

  ١٩٢ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

دفع  �د األرض مث جلس ينتظر من فضل اهللا وما يفس، واحلشائشمن الشوك 
ن يتم الزرع ويبلغ غايته فهذا يسمى أالصواعق واآلفات واحلشرات املفسدة إىل 

 .انتظاره رجاء 
وطهر القلب من شكوك ، وسقاه مباء الطاعات، فالعبد إذا ثبت بذر اإلميان    

اللهم يا مثبت  "على ذلك إىل املوت  هن يثبتأ :من اهللا طلبو  ،األخالق الرديئة
 ."  ثبت قلوبنا على دينك  ، القلوب
 باعثاً ، حمموداً  كان انتظاره لذلك رجاءاً .. ضية إىل املغفرةفامل، وحسن اخلامتة    

 .والقيام مبقتضى اإلميان حىت املوت، على املواظبة على الطاعات
 ذائلبر وترك قلبه مشحونا ، وانشغل عن الطاعات، طلب الدنيا يفوإن امك     

َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف  ���� :قال تعاىل ،وغروراً  كان ذلك محقاً .. األخالق
َورِثُوا اْلِكَتاَب يَْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا اَألْدَىن َويـَُقوُلوَن َسيُـْغَفُر لََنا َوِإْن يَْأِِْم 

اِب َأْن ال يـَُقوُلوا َعَلى اللِه َعَرٌض ِمثْـُلُه يَْأُخُذوُه َأملَْ يـُْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميثَاُق اْلِكتَ 
ٌر لِلِذيَن يـَتـُقوَن أََفال تـَْعِقُلونَ  اُر اآلخرُة َخيـْ َوَدَرُسوا َما ِفيِه َوالد ١( �ِإال احلَْق (. 

، فخلف من بعد اجليل الذين منهم الصاحل والطاحل: اهللا عليه ةال ابن كثري رمحق    
هم النصارى : قال جماهد ،راسة الكتاب والتوراةوقد ورثوا د ،خلق آخر ال خري فيهم

، رض احلياة الدنياعَ ، بمن ذلك يقاضون عن بذل احلق ونشرهوقد يكون أعم 
  الدنيا أخذوه حالالً  يف شيءا شرف هلم مكل،  ويعدوا بالتوبة، فون أنفسهمو ويس
 .)٢(ويتمنون املغفرة  حراماً  ، أمكان

                                                           

 . �١٦٩ية��–سورة�-عراف�) ١(

 .انظر�مختصر�م��اج�القاصدين�) ٢(



 
 
 

  ١٩٣ 
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َوُهَو ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه قَاَل َما َأُظن َأْن تَِبيَد َهِذِه  َوَدَخَل َجنَتهُ  ���� :قال تعاىل     
َوَما َأُظن الساَعَة  ����نكاره املعاد قال تعاىل إمع كفره وعناده وجتربه و ) ١( ����أََبداً 

َقَلباً  َها ُمنـْ ه من قال ذلك اغرتاراً ) ٢( �َقاِئَمًة َولَِئْن ُرِدْدُت إىل َريب َألَِجَدن َخْرياً ِمنـْ
جوانبها وأرجائها  يفار املطردة واأل، شجارواأل، والثمار، زروعالى فيها من أملا ر ، 
وضعف يقينه باهللا عقله، لقلة تتلف، وال لك، وال تفىن، وال تفرغ، ن ال أظن .. 
 ) .٣(وكفره باآلخرة ، عجابه باحلياة الدنيا وزينتها إو ،  �
 

 :ولهذا قالوا الرجاء ثالثة أنواع
 .اهللارجاء ثواب اهللا، على نور من اهللا، ل عمل بطاعة رج) ١ 
ه وجوده ـحسانإو  �فهو يرجو ملغفرة اهللا ، ذنب ذنوبا مث تاب منهاأورجل ) ٢

 .وكرمه وحلمه
املغرور  فهذا هويرجو رمحة اهللا بال عمل ، التفريط واخلطايا يف رجل متمادٍ و ) ٣

ال إالرجاء ال يصح : نأن على مجع العارفو أوهلذا .. صاحب الرجاء الكاذب املتمين
 .مع العمل

 .الطاعةعالمة الرجاء حسن  :كرمانوقال شاه      

                                                           

 . �٣٥ية��–سورة�الكهف�) ١(

 . �٣٦ية��–سورة�الكهف�) ٢(

 .���ابن�كث���سمدارج�السالك�ن��بن�القيم�ـ�مختصر�تف) ٣(



 
 
 

  ١٩٤ 
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ولذلك قال ، ومحق، خذالن ن ال تطيعهرجاؤك الرمحة مم: يوقال معروف الكرخ    
 ِإن الِذيَن آَمُنوا َوالِذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللِه أُولَِئكَ  ���� :اهللا تعاىل

 ) .١( ����يـَْرُجوَن َرْمحََت اللِه َواللُه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������ 
 
 
 
 

                                                           

 . �٢١٨ية��–سورة�البقرة�) ١(



 
 
 

  ١٩٥ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 4�5� �� 
يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوال َمتُوُتن ِإال َوأنتم  ����: قال تعاىل    

 ) ١( ����ُمْسِلُمونَ 
َأْن تـَُولوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكن اْلِرب  لَْيَس اْلِرب ���� : قال تعاىل      

َمْن آَمَن بِاللِه َواْليَـْوِم اآلِخِر َواْلَمالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنِبيَني َوآَتى اْلَماَل َعَلى 
 ِه َذِوي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَقاِب َوأََقاَم ُحبائِِلَني َوِيف الرِبيِل َوالس

الصالَة َوآَتى الزَكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء 
 .)٢( ���� َوالضراِء َوِحَني اْلَبْأِس أُولَِئَك الِذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمتـُقونَ 

َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفَرٍة ِمْن َربُكْم َوَجنٍة َعْرُضَها السَماَواُت  ����:وقال تعاىل      
 .)٣( ���� َواْألَْرُض أُِعدْت لِْلُمتِقنيَ 

الِذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السراِء َوالضراِء { : مث ذكر خصال التقوى فقال    
 .    )٤(ِفَني َعِن الناِس َواللُه حيُِب اْلُمْحِسِنَني َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعا


وقال ابن مسعود     


.. ويذكر فال ينسى.. أن يطاع اهللا فال يعصى هي :
 . رأس األمر كله هيوالتقوى  ..ويشكر فال يكفر

                                                           

 . ١٠٢ –سورة�آل�عمران�) ١(

 .١٧٧ – البقرةسورة�) ٢(

 .١٣٤ – آل�عمران�سورة�) ٣(

 .١٣٣ – آل�عمران�سورة�) ٤(



 
 
 

  ١٩٦ 
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ا َولِلِه َما ِيف السَماَواِت َومَ  ����لألولني واآلخرين قال تعاىل  ����وهى وصية اهللا     
َنا الِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِإياُكْم َأِن اتـُقوا اللَه  ِيف األرض َوَلَقْد َوصيـْ
يداً   ����َوِإْن َتْكُفُروا فإن لِلِه َما ِيف السَماَواِت َوَما ِيف األرض وََكاَن اللُه َغِنّيًا محَِ

)١ ( 

������ �	
��: 
 . ني اهللا وقاية بامتثال أمره واجتناب يهأن جتعل بينك وب      
على نور من اهللا ترجو  �ن تعمل بطاعة اهللا ألتقوى ا: قال طلق بن حبيب    

 .���� ثواب اهللا، وأن ترتك معصية اهللا على نور من اهللا ختاف عقاب اهللا
عن التقوى ؟ فقال  )رضي اهللا عنهما( بن كعب  أيب وسأل عمر بن اخلطاب    
: قال مشرت واجتهدت: قال فما عملت: قال بلى: لكت طريقا فيه شوكأما س: أىب

 . قال فذلك التقوى 
التقوى أن ال ختتار على اهللا سوى اهللا وتعلم أن األمور كلها بيد : وقال احلسن    
 . �اهللا 
اخلوف من اجلليل والعمل بالتنزيل والرضا  هي:  وقال على بن أىب طالب     

 . يوم الرحيل بالقليل واالستعداد ل
 .وترك االغرتار بالطاعة .. على املعصية اإلصرارترك  هي: وقال على أيضاً     
 .ن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلقأالتقوى : وقيل     
 .مركأقدك حيث فالتقوى أن ال يراك اهللا حيث اك وال ي: وقيل     

                                                           

 . �١٣١ية��–سورة�النساء�) ١(



 
 
 

  ١٩٧ 
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 ������ ������ : 

"  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  عنه قالعن أيب ذر الغفاري رضي اهللا      
رواه  "اتق اهللا حيثما كنت ، وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس خبلق حسن

  .)١(اإلمام أمحد والرتمذي
 .�أن ترى العبد وقافاً عند حدود اهللا : التقوىو      

 ������ ��
�: 

 .)٢( ���� اْلُمّتِقنيَ  ِإّن الّلَه حيُِبّ  ���� قال تعاىل: محبة اهللا
 . )٣( ���� َوالّلُه َوِيلّ اْلُمّتِقنيَ  ���� قال تعاىل:  الوالية هللا عز وجل

  )٤( ���� َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لّْلُمّتِقنيَ *  املََ  ����: قال تعاىل :الهداية
   )٥( ���� ّتِقنيَ اْعَلُمَواْ َأّن الّلَه َمَع اْلمُ وَ  ���� قال تعاىل:الحصول علي المعية اإللهية

 .  )٦( ���� َواتـُّقوْا الّلَه َلَعّلُكْم تـُْفِلُحون ���� قال تعاىل: الحصول علي الفالح
 .  )٧( ���� ِإّمنَا يـَتَـَقّبُل الّلُه ِمَن اْلُمّتِقنيَ  ���� قال تعاىل:  قبول األعمال

                                                           

،�و�حســنه� ( حــديث�حســن�صــحيح: ( و�قــال�]  ١٩٨٧[ و�ال¬�مــذي�]  ٢١٣٥٤[ رواه�wمــام�أحمــد� )١(

 .[ ١٣٧٣ ] سلسلة�-حاديث�الصحيحة�-لباني�6ي�صحيح�س®ن�ال¬�مذي�،�و�انظر 

 .  �٧ية��– التوبةسورة�) ٢(

 . �١٩ية��– الجاثيةسورة�) ٣(

 . ١��،٢تان��ي�– البقرةسورة�) ٤(

 . �١٢٣ية��–التوبة�سورة�) ٥(

 . �١٣٠ية��–آل�عمران�سورة�) ٦(

 . �٢٧ية��– اMائدةسورة�) ٧(



 
 
 

  ١٩٨ 
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 ���� ُيْسراً  َوَمن يـَّتِق الّلَه َجيَْعل لُّه ِمْن أَْمرِهِ  ���� قال تعاىل: التيسير في كل األمور
)١(   . 

َويـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث *  َوَمن يـَّتِق الّلَه َجيَْعل لُّه َخمَْرجاً  ���� قال تعاىل:  حصول الرزق
  )٢( ���� َال َحيَْتِسبُ 

َذِلَك أَْمُر الّلِه أَنَزَلُه ِإلَْيُكْم  ���� قال تعاىل:  تكفير السيئات وتعظيم األجر والثواب
 . )٣( ���� َعْنُه َسّيَئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجرا َوَمن يـَّتِق الّلَه ُيَكّفرْ 

يِا أَيـَّها اّلِذيَن آَمنُـَواْ  ����قال تعاىل:  النور وتكفير السيئات ومغفرة الذنوب حصول
َإن تـَتّـُقوْا الّلَه َجيَْعل ّلُكْم فـُْرَقانًا َوُيَكّفْر َعنُكْم َسّيَئاِتُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم َوالّلُه ُذو 

  )٤( ���� اْلَعِظيمِ اْلَفْضِل 
 ���� َواتـُّقوْا الّلَه َويـَُعّلُمُكُم الّلُه َوالّلُه ِبُكّل َشْيٍء َعِليمٌ  ���� قال تعاىل: التوفيق للعلم

)٥(  
يَأَيـَّها اّلِذيَن آَمُنوْا اتـُّقوْا الّلَه َوُقولُواْ  ���� قال تعاىل: إصالح األعمال ومغفرة الذنوب

   )٦( ���� قـَْوًال َسِديداً 

                                                           

 . �٤ية��– الط�قسورة�) ١(

 . ٢��،٣تان��ي�– الط�قسورة�) ٢(

 . �٥ية��– الط�قسورة�) ٣(

 . �٢٩ية��–-نفال�سورة�) ٤(

 . �٢٨٢ية��– البقرةسورة�) ٥(

 . �٧٠ية��–-حزاب�سورة�) ٦(



 
 
 

  ١٩٩ 
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وََكَواِعَب *  َحَدآِئَق َوَأْعَناباً *  ِإّن لِْلُمّتِقَني َمَفازاً  ����: ال تعاىلق:حصول الفوز
 .  )١( ���� وََكْأساً ِدَهاقاً *  أَتْـَراباً 

َويـَُنّجي الّلُه اّلِذيَن اتـَّقْوْا ِمبََفاَزِِْم َال َميَّسُهُم  ����: قال تعاىل : حصول النجاة
 )٢( ���� الّسَوُء َوَال ُهْم َحيَْزنُونَ 

األِخالُّء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدّو ِإالّ  ���� قال تعاىل: األخالء يوم القيامة محبة
  )٣( ���� اْلُمّتِقنيَ 

َواّلِذيَن اتـَّقوْا فـَْوقـَُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالّلُه يـَْرُزُق  ���� قال تعاىل: عز الفوقية علي الخلق
  )٤( ���� َمن َيَشآُء ِبَغْريِ ِحَسابٍ 

َأآل ِإّن َأْولَِيآَء الّلِه َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم  ���� قال تعاىل: الكراماتالبشري ب
  )٥( ���� َحيَْزنُونَ 

 : الحصول علي موعود اهللا بالجنة
  )٦( ���� ِإّن اْلُمّتِقَني ِيف َجّناٍت َوُعُيونٍ  ���� :قال تعاىل     
  )٧( ���� ِإّن اْلُمّتِقَني ِيف َجّناٍت َونَِعيمٍ  ����: قال تعاىلو      

                                                           

 .  ٣٤:  ٣١ات�من��ي�–النبأ�سورة�) ١(

 . �٦١ية��– الزمرسورة�) ٢(

 . �٦٧ية��– الزخرفسورة�) ٣(

 .  �٢١٢ية� – البقرةسورة�) ٤(

 . �٦٢ية��– يونسسورة�) ٥(

 . �٤٥ية��– الحجرسورة�) ٦(

 . �١٧ية��– الطور سورة�) ٧(



 
 
 

  ٢٠٠ 
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  )١( ���� ِإّن اْلُمّتِقَني ِيف َمَقاٍم أَِمنيٍ  ���� :قال تعاىلو      
ِيف َمْقَعِد *  ِإّن اْلُمّتِقَني ِيف َجّناٍت َونـََهرٍ  ����: قال تعاىل: حصول القرب من اهللا

  )٢( ���� ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك ّمْقَتِدرِ 
َها َكاَن َعَلَى َرّبَك َحْتماً َوِإن ّمنُكْم ِإّال َوارِدُ  ����: قال تعاىل: النجاة من النار

 .  )٣( ���� ُمثّ نـَُنّجي اّلِذيَن اتـَّقوْا ّوَنَذُر الظّاِلِمَني ِفيَها ِجِثّياً *  ّمْقِضّياً 
، ر خشية فولتكن خشيتك ىف الصالة أو ، لتكن مشيتك إىل املسجد أوقر مشية    

جبار أنت  يأ يديوانظر بني ،  زيز وال تنس حديث األ، واذكر عزة امللك العزيز 
 .مكار أنت مقاتل  ،وأليماثل 
وكل ، فلن يسعد إال التقى ،على أن تكون لك نفس تقيه، حرص وفيك بقيةا    

 . شقيمن عداه 
وكلف نفسه ، ونبذ الدنيا وراء القفا ، ����من سلك سبيل املصطفى : يفاملتق     

 . واجتنب احلرام، والوفا اإلخالص
 
 
 
 

                                                           

 .  �٥١ية��– الدخانسورة�) ١(

 . ٥٤��،٥٥تان��ي�–القمر�سورة�) ٢(

 .  ٧١��،٧٢تان��ي�– مريمسورة�) ٣(
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 )لقــــــــــــلسيد الخ(xتباع�

 �78ـ�6 .��1 �� 
ـــاِر ُرَمحَـــاُء  ���� : قـــال تعـــاىل      اُء َعَلـــى اْلُكف ـــِذيَن َمَعـــُه َأِشـــدـــِه َوالـــٌد َرُســـوُل الل ُحمَم

ـــــَراُهْم رُكعـــــاً ُســـــجداً يـَْبتَـغُـــــوَن َفْضـــــًال ِمـــــَن اللـــــِه َوِرْضـــــَواناً ِســـــيَماُهْم ِيف  ـــــنَـُهْم تـَ بـَيـْ
ـــ يـــِل َكـــَزرٍْع ُوُجــوِهِهْم ِمـــْن أَثَـــِر الس ُجوِد َذلِـــَك َمـــثـَُلُهْم ِيف التــــْوَراِة َوَمـــثـَُلُهْم ِيف اِألجنِْ

َأْخــرََج َشــْطَأُه َفــآَزَرُه َفاْســتَـْغَلَظ َفاْســتَـَوى َعَلــى ُســوِقِه يـُْعِجــُب الــزراَع لَِيِغــيَظ ِِــُم 
ُهْم َمْغِفـَرًة َوَأْجـراً َعِظيمـاً اْلُكفاَر َوَعـَد اللـُه الـِذيَن آَمنُـوا َوَعِملُـوا الصـاحلَِاِت   ���� ِمـنـْ

  .)٢(  ���� َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال لُِيطَاَع بِِإْذِن اللهِ  ���� وقال تعاىل.)١(
 ُكـل أُمـِيت يَـْدُخُل اْجلَنـَة ِإال َمـْن َأَىب  : قَـالَ  ���� ، َأن َرُسـوَل اللـهِ َأِيب ُهَريـْـَرَة َعـْن و      

رواه  "َمـــــْن َعَصـــــاِين فـََقـــــْد َأَىب أطـــــاعين دخـــــل اجلنـــــة، و : َىب ا ؟ قَـــــالَ أَوَمـــــْن : يـــــلقَ "
)٣( البخاري

. 

ال ألفـني أحـدكم متكئـا " : ���� قـال رسـول اهللا: وعن أيب رافـع وغـريه رفعـه قـال      
بــه أو يــت عنــه فيقــول ال أدري مــا وجــدنا يف   علــى أريكتــه يأتيــه أمــر ممــا أمــرت

                                                           

 . �٢٩ية��–سورة�الفتح��)١(

 .   �٦٤ية�_ سورة�النساء�) ٢(

 .   ١/٥١باب�±عتصام�بالكتاب�والسنة�_ كتاب�wيمان�_ مشكاة�اMصابيح�) ٣(
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وقـال . والبيهقـي يف دالئـل النبـوة محـد وأبـو داود والرتمـذي وابـن ماجـةرواه أ" كتاب اهللا اتبعناه 
 .)١( الرتمذي حسن صحيح

أال إين أوتيـت الكتـاب ومثلـه : "  أنـه قـال ���� وعن املقدام بن معدي كرب عن رسـول اهللا     
عان على أريكته يقول عليكم ذا القرآن فما وجدمت فيه معه أال يوشك رجل شب

من حالل فـأحلوه ومـا وجـدمت فيـه مـن حـرام فحرمـوه وإن مـا حـرم رسـول اهللا كمـا 
حـــرم اهللا أال ال حيـــل لكـــم حلـــم احلمـــار األهلـــي وال كـــل ذي نـــاب مـــن الســـبع وال 

فإن مل لقطة معاهد إال أن يستغين عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه 
 وروى الــدارمي حنــوه وكــذا ابــن ماجــة رواه أبــو داود " يقــروه فلــه أن يعقــبهم مبثــل قــراه

 .)٢(  "كما حرم اهللا : " إىل قوله 

ذات يـوم مث أقبـل علينـا  ���� صلى بنا رسول اهللا: قال : وعن العرباض بن سارية      
قـال رجـل يـا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفـت منهـا العيـون ووجلـت منهـا القلـوب ف

أوصــيكم بتقــوى اهللا والســمع : " رســول اهللا كــأن هــذه موعظــة مــودع فأوصــنا قــال 
والطاعــة وإن كــان عبــدا حبشــيا فإنــه مـــن يعــش مــنكم يــرى اختالفــا كثـــريا 
فعلـيكم بســنيت وســنة اخللفـاء الراشــدين املهــديني متسـكوا ــا وعضــوا عليهــا 

"  ة وكل بدعة ضـاللةبالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدع
 )٣(إال أما مل يذكرا الصالة  ماجةرواه أمحد وأبو داود والرتمذي وابن . 

                                                           

 .  ١/٥٧اMرجع�السابق�) ١(

 ١/٥٧اMرجع�السابق�) ٢(

 .  ١/٥٨اMرجع�السابق�) ٣(
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ال يـــؤمن أحـــدكم حـــىت : " ���� قـــال رســـول اهللا: وعـــن عبـــد اهللا بـــن عمـــرو قـــال      
هــذا : رواه يف شــرح الســنة وقــال النــووي يف أربعينــه  " يكــون هــواه تبعــا ملــا جئــت بــه

 .)١( اب احلجة بإسناد صحيححديث صحيح رويناه يف كت

ــْيَس : " ���� قــال رســول اهللا: وعــن عائشــة قالــت      َــا َهــَذا َمــا َل َمــْن َأْحــَدَث ِيف أَْمرِن
 ٢(" متفق عليه.ِمْنُه فـَُهَو َرد(. 

 :لهذا يشترط لقبول األعمال شرطينو

 .أن يكون صاحبه قد قصد به وجه اهللا عز وجل: أولهما

فعن ..     شرعه اهللا تعاىل يف كتابه، أو بّينه نبّيه يف سنتهأن يكون موفقا ملا : ثانيهما
َمـْن َعِمـَل َعَمـًال  :" عائشـة رضـي اهللا عنهـا عـن النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال

 َها ، قَاَلْت ، و متفق عليه "لَْيَس َعَلْيِه أَْمرنَا فـَُهَو َرد َصـلى اللـُه  -قَـاَل َرُسـوُل اللـِه : َعنـْ
 . )٣(ُمتـَفٌق َعَلْيهِ  "َمْن َأْحَدَث ِيف أَْمرِنَا َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َرد  :" َوَسلمَ  َعَلْيهِ 
وفيـه أن العمـَل وإن وافـق نيـة حسـنة َمل : قال الشيخ أبو حممـد بـن أيب مجـرةوهلذا     

 .يصح إال إذا وقع على وفق الشرع

ع حسن القصد من موافقة السنة قصة الصحايب الذي وِمما يدل على أنه ال بد م    
 ــيبشــاُتك شــاُة  ":صــلى اهللا عليــه وســلمذبــح ُأضــحيته قبــل صــالة العيــد، وقــال لــه الن

 . )٤( " حلم
                                                           

 . ١/٥٩اMرجع�السابق�) ١(

 .    ١/٥١اMرجع�السابق�) ٢(

 . ٥١/ ١والسنة�باب�wعتصام�بالكتاب_ كتاب�wيمان�_ مشكاة�اMصابيح�) ٣(

 ،�)١٩٦١(ومسلم�) ٩٥٥(رواه�البخاري�) ٤(
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      عبــد اهللا بــن مســعود  :ذلــك أيضــاً علــى ويــدل جــاء إىل أنــاس  رضــي اهللا عنــهأن
ون : جــٌل يقــولمتحلقــني يف املســجد، وبأيــديهم حصــى، وفــيهم ر  وا مائــة، فُيكــرب كــرب

: هللوا مائـة، سـبحوا مائـة كـذلك، فوقـف علـيهم فقـال: مائة يعدون باحلصى، ويقول
حصـــى نعـــد بـــه التكبـــَري ! يـــا أبـــا عبـــد الـــرمحن: مـــا هـــذا الـــذي أراكـــم تصـــنعون؟ قـــالوا

حســـناتكم  فُعـــدوا ســـيئاتكم فأنـــا ضـــامٌن أن ال َيضـــيَع مـــن: والتهليـــَل والتســـبيَح، قـــال
متـوافرون،  ����هـؤالء صـحابُة نبـيكم ! ما أسـرع هلكـتكم! شيٌء، َوْحيَكم يا أّمة حممد

وهذه ثيابُه َمل تـَْبَل، وآنيُته َمل ُتكسـر، والـذي نفسـي بيـده إنكـم َلعلَـى ِملـٍة هـي أهـدى 
ال مـا أردنـا إ! واهللا يـا أبـا عبـد الـرمحن: قـالوا! من ِملة حممد، أو مفتتحو بـاب ضـاللة؟

 ).١(وكم من مريد للخري لن يصيبه: اخلري، قال
وكذلك أصـحاب السـفينة الـذين أرادوا أن يخرقـوا خرقـا فـي السـفينة، الـذين جـاءوا فـي     

ُهَمـا َعـْن النـِيب  :المثل الذي ضربه النبي :  قَـالَ  ����عن النـْعَماَن ْبَن َبِشـٍري َرِضـَي اللـُه َعنـْ

ُحـُدوِد اللـِه َواْلَواقِـِع ِفيَهـا َكَمثَـِل قـَـْوٍم اْسـتَـَهُموا َعلَـى َسـِفيَنٍة َمَثُل اْلَقاِئِم َعَلى « 
َفَأَصــــاَب بـَْعُضــــُهْم َأْعَالَهــــا َوبـَْعُضــــُهْم َأْســــَفَلَها َفَكــــاَن الــــِذيَن ِيف َأْســــَفِلَها ِإَذا 

َرقْـنَـا ِيف َنِصـيِبَنا َخْرقًـا اْستَـَقْوا ِمْن اْلَماِء َمـروا َعلَـى َمـْن فـَـْوقـَُهْم فـََقـاُلوا لَـْو أَنـا خَ 
يًعـــا َوِإْن َأَخـــُذوا َعَلـــى  رُُكـــوُهْم َوَمـــا أََراُدوا َهَلُكـــوا مجَِ وَملَْ نـُـــْؤِذ َمـــْن فـَْوقـََنـــا فَـــِإْن يـَتـْ

يًعـــا إن النـــاس إذا رأوا الظـــامل ومل « : ويف روايـــة بلفـــظ ،  )٢(» أَيْـــِديِهْم َجنَـــْوا َوَجنَـــْوا مجَِ
 .)٣(»عمهم اهللا بعقاب من عندهيأخذوا على يديه أوشك أن ي

                                                           

 ).٢٠٠٥(وانظر�السلسلة�الصحيحة�لfلباني��،بإسناد�صحيح) ٢١٠(س®ن�الدارمي�) ١
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فإذا اختّل واحد من هذين الشرطني مل يكن العمل صاحلا وال مقبوال ويدل       
َا ِإَهلُُكْم إِلٌَه  ُقلْ  ����    :على هذا قوله تبارك وتعاىل أَمن ثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَا أَنَا َبَشٌر م ِإمن
ْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِحلًا َوَال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَبِه لَِقاء َربِه فَـ  َواِحٌد َفَمن َكاَن يـَْرُجو

موافقا : فقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون العمل صاحلا أي، .)١( 				    َأَحًدا
 .للشرع، مث أمر أن خيلص به صاحبه هللا، ال يبتغي به سواه

أن  ال بد: وهذان ركنا العمل املتقبل: قال احلافظ ابن كثري يف تفسريه  
، وروي مثل هذا ����يكون خالصا هللا تعاىل، صوابا على شريعة رسول اهللا 

 .عن القاضي عّياض رمحه اهللا وغريه
  ):محمد رسول هللا ( معىن  

فيمـــا أمـــر، وتصـــديقه فيمـــا أخـــرب، واجتنـــاب مـــا ـــى عنـــه  ����طاعتـــه  - أ    
 .وزجر، وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع

 َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َرْمحًَة لْلَعاَلِمنيَ  ���� :قال تعاىل: هداية ورمحة للعاملني_  ب   

				 )٢(.  
 ):):):):محمد رسول هللا محمد رسول هللا محمد رسول هللا محمد رسول هللا ( ( ( ( املقصد من املقصد من املقصد من املقصد من  

 .حتويل العادات إيل عبادات_ أ     

اليهود ، والنصارى، واملشركني، واوس، وامللحدين، ( إخراج طرق األغيار _ ب     
، مـــــــن عبـــــــادات، ومعـــــــامالت يف حياتنـــــــا ���� ، وإدخـــــــال حيـــــــاة النـــــــيب)مـــــــن حياتنـــــــا

                                                           

 . �١١٠ية��–سورة�الكهف�) ١

 . �١٠٧ية��–سورة�-نبياء�) ٢(
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 .ومعاشرات، وأخالق
فإنـه   ����، إال طريـق الرسـولواخلسـران ُكل الطرق تؤدي إىل اهلالك والفسـاد_ جـ     

يف   ����النجاح، فكيف تكون حياتنـا مطابقـة حليـاه الرسـولو الفالح الفوز و يؤدي إىل 
 .الصورة والسرية والسريرة

 .قبول األعمال_ د     
 ):):):):����((((    مقتضيات محمد رسول هللامقتضيات محمد رسول هللامقتضيات محمد رسول هللامقتضيات محمد رسول هللا 

جـاء بـه هـو احلـق مـن عنـد اهللا تعـاىل  ن مـاأبـ واالعتقـادخـرب أفيمـا   ����  تصـديقه )١
ِإْن ُهـَو ِإال َوْحـٌي  *َوَما يـَْنِطُق َعِن اْهلََوى ����: ن ما سواه هو الباطل قال تعاىلوأ

				يُوَحى
)١(. 

 .اإلميان بعموم رسالته إىل كافة الثقلني إنسهم وجنهم  )٢
 .ني ورسالته خامتة الرساالتيباإلميان بكونه خامت الن  )٣
 .اإلميان بكون رسالته ناسخة ملا قبلها من الشرائع  )٤
قد بلغ الرسالة وأكملها وأدى األمانة ونصـح ألمتـه حـىت تـركهم  ���� اإلميان بأنه  )٥

 .على البيضاء ليلها كنهارها
وذلــك يتحصــل بتعظيمــه ونصــره حيــاً وميتــاً وإحيــاء ســنته وتعليمهــا : النصــيحة لــه )٦

  .أتباعهأقواله وأفعاله وحمبته وحمبة  يفء به واإلقتدا
 .���� اإلميان بعصمته )٧

 .طاعته صلى اهللا عليه وسلم )٨

                                                           

 . 4٣��،٤يتان��– سورة�النجم) ١(
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 .اتباع سنته صلى اهللا عليه وسلم )٩
 .حمبته صلى اهللا عليه وسلم )١٠
 .كثرة الصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم )١١

 �9�8 :�;
: 

 : الدليل من القرآن
أَبـْنَـآؤُُكْم َوِإْخـَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكـْم َوَعِشـريَُتُكْم ُقْل ِإن َكاَن آبَـاؤُُكْم وَ  ����: قوله تعاىل

َوأَْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَها َوِجتَاَرٌة َختَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحب ِإلَْيُكم مَن 
بِـــَأْمرِِه َواللّـــُه َال يـَْهـــِدي  اللّـــِه َوَرُســـولِِه َوِجَهـــاٍد ِيف َســـِبيِلِه فـَتَـَربُصـــوْا َحـــىت يَـــْأِيتَ اللّـــهُ 

  .)١(				 اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ 

كفــى ــذه اآليــة حظــا وتنبيهــا وداللــة وحجــة : "قــال القاضــي عيــاض     
؛ إذ قـرع تعـاىل مـن كـان ����على لزوم حمبته ووجوب فرضها واستحقاقه هلـا 

بقولـــــه تعـــــاىل حـــــب إليـــــه مـــــن اهللا ورســـــوله وأوعـــــدهم مالـــــه وأهلـــــه وولـــــده أ
ــَأْمرِهِ فـَتَـ ( ــُه ِب ــْأِيتَ الّل مث فســقهم بتمــام اآليــة وأعلمهــم أــم ممــن ) َربُصــوْا َحــىت َي

 . )٢("ضل ومل يهده اهللا
 
 

                                                           

 . 4٢٤ية��–سورة�التوبة�) ١(

 .فاء�للقا���iعياضالش)  ٢(
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 : الدليل من السنة
َال يـُـْؤِمُن  : قَـالَ  ����َأن َرُسـوَل اللـِه َأن َرُسـوَل اللـِه  -َرِضـَي اللـُه َعْنـُه  -َعـْن أَنَـٍس     

 )١(متفق عليه ُكوَن َأَحب ِإلَْيِه ِمْن َوَلِدِه ، َوَواِلِدِه ، َوالناِس َأْمجَِعَني َأَحدُُكْم َحىت أَ 
ميَـاِن  ����": َوَعـْن أَنَـٍس ، َعْنـُه      َأْن َيُكـوَن : ثَـَالٌث َمـْن ُكـن ِفيـِه ، َوَجـَد َحـَالَوَة اْإلِ

ْن حيُِـب اْلَمـْرَء َال حيُِبـُه ِإال لِلـِه ، َوَأْن َيْكـَرَه َأْن َوأَ . اللُه ، َوَرُسولُُه َأَحب ِإلَْيـِه ِممـا ِسـَواُمهَا 
 )٢(متفق عليه  ."يـَُعوَد ِيف اْلُكْفِر َكَما َيْكَرُه َأْن يـُْقَذَف ِيف النارِ 

َألَنْـَت َأَحـب :"  ����أَنـُه قَـاَل لِلنـِيب  -َرِضـَي اللـُه َعْنـُه  -ِب ُعَمـَر بْـِن اخلَْطـاَوَعـْن     
 ِيت بـَْنيَ َجْنَيبنـَْفِسي ال َشْيٍء ِإال ِمْن ُكل ِإَيل.  ِيبَلْن يـُْؤِمَن َأَحـدُُكْم  :"���� فـََقاَل َلُه الن

َوالـِذي أَنـْـَزَل َعَلْيـَك اْلِكتَـاَب َألَنْـَت  : َمـُر فـََقـاَل عُ .َحـىت َأُكـوَن َأَحـب ِإلَْيـِه ِمـْن نـَْفِسـهِ 
 ِيت بـَْنيَ َجْنَيبِمْن نـَْفِسي ال ِإَيل َأَحب .  ِيباْآلَن يَا ُعَمرُ   ����: "فـََقاَل َلُه الن" 

 )٣( . 

مـىت  !يـا رسـول اهللا :فقـال ����جاء رجل إىل رسـول اهللا :عن أنس بن مالك قالو     
فإنــك مــع مــن  :قــال ،حـب اهللا ورســوله :ا أعــددت للســاعة ؟ قــالومــ :السـاعة ؟ قــال

 .أحببت
فإنـــك مـــع مـــن  ":����قـــال أنـــس فمـــا فرحنـــا بعـــد اإلســـالم فرحـــا أشـــد مـــن قـــول النـــيب 

فأنــا أحــب اهللا ورســوله وأبــا بكــر وعمــر فــأرجو أن أكــون معهــم  :قــال أنــس، أحببــت
 .)٤(وإن مل أعمل بأعماهلم

                                                           

 . ١٠/ ١كتاب�xيمان�_ مشكاة�ا>صابيح�) ١(

 .ا>رجع�السابق�) ٢(

 .مع�الفتح�١١/٥٢٣البخاري�) (٣

 ٨/١٤٥مسلم�) (٤
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 : اهللابعض اآلثار في محبة الصحابة لرسول 
ما كـان أحـد أحـب إيل مـن رسـول : عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه قال) ١
وال أجل يف عيين منـه ومـا كنـت أطيـق أن أمـأل عيـين منـه إجـالال لـه، ولـو  ����اهللا 

  )١(سئلت أن أصفه ما أطقت ألين مل أكن أمأل عيين منه
؟ ���� وسئل علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنـه كيـف كـان حـبكم لرسـول اهللا) ٢
كــان واهللا أحــب إلينــا مــن أموالنــا وأوالدنــا وآبائنــا وأمهاتنــا ومــن املــاء البــارد : قــال

 ).٢( على الظمأ
مـا منـت ليلـة إال رأيـت فيهـا النـيب : يقـول أنـس بـن مالـك رضـي اهللا عنـه وعـن) ٣
 .املنام يف ����
بعبد اهللا بن ُأيب وهو  ����مر رسول اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال) ٤
فقال ابنه عبد اهللا بن عبد اهللا رضي . غرب علينا ابن أيب كبشة: ظل أُُطم فقاليف 

ال، ولكن : يا رسول اهللا والذي أكرمك لئن شئت ألتيتك برأسه؟ فقال: اهللا عنه
 . رواه البزّار ورجاله ثقات: قال اهليثمي .بـَر أباك وأحسن صحبته

أن يقتل أباه  ����ه استأذن النيب وعند الطرباين عن عبد اهللا بن عبد اهللا أن    
ق عن عاصم بن عمر بن قتادة أن عبد اوعند ابن إسح.»ال تقتل أباك«: قال

إنه بلغين أنك  ����اهللا بن عبد اهللا بن ُأيب بن سلول رضي اهللا عنه أتى رسول اهللا 
تريد قتل عبد اهللا بن ُأيب فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعًال فمر يل به فأنا أمحل 

                                                           

 ٨/١٤٥مسلم�) (١

 الشفاء) (٢
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د علمت اخلزرج ما كان ا من رجل أبر بوالده مين، وإين قاهللا ل أسه، فوإليك ر 
أخشى أن تأمر به غريي فيقتله؛ فال تدعين نفسي أن أنظر إىل قاتل عبد اهللا بن 
ُأيب ميشي يف الناس، فأقتله فأقتل مؤمنًا بكافر فأدخل النار، فقال رسول اهللا 

 . كذا يف البداية . " بل نرتفق به وحنسن صحبته ما بقي معنا :"����
ملا رجع رسول اهللا : وأخرج الطرباين عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال    

صلى اهللا عليه وسلم من بين املصطلق قام ابن عبد اهللا بن أيب رضي اهللا عنه 
حممد األعز وأنا : فسّل على أبيه السيف، وقال هللا علي أن ال أغمده حىت تقول

، فبلغت رسول اهللا و : األذل قال فأعجبه  ����يلك حممد األعّز وأنا األذل
 . وشكرها له

ملا قدم أبو سفيان بن حرب املدينة جاء : وأخرج ابن سعد عن الزهري قال) ٥
وهو يريد غزو مكة، فكلمه أن يزيد يف هدنة احلديبية فلم  ����إىل رسول اهللا 

فلّما ذهب . ضي اهللا عنهافقام فدخل على ابنته أم ر  ����يـُْقِبل عليه رسول اهللا 
يا بنية أرغبِت ذا الفراش عين : فقال. طوته دونه ����ليجلس على فراش النيب 

: فقال. وأنت امرؤ جنَِس مشرك���� بل هو فراش رسول اهللا : ؟ فقالتةأم يب عن
وذكره ابن إسحاق حنوه بال إسناد، كما يف . يا بنية لقد أصابك بعدي شر

 .لس على فراشهفلم أحب أن جت: البداية وزاد
ابن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر أن سعد بن معاذ رضي اهللا عنه روى ) ٦
يا نيب اهللا، أال نبين لك عريشًا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، مث نلقي : قال

عدونا، فإن أعزنا اهللا وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت 
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مبن وراءنا من قومنا، فقد ختلف عنك  األخرى جلست على ركائبك فلحقت
أقوام ما حنن بأشد حّبًا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقي حربًا ما ختلفوا عنك، 

خرياً  ����فأثىن عليه رسول اهللا . مينعك اهللا م، يناصحونك وجياهدون معك
 .كذا يف البداية . عريش كان فيه  ����ودعا له خبري، مث ُبين لرسول اهللا 

 ����جاء رجل إىل النيب : الطرباين عن عائشة رضي اهللا عنها قالت وأخرج) ٧
يا رسول اهللا، إنك ألحب إيل من نفسي، وإنك ألحب إيل من ولدي، : فقال

وإين ألكون يف البيت فأذكرك فما أصرب حىت آيت فأنظر إليك، وإذا ذكرت مويت 
ا دخلت اجلنة وموتك عرفت أنك إذا دخلت اجلنة رُفعت مع النبيني، وإين إذ

شيئًا حىت نزل جربيل عليه السالم  ����خشيت أن ال أراك؛ فلم يرّد عليه النيب 
ّمَن  َوَمن يُِطِع اللَه َوالرُسوَل فَُأْولَِئَك َمَع الِذيَن أَنـَْعَم اللُه َعَلْيِهم{: ذه اآلية

  .)٢( )١(}النِبّيَني َوالّصّديِقَني َوالشَهَدآء َوالصاِحلِنيَ 

: فقال ����وعند الطرباين عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رجًال أتى النيب     
يا رسول اهللا إين ألحبك حىت إين ألذكرك فلوال أين أجيء فأنظر إليك ظننت 
أن نفسي خترج، فأذكر أين إن دخلت اجلنة صرت دونك يف املنزلة، فيشق ذلك 

شيئاً، فأنزل  ����يرّد عليه رسول اهللا علي وأحب أن أكون معك يف الدرجة، فلم 
                                                           

 .٦٩: 4ية�_ سورة�النساء) (١

هللا�بن�عمران�رواه�الط¡~اني��ي�الصغg~�و�وسط،�ورجاله�رجال�الصحيح�غg~�عبد�:  مiقال�الهيث) (٢

وأخرجه�أبو�نعيم��ي�الحلية�عن�عائشة�ر���iهللا�ع�²ا���ذا�السياق�وxِسناد�. انت©�. العابدي�وهو�ثقة

َضيل،�وعنه�العابدي: نحوه،�وقال
ُ
 .هذا�حديث�غريب�من�حديث�منصور�وإبراهيم�تفرد�به�ف
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 َوَمن ُيِطِع اللَه َوالرُسوَل َفُأْولَِئَك َمَع الِذيَن أَنـَْعَم اللُه َعَلْيِهم{: اهللا عزل وجل
 ����فدعاه رسول اهللا . اآلية ــــ}ّمَن النِبّيَني َوالّصّديِقَني َوالشَهَدآء َوالصاِحلِنيَ 

   ).١( .فتالها عليه
 أصابت نيب اهللا: أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قالو ) ٨
َخَصاصة، فبلغ ذلك عليًا رضي اهللا عنه، فخرج يلتمس عمًال يصيب فيه  ����

فأتى بستانًا لرجل من اليهود فاستسقى له سبعة عشر  ����شيئًا لُيغيث به النيب 
ه اليهودي على مترِه فأخذ س بعة عشر عجوة، دلواً، على كل دول مترة، فخري

بلغين ما : قال» من أين لك هذا يا أبا احلسن؟«: فقال ����فجاء ا إىل النيب 
. بك من اخلصاصة يا نيب اهللا، فخرجت ألتمس لك عمًال ألصيب لك طعاماً 

 ����قال النيب . نعم يا نيب اهللا: قال» ؟محلك على هذا حب اهللا ورسوله«: قال
لفقر أسرع إليه جرية السيل على وجهه، ما من عبد حيب اهللا ورسوله إال ا «:

وفيه : كذا يف كنز العمال وقال. »ومن أحب اهللا ورسوله فليعد للبالد جتفافاً 
 .َحَنش

فرأيته  ����أتيت النيب : وأخرج الطرباين عن كعب بن ُعجرة رضي اهللا عنه قال) ٩
ل ما دخل جويف ما يدخ«: بأيب أنت مايل أراك متغرياً؟ قال: متغرياً، فقلت

                                                           

 ..اهـ. رواه�الط¡~اني،�وفيه�عطاء�بن�السائب�وقد�اختلط:  مiقال�الهيث) (١
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فذهبت فإذا يهودي يسقي إبًال له فسقيت : قال» جوف ذات كبد منذ ثالث
من أين لك «: فقال ����له على كل دلو بتمرة، فجمعت متراً، فأتيت به النيب 

بأيب أنت، نعم، : قال. »؟أحتبين يا كعب«:����فأخربته، فقال النيب » ؟يا كعب
وإنه سيصيبك  إن الفقر أسرع إىل من حيبين من السيل إىل معادنه،«: قال

قالوا » ؟ما فعل كعب«: فقال���� ففقده النيب : قال. »بالء فأعّد له جتفافاً 
: ، فقالت أمه»أبشر يا كعب«: مريض، فخرج ميشي حىت دخل عليه، فقال

قلت هي » ؟من هذه املتألية على اهللا«:����لك اجلنُة يا كعب قال النيب  هنيئاً 
كعب؟ لعل كعبًا قال ما ال ينفعه ما يدريك يا أم  «: أمي يا رسول اهللا، قال

: إال أن يف روايته وأخرجه ابن عساكر مثله، كما يف الكنز» ومنع ما ال يغنيه
 .»لعل كعباً قال ما ال يعنيه أو منع ما ال يغنيه«

وأخرج الطرباين عن ُحصني بن َوْحَوح األنصاري أن طلحة بن الرباء رضي ) ١٠
يقبل  ����عليه وسلم فجعل يلصق برسول اهللا  اهللا عنهما ملا لقي النيب صلى اهللا

فعجب لذلك . يا رسول اهللا، مرين مبا أحببت وال أعصي لك أمراً : قال. قدميه
فخرج مولياً » اذهب فاقتل أباك«: وهو غالم، فقال له عند ذلك����النيب 

 . »أقبل فإين مل أبعث بقطيعة رحم«: ليفعل، فدعاه فقال له

فلما . يعوده يف الشتاء يف برد وغيم ����ه النيب فمرض طلحة بعد ذلك فأتا    
ال أرى طلحة إال قد حدث فيه املوت فآذنوين به ": انصرف قال ألهله
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بين سامل بن عوف  ����فلم يبلغ النيب . " حىت أشهده وأصلي عليه وعجلوه
ادفنوين وأحلقوين بريب عز : فكان فيما قال طلحة. حىت تويف وجن عليه الليل

. فإين أخاف عليه اليهود أن يصاب يف سبيب ����تدعو رسول اهللا  وجل، وال
، فصّف الناس معه مث قربهحني أصبح، فجاء حىت وقف على  ����فأخرب النيب 

كذا يف » اللهم ألَق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك«: رفع يديه فقال
 .الكنز 
ي اهللا وأخرجه الطرباين أيضًا عن طلحة بن مسكني عن طلحة بن الرباء رض    

وإن أمرتك «: ابسط ــــ يعين يدك ــــ أبايعك، قال«: قال����عنه أنه أتى النيب 
: قال. ابسط يدك أبايعك: ال، مث عدت له فقلت: قلت» بقطيعة والديك؟

: قلت» ؟وإن أمرتك بقطيعة والديك«: قال. على اِإلسالم: قلت» عالم؟
ر النسا ا ــــ، فقال له النيب ال، مث عدت الثالثة، ــــ وكانت له والدة وكان من أب

يا طلحة، إنه ليس يف ديننا قطيعة الرحم، ولكن أحببت أن ال «:����
فأسلم فحسن إسالمه، مث مرض فعاده النيب صلى اهللا . »يكون يف دينك ريبة

ما أظن طلحة إال مقبوضاً «: ����عليه وسلم فوجده مغمى عليه، فقال النيب 
 ما عادين : فأفاق طلحة يف جوف الليل فقال» من ليلته فإن أفاق فأرسلو إيل

ال ترسلوا إليه يف هذه الساعة : فقال. بلى، فأخربوه مبا قال: قالوا ����النيب 
: فتلسعه دابة أو يصيبه شيء، ولكن إذا ُفقدت فأقرئوه مين السالم، وقولوا له

. الصبح سأل عنه، فأخربوه مبوته ومبا قال ����فليستغفر يل، فلما صلى النيب 
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اللهم، اْلَقُه يضحك إليك «: فرفع النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال: قال
رواه الطرباين مرسًال، وعبد ربه بن صاحل مل : قال اهليثمي. »وأنت تضحك إليه

  .اإلصابةيف  وأخرجه ابن السَكن حنوه كما. انتهى. أعرفه، وبقية رجاله ُوثقوا
ُشكي عبد اهللا بن حذافة رضي اهللا : وأخرج ابن عساكر عن الزهري قال) ١١

اتركوه فإن له بطانة " : أنه صاحب مزاح وباطل، فقال ����عنه إىل رسول اهللا 
 .كذا يف املنتخب . »حيب اهللا ورسوله

١٢ ( ِيبَلًة َأْحُرُس الن فَِإَذا َرُجٌل ِقرَاَءتُُه َعالَِيٌة  ����َعْن اْألَْدرَِع السَلِمي قَاَل ِجْئُت لَيـْ
فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللِه َهَذا ُمرَاٍء قَاَل َفَماَت بِاْلَمِديَنِة فـََفَرُغوا ِمْن  ����َج النِيب َفَخرَ 

 ِيبَه  ����ِجَهازِِه َفَحَمُلوا نـَْعَشُه فـََقاَل النالل ُه َكاَن حيُِبُه بِِه إِناْرفـُُقوا ِبِه َرَفَق الل
ُه فـََقاَل أَْوِسُعوا َلُه أَْوَسَع اللُه َعَلْيِه فـََقاَل بـَْعُض َأْصَحاِبِه يَا َوَرُسوَلُه قَاَل َوَحَفَر ُحْفرَتَ 

   ).١( َرُسوَل اللِه َلَقْد َحزِْنَت َعَلْيِه فـََقاَل َأَجْل إِنُه َكاَن حيُِب اللَه َوَرُسوَلهُ 

ثَِنة رضي اهللا عنه قال له أبو سفيان عند قتلهو ) ١٣ ك باهللا يا أنشد: زيد بن الد
: أحتب أن حممدًا اآلن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك يف أهلك؟ قال: زيد

واهللا ما أحب أن حممدًا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأين 

                                                           

والبغوي�وابن�منده� ،)١٥٥٩( رقم�_  باب�ما�جاء��ي�حفر�الق¡~ « كتاب�الجنائز « س�ن�ابن�ماجه) (١

عيم
ُ
 . وأبو�ن
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ما رأيت من الناس أحدًا حيب أحد كحب : جالس يف أهلي قال أبو سفيان
 . أصحاب حممد حممداً 

أحتب أن حممدًا مكانك؟ : حني ناَدوه يناشدونه وخبيب رضي اهللا عنه) ١٤
ال واهللا العظيم ما أحب أن يفديين بشكة ُيشاكها يف قدمه ــــ يف رغبة : قال

 .الصحابة يف القتل يف سبيل اهللا

: عن أنس رضي اهللا عنه يف قصة إسالم أيب قحافة رضي اهللا عنه قالو ) ١٥
 ما يبكيك؟ «:����، فقال النيب فلما مّد يده يبايعه بكى أبو بكر رضي اهللا عنه

حب إيل من أن أألن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر اهللا عينك : قال» 
صحيح على : وأخرجه احلاكم من هذا الوجه وقال. يكون ــــ وسنده صحيح

 .كذا يف اِإلصابة . شرط الشيخني

بكر بأبيه  جاء أبو: وعند الطرباين والبزّار عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال    
يقوده شيخ أعمى يوم فتح مكة،  ����أيب قحافة رضي اهللا عنهما إىل رسول اهللا 

أردت أن : قال» أال تركَت الشيخ يف بيته حىت نأتيه؟«:����فقال له رسول اهللا 
يؤجره اهللا، ألنا كنت بإسالم أيب طالب أشد فرحًا مين بإسالم أيب، ألتمس 

: قال اهليثمي . »صدقت«����اهللا  فقال رسول. بذلك قرة عينك يا رسول اهللا
 .وفيه موسى ابن عبيدة وهو ضعيف
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ملا ُأسر : واحلاكم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال ةوأخرج ابن مردوي) ١٦
يوم بدر أسر العباس ــــ رضي اهللا عنه ــــ فيمن ُأسر، أسره رجل من  ىاألسار 
إين  «: فقال ����لنيب فبلغ ذلك ا. وقد أوعدتُه األنصار أن يقتلوه: قال. األنصار

قال . »مل أمن الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعمت األنصار أم قاتلوه
أرسلوا العباس، : فأتى عمر األنصار فقال هلم» نعم«: أفآتيهم؟ قال: عمر
فإن  : ؟ قالواافإن كان لرسول اهللا رض: ال واهللا ال نرسله، فقال هلم عمر: فقالوا

يا عباس : فلما صار يف يده قال له عمر. رفخذه، فأخذه عم اضً ر كان له 
اهللا لئن تسلم أحب إيل من أن يسلم اخلطاب، وما ذاك إال ملا رأيت  أسلم، فو

 . كذا يف البداية . رسول اهللا يعجبه إسالمك

قال عمر رضي اهللا : وعند ابن عساكر عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال    
كان أحب إيل من أن يسلم اخلطاب، وما   اهللا لئن تسلم أسلم، فو: عنه للعباس

 .كذا يف كنزل العمال . حيب يكون لك سبقاً  ����ذاك إال ما رأيت رسول اهللا 

وعند ابن سعد عن الشعيب أن العباس رضي اهللا عنه حتّفى عمر رضي اهللا     
يا أمري املؤمنني أرأيَت أن لو جاءك عم موسى : عنه يف بعض األمر فقال له

فأنا عم حممد : كنت ــــ واهللا ــــ حمسناً إليه، قال: ا كنت صانعاً به؟ قالمسلماً م
اهللا ألبوك أحب إيل  وما رأيك يا أبا الفضل؟ فو: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

من أيب، فأنا  ����ألين كنت أعلم أنه أحب إىل رسول اهللا  ،اهللا اهللا: من أيب؟ قال
 . علي حيب  ����أوثر حب رسول اهللا 
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وعند ابن سعد أيضًا عن أيب جعفر حممد بن علي أن العباس رضي اهللا عنه     
من : أقطعين البحرين، قال ����إن النيب : جاء إىل عمر رضي اهللا عنه فقال له

فلم ميِض له عمر : املغرية بن شعبة، فجاء به فشهد له، قال: يعلم ذلك؟ قال
يا عبد اهللا خذ بيد : قال عمرذلك كأنه مل يقبل شهادته، فأغلظ العباس لعمر ف

واهللا يا أبا الفضل ألنا : ــــ قال عمر: أبيك ــــ وقال سفيان عن غري عمرو قال
بإسالمك كنت أسر مين بإسالم اخلطاب لو أسلم ملرضاة رسول اهللا صلى اهللا 

 .عليه وسلم 

كان خيرج على  ����أخرج الرتمذي عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ) ١٦
من املهاجرين واألنصار وهم جلوس، فيهم أبو بكر وعمر رضي اهللا أصحابه 

عنهما، فال يرفع أحد منهم إليه بصره إال أبو بكر وعمر، فإما كانا ينظران إليه 
 .وينظر إليهما، ويبتسمان إليه وتبتسم إليهما

وأخرج الطرباين وابن ِحبان يف صحيحه عن أسامة بن شريك رضي اهللا ) ١٧
كأمنا على رؤوسنا الطري ما يتكلم منا  ����نا جلوسًا عند النيب ك: عنه قال

: من أحب عباد اهللا إىل اهللا تعاىل؟ قال: متكلم؛ إذ جاءه أناس فقالوا
 ..»أحسنهم خلقاً «

لقد  : وأخرج أبو يـَْعلى ــــ وصححه ــــ عن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال) ١٨
 . ر فأؤخر سنتني من هيبتهعن األم ����كنت أريد أن أسأل رسول اهللا 
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م من األنصار أن رسول : وأخرج البيهقي عن الزهري قال) ١٩ حدثين من ال أ
اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا توضأ أو تنخم ابتدروا ُخنامته فمسحوا ا 

» مل تفعلون هذا؟«وجوههم وجلودهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من أحب أن حيبه اهللا وروسله «:����فقال رسول اهللا . كةرب لنلتمس به ا: قالوا

 .كذا يف الكنز . »فليصدق احلديث، وليؤد األمانة، وال يؤِذ جاره
وقد تقّدم يف حديث صلح احلديبية عند البخاري وغريه من املسور بن ) ٢٠

 فو: بعينيه، قال ����مث إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول اهللا : خمرمة ومروان
خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك ا وجهه  ����تنخم رسول اهللا  اهللا ما

وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا 
تكلم خفضوا أصوام عنده، وما ُحيّدون إليه النظر تعظيمًا له، فرجع عروة إىل 

، وفدت على قيصر أي قوم، واهللا لقد وفدت على امللوك: أصحابه فقال
وكسرى والنجاشي، واهللا إن رأيت ملكًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب 

 .حممد حممداً 
وأخرج الطرباين عن عبد الرمحن بن احلارث بن أيب ُمرادس السلمي رضي ) ٢١

فدعا بطهور، فغمس يده فتوضأ، فتتبعناه  ����كنا عند النيب : اهللا عنه قال
. حب اهللا ورسوله: قلنا» ما محلكم على ما فعلتم؟«���� فقال النيب. فحسوناه

فإن أحببتم أن حيبكم اهللا ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، «: قال
وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو : يقال اهليثم» وأحسنوا جوار من جاوركم

 .ضعيف
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اهللا بن الزبري رضي وأخرج أبو يعلى والبيهقي يف الدالئل عن عامر بن عبد ) ٢٢
ثه أنه أتى النيب  يا عبد «: وهو حيتجم، فلما فرغ قال ����اهللا عنهما أن أباه حد

 ����فلما برز عن رسول اهللا » اهللا اذهب ذا الدم فأهرقه حيث ال يراك أحد
: قال»  يا عبد اهللا ما صنعت بالدم؟ «: فلما رجعل قال. عمد إىل الدم فشربه

»  لعلك شربته؟ «: قال. سلناأنه خيفى على ا جعلته يف أخفى مكان علمت
قال » ومل شربت الدم؟ ويل للناس منك وويل لك من الناس «: نعم، قال: قال

كذا يف . فكانوا يرون أن القوة اليت به من ذلك الدم: أبو موسى قال أبو عاصم
 .)١(اإلصابة 

ن الزبري رضي اهللا فريون أن القوة اليت كانت يف اب: قال أبو سلمة: ويف رواية    
 .عنهما من قوة دم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وعند أيب نُعيم يف احللية عن َكْيسان موىل عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما     
وإذا عبد اهللا بن الزبري معه  ����دخل سلمان رضي اهللا عنه على رسول اهللا : قال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم  طست يشرب ما فيها، فدخل عبد اهللا على رسول
: قال سلمان ما ذاك يا رسول اهللا؟ قال. نعم: قال» فرغت؟«: فقال له

ذاك شربه والذي بعثك : قال سلمان. »أعطيته غسالة حمامجي يُهريق ما فيها«
أحببت أن يكون دم : قال» ؟ ملَ  «: قال نعم، قال»  شربته؟ «: باحلق، قال
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: جويف، فقال بيده على رأس ابن الزبري وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف
 .)١( .ويل لك من الناس وويل للناس منك ال متسك النار إال َقَسم اليمني «

 «: قال ����احتجم النيب : وأخرج الطرباين عن سفينة رضي اهللا عنه قال) ٢٣
فتغيبت فشربته، مث ذكرت »  خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطري والناس

 .رجال الطرباين ثقات: ميقال اهليث. ه فضحكذلك ل
وأخرج الطرباين يف األوسط عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن أباه ) ٢٤

يف وجهه يوم ُأحد مص  ����مالك بن سنان رضي اهللا عنه ملا ُأصيب رسول اهللا 
نعم، : أتشرب الدم؟ فقال: دم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وازدرده، فقيل له

»  خالط دمي دمه ال متسه النار «:����فقال رسول اهللا ����دم رسول اهللا أشرب 
 .انتهى. مل أَر يف إسناده من ُأمجع على ضعفه: قال اهليثمي 

 ����كانت للنيب : وأخرج الطرباين عن حكيمة بنت أُميمة عن أمها قالت) ٢٥
: قدح من عيدان يبول فيه ويضعه حتت سريره، فقام فطلبه فلم جيده فسأل فقال

شربته ُسرة خادم أم سلمة اليت قدمت معها من أرض : قالوا» أين القدح«
قال اهليثمي رجاله . » لقد احتظرْت من النار حبظار «:����فقال النيب . احلبشة

 .رجال الصحيح غري عبد اهللا بن أمحد بن حنبل وحكيمة وكالمها ثقة
 ����اهللا قدم رسول : وأخرج الطرباين عن أيب أيوب رضي اهللا عنه قال) ٢٦

السفل ونزل أبو أيوب الُعْلو، ���� فنزل رسول اهللا . املدينة فنزل على أيب أيوب
أسفل  ����فلّما أمسى وبات جعل أبو أيوب يذكر أنه على ظهر بيٍت رسوُل اهللا 
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منه، وهو بينه وبني الوحي فجعل أبو أيوب ال ينام حياذر أن يتناثر عليه الغبارة 
يا رسول اهللا، ما جعلُت : فقال ����إىل النيب فلما أصبح غدا . ويتحرك فيؤذيه

ذكرت : قال» ومم ذاك يا أبا أيوب؟«: فقال. الليلة فيها غمضاً أنا وال أم أيوب
أين على ظهر بيت أنت أسفل مين، فأحترك فيتناثر عليك الغبار ويؤذيك حتركي، 

إذا  أال أعلمك كلمات. فال تفعل يا أبا أيوب «: قال. وأنا بينك وبني الوحي
قلتهن بالغداة عشر مرات وبالعشي عشر مرات أعطيت ن عشر حسنات، 
وُكفر عنك ن عشر سيئات، ورُفع لك ن عشر درجات، وكن لك يوم 

ال إله إال اهللا له امللك وله احلمد ال شريك : القيامة كعدل عشر حمررين؟ تقول
 . كذا يف الكنز . »له

ملا نزل علي رسول اهللا : ن أيب أيوب رضي اهللا عنه قالوعند الطرباين أيضاً ع    
فقال . ــــ بأيب وأيب ــــ إين أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مين: قلت ����

فلقد . »إن أرفق بنا أن نكون يف السفل ملا يغشانا من الناس«:����رسول اهللا 
ا ما لنا رأيت جرة لنا انكسرت فُأهريق ماؤها، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لن

شيء  منا ����حلاف غريها ننشف ا املاء فرقًا من أن يصل إىل رسول اهللا 
فكنا نصنع طعامًا فإذا رد ما بقي منه تيممنا موضع أصابعه فأكلنا منها . يؤذيه

فّرد علينا عشاءه ليلة وكنا جعلنا فيه ثوماً أو بصًال فلم نَر فيه . نريد بذلك الربكة
ذي كنا ننصع والذي رأينا من رده الطعام ومل يأكل، فذكرت له ال. أثر أصابعه

أن يوجد  إين وجدت منه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناَجي فلم أحب«: فقال
وهكذا أخرجه احلاكم إال أنه مل . ، كذا يف الكنز »لوهكفمين رحيه، فأما أنتم 
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ط هذا حديث صحيح على شر : فكنا نصنع طعامًا ــــ إىل آخره، وقال: يذكر
 .مسلم ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب

: وقد أخرجه أبو نُعيم وابن عساكر حنو سياق الطرباين إال أن يف روايتهما     
فأمر رسول . يا رسول اهللا، ال ينبغي أن أكون فوقك، انتقل إىل الغرفة: فقلت
 وهكذا أخرجه ابن أيب شيبة. كذا يف الكنز . مبتاعه فُنقل، ومتاعه قليل ����اهللا 

 . .وابن أيب عاصم عن أيب أيوب، كما يف اإلصابة

كان أسيد بن : أخرج احلاكم عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أبيه قال) ٢٧
 ����حضري رضي اهللا عنه رجًال صاحلاً ضاحكاً مليحاً، فبينما هو عند رسول اهللا 

أوجعتين، : فقال. يف خاصرته ����حيدث القوم ويضحكهم، فطعن رسول اهللا 
: قال. يا رسول اهللا إن عليك قميصاً ومل يكن علي قميص: ، قال»اقتص«: قال

بأيب أنت : قميصه فاحتضنه مث جعل يقبل كشحه، فقال ����فرفع رسول اهللا 
هذا حديث صحيح اِإلسناد ومل : قال احلاكم. وأمي يا رسول اهللا أردُت هذا
 .صحيح: خيرجاه، ووافقه الذهيب فقال

َثِين ِحباُن ْبُن َواِسِع ْبِن ِحباَن َعْن َأْشَياٍخ ِمْن قـَْوِمهِ  : اقَ قَاَل اْبُن إْسحَ )  ٢٨ َوَحد 

َأن َرُسوَل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َعدَل ُصُفوَف َأْصَحاِبِه يـَْوَم بَْدٍر ، َوِيف يَِدِه  :
ُل ِبِه اْلَقْوَم ، َفَمر ِبَسَواِد ْبنِ  ارِ  ِقْدٌح يـَُعدجْبِن الن َة ، َحِليِف َبِين َعِديقَاَل  -َغزِي

ُر َهَذا ، ُخمَفٌف  :اْبُن ِهَشاٍم   -يـَُقاُل ، َسواٌد ، ُمثـَقَلٌة ، َوَسَواٌد ِيف اْألَْنَصاِر َغيـْ
 فَويـَُقاُل  :قَاَل اْبُن ِهَشاٍم  -َوُهَو ُمْستَـْنِتٌل ِمْن الص : ُمْستَـْنِصٌل ِمْن الص ف- 
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يَا َرُسوَل اللِه ، أَْوَجْعتِين :اْسَتِو يَا َسواُد فـََقاَل : َبْطِنِه بِاْلِقْدِح ، َوقَالَ  َفطُِعَن ِيف 
َفَكَشَف َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه . فَأَِقْدِين : اْلَعْدِل، قَالَ َوَقْد بـََعَثَك اللُه بِاحلَْق وَ 

َما َمحََلَك : فـََقالَ : َبْطَنُه فَاْعتَـنَـَقُه فـََقبَل : اْسَتِقْد ، قَالَ : ، َوقَاَل  َوَسلَم َعْن َبْطِنهِ 
يَا َرُسوَل اللِه ، َحَضَر َما تـََرى ، فََأَرْدُت َأْن َيُكوَن : قَالَ َعَلى َهَذا يَا َسواُد ؟ 

ُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َفَدَعا َلُه رَ . َأْن َميَس ِجْلِدي ِجْلَدكَ  آِخُر اْلَعْهِد ِبكَ 
 .كذا يف البداية . َوَسلَم ِخبَْريِ ، َوقَاَلُه َلُه 

بًا بصْفرة ويف ضلقي رجًال خمت ����وأخرج عبد الرزاق عن احلسن أن النيب ) ٢٩
، فطعن باجلريدة بطن الرجل »حط درس«:����جريدة، فقال النيب  ����يد النيب 

يا  دالقو : ثر يف بطنه دمًا أدماه، فقال الرجلفأ» أمل أك عن هذا؟«: وقال
ما لبشرة أحد فضل : تقتص؟ فقال ����أمن رسول اهللا : رسول اهللا، فقال الناس

، فقبل الرجل بطن »اقتص«: عن بطنه مث قال ����فكشف النيب . على بشريت
 .كذا يف الكنز . أدعها لك أن تشفع يل يوم القيامة: وقال ����النيب 
رأى سواد بن عمرو هكذا  ����سعد عن احلسن أن رسول اهللا  وأخرجه ابن     

 .خط خط ورس ورس: ملتحفاً ــــ فقال: ــــ قال إمساعيل

 .مث طعن بعود أو سواك يف بطنه، فماد يف بطنه فأثر يف بطنه ــــ فذكر حنوه    
كان رجل من : وأخرج عبد الرزاق أيضًا كما يف الكنز عن احلسن قال    

ل له سوادة بن عمرو رضي اهللا عنه يتخلق كأنه عرجون، وكان النيب األنصار يقا
بعود كان يف  ����إذا رآه نفض له، فجاء يومًا وهو متخلق، فأهوى له النيب  ����
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القصاص يا رسول اهللا، فأعطاه العود ــــ وكان على النيب : يده فجرحه، فقال له
إذا انتهى إىل  قميصان ــــ فجعل يرفعهما، فنهره الناس، وكف عنه حىت ����

يا نيب اهللا، بل أدُعها : املكان الذي جرحه رمى بالقضيب وعلقه يقبله، وقال
 .وأخرجه البغوي كما يف اإلصابة . لك تشفع يل ا يوم القيامة

وأخرج أمحد عن أنس رضي اهللا عنه أن أبا طلحة رضي اهللا عنه كان يرمي ) ٣٠
س به ــــ وكان راميًا ــــ وكان إذا خلفه يترت  ����يوم أحد والنيب  ����بني يدي النيب 

شخصه ينظر أين يقع سهمه، ويرفع أبو طلحة صدره،  ����رمي رفع رسول اهللا 
هكذا ــــ بأيب أنت وأمي ــــ يا رسول اهللا، ال يصيبك سهم، حنري دون : ويقول

إين َجْلد يا : ويقول ����حنرك، وكان أبو طلحة يشور نفسه بني يدي رسول اهللا 
وأخرجه ابن . كذا يف البداية . فوجهين يف حوائجك وُمْرين مبا شئت رسول اهللا،

 .سعد عن أنس حنوه
قال يوم حنني حني  ����وأخرج البيهقي عن جابر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ) ٣١

يا معشر األنصار، يا أصحاب : يا عباس، ناد: "رأى من الناس ما رأى
ب ليعطف بعريه فال يقدر على فجعل الرجل يذه. لبيك، لبيك: فأجابوه "الشجرة

ذلك، فيقذل درعه يف عنقه، ويأخذ سيفه وترسه، مث يؤم الصوت، حىت اجتمع إىل 
وكانت الدعوة أول ما كانت . منهم مائة، فاستعرض الناس فاقتتلوا ����رسول اهللا 

 ����لألنصار، مث ُجعلت آخرًا للخزرج، وكانوا ُصربًا عند احلرب، وأشرف رسول اهللا 
اهللا ما راجعه  فو: قال. اآلن محي الوطيس: نظر إىل ُجمْتَـَلد القوم، فقاليف ركائبه ف

مكتفون، فقتل اهللا منهم من قتل، وازم  ����الناس إال واألسارى عند رسول اهللا 
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منهم من ازم، وأفاء اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم أمواهلم وأبناءهم كذا يف 
 . البداية 
وقال رسول اهللا : حديث العباس رضي اهللا عنه ــــ فذكره وفيه وعند ابن َوْهب من    
ا عطفتهم حني مسعوا صويت : قال"  أي عباس، ناِد أصحاب السُمرة " :���� فوا لكأمن

. يا لبيكاه، يا لبيكاه ورواه مسلم عن ابن وهب: عطفة البقرة على أوالدها، فقالوا
 .بطوله ــــ فذكر حنوهكذا يف البداية وقد أخرج ابن سعد حديث العباس 

 : فقد�انقسموا��ي�محبته�إVى�ثaثة�أقسام� ����أما�الناس�بعد�صحابة�رسول�هللا

 .من فرط يف سنته، وكلما خرجت من حياته سنة دخلت يف حياته بدعة_ ١
، حــىت ابتــدعوا أمــوراً ختــالف هديــه، ظنــا مــنهم أن ����ومــنهم مــن أفــرط يف حمبتــه _ ٢

ل االحتفال مبولده، ومدحـه ورفعـه فـوق منزلتـه، فوقعـوا هذه األمور دليل على حمبته مث
ُهْم ، قَـاَل ُعَمـَر َعْن فيما وقع فيه النصارى، وهلذا نبه على ذلك النيب، ف َرِضـَي اللـُه َعـنـْ

َــا أَنَــا :" ����للــِه قَــاَل َرُســوُل ا:  َصــاَرى ِعيَســى اْبــَن َمــْرَميَ ، فَِإمنال ُتْطــُروِين َكَمــا َأْطــَرِت الن
 . رواه أبو داود"  َعْبُد اللِه َوَرُسولُهُ : َعْبٌد ، فـَُقوُلوا 

ومنهم من اعتدل يف حمبته فوفاه حقـه وامتثـل أمـره وأحـب سـنته، وهـم الصـحابة _ ٣
 .ومن ج جهم

 �<�� ����� =>�����
: 

صـادقًا، ألن طاعتـه  إتباعـافـال نتبـع إال إيـاه  باإلتبـاع، ����هو أن نفرد رسـول اهللا     
 . طاعة هللا وحده ال شريك له، فهو املبلغ عن اهللا

فهــي طاعـــة هللا، كمــا ثبـــت  ،���� أمــا طاعـــة رســول اهللا ..هللا ابتـــداءً  هــيفالطاعــة     



 
 
 

  ٢٢٧ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 .اهللا ألمر إتباعأمره، هو  وإتباعبالربهان القاطع، 
فهذا التوحيد هو فعل العبد املبين على اعتقاده انفـراد اهللا بالسـيادة، واحلاكميـة،      

 .الرسل واألنبياء وانفراده حبق التشريع، وتصديقه أن مراد اهللا إمنا يعرف بالوحي إىل
: وهـو مـا نسـميه توحيـد الطريـق: ) أشهد أن محمدًا رسول اهللا ( :وهذا هو معىن    

 .����  طريق رسول اهللاال طريق إال

 تباع�الن�ijوالتأ�i�ìبالنij؟اما�الفرق�بgن�طاعة�الن�ijو  

 :الطاعةالطاعةالطاعةالطاعة: : : : أوال أوال أوال أوال 

طاعـة  .)١(				َوَأِطيُعوا اللـَه َوَرُسـوَلُه ِإْن ُكْنـُتْم ُمـْؤِمِننيَ  ���� الطاعة هللا تعاىل ورسوله)١
 .فيما يبّلغ عن ربه  ����الرسول

ـــوا اللـــَه  يَـــا ���� الطاعـــة هللا تعـــاىل والرســـول وأويل األمـــر)٢ ـــوا َأِطيُع أَيـَهـــا الـــِذيَن َآَمُن
َوَأِطيُعوا الرُسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فَـِإْن تـَنَـاَزْعُتْم ِيف َشـْيٍء فَــُردوُه ِإَىل اللـِه 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأوِ   				يًال َوالرُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َذِلَك َخيـْ

َوَأِطيُعـوا  ���� :وقـال تعـاىل،  ���� طاعة العلمـاء يف أحكـام الشـرع مـن طاعـة الرسـول.)٢( 
 .)٣(				 اللَه َوالرُسوَل َلَعلُكْم تـُْرَمحُونَ 

                                                           

 . 4١ية��–سورة��نفال�) ١

 . 4٥٩ية�–سورة�النساء�) ٢

 . 4١٣٢ية��–سورة�آل�عمران) ٣



 
 
 

  ٢٢٨ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ومل يأمر ، إن اهللا سبحانه تعاىل أمر بطاعة أويل األمر ألم أصحاب سلطان    
، وي سبحانه وتعاىل فنكرههم يهباتباعهم ألم قد يكونوا ظاملني غري متبعني هلد

  :عن طاعتهم يف املعصية، ففي احلديث
َوَال تـَتِبُعواْ ����:  قال تعاىل ،إن الشيطان له أتباع وهو مذموم ومنهي عنه    

سلطان  نه الوليس له طاعة أل .)١(				ُخطَُواِت الشْيطَاِن ِإنُه َلُكْم َعُدو مِبنيٌ 

 				َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإال َمِن اتـبَـَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ  ِإن ِعَباِدي لَْيسَ  ���� له

إدانة للعاصني والكافرين ألم 				ِإال َمِن اتـبَـَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ ���� ويف قوله تعايل.)٢(
 .غري جمبورين علي املعصية أو الكفر فهم فعلوا ذلك اتباعا وليس طاعة للشيطان 

هو الطاعة الناجتة عن احلب فهل أحد حيب  تباعاإلما دام : وقد يقول قائل
  الشيطان؟

بالطبع ال أحد حيب الشيطان ولكن العاصني والكافرين حيبون الشهوات اليت هي 
 .)٣( 				 زُيَن لِلناِس ُحب الشَهَواتِ  ����من خطوات الشيطان

 :اىلالطاعة ليست دليل حب فقد يأيت اإلنسان بالطاعة وهو كاره كما يف قوله تعو 
 .)٤( 				َوَال يَْأُتوَن الصَالَة ِإال َوُهْم ُكَساَىل َوَال يُنِفُقوَن ِإال َوُهْم َكارُِهونَ  ����

 .)٥( 				أَنـُْلزُِمُكُموَها َوأَنُتْم َهلَا َكارُِهونَ  ����:وقوله تعاىل
                                                           

 . 4١٦٨ية��–سورة�البقرة) ١

 . 4٤٢ية��–سورة�الحجر) ٢

 . ١٤ية�4 �–سورة�آل�عمران) ٣

 . 4٥٤ية�–سورة�التوبة) ٤

 .  4٢٨ية�–سورة�هود) ٥



 
 
 

  ٢٢٩ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

فهــل يقبــل اهللا طاعــة ، وااللتــزام مبــا أمــر اهللا طاعــة ،اإلنفــاق يف ســبيل اهللا طاعــة     
 !!وهو كاره هلا؟ العبد
 :االتّباعاالتّباعاالتّباعاالتّباع::::ثانياثانياثانياثانيا

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم حتُِبوَن اللَه َفاتِبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اللُه َويـَْغِفـْر َلُكـْم   :����:قال تعاىل    
 . )١(  ����ُذنُوَبُكْم َواللُه َغُفوٌر َرِحيم

ا َأْسَخَط اللَه َذِلَك بِأَنـُهُم اتـبَـُعوا مَ  ����: تأمل قوله تعاىل، تباع دليل حباالو 
 ).كرهوا  –اتبعوا (الحظ التضاد بني  )٢( 				وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه فََأْحَبَط َأْعَماَهلُمْ 

يكـون يف حسـن األداء ويف طريقـة األداء فيمـا أمرنـا اهللا تعـاىل بـه أو انـا  واإلتباع    
 .فهو الذي شّرعه لنا   ����عنه والكمال يف األداء نعرفه من رسول اهللا

 

 :التأسّيالتأسّيالتأسّيالتأسّي::::الثاالثاالثاالثاثثثث

َلَقـــْد َكـــاَن َلُكـــْم ِيف َرُســـوِل اللـــِه ُأْســـَوٌة َحَســـَنٌة ِلَمـــْن َكـــاَن   ����  :قـــال تعـــالي     
 )٣(  				 يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اآلِخَر َوذََكَر اللَه َكِثرياً 

 .التأّسي يتعلق مبا تكرهه النفس وما تكرهه النفس إما بالء أو فتنة أو امتحانو      
وإذا فعلنـا مـا فعلـه مـن حيـث  ،طاعـة هفإذا فعلنا ما فعلـه الرسـول مـن أوامـر فهـذ     

مـن حيـث عكـس مـا  � وإذا فعلنـا مـا فعلـه الرسـول ،حسـن أداء األوامـر فهـذا اتّبـاع
                                                           

 .4٣١ية��-سورة�آل�عمران� )١

 .  4٢٨ية�–سورة�محمد�) ٢

 .4٢١ية��-سورة��حزاب� )٣



 
 
 

  ٢٣٠ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

  :قال تعـالي و ،فيما فرض عليكم) واتقوا اهللا( يقول تعاىل. تشتهيه نفسه فهذا تأّسي

نُـوا اتـُقـوا اللـَه َوابـْتَـغُـوا ِإلَْيـِه اْلَوِسـيَلَة َوَجاِهـُدوا ِيف َسـِبيِلِه يَا أَيـَها الِذيَن َآمَ   ����
    .بشيء تتقنه إليهأي تقّرب     )١(  				 َلَعلُكْم تـُْفِلُحونَ 

فالقـدوة يف كـل شـيء  ،حىت صار قدوة وأسوة إعداداً كامالً  اهللا تعاىل أعد رسوله    
 .أخل.....حىت يف النوم والدخول واخلروج واجلماع

 .وما حتبه فيما تكرهه نفسك تتأسى به أي ،واألسوة يف الشدائد    
أسوة حسنة ألنـه يتصـرف عكـس مـا  ���� والرسول ،هناك أسوة حسنة وأسوة سيئة    

وبدل أن يغضـب يعفـو عمـن  ���� تشتهيه نفسه فبدل أن ينام يقوم الليل فتتورم قدماه
 .أغضبه
تبـاع هــو طاعـة ناجتــة عـن احلــب وقـد أمــر إلتبـاع أمشـل وأعــم مـن الطاعــة وأن ااإلف    

يَــا أَيـَهــا النــِيب َحْســُبَك الّلــُه  ����:نبيــه كمــا يف قولــه تعــايل بإتبــاعاهللا ســبحانه وتعــايل 
 . )٢( 				َوَمِن اتـبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 

َويـَْغِفْر َلُكْم  ُقْل ِإن ُكنُتْم حتُِبوَن الّلَه َفاتِبُعوِين ُحيِْبْبُكُم الّلهُ  ����:وقوله تعاىل
 .وغري ذلك من اآليات.)٣( 				ُذنُوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رِحيمٌ 

فاملؤمن احلق .)١( 				النِيب َأْوَىل بِاْلُمْؤِمِنَني ِمْن أَنُفِسِهمْ  ����: وختاما قال تعاىل
 . ويضحي حبياته فداء حلياة النيب، حيب النيب

                                                           

 .4٣٥ية��- ائدةسورة�ا> )١

 . 4٦٤ية��–سورة��نفال) ٢

 . 4٣١ية��–سورة�آل�عمران) ٣



 
 
 

  ٢٣١ 
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نيب على حب نفسه مث بعد ذلك ال أيقدم املؤمن حياة النيب على حياته وحب ال
 !يطيعه؟

 .إتباع الُسنة يف كل شيء ::::محمد رسول هللامحمد رسول هللامحمد رسول هللامحمد رسول هللا    ::::برهانبرهانبرهانبرهان 
ويدخل أحدهم  ى اهللا عليه وسلم،صل النيبىف هذا الزمن ال تنفع سنة : يقولون  

 .وفرجه ويأكل بيده اليسرى وكأنه ال يفرق بني فيه ،اخلالء فيستنجى بيده اليسرى
 :"���� النــيبفقـال لــه  ���� النــيبجــل بشــماله عنـد أكـل ر :��تـارك�السـنة�يعاقــب 

) مـا منعـه إال الكـرب ( كل بيمينك ، قال ال أستطيع قال ال اسـتطعت 
 . )٢( رواه مسلم عن عمرو بن األكوع). شلت يده (  فما رفعها إىل فيه

 . ���� الطرق كلها مسدودة على اخللق إال من اقتفى أثر الرسول 

  .احلياة ال تسري بدون جه 

 .يريده اهللا قدوة للعاملني الذي النموذجيهو العبد  ���� الرسول 
َلَقــْد َكــاَن َلُكــْم ِيف َرُســوِل اللــِه ُأْســَوٌة َحَســَنٌة ِلَمــْن َكــاَن   ����  : قــال تعــايل 

 . ���� ووراء ذلك رضا اهللا )٣( ���� يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اآلِخَر َوذََكَر اللَه َكِثرياً 

َـــا يـُبَـــاِيُعوَن اللـــَه يَـــُد اللـــِه فَــــْوَق ِإن الـــذِ   ����: وقـــال تعـــايل  يَن يـَُباِيُعونَـــَك ِإمن
 . )٤( ���� أَْيِديِهمْ 

                                                                                                                                                                       

 . 4٦ية��–سورة��حزاب�) ١

 .باب�السنة�وآدا��ا��-رياض�الصالحgن� )٢

 .4٢١ية��-سورة��حزاب� )٣

 .4١٠ية��-سورة�الفتح� )٤



 
 
 

  ٢٣٢ 
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ـــُتْم حتُِبـــوَن اللـــَه َفـــاتِبُعوِين   :����اإلتبـــاع الكامـــل دليـــل الحـــب الكامـــل   قُـــْل ِإْن ُكْن
حقيقة اإلتبـاع فيمـا  )١(  ����ُحيِْبْبُكُم اللُه َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللُه َغُفوٌر َرِحيم

 .النفسمثل الوضوء قبل النوم يكون ثقيل على .. ُأحب وفيما أكره 
 .يسخر بالسنة ولو كانت بسيطة خيرج من امللة  الذي 
يقــول أنــا عــارف أــا ســنة وملــا أقتنــع ــا أعملهــا هــذا مــرتدد وخيشــى عليــه  والــذي 

 .النفاق 
" : ���� قـال رسـول اهللا: هـا قالـتاهللا عن رضـيفعن عائشة  : تارك�السنة�ملعون  

كتـــــاب اهللا ،   يفجمـــــاب ، الزائـــــد  نـــــيبســـــتة لعنـــــتهم ولعـــــنهم اهللا وكـــــل 
واملكــذب بقــدر اهللا ، واملتســلط بــاجلربوت ليعــز مــن أذلــه اهللا ويــذل مــن 

مـــا حـــرم اهللا ،  أعـــزه اهللا ، واملســـتحل حلـــرم اهللا ، واملســـتحل مـــن عـــرتيت
 يف والطـــرباينالقـــدر  يف والرتمـــذيكتابـــه   يفورزيـــن  يرواه البيهقـــ(  "والتـــارك للســـنة 

 .)٢( ). الذهيباملعجم واحلاكم وقال صحيح اإلسناد ووافقه 

  :تارك�السنة�ضال 


  فعن عمران بن حصني    


السنن  ���� نزل القرآن وسن رسول اهللا: قال 
  .تضلواإن مل تفعلوا ! فو اهللا . اتبعونا : مث قال 

                                                           

 .4٣١ية��-سورة�آل�عمران� )١

 .  ١/٣٩باب�xيمان�بالقدر�_ كتاب�xيمان� – مشكاة�ا>صابيح) ٢



 
 
 

  ٢٣٣ 
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رجـــل بالســـنة فقــال دعنـــا مـــن هـــذا إذا حــدثت  :قـــال ةوعــن أىب قالبـــ�����
 .)١( وهات كتاب اهللا فاعلم أنه ضال

 :����    التحذير�من�ترك�سنته 

لََتتـِبُعن َسـَنَن  :"َعْن َأِيب َسِعيٍد َرِضَي اللُه َعْنُه َأن النِيب َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم قَـال    
رًا ِبِشـــــْربٍ َوِذرَاًعـــــا بِـــــ َلُكْم ِشـــــبـْ ـــــبـْ ـــــْو َســـــَلُكوا ُجْحـــــَر َضـــــب َمـــــْن قـَ ِذرَاٍع َحـــــىت َل

 ).٢" (َفَمنْ  :"قـُْلَنا يَا َرُسوَل اللِه اْليَـُهوَد َوالنَصاَرى قَالَ  َلَسَلْكُتُموهُ 

لََتّتـــِبُعّن " قَـــاَل َرُســـوُل الّلـــِه صـــلى اهللا عليـــه وســـلم: وَعـــْن َأِيب َســـِعيٍد اْخلُـــْدرِّي، قَـــالَ     
ـــْبلِ  ـــوا ِيف . ِشـــْرباً ِبِشـــْربٍ، َوِذرَاعـــاً بِـــِذرَاعٍ . ُكمْ َســـَنَن الّـــِذيَن ِمـــْن قـَ َحـــّىتَ لَـــْو َدَخُل

ــــــا" ُجْحــــــِر َضــــــَب الَتـّبَـْعُتُمــــــوُهمْ  ــــــالَ : قـُْلَن ــــــِه آْليَـُهــــــوُد َوالّنَصــــــاَرَى؟ َق  يَــــــا َرُســــــوَل الّل

 ).٣".(؟َفَمنْ "

ـــَرَة َرِضـــَي اللـــُه َعْنـــُه َعـــْن النـــِيب َصـــلى اللـــ     َال تـَُقـــوُم  ُه َعَلْيـــِه َوَســـلَم قَـــالَ وَعـــْن َأِيب ُهَريـْ
رًا ِبِشـْربٍ َوِذرَاًعـا بِـِذرَاعٍ  َلَهـا ِشـبـْ َفِقيـَل  الساَعُة َحىت تَْأُخَذ أُمِيت بَِأْخِذ اْلُقـُروِن قـَبـْ

 ). ٤"(َوَمْن الناُس ِإال أُولَِئكيَا َرُسوَل اللِه َكَفاِرَس َوالروِم فـََقاَل 
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َوالّــِذي نـَْفِســي بَِيــِدِه لَتَـــرَْكُنبّ ُســّنّة "  – واقــد الليثــي عنــد الرتمــذى ىبأويف روايــة     
َلُكمْ  ــبـْ َوالــِذي نـَْفِســي بَِيــِدِه لَتَـــرَْكُنب : "عنــد أحمــدو...عنــد الرتمــذى "...َمــْن َكــاَن قـَ

َلُكْم ِمــْثًال ِمبِثْــل بالضــم واملشــهور يف معظــم الروايــات ). ( ١....("ُســَنَن َمــْن َكــاَن قـَــبـْ
 ).بالفتح

وقـال ابـن التـني . بفتح السـني لألكثـر" لََتّتِبُعّن َسَننَ : "قوله: قال ابن حجر يف الفتح
وقـال املهلــب بـالفتح أوىل ألنــه الـذي يســتعمل فيـه الــذراع والشــرب ..... قرأنـاه بضــمها
  .وهو الطريق

 :مع�KBالس®ن

  .الطريقة، والسنن أَيضاً ُسبل ومناهج وعادات: والسنة
فالن من َأهل السنة؛ معناه من َأهل  :الطريقة احملمودة املستقيمة، ولذلك قيلسنُة وال

ــَنِن وهــو الطريــق وَســَنن الطريــق ... الطريقــة املســتقيمة احملمــودة، وهــي مــْأخوذة مــن الس
  .نـَْهُجه: وُسنَـُنه وِسنَـُنه وُسنُـُنه

ـــن حجـــر ـــال اب  الشـــيء عـــن والرغبـــة ،لفـــرضا تقابـــل الـــيت ال الطريقـــة بالســـنة املـــراد:  ق
     )٢( .مين فليس غريي بطريقة وأخذ طريقيت ترك من واملراد،  غريه إىل عنه عراضاإل

وإذا أُْطِلَقـت يف الشـرع فإمنـا ، مجع ُسنة، واألصُل فيها الطريقة والسـرية: فالسنن
وال يُــراُد ـــا مـــا أَمــَر بـــه النـــيب صــلى اللّـــه عليـــه وســلم وـــى عنـــه ونَــَدب إليـــه قـــ

ــرع الِكتـــاُب . وِفْعــال، ممــا مل يـَْنطــق بــه الِكتــاُب العزيـــزُ  ـة الشوهلــذا يقــال يف أِدلـ
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طريقته الـيت كـان يتحراهـا، وسـنة اهللا : والسنة، أي القرآن واحلديث وسنة النيب
ســـنة اهللا الـــيت قـــد {: قـــد تقـــال لطريقـــة حكمتـــه، وطريقـــة طاعتـــه، حنـــو: تعـــاىل

 ). ١( } تبديالخلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا

مـن قـول، أو  ����على كل ما جاء عن رسول اهللا : فتطلق السنة في الشرع    
، فعـن أنـس بـن مالـك  فعل، أو تقرير، أو صفة، وتطلق السنة على املأمور به

 أصـلي فـإين أنـا أمـا: رضي اهللا عنه، يف قصة الرهط الثالثة الذين قال أحـدهم
 أعتـــزل أنـــا آخـــر وقـــال،  أفطـــر وال رالـــده أصـــوم أنـــا آخـــر وقـــال،  أبـــدا الليـــل
 أنـتم":  فقـال،  وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول فجـاء أبـدا أتـزوج فال النساء
 أصــوم لكــين لــه وأتقــاكم هللا ألخشــاكم أيت واهللا أمــا ؟ وكــذا كــذا قلــتم الــذين
 فلـــــيس ســـــنيت عـــــن رغـــــب فمـــــن ،النســـــاء وأتـــــزوج ، وأرقـــــد وأصـــــلي،  وأفطـــــر
 .)٢(."مين

�علينا�أن�نعرف�الشريعة�فنقول�وبعد�أن�عرفنا�ال
ً
 :سنة�لغة�واصط�حا

تطلــق العــرب الشــريعة يف اللغــة االبتــداء، تقــول شــرع فــالن يف : فــي اللغــة ةالشــريع
 .الكتابة أي بدأ

                                                           

 .�بن�حجر_ فتح�الباري��)١

باب�ال¬�غيـب�6ـي�النكـاح،�ورواه�مسـلم�6ـي�النكـاح�بـرقم�،�)٤٧٧٦(رواه�البخاري�6ي�صحيحه�برقم�) ٢(

 اMــــؤن  عــــن عجــــز مــــن واشــــتغال مؤنــــة ووجــــد إليــــه نفســــه تاقــــت Mــــن النكــــاح اســــتحباب بــــاب،�)١٤٠١(

  . بالصوم



 
 
 

  ٢٣٦ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 ومنــه ،الشــيء إىل فيــه يبتــدأ مــا هــي والشــريعة الشــرعة: قــال ابــن كثــري يف تفســريه    
 أمــا ،املــاء إىل فيهــا يشــرع مــا وهــي الشــريعة كــذا،  فيــه ابتــدأ أي كــذا يف شــرع:  يقــال
 )١( .الطرائق والسنن ،السهل الواضح الطريق فهو املنهاج

 :أما الشريعة في االصطالح هي
 )٢(.كل ما شرعه اهللا من العقائد واألعمال    
 اهللا عبـد أبـو الشـيخ وصنف ،الشريعة كتاب يجر اآل بكر أبو الشيخ صنف وقد    
 هــؤالء مقصــود وإمنــا ،ذلــك وغــري الناجيــة الفرقــة عةشــري عــن اإلبانــة كتــاب بطــة ابــن

 مثـــل اإلميـــان مـــن الســـنة أهـــل يعتقـــدها الـــيت العقائـــد الشـــريعة باســـم الســـنة يف األئمـــة
 بــه ووصــفه نفســه بــه وصــف مبــا موصــوف اهللا وان ،وعمــل قــول اإلميــان أن اعتقــادهم
 اهللا شـــاء ومـــا شـــيء، كـــل خـــالق اهللا نأو  ،خملـــوق غـــري اهللا كـــالم القـــرآن نأو  ،رســـوله
 القبلـة هـلأ يكفـرون ال ـمأو ،  قـدير شـيء كـل علـى نـهأو  ،يكـن مل يشأ مل وما كان
 ،الســنة هــلأ عقــود مــن ذلــك وحنــو الكبــائر ألهــل بالشــفاعة ويؤمنــون ،الــذنوب مبجــرد
 .)٣( . غريهم وشريعة شريعتهم بني وفرقوا ،شريعتهم اعتقادهم صولأ فسموا

 .علـيهم واْفرتَضـه هلـم َسـنه أي: الـدين مـن لِعبـاِده هاللّـ َشـرَع مـا وهـو: وقال ابـن األثـري
)٤(. 
 
 

                                                           

 ).٢/٩٠(تفس���ابن�كث����)١(

 ).١٣ص(اMدخل�إ©ى�الشريعة�والفقه�wس�مي��)٢(

 ).٣٠٧-١٩/٣٠٦(مجموع�الفتاوى��)٣(

 ).٢/١١٤١(�بن�-ث���ال��اية��)٤(



 
 
 

  ٢٣٧ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

  :مع�KBاتباع�الس®ن

لَتَــرَْكُنب "..." لَتَـرَْكُنبّ ُسّنةّ "..." لََتّتِبُعّن َسَننَ " ألفاظ: جاء يف الروايات السابقة     
َلَهـا  "، "ُسـَننَ  مبجموعهـا تـدل علــى  وهـذه األلفــاظ"...تَْأُخـَذ أُمـِيت بَِأْخـِذ اْلُقــُروِن قـَبـْ

 :املـــــــــــــراد شـــــــــــــرعا باتبـــــــــــــاع الَســـــــــــــنن حبيـــــــــــــث ميكـــــــــــــن أن نقـــــــــــــرب املعـــــــــــــىن فنقـــــــــــــول
يف  أخرب الرسول مبا يكون من أمته بعده من اتبـاع سـبل ومنـاهج وعـادات أمـم الكفـر

ألـــم كـــانوا ، األرض،ســـواء كـــانوا متمثلـــني يف أهـــل الكتـــاب مـــن اليهـــود والنصـــارى 
لكـــوم كـــانوا إذ ذاك أكـــرب ، يف فـــارس والـــروم أو ، املشـــهورين بالـــديانات الســـماوية 

والناس إمنا يقِلدون من كان هذا حاله، ، ملوك األرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بالدا 
، إال أمثلــة وأمسـاء وإن تغـريت أو تســمت بأمسـاء أخــر  هـيفمـا ، ولـيس املـراد احلصــر 
)  بلهاال تقوم الساعة حىت تأخذ أميت بأخذ القرون ق(  وهذا يظهر يف قولـه

واملعــىن تســري ، يقــال أخــذ فــالن بأخــذ فــالن أي ســار بســريته ، واألخــذ هــو الســرية 
كفــارس : أو يف دنياهــا، كــاليهود والنصــارى ، ســواء يف دينهــا ، بســرية األمــم قبلهــا 

فحيث قال فارس والروم كـان هنـاك قرينـة تتعلـق بـاحلكم بـني النـاس وسياسـة ، والروم 
نصــارى كــان هنـاك قرينــة تتعلــق بــأمور الــديانات أصــوهلا الرعيـة، وحيــث قيــل اليهــود وال

وفروعها، وهكذا فنحن نشاهد تقليد أجيال األمة ألمم الكفـر يف األرض، فيمـا هـي 
عليه من أخالق ذميمة وبـدع حمدثـة وعـادات فاسـدة، تفـوح منهـا رائحـة النـنت، ومتـرغ 

مث إن هـذا ، طري أنف اإلنسانية يف مستنقع من وحـل الرذيلـة واإلمث، وتنـذر بشـر مسـت
عــرب عنــه ، تفــوم منــه فائتــة  بــل هــو اتبــاع دقيــق ال عرضــيأو  هامشــياإلتبــاع لــيس 

َلُكْم :" ال ينطــق عــن اهلــوى بقولــه الــذيالصــادق املصــدوق  ــبـْ لََتتــِبُعن َســَنَن َمــْن قَـ



 
 
 

  ٢٣٨ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ًرا ِبِشْربٍ َوِذرَاًعا ِبِذرَاٍع َحىت َلْو َسـَلُكوا ُجْحـَر َضـب َلَسـَلْكُتمُ  ويف ...."وهُ ِشبـْ

وهـذا كنايـة عـن شـدة املوافقـة هلـم يف عـادام، ..."لـدخلتموه "..."لـو دخلـوا:" لفظ

) ُجحــر الَضــب(و. رغــم مــا فيهــا مــن ســوء وشــر، ومعصــية هللا تعــاىل وخمالفــة لشــرعه

ثقبــه وحفرتــه الــيت يعــيش فيهــا، والضــب دويبــة تشــبه احلــرذون تأكلــه العــرب، والتشــبيه 
ءتــه، ونــنت رحيــه وخبثــه، ومــا أروع هــذا التشــبيه الــذي جبحــر الضــب لشــدة ضــيقه وردا

صــدق معجــزة لرســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم،فوقع ذلــك التتبــع واإلتبــاع املمقــوت 
وصـدق ربنـا جـل وعـال إذ يقـول عـن ، من أمة املسلمني ألمم الكفر البائدة الفاسدة 

 ..."َوَما يـَْنِطُق َعْن اْهلََوى"نبيه صلى اهللا عليه وسلم 
 : ال ابن حجر في الفتحق ,

ال تــرتك هــذه األمــة "  قــد أخــرج الطــرباين مــن حــديث املســتورد بــن شــداد رفعــه    
 ."  شيئا من سنن األولني حىت تأتيه

لرتكـنب سـنة "  ووقع يف حديث عبد اهللا بن عمـرو عنـد الشـافعي بسـند صـحيح    
 ."من كان قبلكم حلوها ومرها 

ن أمته ستتبع احملدثات من األمور والبـدع واألهـواء أ ����النيب أعلم : قال ابن بطال    
كما وقع لألمم قبلهم، وقد أنذر يف أحاديث كثرية بأن اآلخر شر، والساعة ال تقوم 

وقـد : قلـت، إال على شرار الناس، وأن الدين إمنا يبقى قائما عنـد خاصـة مـن النـاس 
 هـ.أ.وسيقع بقية ذلك ����وقع معظم ما أنذر به 
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َلُكْم ِمـْثًال ِمبِثْـل:" في فيض القـدير يقال المناو       "لَتَــرَْكُنب ُسـَنَن َمـْن َكـاَن قَــبـْ
هذا لفظ خرب معناه النهي عن اتباعهم ومنعهم من االلتفـات لغـري ديـن اإلسـالم ألن 

وهـذا اإلخبـار مـن معجزاتـه فقـد اتبـع  ، نـوره قـد ـر األنـوار وشـرعته نسـخت الشـرائع 
م ومــــراكبهم ومالبســــهم وإقامــــة شــــعارهم يف كثــــري مــــن أمتــــه ســــنن فــــارس يف شــــيمه

احلروب وغريها وأهل الكتابني يف زخرفة املساجد وتعظيم القبور حىت كاد أن يعبـدها 
وإقامــة احلــدود علــى الضــعفاء دون األقويــاء وتــرك العمــل ) الرشــوة( العــوام وقبــول الرشــا

خبمـــيس  يـــوم اجلمعـــة والتســـليم باألصـــابع وعـــدم عيـــادة املـــريض يـــوم الســـبت والســـرور
حىت : (وقوله، البيض وأن احلائض ال متس عجيناً إىل غري ذلك مما هو أشنع وأبشع 

مبالغـة يف اإلتبـاع فـإذا اقتصـروا يف ) لو أن أحدهم دخل جحر ضب لـدخلتم
الــذي ابتــدعوه فستقتصــرون وإن بســطوا فستبســطوا حــىت لــو بلغــوا إىل غايــة لبلغتموهــا 

مـن أمـة اإلسـالم مـن ، مـا عصـم اللّـه رسـوله حىت كانـت تلـك األمـم تقتـل أنبياءهـا فل
 .قتلوا خلفاءهم حتقيقاً لصدق الرسول صلى الّله عليه وسلم

ــال الحرانــي ومجــع ذلــك أن كفــر اليهــود أضــل مــن جهــة عــدم العمــل بعلمهــم فهــم : ق
يعلمــون احلــق وال يتبعونــه عمــًال وال قــوًال وكفــر النصــارى مــن جهــة عملهــم بــال علــم 

ففــي هــذه ، بــادة بــال شــريعة مــن اللّــه ويقولــون مــا ال يعلمــون جيتهــدون يف أصــناف الع
 :كسـفيان بـن عيبنـة يقولـون  الصـاحل األمة من حيذو حذو الفريقني وهلـذا كـان السـلف

مـــن فســـد مـــن علمائنـــا ففيـــه شـــبه مـــن اليهـــود ومـــن فســـد مـــن عبادنـــا ففيـــه شـــبه مـــن 
، مبـا سـبق يف علمـه  قضاء الّله نافذ مبا أخرب رسوله صلى الّله عليـه وسـلم، النصارى 

 هـ.أ.لكن ليس احلديث إخباراً عن مجيع األمة ملا تواتر عنه أا ال جتتمع على ضاللة
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فالنصرة ، وقال له توجه حيث شئت فإنك منصور  ���� النيباهللا ختم على كتف  
 .بإتباع السنة 

اهلـدى الظـاهر  يفيقول عن السنة مثل العمامة واللحية قشور فال حـظ لـه  الذي 
 .يفعلوهاهم عابوا على السنة ألم مل  ،لدين ليس فيه قشورألن ا

األرض ألنـــــك تتبـــــع ســــــيد  يفيوضـــــع لـــــك القبـــــول  :ع�مـــــة�إتبـــــاع�الســـــنة 
 .)١( ���� املقبولني

   : صuى�هللا�عليه�وسلم يلنبكيف�تأتي�فينا�صفة�اتباع�ا 
 . للرسول صلى اهللا عليه وسلم يف صورته وسريته وسريرته اإلتباعحنقق ) ١
 . صلى اهللا عليه وسلممن اجللوس يف جمالس فضائل اتباع الرسول نكثر  )٢
 . ندعو الناس إىل حتقيق اتباع الرسول صلى اهللا عليه وسلم )٣
 . وسلمصلى اهللا عليه ندعو اهللا عز وجل أن يرزقنا واألمة حقيقة اتباع الرسول  )٤

 :xتباعقصص��ي� 
َعْن ُعَمَر َرِضَي اللُه َعْنُه أَنُه َجـاَء ِإَىل احلََْجـِر اْألَْسـَوِد َعاِبِس ْبِن َربِيَعَة َعْن _  ١

 ــِيبَرأَيْـُت الن َفـُع َولَــْوَال َأين  ����فـََقبـلَـُه فـََقـاَل ِإين َأْعَلــُم أَنـَك َحَجــٌر َال َتُضـر َوَال تـَنـْ
 .)٢( َما قـَبـْلُتكَ  يـَُقبـُلكَ 

                                                           

 .من�كتاب�كلمات�مضيئة��ي�الدعوة�إVي�هللا�للمؤلف�)١

"". فــــتح""،�) ٣/٥٤١(كتــــاب�الحــــج،�بــــاب�مــــا�ذكــــر��ــــي�الحجــــر��ســــود�"" الصــــحيح""رواه�البخــــاري��ــــي�) ٢

 ... )٩/١٦(كتاب�الحج،�باب�استحباب�تقبيل�الحجر��سود��ي�الطواف�"" الصحيح""ومسلم��ي�
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مـا لنـا وللرمـل، إمنـا كنـا راءينـا : ""وقال رضي اهللا عنه بعد أن قبّـل احلجـر األسـود_ ٢
 ).١( فال حنب أن نرتكه ����شيء صنعه النيب : به املشركني، وقد أهلكهم اهللا، مث قال

كنـــت مـــع عمـــر رضـــي اهللا عنـــه فاســـتلم الـــركن، قـــال : وعـــن يعلـــى بـــن أميـــة قـــال_ ٣
مما يلي البيت، فلما بلغت الركن الغريب الذي يلي األسود وحدرت بـني  وكنت: يعلى

أمل تطـف مـع رسـول : أال تسـتلم هـذين؟ قـال: ما شأنك؟ قلـتُ : يديه ألستلم، فقال
ال، : أرأيته يستلم هـذين الـركنني ـــ يعـين الغـربيني ـــ ؟ قلـت: بلى، قال: ، فقلت����اهللا 
 ).٢( فانفذ عنك: البلى، ق: فليس لك فيه أسوة حسنة؟ قلت: قال

مسعـت النـاس يقولـون   :عن عبد اهللا بـن عمـر رضـي اهللا عنهمـا أنـه قـال ألبيـهو _   ٤
مقالًة فآليـُت أن أقوهلـا لـك، زعمـوا أنـك غـري مسـتخلف، فوضـع رأسـه سـاعًة مث رفعـه 

مل   ����إن اهللا عــز وجــل حيفــظ دينــه، وإين إن ال أســتخلف فــإن رســول اهللا : ""فقــال
فـو اهللا مـا هـو : قال عبد اهللا"". ف فإن أبا بكر قد استخلفيستخلف، وإن أستخل
أحـًدا  ����فعلمت أنه مل يكن يعـدل برسـول اهللا  ،وأبا بكر ���� إال أن ذكر رسول اهللا
 .)٣( .وأنه غري مستخلف

وعــن يعقــوب بــن زيــد أن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه خــرج يف يــوم مجعــة _  ٥
عمـر إىل املسـجد، فقلعـه عمـر، فقـال لـه وقطر عليه ميزاب العباس، وكان على طريق 

: بيـده، قـال عمـر ����وضعه حيث كـان إال رسـول اهللا  قلعت ميزايب، واهللا ما: العباس
                                                           

  .)١٦٠٥(فتح�برقم�) ٣/٥٥٠(كتاب�الحج،�باب�الرمل�""  الصحيح " "البخاري��ي��رواه�xمام) ١

حـــديث�) ا>صـــنف(وعبـــدالرزاق��ـــي�) ٥/٧)(الســـ�ن(والب��قـــي��ـــي�) ٤/٢٢٢) (ا>ســـند(أخرجـــه�أحمـــد��ـــي�) ٢

 ).٨٩٤٥(رقم�

̈سـتخaف�وتركـه�) ٣ مـام�وx "" نـووي) ""١٢/٢٠٥(خرجه�xمام�مسلم��ي�الصـحيح�كتـاب�xمـارة،�بـاب�

 . واللفظ�له) ١/٤٧(أحمد��ي�ا>سند�
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فحمــل عمــر : قــال. ال جــرم أن ال يكــون لــك ســلم غــريي وال يضــعه إال أنــت بيــدك
العبـــاس علـــى عنقـــه فوضـــع رجليـــه علـــى منكـــيب عمـــر، مث أعـــاد امليـــزاب حيـــث كـــان، 

فأنــا أعــزم عليــك ملــا صــعدت علــى : فقــال عمــر للعبــاس: ويف روايــةفوضــعه موضــعه، 
 .)١(ففعل ذلك العباس ����ظهري حىت تضعه يف املوضع الذي وضعه رسول اهللا 

قـــدم عيينـــة بـــن حصـــن بـــن : وعـــن عبـــد اهللا بـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا قـــال_  ٦
ذين حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه احلـر بـن قـيس بـن حصـن، وكـان مـن النفـر الـ

يـــدنيهم عمـــر، وكـــان القـــرّاء أصـــحاب جملـــس عمـــر ومشـــاورته كهـــوًال كـــانوا أو شـــبابًا، 
يا ابن أخي، هل لك وجٌه عند هذا األمري تسـتأذن يل عليـه؟ : فقال عيينة البن أخيه

يــا : فاســتأذن يل عيينــة، فلمــا دخــل قــال: سأســتأذن لــك عليــه، قــال ابــن عبــاس: قــال
فغضــب عمـر حــىت هــّم . ل ومــا حتكـم بيننــا بالعـدلابـن اخلطــاب، واهللا مـا تعطينــا اجلـز 

ــَو ����: ����يــا أمــري املــؤمنني، إن اهللا تعــاىل قــال لنبيــه : بــأن يقــع بــه فقــال احلــرّ  ُخــِذ اْلَعْف
مـا  !فـو اهللا. وإن هـذا مـن اجلـاهلني. )٢(  				 بِـاْلُعْرِف َوَأْعـِرْض َعـِن اْجلَـاِهِلنيَ  َوْأُمـرْ 

 .)٣( ـا عند كتاب اهللاوكان وقّافً . جاوزها عمر حني تالها عليه

                                                           

وأخـــرج�الحـــاكم��ـــي� (٤/٢٠) الطبقـــات(وابـــن�ســـعد��ـــي�) ١/٢١٠) (ا>ســـند(أخرجـــه�خرجـــه�أحمـــد��ـــي�) ١

 . ٣/٣٣١قصة�طويلة�متضمنة�>ا��ي�هذا��ثر�) ا>ستدرك(

 . x١٩٩ية�_ سورة��عراف�) ٢

̈عتصــــام�) الصــــحيح(أخرجــــه�xمــــام�البخــــاري��ــــي�) ٣ بــــرقم�) فــــتح) (٢٦٤/ ١٣(بالكتــــاب�والســــنة�كتــــاب�

)٧٢٨٦٩(. 

�ـي�خلـوة،�وإ�sفعمـر�كـان��sيحتجـب�إ�sوقـت�خلوتـه�وراحتـه،�ومـن�ثـّم�: أي"" فتسـتأذن�Vـي�عليـه"" :قولـه

 .).١٣/٢٧٢(فتح�الباري�. ح���تجتمع�به�وحدك: سأستأذن�له�عليه،�أي: قال�له
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ُهَمـا -َعْبِد اللِه ْبِن َعبـاٍس َوَعْن _  ٧ رََأى َخاَمتًـا ����   َأن َرُسـوَل اللـهِ  - َرِضـَي اللـُه َعنـْ
ــْن َذَهــٍب ِيف يَــِد َرُجــٍل ، فـَنَـَزَعــُه ، َفَطَرَحــهُ  ــاَل  ِم ــُد َأَحــدُُكْم ِإَىل َمجْــَرٍة "  :، فـََق يـَْعِم

َصــلى اللــُه  -َذَهــَب َرُســوُل اللــِه  َفِقيــَل لِلرُجــِل بـَْعــَدَما؟ ِمــْن نَــاٍر فَـَيْجَعُلَهــا ِيف يَــِدِه 
قَـــْد َطَرَحـــُه َال َواللـــِه ، َال آُخـــُذُه أَبَـــًدا وَ : قَـــاَل . ُخـــْذ َخاَمتـَــَك انـَْتِفـــْع بِـــِه : َعَلْيـــِه َوَســـلَم 
  .)١( َرَواُه ُمْسِلمٌ .   ����َرُسوُل اللهِ 

َفَكاَن َجيَْعُل . اْصطََنَع َخاَمتاً ِمْن َذَهبٍ  ����َعْن نَاِفٍع، َعْن َعْبِد الّلِه َأّن َرُسوَل الّلِه و ) ٨
: فـََقـالَ . َربِ فـَنَـَزَعـهُ ُمثّ ِإنّـُه َجلَـَس َعلَـى اْلِمْنـ. َفَصـَنَع النّـاسُ . َفّصُه ِيف بَاِطِن َكّفـِه إَذا لَِبَسـهُ 

ــْن َداِخــلٍ " ــُل َفّصــُه ِم ــَبُس َهــَذا اْخلَــاَمتَ َوَأْجَع ــُت أَْل ــهِ " ِإّين ُكْن ــَى ِب ــالَ . فـََرَم : ُمثّ َق

 .رواه مسلم.َوَلْفُظ احلَِْديِث لَِيْحَىيَ  .فـََنَبَذ الّناُس َخَواتِيَمُهمْ " َوالّلِه َال أَْلَبُسُه أََبداً "
، َخاَمتًا ِمْن َورٍِق، ����اِلٍك رضي اهللا عنه، أَنُه رََأى ِيف َيِد َرُسوِل اِهللا أََنِس ْبِن مَ وعن     

 ����يـَْوًمــا َواِحـــًدا ُمث ِإن النـــاَس اْصـــطَنَـُعوا اْخلَـــواتِيَم ِمـــْن َورٍِق َولَِبُســـوَها َفطَـــرََح َرُســـوُل اِهللا 
 ).٢( متفق عليه َخاَمتَُه، َفَطرََح الناُس َخَواتِيَمُهمْ 

ثـََنا ) ٩ ِه ْبُن ُموَسى َحدَثِين : َعْن ُموَسـى بْـِن ُعبَـْيـَدَة قَـاَل ُعبَـْيُد الل َمَة إيَـاُس بْـُن َسـلَ َحـد
بـََعثَــْت قـُــَرْيٌش َخارَِجــَة بْــَن ُكــْرٍز َيْطلُــُع َعَلــْيِهْم طَِليَعــًة ، فـََرَجــَع َحاِمــًدا  : َعــْن أَبِيــِه قَــالَ 

إنك َأْعَراِيب قـَْعَقُعوا َلَك السَالَح َفطَاَر فـَُؤاُدَك َفَما َدرَْيَت َما : ُحيِْسُن الثـَناَء ، فـََقاُلوا َلُه 
ــُد ، َمــا َهــَذا : قـُْلــَت ، ُمث أَْرَســُلوا ُعــْرَوَة ْبــَن َمْســُعوٍد َفَجــاَءُه فـََقــاَل ِقيــَل لَــَك َوَمــا  يَــا ُحمَم

احلَِْديُث ؟ َتْدُعو إَىل َذاِت اللِه ، ُمث ِجْئَت قـَْوَمَك بَِأْوبَاِش الناِس ، َمْن تـَْعـِرُف َوَمـْن َال 
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 ملَْ آِت  : ُحـْرَمتَـُهْم َوِدَمـاَءُهْم َوأَْمـَواَهلُْم ، فـََقـالَ  تـَْعِرُف ، لِتَـْقطَـَع أَْرَحـاَمُهْم َوَتْسـَتِحل إين
ُهلُْم اللــُه بِــِديٍن َخــْريٍ ِمــْن ِديــِنِهْم ، َوَمَعــاِيَش َخــْريٍ ِمــْن  ِألَِصــَل أَْرَحــاَمُهْم ، يـَُبــد ــْوِمي إال قـَ

فَاْشــَتد اْلــَبَالُء : َل إيَــاٌس َعــْن أَبِيــِه قَــا: فـََرَجــَع َحاِمــًدا ُحيِْســُن الثـنَــاَء ، قَــاَل ،  َمَعاِيِشــِهمْ 
ُعَمــَر  ����فَــَدَعا َرُســوُل اللــِه : َعلَــى َمــْن َكــاَن ِيف يَــِد اْلُمْشــرِِكَني ِمــْن اْلُمْســِلِمَني ، قَــاَل 

َلى بَـ : فـََقاَل ،  يَا عَمُر ، َهْل أَْنَت ُمبَـلٌغ َعين إْخَواَنَك ِمْن ُأَساَرى اْلُمْسِلِمنيَ :  فـََقالَ 
ــَة ِمــْن َعِشــريٍَة ، َغــْريِي َأْكثـَــُر َعِشــريًَة ِمــين ، فَــَدَعا ُعْثَمــاَن  ــِه َمــا ِيل ِمبَكــِه ، َواَللالل يَــا نَــِيب
فََأْرَســـَلُه إلَـــْيِهْم َفَخـــرََج ُعْثَمـــاُن َعَلـــى رَاِحَلِتـــِه َحـــىت َجـــاَء َعْســـَكَر اْلُمْشـــرِِكَني ، فـََعَتبُـــوا بِـــِه 

ـِه َوَمحَلَـُه َعلَـى السـرِْج  َوَأَساُءوا لَـهُ  َأَجـارَُه أَبَـاُن بْـُن َسـِعيِد بْـِن اْلَعـاِص ابْـُن َعم اْلَقـْوَل ، ُمث
ـا قَـِدَم قَـاَل  ـًعا ؟ َأْسـِبْل ، قَـالَ  : َوَرِدفَـُه ، فـََلم َمـا ِيل أَرَاك ُمَتَخش ، وََكـاَن  : يَـا ابْـَن َعـم

ـَة  :اَل َلُه ُعْثَماُن إزَارُُه إَىل ِنْصِف َساقـَْيِه ، فـَقَ  َهَكَذا إْزرَُة َصاِحِبَنا ، فـََلْم َيدَْع َأَحًدا ِمبَك
َنَمـا َحنْــُن   :قَـاَل َسـَلَمُة  ����ِمـْن ُأَسـاَرى اْلُمْسـِلِمَني إال أَبـَْلَغُهـْم َمـا قَـاَل َرُسـوُل اللـِه  فـَبَـيـْ

َعـَة ، : ْيِه َوَسـلَم قَائُِلوَن نَاَدى ُمَناِدي َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعلَ  َعـَة اْلبَـيـْ أَيـَهـا النـاُس ، اْلبَـيـْ
َوُهـَو َحتْـَت َشـَجَرِة َمسُـَرٍة فـََبايـَْعنَــاُه ،  ����فـَثـُْرنَـا إَىل َرُسـوِل اللـِه : نـَـَزَل ُروُح اْلُقـُدِس ، قَـاَل 

فـَبَـاَيَع : قَـاَل َلَقْد َرِضَي اللُه َعْن اْلُمْؤِمِنَني إْذ يـَُباِيُعونَـَك َحتْـَت الشـَجَرِة َوَذِلَك قـَْوُل اللِه 
ًئـــا ِألَِيب َعْبـــِد اللـــِه ، َيطُـــوُف َهِني: لُِعْثَمـــاَن إْحـــَدى َيَديْـــِه َعَلـــى اْألُْخـــَرى ، فـََقـــاَل النـــاُس 

لَـْو َمَكـَث َكـَذا وََكـَذا َسـَنًة َمـا طَـاَف  " :����بِاْلبَـْيـِت َوَحنْـُن َهاُهنَـا ، فـََقـاَل َرُسـوُل اللـِه 
 ).١( " َحىت َأُطوفَ 
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مـــا  : ن تطـــوف بالبيـــت فطـــف، فقـــالأن شـــئت إ: قـــريشقالــــت لـــه : ويف روايـــة     
وقـال  .قام عثمان مبكة ثالثا يـدعو قريشـاأو  ����  فعل حىت يطوف رسول اهللاكنت أل

خلـــص عثمـــان مـــن بيننـــا اىل : -ن يرجـــع عثمــان أوهـــم باحلديبيـــة، قبـــل  -املســلمون 
، " ظنه طاف بالبيـت وحنـن حمصـورونأما : " ���� البيت فطاف به، فقال رسول اهللا

 ال يطـــوفأذلـــك ظـــين بـــه : " ومـــا مينعـــه يـــا رســـول اهللا وقـــد خلـــص إليـــه قـــال: وقـــالوا
 - كـوعيب حـامت عـن سـلمة بـن األأوعنـد ابـن جريـر وابـن ، " بالكعبـة حـىت نطـوف

فلمـا رجـع عثمـان اىل "  طـوفألو مكث كـذا كـذا سـنة مـا طـاف حـىت "  -مرفوعا 
فقــــال ! ! عبــــد اهللا  أبــــااشــــتفيت مــــن البيــــت يــــا : قــــال املســــلمون لــــه ���� رســــول اهللا

ت مقيما ـا سـنة ورسـول لو مكث ،بيده نفسيالذي  فو! بئس ما ظننتم يب : عثمان
ىل إدعتـين قـريش  ولقـد ���� رسـول اهللا مقيم باحلديبية ما طفـت حـىت يطـوف ���� اهللا
 ).١( .حسننا ظناأعلمنا و أ ���� كان رسول اهللا: فقالوا .فأبيتطوف بالبيت أن أ

، ُعْثَمـاُن بْـُن َعفـاَن َكـاَن  : ، قَـالَ أَبِيـِه ، َعـْن ِإيَاِس ْبِن َسَلَمَة ْبِن اَألْكوَِع َعِن و      
يـَْعِين النِيب َصلى ،  " َهَكَذا َكاَنْت ِإْزرَُة َصاِحِيب : "  يَْأَتزُِر ِإَىل أَْنَصاِف َساقـَْيِه ، َوقَالَ 

 ).٢(  اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
ماً فليحــافظ علــى َمــن ســره أن يلقــى اَهللا غــداً مســل: قــال عبــد اهللا بــن مســعود _ ١٠

ن من ُسنن  كم سنن اهلدى، وإاهللا شرع لنبي ؛ فإنن هؤالء الصلوات حيث يُنادى
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اهلــدى، ولــو أنكــم صــليُتم يف بيــوتكم كمــا ُيصــلي هــذا املتخلــف يف بيتــه لرتكــُتم ســنة 
 .رواه مسلم . نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللُتم 

غالمــه ليشــرتي لــه فرســاً، فوجــد  )رضــي اهللا عنــه( جريــر بــن عبــد اهللا أرســل - ١١
 جريـرالغـالم الفـرس بثالمثائـة درهـم، وجـاء الغـالم بصـاحب الفـرس ومعـه الفـرس إىل 

يــا : الفــرس وجــده يســتحق أكثــر مــن ثالمثائــة، فقــال جريــرليقبضــه الــثمن، فلمــا رأى 
: قــال. قبلــت: قــال. مخســمائة: قــال. قبلــت: قــال .فرســك يســتحق أربعمائــة! فــالن

فأعطــــاه . قبلــــت: حــــىت وصــــل بــــه إىل مثامنائــــة فقــــال الرجــــل.. قبلــــت: قــــال. ســــتمائة
إين بايعـت : مـا هـذا الـذي فعلـت؟ قـال لـه : جريرالثمامنائـة فتعجـب الغـالم، وقـال لــ

 .على النصح لكل مسلم ����رسول اهللا 
وأخرج ابن عساكر عن عبد الرمحن بـن أيب ليلـى أن عبـد اهللا بـن رواحـة رضـي _ ١٢

فجلــس " اجلسـوا: "ذات يــوم وهـو خيطـب، فسـمعه وهــو يقـول ����اهللا عنـه أتـى النـيب 
جد حــىت فــرغ النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم مــن خطبتــه، فبلــغ مكانــه خارجــاً عــن املســ

زادك اهللا حرصاً على طواعية اهللا وطواعيـة : "ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال له
وأخرجـــــه البيهقـــــي أيضـــــاً حنـــــوه عـــــن عبـــــد الـــــرمحن بســـــند . كـــــذا يف الكنـــــز ". رســـــوله

 . الصحيح، كما يف اإلصابة
جلــس  ����شــة رضــي اهللا عنهــا أن رســول اهللا وأخرجــه ابــن عســاكر أيضــاً عــن عائ    

فسمع عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه قول " اجلسوا: "على املنرب يوم اجلمعة، فقال
يــا رســول اهللا، ذاك ابــن رواحــة : فجلــس يف بــين َغــْنم، فقيــل  "اجلســوا ": ����النــيب 

 . كذا يف الكنز . مسعك وأنت تقول لناس اجلسوا فجلس يف مكانه
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خيطـــب  ����كــان النـــيب : ابـــن أيب شــْيَبة عـــن عطـــاء رضــي اهللا عنـــه قـــال وأخــرج_ ١٣
، فسمعه عبد اهللا بن مسـعود رضـي اهللا عنـه وهـو علـى البـاب "اجلسوا: "فقال للناس

 . كذا يف الكنز " يا عبد اهللا ادخل: "فجلس؛ فقال
على  ����ملا استوى رسول اهللا : وأخرجه ابن عساكر عن جابر رضي اهللا عنه قال    
اجلسـوا فسـمع ذلـك ابـن مسـعود رضـي اهللا عنـه فجلـس عنـد : "رب يوم اجلمعة قالاملن

 . كذا يف الكنز. تعال يا عبد اهللا بن مسعود : "فقال ����باب املسجد فرآه النيب 
خرج يوماً وحنن معـه، ����أخرج أبو داود عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  _١٤

هـذه لفـالن ـــــ رجـل مـن األنصـار ـــــ : ؟ قال له أصحابهما هذه: فرأى قبة مشرفة فقال
 يسـلم عليـه يف ���� فسكت ومحلها يف نفسه، حـىت إذا جـاء صـاحبها رسـول اهللا: قال

ا لناس فأعرض عنه، فعل ذلك مراراً حـىت عـرف الرجـل الغضـب فيـه واِإلعـراض عنـه، 
خـــرج فـــرأى : قـــالوا ����واهللا إين ألنكـــر رســـول اهللا : فشـــكا ذلـــك إىل أصـــحابه، فقـــال

 ����فرجع الرجل إىل قبته فهدمها حىت سواها باألرض؛ فخرج رسول اهللا : قال. قبتك
شــكا إلينــا صــاحبها إعراضــك عنــه : ؟ قــالوامــا فعلــت القّبــة :لذات يــوم فلــم يرهــا قــا

ــــــ " أمــا إن كــل بنــاء وبــال علــى صــاحبه إال مــا ال إال مــا ال: "فأخربنــاه فهــدمها، فقــال
 ـ .يعين ما ال بد منه ـــ

بعد فلم يرها، فسأل عنها فأخرب  ����فمر النيب : خمتصراً ويف روايته ةابن ماجوأخرجه 
 ."يرمحه اهللا، يرمحه اهللا: "أنه وضعها ملا بلغه، فقال

وأخرج الدواليب يف الُكـىن عـن عمـرو بـن ُشـَعيب عـن أبيـه عـن جـده رضـي اهللا _ ١٥
فالتفـت إيل . جةعقبـة أذاخـر وعلـي رْيطـة ُمَضـر  ����انطلقت مع رسول اهللا  : عنه قال

فعرفت كراهيته، فأتيـت َرْحلـي وهـم يسـُجرون " ما هذا الثوب؟: "فقال ����رسول اهللا 
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: قـال. ألقيتها يف التنور: فقلت" ما فعلت الَرْيطة؟: "التنور فألقيتها فيه، مث أتيته فقال
 ."أفال أعطيتها بعض أهلك؟"

ن احلنظليـة الَعْبَشـمي أخرج أمحد والبخاري يف التاريخ وابن عساكر عن سهل ب_١٦
قال يل النيب صلى اهللا عليـه : قال يل الَعْبَشمي رضي اهللا عنه قال: رضي اهللا عنه قال

 فبلـــغ ذلـــك ُخَرميـــاً  "نعـــم الرجـــل خـــرمي األســـدّي لـــوال طـــول ُمجتـــه وإســـباُل إزاره"وســـلم 
كــذا يف  .فأخــذ شــفرة فقطــع ُمجّتــه إىل أنصــاف أذنيــه، ورفــع إزاره إىل أنصــاف ســاقيه

 . الكنز
وأخــرج أبــو نُعــيم عــن الكنــاين رســول عمــر رضــي اهللا عنهمــا إىل هرقــل، وكــان _  ١٧

جلســت فلــم أدِر مــا : قــال. يقــال لــه جثامــة بــن ُمســاِحق بــن الربيــع بــن قــيس الكنــاين
مل نزلـت : فقـال يل. عنـه فضـحك تحتيت، فإذا حتيت كرسـي مـن ذهـب فلمـا رأيتـه نزلـ

. ينهــى عــن مثــل هــذا����ين مسعــت رســول اهللا إ: عــن هــذا الــذي أكرمنــاك بــه؟ فقلــت
  وأخرجه ابن َمْنده حنوه كما يف اِإلصابة كذا يف الكنز

دخـل علـي خـايل : وأخرج عبد الرزاق عـن رافـع بـن َخـِديج رضـي اهللا عنـه قـال_ ١٨
انـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم اليـــوم عـــن أمـــر كـــان لكـــم نافعـــاً، : يومـــاً فقـــال

أنفع لنا وأنفع لكم ــــ فذكر احلديث يف كراء األرض كمـا يف كنـز  وطواعية اهللا ورسوله
 . العمال
وأخــرج احلســن بــن ســفيان وأبــو نعــيم يف املعرفــة عــن عبــد اهللا بــن أيب بكــر بــن _ ١٩

حلارث بن اخلـزرج ـــــ رضـي احممد بن عمرو بن حزم عن حممد بن أسلم بن جبرة أخي 
إْن كــان ليــدخل املدينــة فيقضــي : ث نفُســه قــالقــد حــد . يخاً كبــرياً شــاهللا عنــه ــــــ وكــان 

حاجتـــه بالســـوق مث يرجـــع إىل أهلـــه، فـــإذا وضـــع رداءه ذكـــر أنـــه مل يصـــل يف مســـجد 
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واهللا مـا صـليت يف مسـجد رسـول اهللا صــلى : رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم فيقــول
رجعن من هبط منكم هـذه القريـة فـال يـ": اهللا عليه وسلم ركعتني، فإنه قد قال لنا

وأخــرج ابــن َمْنــده . كــذا يف الكنــز   ".إىل أهلــه حــىت يركــع يف هــذا املســجد ركعتــني
 . غريب؛ والطرباين إال أنه مساه مسلم بن أسلم، كما يف اِإلصابة: وقال
: وأخرج سعيد بن منصور وابن النجار عن املغرية بن شعبة رضـي اهللا عنـه قـال_ ٢٠

:  صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال يلخطبـــت جاريـــة مـــن األنصـــار فـــذكرت ذلـــك للنـــيب
فأتيتهــا ". فــانظر إليهــا فإنــه أحــَرى أن يُــؤَدم بينكمــا: "ال، قــال: فقلــت" ؟رأيتهــا"

: فقمـت فخرجـت، فقالـت اجلاريـة. فذكرت ذلك لوالديها، فنظر أحدمها إىل صـاحبه
أمــرك أن تنظــر  ����إن كــان رســول اهللا : علــي الرجــل، فوقفــْت ناحيــة ِخــْدرها، فقالــت

 ج عليــك أنــت نظــرإيلفنظــرت إليهــا فتزوجتهــا فمــا تزوجــت . فــانظر، وإالّ فــإين أحــر
امرأة قـط كانـت أحـب إيل منهـا وال أكـرم علـي منهـا، وقـد تزوجـت سـبعني امـرأة كـذا 

 . يف الكنز
خرج البيهقي من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن ُرومان عن عروة بن الزبري _ ٢١

اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن جحش بعث رسول : رضي اهللا عنهما قال
ومل " ُكْن ا حىت تأتينا خبرب من أخبار قريش: "رضي اهللا عنه إىل خنلة، فقال له

: يأمره بقتال، وذلك يف الشهر احلرام، وكتب له كتاباً قبل أن يعلمه أين يسري، فقال
فما اخرج أنت وأصحابك، حىت إذا سرت يومني فافتح كتابك وانظر فيه، "

أمرتك فيه فامض له، وال َتستكرَهن أحدًا من أصحابك على الذهاب 
 ."معك
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امِض حىت تنزل خنلة فتأتينا من أخبار "فلما سار يومني فتح الكتاب فإذا فيه أن 
مسٌع وطاعٌة، من  : ، فقال ألصحابه حني قرأ الكتاب"قريش مبا يصل إليك منهم

عي فإين ماٍض ألمر رسول اهللا صلى اهللا كان منكم له رغبة يف الشهادة فلينطلق م
عليه وسلم ومن كره ذلك منكم فلريجع فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد 

 . اين أن أستكره منكم أحداً 
فمضى معه القوم حىت إذا كان بُبحران أضل سعد بن أيب وقاص وعتبة بن     

نه، فتخلفًا عليه يطلبانه، ومضى غزوان رضي اهللا عنه عنهما بعريًا هلما كانا يتعقبا
القوم حىت نزلوا خنله، فمر م عمرو بن احلضرمي واحلكم بن كيسان وعثمان واملغرية 
ابنا عبد اهللا معهم جتارة قدموا ا من الطائف أَدٌم وزبيب، فلما رآهم القوم أشرف 

ُعمار : اً قالواهلم واقد بن عبد اهللا رضي اهللا عنه وكان قد حلق رأسه، فلما رأوه حليق
ـ يف آخر ����ليس عليكم منهم بأس، وائتمر القوم م ــــ يعين أصحاب رسول اهللا 

لئن قتلتموهم إنكم لتقتلوم يف الشهر احلرام، ولئن تركتموهم : فقالوا. يوم من رجب
ليدخلن يف هذه الليلة احلرم فليمتنعن منكم، فأمجع القوم على قتلهم، فرمى واقد بن 

بسهم فقتله، واستأسر عثمان بن عبد اهللا . اهللا التميمي عمرو بن احلضرميعبد 
واحلكم بن كيسان، وهرب املغرية وأعجزهم، واستاقوا العري فقدموا ا على رسول 

 ����فأوقف رسول اهللا " واهللا ما أمرتكم بالقتال يف الشهر احلرام: "فقال هلم ����اهللا 
 .األسريين والعري فلم يأخذ منها شيئاً 

ما قال أسقط يف أيديهم وظنوا أن قد هلكوا،  ����فلما قال هلم رسول اهللا     
قد سفك : وعنفهم إخوام من املسلمني، وقالت قريش حني بلغهم أمر هؤالء



 
 
 

  ٢٥١ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

حممد الدم يف الشهر احلرام، وأخذ فيه املال، وأسر فيه الرجال، واستحل الشهر 
ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه   ِن الشْهِر احلََْراِم ِقَتاٍل ِفيهِ َيْسئَـُلوَنَك عَ  {: احلرام فأنزل اهللا يف ذلك

َأْكبَـُر  وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد احلََْراِم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنهُ  َعن َسِبيِل اللهِ  َوَصد  َكِبريٌ 
َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتلِ  فلما . لقتلالكفر باهللا أكرب من ا: يقول   .)١(} ِعنَد اللِه َواْلِفتـْ

أتطمع لنا أن : العري وفَدى األسريين، فقال املسلمون ����نزلت ذلك أخذ رسول اهللا 
: قوله إىل.... ِإن الِذيَن ءاَمُنوْا َوالِذيَن َهاَجُرواْ {: تكون غزوة؟ فأنزل اهللا فيهم
هللا بن جحش ، وكانوا مثانية وأمريهم التاسع عبد ا. )٢(}أُْولِئَك يـَْرُجوَن َرْمحََة اللهِ 

وأخرج أبو نُعيم هذه القصة من طريق أيب سعيد البّقال عن عكرمة . رضي اهللا عن
وكذا أخرجها الطربي من طريق أسباط ابن نصر عن السدي،  . عن ابن عباس مطولة

 . كما يف اِإلصابة

يوم  ����قال رسول اهللا : وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال _٢٢
فأدرك بعضهم العصر يف . صلني أحد العصر إال يف بين قُريظة يُ ال: "األحزاب

بلى نصلي مل : وقال بعضهم. ال نصلي العصر حىت نأتيها: الطريق، فقال بعضهم
 .وهكذا رواه مسلم. فلم يعنف واحداً منهم ����فذُكر ذلك للنيب . يرد منا ذلك

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وأخرج الطرباين عن كعب بن مالك رضي اهللا عنه     
 . وسلم ملا رجع من طلب األحزاب رجع فلبس ألمته واستجمر
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: فنزل جربيل عليه السالم فقال" ����قال رسول اهللا : زاد ُدَحيم يف حديثه    
فوثب رسول اهللا " عذيَرك من ُحمارب أال أراك قد وضعت الألمة وما وضعناها بعد

فلبسوا السالح وا العصر إال يف بين قريظة، فعزم على الناس أن ال يصل فزعاً  ����
واختصم الناس يف صالة العصر، . وخرجوا، فلم يأتوا بين قُريظة حىت غربت الشمس

عز : وقال بعضهم .ةالمل يرد أن ترتكوا الص����صلوا فإن رسول اهللا : فقال بعضهم
فليس علينا  ����هللا علينا أن ال نصلي حىت نأيت بين قريظة، وإمنا حنن يف عزمية رسول ا

وطائفة مل يصلوا حىت نزلوا بين قريظة . فصلت طائفة العصر إميانًا واحتساباً . إمث
واحدة من  ����فلم يعنف رسول اهللا . بعدما غربت الشمس فصلوها إميانًا واحتساباً 

 .)١(. الطائفتنني

َأن َقرِيًبا لَِعْبِد اللِه ْبِن ُمَغفٍل َخَذَف فـَنَـَهاُه َوقَاَل َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ َعْن أَيوَب َعْن ) ٢٣
 ِيبالن ِإن����  َها نـََهى َعْن اْخلَْذِف َوقَاَل ِإنـا َوَلِكنـَها َال َتِصيُد َصْيًدا َوَال تـَْنَكُأ َعُدو

 ِيبالن ُثَك َأن َوتـَْفَقُأ اْلَعْنيَ قَاَل فـََعاَد فـََقاَل ُأَحد نُعْدَت َال  ����َتْكِسُر الس نـََهى َعْنُه ُمث
 .)٢(ُأَكلُمَك أََبًدا

، َعْبَد اللِه ْبَن ُعَمَر ، َأن َساِملُ ْبُن َعْبِد اللِه َأْخبَـَرِين : ، قَاَل اْبِن ِشَهاٍب َعِن ) ٢٤
َال َمتْنَـُعوا ِنَساءَُكُم اْلَمَساِجَد، ِإَذا اْسَتْأَذنُكْم : " ، يـَُقولُ ����مسَِْعُت َرُسوَل اللِه : قَالَ 

َها  فَأَقْـَبَل َعَلْيِه َعْبُد اللِه : َواللِه لََنْمنَـُعُهن ، قَاَل : لهِ فـََقاَل ِبَالُل ْبُن َعْبِد ال: ، قَالَ "ِإلَيـْ

                                                           

١(��iــ~�ابــن�أبــي�الهــذيل�وهــو�ثقــة�اهـــ: قــال�الهيثمــgنحــوه�عــن�وأخرجــه�الب��قــي�،�.رجالــه�رجــال�الصــحيح�غ

 .عبيد�هللا�بن�كعب�بن�مالك�ومن�حديث�عائشة�ر���iهللا�ع�²ا�أطول�منه،�كما��ي�البداية

 ).٣٢٢٦(رقم�الحديث�_  باب�الن©�iعن�الخذف « كتاب�الصيد « س�ن�ابن�ماجه )٢



 
 
 

  ٢٥٣ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ْعُتُه َسبُه ِمثْـَلُه َقط، َوقَالَ  ، ����ُأْخِربَُك َعْن َرُسوِل اللِه : ، َفَسبُه َسبا َسيًئا، َما مسَِ
 )١(َواللِه لََنْمنَـُعُهن : َوتـَُقولُ 
ال ميـنعن رجـل أهلـه أن يـأيت : قـال ���� بـن عمـر أن النـيباهللا  وعن جماهد عن عبـد    

أحـــدثك عـــن : فقـــال عبـــد اهللا. فإنـــا منـــنعهن: مـــرابـــن لعبـــد اهللا بـــن ع: املســـجد فقـــال
. اهللا ما أكلمك أبداً، قال فما كلمه عبد اهللا حىت مات وتقول هذا فو ���� رسول اهللا

 .رواه أمحد وصححه األلباين 

 :عuى�العمل�بالسنة) مه�هللارح(wمام�أحمد�بن�حنبل��شدة�حرص

َروذي اإلمام قال -
ما كتبت حديثًا إال وقد عملت به، : قال يل أبو عبد اهللا: امل

احتجم وأعطى أبا طيبة ديناراً، فاحتجمت وأعطيت  ����حىت مر يب أن النيب 
   .)٢(احلجام ديناراً 

، لإلتباعًا استأذن أمحد زوجته يف أن يتسرى؛ طلب: وقال أبو احلسن بن املنادي -
فأذنت له، فاشرتى جارية بثمن يسري، ومساها رحيانة؛ استنانًا برسول اهللا  صلى اهللا 

 )٣(عليه وسلم 
من فالن : كانت كتب أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل اليت يكتب ا: (وقال حنبل -

كتب إىل كسرى وقيصر، وكتب   ����رسول اهللا : إىل فالن، فسألته عن ذلك فقال

                                                           

ةِ »  صحيح�مسلم )١
َ

a ْم�إذا�لم�ي¿~تب�عليه�فتنـة�وأ¼�ـا�»  ِكَتاب�الصَّ
َ
ا�ل

َ
َساِجِد�ِإذ

َ ْ
ى�ا>

َ
Vَساِء�ِإ ِ

ّ
َباب�ُخُروِج�الن

 ).٤٤٢(رقم�الحديث�_  �sتخرج�مطيبة

٢ (aم�النبaأع�~g٢٩٦/  ١١ء�س. 

 .٢٤٣ا>ناقب�sبن�الجوزي�ص) ٣



 
 
 

  ٢٥٤ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

وهذا الذي يكتب اليوم لفالن ،  ����ى ذلك، وأصحاب النيب كل ما كتب عل
 .)١() حمدث ال أعرفه

وذلك زمن  -اختبأ عندي أمحد بن حنبل ثالث ليال : ءإبراهيم بن هاينقال _ 
اطلب يل موضعًا حىت أدور إليه، : مث قال يل -الواثق ملا فرض عليه اإلقامة اجلربية

اختفى يف الغار ثالثة أيام،  ����النيب  : فقالإين ال آمن عليك يا أبا عبد اهللا، : قال
 .)٢() يف الرخاء ونرتكها يف الشدة ����وليس ينبغي أن نتبع سنته 

بل وهو يف االحتضار عند معاينة املوت، كان حريصًا على تطبيق السنة، فقد _ 
كنا ،نعم: ؟ قال-أي معاينة املوت-هل عقل أبوك عند املعاينة : ُسئل ابُنه عبد اهللا

: هو ذا يقول: يقول؟ فقلت يءأي ش: ل يشري بيده، فقال يل صاحلفجع نوضئه،
 .)٣(خللوا أصابعي، فخللنا أصابعه، مث ترك اإلشارة، فمات من ساعته 

ويف مرض موته، وقد أهم الناَس أمرُه، فهرعوا يتوافدون على بيته، حىت امتأل م _ 
يدخلون عليه أفواجاً، حىت  الشارع، وأغلق باب الزقاق املؤدي إىل بيته، وأخذ الناس

امتألت م داره، وهم يسألونه، ويدعون له، وخيرجون، مث يدخل فوج آخر، 
وهكذا، فبينما هم يف هذه األثناء؛ إذ جاء جاٌر لإلمام أمحد قد خضب، فرآه اإلمام 

 .)٤(إين ألرى الرجل حيىي شيئاً من السنة فأفرح به : أمحد، فقال
 

                                                           

 .٤٨٤/  4١داب�الشرعية�sبن�مفلح�) ١

 .١/٩٧طبقات�الحنابلة�) ٢

 .٣٤٢/  ١١سg~�أعaم�النبaء�) ٣

 .٣٣٥/  ١١سg~�أعaم�النبaء�) ٤(



 
 
 

  ٢٥٥ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

  : أصول السنة عندنا: يقولو 
  .وسلمالتمسك مبا كان عليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه _ 
  . به ، وترك البدع ، وكل بدعة ضاللة واالقتداء_ 
واخلصومات  وترك املراء واجلدال صومات واجللوس مع أصحاب األهواء،وترك اخل_ 

  . يف الدين
  .وسلموالسنة عندنا آثار الرسول صلى اهللا عليه _ 
  . القرآن وهي دالئل القرآن الكرميوالسنة تفسر _ 
وليس يف السنة قياس، وال تضرب هلا األمثال، وال تدرك بالعقول وال األهواء ، _ 

  . إمنا هو اإلتباع وترك اهلوى
ومن السنة الالزمة اليت من ترك منها خصلة مل يقبلها ويؤمن ا مل يكن من _ 
األحاديث فيه ، واإلميان ا ، ال اإلميان بالقدر خريه وشره ، والتصديق ب : أهلها
إمنا هو التصديق واإلميان ا، ومن مل يعرف تفسري ) كيف ) ( وال  ) ( مل: ( يقال 

احلديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه اإلميان به والتسليم له ، مثل 
أحاديث : ما كان مثله يف القدر ، ومثل : ومثل ) الصادق املصدوق( حديث : 

الرؤية كلها، وإن نبت عن األمساع ، واستوحش منها املستمع ، وإمنا عليه اإلميان ا 
، وأن ال يرد منها حرفا واحدا ، وغريها من األحاديث املأثورات عن الثقات ، وأن 
ال خياصم أحدا ، وال يناظره ، وال يتعلم اجلدال ، فإن الكالم يف القدر والرؤية 

مكروه ومنهي عنه ، ال يكون صاحبه وإن أصاب بكالمه والقرآن وغريها من السنن 
  . السنة من أهل السنة ، حىت يدع اجلدال ويسلم ويؤمن باآلثار



 
 
 

  ٢٥٦ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

: ، قال ليس مبخلوق : والقرآن كالم اهللا وليس مبخلوق ، وال يضعف أن يقول _ 
، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ، خملوق شيء، وليس منه فإن كالم اهللا ببائن منه

قال باللفظ وغريه ، ومن وقف فيه فقال ال أدري خملوق أو ليس مبخلوق ، ومن 
هو خملوق ، وإمنا هو كالم : مثل من قال  ،وإمنا هو كالم اهللا ، فهذا صاحب بدعة

 .)١( مبخلوق اهللا ليس
 :حرص�xمام�مالك�عdى�اتباع�السنة�

حسنة فقـد زعـم  َمن ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها: قال اإلمام مالك رمحه اهللا_ 
،  ) َلُكــْم ِديــَنُكمْ  َأْكَمْلــتُ  اْليَـــْومَ ( : أن حممــداً خــان الرســالة؛ ألن اهللا يقــول

   .)٢( فما َمل يكن يومئذ ديناً فال يكون اليوم ديناً 
السنة مثل سفينة نوح من ركبها جنا ومن ختلف عنها : "قال مالك رمحه اهللا_ 
 ."هلك
أريـد : قـال! اعتمـر: قال! يا إمام أريد العمرة: الجاء رجل إىل اإلمام مالك ق_ 

مــن ذي  ����يــا بــين اعتمــر رســول اهللا : قــال! أن أحــرم هلــا مــن املدينــة مــن املســجد
احلليفــة واعتمــارك مــن املســجد خــالف الســنة وإين أخشــى عليــك الفتنــة إذا أنــت 

فليحـــذر الـــذين يخـــالفون عـــن أمـــره أن تصـــيبهم فتنـــة أو يصـــبهم { فعلـــت هـــذا مث تـــال 
 .}عذاب أليم 

                                                           

 . هذا�بعض�ما�جاء��ي�كتاب�أصول�السنة�لïمام�أحمد�ابن�حنبل�رحمه�هللا�تعاVى) ١

 ).١/٢٨(اط�ij̈عتصام�للش) ٢



 
 
 

  ٢٥٧ 
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إذا جلـس :  �حلديث رسـول اهللا ) رمحه اهللا(وكان من شدة تعظيم اإلمام مالك _ 
ـــبس ثيابـــا  للفقـــه جلـــس كيـــف كـــان، وإذا أراد اجللـــوس للحـــديث اغتســـل وتطيـــب ول
جددا وتعمم وقعد على منصته خبشوع  وخضوع ووقار ، ويبخر الس من أولـه إىل 

   .)١(فراغه تعظيما للحديث

 xى�الُسنة�حرص�dي�عáمام�الشاف: 

على أن السنة منزلة كالقرآن، حمتجا  " الرسالة " نص االمام الشافعي يف _
فذكر السنة بلفظ ) وتكن من آيات اهللا واحلكمةواذكرن ما يتلى يف بي(بقول اهللا 

التالوة كالقرآن، وبني سبحانه أنه آتاه مع الكتاب غري الكتاب،، وهو ما سّنه 
 أال إين قد أوتيت القرآن، ومثله معه" على لسانه مما مل يذكره فيه، وهلذا قال 

من  " أوتيت القرآن، وأوتيت مثله: "  ويف بعض طرقه قال. رواه أبو داود."
مفسرة إلرادة اهللا به، كتحرمي  إالالسنن اليت مل ينطق ا القرآن بنصه، وما هي 

  .احلمار األهلي، وكل ذي ناب من السباع، وليسا مبنصوصني يف الكتاب

فيه : "  ، قال" بلغوا عين ولو آية: " )يف قوله( وقال ابن حبان يف صحيحه_ 
يف باب  : " الرسالة" لشافعي يفوقال ا. آي:  داللة على أن السنة يقال فيها

وكل فريضة  )من يطع الرسول فقد أطاع اهللا: ( قال اهللا:  فرض طاعة الرسول 
والصالة، والزكاة، لوال بيان الرسول ما كنا نعرف  فرضها اهللا يف كتابه كاحلج، 

                                                           

١ (�ijعياض�١/١٩٦تذكرة�الحفاظ�للذه�i٢/٦٠١،�والشفاء�للقا��. 

. 



 
 
 

  ٢٥٨ 
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كان الرسول من   وإذاكيف نأتيها، وال كان ميكننا أداء شيء من العبادات، 
 .الشريعة ذه املنزلة، كانت طاعته على احلقيقة طاعة هللا

 :حرص�xمام�أبو�حنيفة�عdى�السنة
 يف القول من ويّنفر السنة اتباع على ثحي اهللا رمحه حنيفة أبو األعظم اإلمام كان -
 اهللا رسول حبديث العمل على رضحي وكان بالرأي تعاىل اهللا دين
 فمن السنة؛ باتباع وعليكم بالرأي؛ تعاىل اهللا دين يف والقول إياكم : يقول وكان _ 
 . ضلّ  عنها خرج
 دعونا :الرجل فقال عنده، يقرأ واحلديث الكوفة أهل من رجل مرة عليه ودخل_ 
 أحد فهم ما الّسنة لوال  :له وقال الزجر، أشد اإلمام فزجره ألحاديث،ا هذه من

 . القرآن
 عنه اهللا رضي فقال مساعه، على وأقبلوا باحلديث العمل الناس ترك قد  :له وقيل_ 
 . به عمل للحديث مساعهم نفس:

 يطلب من فيهم دام ما صالح يف الناس تزل مل :يقول عنه اهللا رضي وكان_ 
 .فسدوا حديث بال العلم طلبوا افإذ احلديث

  ���� اهللا رسول شريعة أن يعلم حىت الً قو  يقول أن ألحد ينبغي ال :يقول وكان_ 
  .تقبله
 
 
 



 
 
 

  ٢٥٩ 
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  :حرص�بعض��ئمة�عdى�السنة
ما بلغين عن رسول اهللا صلى : مسعت سفيان يقول: قال عبد الرمحن بن مهدي_ 

  .)١(اهللا عليه وسلم حديث قط إال عملت به ولو مرة
َلٌم، َوَال ، َوَال يـُبـَْرى قَـ ِيف َجمِْلِس َعْبِد الرْمحَنِ َكاَن َال يـَُتَحدُث  :قَاَل َأْمحَُد ْبُن ِسَنانَ _

َأْو َكأَنـُهْم ِيف َصَالٍة ،  ، َكَأن َعَلى ُرُءوِسِهُم الطيـْرَ وُم َأَحٌد قَاِئًما، َوَال يـَقُ يـََتَبسُم َأَحدٌ 
ُهْم تـََبسَم َأْو َحتَدَث، لَِبَس نـَْعَلهُ فَِإَذا رََأى َأَحًدا مِ    .)٢(  ، َوَخرَجَ نـْ

إين ألصلي يف نعلي وخلعهما أهون علي وما أطلب : عن مسلم بن يسار قالو _ 
  .)٣( بذلك إال السنة

وإن اقتصد، فإنه يسبق  ����من سار على طريق الرسول :(قال ابن رجب رمحه اهللا_ 
 .)٤( هدمن سار على غري طريقه وإن اجت

 ����لو تركت السنن للعمل لتقطعت سنن رسول اهللا : قال ابن القيم رمحه اهللا  _ 
 ).٥(ودرست رسومها وعفت آثارها

 
 
 
 

                                                           

١ (�ijء�للذهaم�النبaأع�~gس. 

 .ا>رجع�السابق) ٢

 كتاب�الزهد�لïمام�أحمد) ٣

 . لطائف�ا>عارف) ٤

 .أعaم�ا>وقعgن�sبن�القيم) ٥



 
 
 

  ٢٦٠ 
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 :حرص�الشيخ�إلياس�عdي�اتباع�الُسنة
 :مما�يدل�عuي�حرصه�عuي�السنة�

كــان أحــد األحبــاب الــذين يقومــون خبدمتــه، يصــب عليــه مــاء الوضــوء، فعنــد  )١
)  رمحـه اهللا(  رفقني، صب عليه املاء مـن عنـد املرفـق، فصـاح الشـيخغسل اليدين إيل امل

 .أتريُد أن لكين، إن من السنة أن نبدأ مبقدم األعضاء: قائال
حيضــر الصــالة خــالل مرضــه ،الــذي تــويف فيــه )  رمحــه اهللا(  كــان الشــيخ إليــاس )�

سـجد يف مـر يف حضـوره امل،   �متهاديـا بـني رجلـني ، انـدفاعا وراء التشـبه يئـة النـيب
فقــــام يهــــادي بــــني رجلــــني ورجــــاله ختطــــان : " ض وفاتـــه ، الــــيت صــــورا األحاديــــث 

 .حىت كان يعز علي الشيخ أن حيدث خالف ذلك يوما  )١(" األرض 
وحكــي أن األحبــاب محلــوه يومــا وهــو مــريض مــن حجرتــه ، وأدخلــوه املســجد ،  )٣

فهــو حممــول ولكــن  فلمــا وصــل أمــام بــاب املســجد قــدم الرجــل اليمــين وأخــر اليســرى،
 .يف قلبه إتباع السنة 

دعــا ابــن أخيــه _ وهــو أشــغل يــوم يف حيــاة اإلنســان _ ويف آخــر يــوم مــن حياتــه  )�
احملدث الكبري الشيخ حممـد زكريـا الكانـدهلوي، وأكـد عليـه الوصـية أن يتبـع ويتقصـى 

سـواء كـان مـن األعمـال ،  � من دواوين السـنة وجماميعهـا كـل جـزء يتعلـق حبيـاة النـيب
و األقــوال أو األخــالق والعــادات وكــرر عليــه التأكيــد أن ينفــق يف نشــره مبــا يســتطيعه أ

 .)٢( من اجلهد وما ميكنه من السعي ، وما ميلكه من الوقت
                                                           

 ١٠٣ا>رجـــع�الســابق��صـ�)١

 .١٠٢ا>رجـــع�الســابق��صـ�)٢
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وممــا يــدل علــي حرصــه علــي الســنة أنــه كــان يؤكــد يف كالمــه دائمــا علــي يقــني   )�
دأ األول يف الصـفات وجعلهمـا املبـ،   �وحسـن إتبـاع النـيب) ال إلـه إال اهللا ( الكلمـة 

 . الستة ، ويري يف إتباع النيب نصرة اهللا تبارك وتعاىل
ومما يدل علي حرصه علي السنة كتاب حياة الصحابة الذي ألفه ابنه الشـيخ  )٦

يوســف الــذي تــرىب علــي يــد والــده الشــيخ إليــاس، فقــد أورد فيــه بابــا كبــريا لصــاحب 
ــــ � يف حمبــــة النــــيب � الســــنة ه وتعظيمــــه ، ووجــــوب اتباعــــه وتــــوقريه وتعظيمــــه وإجالل

 .وامتثال أمره ، والتهديد علي من خالف أمره

وكـــان يـــري أن األحـــوال القلبيـــة ، الـــيت متـــر بقلـــب اإلنســـان ،ال بـــد أن يتـــأثر  )٧
حيــزن طبعــا  � بــاألحوال واحلــوادث البشــرية العامــة يف احلــدود الشــرعية ، فكــان النــيب

كمــا كــان يتكيــف بكيفيــة .. زن بصــفته بشــرا ، بــاحلوادث والعوامــل الــيت ُتســبب احلــ
الســـرور واحلمـــد والشـــكر يف مـــواطن الســـرور والغبطـــة ، وقـــد ينشـــأ ســـوء فهـــم لـــبعض 
الناس ، فيفهمون أنه ال بد الكتمـال الروحانيـة والربانيـة ، وللرتقـي يف مـدارج الكمـال 

، واالنفعـاالت البشـرية ، فـال ر من مجيع اإلحساسات ، والكيفيـات، أن يتحلل البش
 .بدا من احملزنات ، وال يسر من املضحكاتحيزن أ
وهـذا هـو الشـيخ الســرهندي يعيـب علـي شــيخ جليـل أعـرب عــن عـدم تـأثره مــن      

نعـــــي وفـــــاة ابنـــــه ومل يعـــــر ذلـــــك اهتمامـــــا ، ومل يبـــــد أي حـــــزن حيزنـــــه الثاكـــــل ، يقـــــول 
إن العــني : مسعــه النــاس يقــول  � إنــه ملــا تُــويف إبــراهيم ابــن ســيدنا حممــد: الســرهندي 

 .دمع وإن القلب ليحزن ، وإنا لفراقك يا إبراهيُم حملزونونلت
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وأظن أنا أنه رمبا ما بلغه نقد الشيخ السرهندي، لكنه كتب إيل والـده هـذا نفـس     
 .املعين ، مما يدل علي كمال إتباعه للسنة ، وفهمه العميق الدقيق لروح الشريعة

، ال بــد االغتبــاط ــا هللا إن ذلــك لنعمــة كــربي مــن ا: وكتــب عنــد والدة ابــن لــه   
من صميم القلب ، وإن مل يتأت السرور طبعا وعفوا ، وانطالقا من القلب ، فال بـد 

 .)٢(.)١(من اصطناعه ، وإبدائه شكرا هللا العزيز القدير

 :عuي�اتباع�السنة) رحمه�هللا (حرص�الشيخ�ابن�باز�
رضي اهللا  -أيب هريرة  عن:عن هذا احلديث ) رمحه اهللا( ُسئل االمام ابن باز      
َعلُهما  ":  قال ����أن رسول اهللا  -عنه  ال َميِْش أَحدُُكْم يف نَـْعٍل واِحَدٍة، لِيَـنـْ

 .عليه متفق. " أو لُِيْحِفِهما َمجيًعا ":  ويف رواية ". َمجيًعا، أو لَِيْخَلْعُهما َمجيًعا
ُع نـَْعِل أَحدُِكْم، فال إذا انْـَقَطَع ِشسْ  " : يقول ����مسعت رسول اهللا : وعنه قال     

 . رواه مسلم " َميِْش يف األخرى َحّىت ُيْصِلَحها

 واألخرىقد تكون النعل يف مكان : ظاهر النهي التحرمي، فقال السائل: فقال    
ولو خطوة واحدة ؟ فقال : مجيعا، فقال السائل إالال يلبسهما  :قريبة منها ؟، فقال

 . تعاىل ولو خبطوة واحدةال تعصي اهللاأن  احرص على: رمحه اهللا
، وتعزيره ����الواجب أن يرىب الناس ـ فضًال عن الدعاة ـ على تعظيم النيب ف    

وتوقريه، ومن مقتضيات ذلك تعظيم سنته وإجالهلا؛ فإذا رأيت اإلنسان مقبًال 
علمًا وعمًال؛ فاعلم أنه على  ����على السنة حريصًا على االهتداء دي النيب 
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 .من�كتاب��مراء�الثaثة�للمؤلف) ٢
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اإلنسان يتقاصر عن فعل السنن ويلتمس املعاذير للتخفف وإذا رأيت . خري
 .منها؛ فاعلم أنه على غري اجلادة

ال جيوز أن تـُنَـزل السنن منزلة الفرائض، لكن ال جيوز أيضًا أن تُزدرى ! نعم    
قال اهللا ـ . السنن وجر، وخاصة ممن هم يف منزلة القدوة الذين حيتذى م

 . )١(}َعلُكْم تـَْهَتُدونَ َواتِبُعوُه لَ {: تعاىل ـ
فماذا يقال لبعضنا، متر عليه السنة تلو السنة، يطبقها حيناً، ويرتكها أحايني، بل     

األمر ال يصل إىل حد الوجوب، : بعضهم إذا نوقش يف ترك بعض املسنونات قال
 .النهي ال يصل إىل حد التحرمي: وإذا نوقش يف فعل بعض املنهيات قال

كون كالمه صحيحاً، لكن الكمل من العباد، يبادرون إىل فعل األمر نعم قد ي    
وإن كان لالستحباب، ويبادرون برتك احملرم وإن كان للتنزيه، واهللا يهدي من يشاء 

 .إىل صراط مستقيم
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 ��Aــ@?BC 

>�DE�
 >��E� $�F 
 .)١( ���� اِت َوالصالِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا لِلِه قَانِِتنيَ َحاِفُظوا َعَلى الصَلوَ  ����قال تعالى      

َوأَِقِم الصالَة ِإن الصالَة تـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َولَـذِْكُر اللـِه  ����وقال تعالى      
 . )٢( ���� َأْكبَـُر َواللُه يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعونَ 


 وعـــن أيب هريـــرة     


مـــن صـــلى صـــالة مل يقـــرأ فيهـــا بـــأم "    : قـــال ���� عـــن النـــيب 
  ؟ إنّـا نكـون وراء اإلمـام  : فقيـل أليب هريـرة غـري متـام -ثالثـاً  -القـرآن فهـي ِخـداٌج 

قــال الّلــه عــّز وجــّل   : يقــول ���� رســول الّلــه اقــرأ ــا يف نفســك، فــإين مسعــت  : فقــال
  : ل العبـدعبدي نصفني، ولعبدي مـا سـأل، فـإذا قـا قسمت الصالة بيين وبني

ــِه َرب اْلَعــاَلِمنيَ  {   ــه } احلَْْمــُد لّل لــرْمحِن ا {  : محــدين عبــدي، وإذا قــال  : قــال الّل
ينِ  {  : أثــىن علــي عبــدي، فــإذا قــال  : قــال الّلــه} الــرِحيمِ  قــال  } َمِلــِك يـَــْوِم الــد :  

ْعبُــُد وِإيــاَك يــاَك نَـ إِ  { : فــّوض إّيل عبــدي، فــإذا قــال  : جمّــدين عبــدي، وقــال مــرة
هــِدنَا ا {   : قــال هــذا بيــين وبــني عبــدي ولعبــدي مــا ســأل، فــإذا  : قــال } َنْســَتِعنيُ 
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سَتِقيمَ 
ُ
غُضـوِب َعلَـيِهْم َوَال *  الصرَاَط امل

َ
ِصرَاَط الِذيَن أَنَعمـَت َعلَـيِهْم َغـِري امل

 .)١( " يب هريرةرواه مسلم عن أ "   هذا لعبدي ولعبدي ما سأل  : قال } الضالنيَ 

رواه أمحـــد  ؛))كمأميـــانُ  ، ومـــا ملكـــتْ الصـــالةَ  الصـــالةَ :((����آخـــر وصـــية للنـــيب  
 .وغريه

 .ألمهيتها فرضت يف السماء ليلة اإلسراء واملعراج 
 .ألمهيتها فرضت قبل الصيام والزكاة واحلج 
 .أكثر الفرائض ذكرا يف القرآن 
وهـي  ألا صلة بني العبـد وربـه،وألمهيتها أوجبها اهللا يف اليوم والليلة مخس مرات،  

 وائجـــهعلـــي قضـــاء ح العبـــد يســـتعني ـــا ؤمن يعـــرج ـــا إىل اهللا عـــز وجـــل،معـــراج املـــ
َوِإنـَهـا َلَكبِـريٌَة     َواْسَتِعيُنوا بِالصْربِ َوالصالةِ  ���� :يقول اهللا تعـاىل واألخروية، الدنيوية

 .)٢( 				 ِإال َعَلى اْخلَاِشِعنيَ 

ــــ ���� :قــــال تعــــاىل  ــــَن ُمِنيِب ــــالَة َوال َتُكونُــــوا ِم ــــوُه َوأَِقيُمــــوا الص ــــِه َواتـُق َني ِإلَْي
 )٣( 				 اْلُمْشرِِكنيَ 

  .ملا حتمل حفنة من املاء تعرف قيمتك أنك كنت من نطفة 

                                                           

،�وأبــو�داود��١/٣٩��،٢٩٦بــاب�وجـوب�قــراءة�الفاتحـة��ـي�كــل�ركعـة�_ أخرجـه�مسـلم��ــي�كتـاب�الصـaة��)١

،�وال¿~مــذي��ـي�تفسـg~�القــرآن��١/٢١٥ن�تـرك�القـراءة�بفاتحــة�الكتـاب��ـي�صـaته��ـي�كتـاب�الصـaة�بــاب�مـ

،�والنســــائي��ــــي�كتــــاب�¨فتتــــاح�،�بــــاب�تــــرك�قــــراءة�بســــم�هللا�٥/١٨٤بــــاب�مــــن�ســــورة�فاتحــــة�الكتــــاب�_ 

 .١/٦٠٥الرحمن�الرحيم��ي�فاتحة�الكتاب�

 . 4٤٥ية��–سورة�البقرة�) ٢

 . 4٣١ية��–سورة�الروم) ٣
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 .فإذا فقدت املاء تتيمم ترجع إىل أصلك الرتاب 

َوجْهـــُت  ِإين   ����هللامث تقـــف أمـــام اهللا تتجـــه باجلســـد إىل القبلـــة وتتجـــه بالقلـــب إىل ا 
ُقْل ِإن َصـالِيت ����،)١( ���� َوْجِهَي لِلِذي َفَطَر السَماَواِت َواَألْرَض َحِنيفاً َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشـرِِكنيَ 

ال َشــرِيَك لَــُه َوبِــَذِلَك أُِمــْرُت َوأَنَــا أَوُل * َوُنُســِكي َوَحمَْيــاَي َوَممَــاِيت لِلــِه َرب اْلَعــاَلِمَني 
 .)٢( ���� اْلُمْسِلِمنيَ 

  .غريها يفالصالة دورة تدريبية مركزة ولو رسبت فيها كيف تنجح  
 .دورة مركزة ىف كل وقت حتت أمره وىف كل أمر حتت أمره  
 .ىف الصالة تتمرن األعضاء واجلوارح على امتثال األوامر  
 .)٣(����اْلُمْؤِمُنوَن  قَـْد أَفْـلَــحَ  ���� يأى فيها فالح.. على الفالح  حي: تصلى باليقني  

 .)٤(" صلوا كما رأيتموىن أصلى"  ���� وبطريقة الرسول 

ىف وظيفتــك .. مشـيك ىف دكانــك .. فـإذا قضــيت ـذا األمــر فانتشــروا ىف األرض  
 . ����  حسب مشيئة اهللا.. 

 . الصالة حتكم حركة األمة ىف احلياة إذا صلحت الصالة صُلح مجيع شئون احلياة  

  وعـن ابـن مسـعود 


ولكــن   )٥("  كم علـى املكتوبـاتامحلـوا حـوائج: " قـال   

 .  يءمثـل األساس الضعيف ال تقدر أن حتمل عليه ش هيالصالة الضعيفـة 

                                                           

 . 4٧٩ية��–نعام�سورة�� )١

 .١٦٣ ،4١٦٢يتان��–سورة��نعام� )٢

 . 4١ية��-سورة�ا>ؤمنون� )٣

 ). ٢١٥/  ١ –باب�تأخg~�4ذان��–مشكاة�ا>صابيح�( رواه�البخارى�عن�مالك�بن�الحويرث� )٤

 ).باب�ترغيب�الصحابة��ى�الصaة��–حياة�الصحابة�(رواه�عبد�الرازق��ى�مصنفه� )٥



 
 
 

  ٢٦٧ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ولقـد كـان الرجـل يـؤتى بـه يهـادى  ..ما كان يتخلف عنها إال منافق معلوم النفـاق 
أــى  الــذيمثــل .. ألنــه حمتــاج ! ؟..ملــاذا . ).١( بــني الــرجلني حــىت يقــام ىف الصــف

.. احتياج  وأي.. ألنه حمتاج لذلك ) الراتب (  حىت يأخذ معاشهفهو يسند  خدمته
 . � وحنن مجيعنا حمتاجني إىل اهللا

علـى  حـي..  �العون مـن اهللا   يأيتأوًال العبادة مث .. إياك نعبد وإياك نستعني   
ـــــَح  ����    علـــــى الفـــــالح إذا تكـــــون الصـــــالة يكـــــون الفـــــالح حـــــي.. الصـــــالة  قَـــــْد أَفْـَل
 .)٢( ����الِذيَن ُهْم ِيف َصالِِْم َخاِشُعوَن * اْلُمْؤِمُنوَن 

البحـر اللهـم اجعـل لنـا سـبيًال إىل عـدوك  يفصلى ودعا وقال  احلضرميأبو العالء  
 ). ٣( مث عرب جبيشه البحر.. 
جنتهــد حــىت تكــون الصــالة  الــدعاء،إذا مل يســتجيب لنــا نــدعو حــىت يســتجاب لنــا  

 . حمًال لقبول الدعاء
 .  فقط بل للمنافع الصالة ليست للثواب 

 أنس 


 ).٤( يصلى حىت ينزل املطر 

 أبو معلق 


.. ينـزل امللـك ويقتـل اللـص .. يصـلى وتنـزل لـه النصـرة مـن السـماء  

 ).٥( ألنه يعرف ملن يصلى

                                                           

 .باب�فضل�صaة�الجماعة��-،�انظر�رياض�الصالحgن�رواه�مسلم� )١

 . 4١�،٢يتان��-سورة�ا>ؤمنون� )٢

 . ٦١٢/  ٣ -باب�التأييدات�الغيبية��-حياة�الصحابة� )٣

 . ا>رجع�السابق� )٤

 . ٥٤١/  ٣ -ا>رجع�السابق� )٥



 
 
 

  ٢٦٨ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ــــاَل َســــْوَف    ����  ســــيدنا يعقــــوب قــــال لبنيــــه عنــــدما طلبــــوا منــــه أن يســــتغفر هلــــم  َق
 ر ا.. )١( ����َأْستَـْغِفُر َلُكْم َريبمنهـل .. يعرف وقت قبول الـدعاء.. لدعاء لقيام الليلأخ
 .حاجتنا إىل الليل


 قـال ابـن مسـعود 


مادمـت ىف الصـالة فأنــت تقـرع بـاب امللـك ومـن يقـرع بــاب :  
 .امللك يفتح له 

 .نتمرن فتصبح الصالة منهج ومجيع احلاجات تقضى بالصالة  
 .الصالة سالح ولكن ال نعرف قيمته  
 .مة الصالة استقامة احلياة باستقا 
 .بصالح صالته  الداعيعالمة صالح  
 . وكذلك اجلوارح.. صلح خارج الصالة .. إذا صلح البصر داخل الصالة  
 .فساد كل ما حوله من مجيع شعب احلياة .. فساد الصالة  
 .الصالة نور  
ْسَالُم َعَلى :"   ����ركان اإلسالم اخلمسة قالأالصالة هي الركن الثاين من   ُبِينَ اْإلِ
ـًدا َرُسـوُل اللـهِ مخَْ  ُحمَم ُه َوَأنالل ـَالةِ ، ٍس؛ َشَهاَدِة َأْن َال ِإَلَه ِإالَوِإيتَـاِء  ,َوِإقَـاِم الص

  ". .)٢(متفق عليه  "  َوَصْوِم َرَمَضانَ ، َواحلَْج ، الزَكاةِ 
 ُكنـا َمـَع َرُسـوِل اللـِه ِيف َغـْزَوِة تـَبُـوكَ : قَـالَ ُمَعـاِذ بْـِن َجبَـٍل َعْن ف  وهي عمود اإلسالم 

ــــَرْأِس اْألَْمــــِر َوَعُمــــوِدِه َوُذْرَوِة َســــَناِمِه "  :فـََقــــاَل ِيل  َبْأتُــــَك ِب ــــاَل " ِإْن ِشــــْئَت أَنـْ : َق

                                                           

 . ٩٨اآلية  -سورة يوسف  )١

  . ١/١٠كتاب�xيمان�_ مشكاة�ا>صابيح��)٢



 
 
 

  ٢٦٩ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ْســَالُم ، َوأَمــا َعُمــوُدُه َرْأُس  أَمــا  :َأَجــْل يَــا َرُســوَل اللــِه قَــاَل : قـُْلــتُ  اْألَْمــِر َفاْإلِ
 .)١(َفالصَالُة ، َوأَما ِذْرَوُة َسَناِمِه َفاجلَِْهاُد 

َرِضـَي اللـُه َعْنـُه ، ُعَمـَر بْـِن اخلَْطـاِب ى َدَخْلـُت َعلَـ : ، قَـالَ اْلِمْسـَوِر بْـِن َخمَْرَمـَة وَعِن  
ــــاُلوا  ــــَن ، فـََق ــــَري اْلُمــــْؤِمِنَني ، فـََقــــاَل : ِحــــَني طُِع َــــا أَِم ــــالَة ي ِيف نعــــم، " : الص َوالَحــــظ

 )٢(ْن تـََرَك الصالةَ اِإلْسالِم ِلمَ 
إن أهـم أمـوركم عنـدي الصـالة .. قد كان عمر بن اخلطاب يكتب إىل األفـاقو  

فمـــن حفظهـــا حفـــظ دينـــه، ومـــن ضـــيعها فهـــو ملـــا ســـواها أضـــيع والحـــظ يف 
 .اإلسالم ملن ترك الصالة

فكل مستخٍف بالصـالة مسـتهني ـا، فهـو ُمسـتخف باإلسـالم مسـتهني بـه، وإمنـا  
ـــتهم يف اإلســـالم علـــى قـــدر حظهـــم يف اإلســـالم ع لـــى قـــدر حظهـــم يف الصـــالة ورغب

هــو مســتخٌف باإلســالم : فكــّل مســتخف بالّصــالة مســتهٍني ــا، رغبــتهم يف الصــالة
 . مستهني به

وإمنا حّظهم من اإلسالم على قدر حّظهم من الّصالة، ورغبتهم يف اإلسالم علـى  
م أّن حظّـك مـن اإلســالم واعلـ اهللا،قـدر رغبـتهم يف الّصـالة، فـاعرف نفسـك يــا عبـد 

 . وقدر اإلسالم عندك بقدر حّظك من الّصالة وقدرها عندك

                                                           

ر�xســaم�وعمــوده�الصــaة�وذروة�ســنامه�رأس��مــ « كتــاب�الجهــاد « ا>ســتدرك�عdــى�الصــحيحgن )١

كتـاب�_ مشـكاة�ا>صـابيح�( ،�والحـديث�رواه�أحمـد�وال¿~مـذي�وابـن�ماجـة�). ٢٤٥٥( رقـم�الحـديث�الجهـاد

 . x١/١٦يمان�

 رواه�مالك��ي�ا>وطأ،�والب��قي�)٢



 
 
 

  ٢٧٠ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

وجـل وال قـدر لإلسـالم عنـدك، فـإّن قـدر اإلسـالم يف قلبـك   احذر أن تلق اهللا عـزّ  
َرْأُس اَألْمـــــِر : (���� فقـــــد قـــــال ،الّصـــــالة عمـــــود اإلســـــالمفكقــــدر الّصـــــالة يف قلبـــــك، 
  .رواه الرتمذي) اِإلْسَالُم ، َوَعُموُدُه الصَالةُ 

ألست تعلم أّن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ومل ينتفع بالطنب وال  
باألوتاد؟ وإذا قـام عمـود الفسـطاط انتفعـت بالطنـب واألوتـاد ، فكـذلك الّصـالة مـن 

 .اإلسالم
فـــانظروا رمحكـــم اهللا واعقلـــوا، وأحكمـــوا الّصـــالة، واتّقـــوا اهللا فيهـــا، وتعـــاونوا عليهـــا  

فيها بالتعليم من بعضكم لبعض، والتـذكري مـن بعضـكم لـبعض مـن الغفلـة  وتناصحوا
 .أفضل الرب: وجل قد أمركم أن تعاونوا بالّرب والتقوى، والّصالة فإّن اهللا عزّ  ،والّنسيان

فَــِإْن تَــابُوا َوأََقــاُموا  {:يقــول اهللا تعــاىل ،والصــالة شــعار اإلســالم وعالمتــه الظــاهرة 
 الَة َوآتـَُوا الزينِ الصَكاَة َفِإْخَواُنُكْم ِيف الد {.  

َأوُل َما ُيْسَأُل َعْنُه اْلَعْبُد ُيْسَأُل َعْن َصَالتِِه ، َفِإْن "  :َعْن ُمنَْريِ ْبِن َسَلَمَة ، قَالَ و  
 )١(تـُُقبـَلْت ِمْنُه ؛ تـُُقبَل ِمْنُه َسائُِر َعَمِلهِ 


وعــن أيب هريــرة  


ــْوَم َأوُل  : "����قــال رســول اهللا  :قــال  َمــا ُحيَاَســُب بِــِه اْلَعْبــُد يـَ
ــَح َوَجنَــَح، َوِإْن َفَســَدْت؛  ــْد أَفْـَل ــِإْن َصــُلْحَت؛ فـََق ــَالُة، َف ــِه الص ــْن َأْعَماِل ــِة ِم اْلِقَياَم

 . )٢("فـََقْد َخاَب َوَخِسرَ 

                                                           

 .رواه�ابن�أبي�شيبة��ي�مصنفه��)١

،�)٨٦٤(هللا�عليــه�وســلم�كــل�صــaة��sيتمهــا��بــاب�قــول�النjــ�iصــdى�-أخرجــه�أبــو�داود��ــي�كتــاب�الصــaة )٢

،�والنســائي��ــي�)٤١٣(بــاب�مــا�جــاء�أول�مــا�يحاســب�بــه�العبــد�يــوم�القيامــة��-وال¿~مــذي��ــي�كتــاب�الصــaة



 
 
 

  ٢٧١ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

يف  وألمهيـة الصـالة فرضـها اهللا يف الســماء بـدون واسـطة جربيــل عليـه السـالم كمــا    
 .باقي األوامر

 :مقصد الصالة

 ). حتقيق العبودية هللا تعاىل(  امتثال أمر اهللا عز وجل_ أ 

 ).١(				 َوأَِقِم الصَالَة ِلذِْكرِي ���� :قال تعاىل: إقامة ذكر اهللا_ ب 

 .أن تكون حياتنا خارج الصالة كداخل الصالة_ جـ  
 .أن يكون بين العبد وربه عالقـــــة_ د 
َمْوَىل ثـَْوبَاَن ْبُن َأِيب طَْلَحَة اْليَـْعَمرِي قَاَل َلِقيُت َمْعَداُن عن : رفع الدرجات_ هـ 

 فـَُقْلُت َأْخِربِْين ِبَعَمٍل أَْعَمُلُه يُْدِخُلِين اللُه بِِه اْجلَنَة أَْو قَاَل قـُْلُت بَِأَحب  ����َرُسوِل اللِه 
اْألَْعَماِل ِإَىل اللِه َفَسَكَت ُمث َسأَْلُتُه َفَسَكَت ُمث َسأَْلُتُه الثالِثََة فـََقاَل َسأَْلُت َعْن َذِلَك 

َعَلْيَك ِبَكثْـَرِة السُجوِد لِلِه َفِإنَك َال َتْسُجُد لِلِه َسْجَدًة ِإال  :"فـََقالَ  ����َرُسوَل اللِه 
 َِ ُهَا َخِطيَئةً َرفـََعَك اللِ َعْنَك ٢( " ا َدَرَجًة َوَحط(. 

                                                                                                                                                                       

بـاب�مـا�جـاء��ـي��-،�وابـن�ماجـه��ـي�كتـاب�إقامـة�الصـaة)٤٦٥(بـاب�ا>حاسـبة�عdـى�الصـaة��-كتاب�الصaة

 ).١٤٢٥(أول�ما�يحاسب�به�العبد�الصaة�

 .  4١٤ية��–سورة�طه�) ١

 .  ٤٨٨رقم�الحديث�_ باب�فضل�السجود�والحث�عليه� « كتاب�الصaة « صحيح�مسلم «) ٢



 
 
 

  ٢٧٢ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ُكْنــُت أَبِيــُت َمــَع َرُســوِل : قَــالَ  -رضــي اهللا عنــه-َعــْن رَبِيَعــَة بْــِن َكْعــٍب اْألَْســَلِمي و      
اْجلَنـِة َأْسـأَُلَك ُمَرافـََقتَـَك ِيف : فـَُقْلـتُ  ،َسـلْ  :فَأَتـَْيتُـُه ِبَوُضـوئِِه َوَحاَجتِـِه فـََقـاَل ِيل  ����اللـِه 
ـــالَ  ـــُر َذلِـــكَ " :  َق ـــاَل .  " َأَوَغيـْ ـــَرِة  ": َقـــالَ . ُهـــَو َذلِـــَك : َق ـــَأِعين َعَلـــى نـَْفِســـَك ِبَكثْـ َف

 .)١( "السُجودِ 
 .)٢(    				    َواْسُجْد َواقْـَرتِبْ     ����:عالىقال ت : القرب من اهللا_ و 

أَقْــَرُب َمـا َيُكـوُن اْلَعْبـُد "  :قَـالَ ����  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللا َعْنُه، َأن َرُسوَل اللـهِ و     
َعاءَ  ِه َوُهَو َساِجٌد فََأْكِثُروا الد٣(" ِمْن رَب(. 

: يقول ����عن أيب هريرة َرِضَي اللُه َعنُه قال مسعت َرُسول اللِه  :تكفير الذنوب_ ز

أرأيتم لو أن راً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات هل يبقى من 
فذلك مثل الصلوات اخلمس : قال. ال يبقى من درنه شيء: ه شيء؟قالوادرن

 .)٤(متفق َعَليهِ  ميحو الله ن اخلطايا

                                                           

،�وأبــو��٤٨٩رقــم�الحــديث�_ بــاب�فضــل�الســجود�والحــث�عليــه� « كتــاب�الصــaة « صــحيح�مســلم «) ١

 . داود،�والنسائى

 . 4١٩ية��–سورة�العلق�) ٢(

،�رقــــم��٢/٢٢٦(،�والنســــائي�) ٨٧٥،�رقــــم��١/٢٣١(،�وأبــــو�داود�) ٤٨٢،�رقــــم��١/٣٥٠(أخرجــــه�مســــلم�) ٣

١١٣٧ . ( 
ً
،�والب��قـي�) ١٩٢٨،�رقـم��٥/٢٥٤(،�وابـن�حبـان�) ٩٤٤٢،�رقـم��٢/٤٢١(حمـد�أ : وأخرجـه�أيضـا

 ). ٢٥١٧،�رقم��٢/١١٠(

 . باب�فضل�الصلوات�_ رياض�الصالحgن�) ٤
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 وعن جابر     


مثل الصلوات اخلمس كمثل ر : ���� قال، قال َرُسول اللهِ  
 رواه ُمسِلمٌ  على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات )١(جار غمر

)٢(.  
 ����مسعود َرِضَي اللُه َعنُه أن رجًال أصاب من امرأة قبلة فأتى النيب وعن ابن      

اللْيِل ِإن  َوأَِقِم الصَالَة َطَريفَِ النـَهاِر َوزَُلًفا منَ     {: فأخربه، فأنزل الله تعاىل
اِكرِينَ  َئاِت َذِلَك ذِْكَرى لِلذـي أيل  :فقال الرجل )٣( }    احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ الس

 .)٤( متفق َعَليهِ  جلميع أميت كلهم: هذا؟ قال

الصلوات اخلمس،  ": قال ����وعن أيب هريرة َرِضَي اللُه َعنُه أن َرُسول اللِه      
 .)٥( رواه ُمسِلمٌ "  واجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهن ما مل تغش الكبائر

ما من  ":يقول ����َرُسول اللِه  وعن عثمان بن عفان َرِضَي اللُه َعنُه قال مسعت     
امرئ مسلم حتضر صالة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إال  

رواه  كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل تؤت كبرية؛ وذلك الدهر كله
 .)٦( ُمسِلمٌ 

                                                           

 . .الكثg~: الغمر�بفتح�الغgن�ا>عجمة) ١

 . ا>رجع�السابق) ٢

 .  ١١٤سورة�هود�ـ�4ية�) ٣

 . ا>رجع�السابق) ٤

 . ا>رجع�السابق) ٥

 . ع�السابق�ا>رج) ٦(
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رحمه ( يقول الشيخ محمد عمر البالمبوري: االستفادة من خزائن اهللا الغيبية_ هـ   
إليه ىف السماء وأراه خزائنه، مث دله على مفاتيح ����  ُهللا ُسبَحانَُه أخذ النِىب ا :)اهللا

َواْسَتِعيُنوا  ���� :من اهللا فيقول تعاىل تلك اخلزائن وهى ىف الصالة واالستعانة والطلب
بد من أن تكون الصالة قوية  وحىت تكون الصالة مثمرة ال، )١( 				  بِالصْربِ َوالصَالةِ 

 .رضاء اهللاُ ُسبَحانَهُ  هيالص، فيجب أن تكون النية وهذا باإلخ
وخزائنه، مثل الزراعة  من قدرة اهللا تـََعاَىل اإلنسان ستفادة ال االصالة سببف     

  .من خريات الرتبة لالستفادة

فالرجل اليوم بسبب فساد يقينه صار يستخدم أوالده لسد حاجاته، واحلاجة      
استخدم نساءه لسد حاجته، وما سدت   تـََعاَىل ما سدت، ومن ليس على منهج اهللا

مينعون أوالدهم من تعلم علوم الدين، ويعلموم العلوم  حاجته، وكثري من الناس
والد والكبار ألم يظنون أن تعلمهم الدين يقلل رزقهم، فالنساء واأل العصرية،

كتبه   يالذ الشيءصاروا متطوعني للشغل، ولكن ما سدت احلاجة، وما علموا أن 
 سيكون، مهما اجتهد اإلنسان كثريا أم قليال، فالرسول الذيلإلنسان هو   اهللا تـََعاَىل 

ولكن كان يأمرهم  ،بيته ما كان يأمر أهله بالكسب يفإذا مل جيد قوتا كان  ����
َها َال  ����: بالصالة وهكذا أمره اهللا تـََعاَىل  َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَالِة َواْصَطِربْ َعَليـْ

 .)٢(				أَُلَك رِْزًقا َحنُْن نـَْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتـْقَوىَنسْ 

                                                           

 .  4٤٥ية�_ سورة�البقرة�) ١(

 .4١٣٢ية�_ سورة�طه�) ٢
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أقرب ما : قال ����عن أيب هريرة َرضَي اللُه َعنُه أن َرُسول اللِه : ويف احلديث     
    .)١(رواه ُمسِلمٌ  يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

 " : ، َكاَن يـَُقولُ اْبَن َمْسُعوٍد ، َأن َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر َأْخبَـَرِين : قَاَل اْبِن ُجَرْيٍج  َعنِ و     

ُلوا َحَواِئَجُكْم َعَلى اْلَمْكُتوبَةِ  َما "  :َوَغيـْرُُه ِمْن ُعَلَمائِنَا َعْمُرو ْبُن ِديَناٍر َوقَاَل "  امحِْ
  .)٢" ( َأَحب ِإَيل ِمْن َأْن أَْدُعَو ِفيَها َحاَجِيت ِمَن اْلَمْكُتوبَةِ  ِمْن َصَالةٍ 


 وعن ابن مسعود     


َما ُدْمَت ِيف َصالٍة فَأَْنَت تـَْقرَُع بَاَب اْلَمِلِك ، "  :أيضا 
 ).٣( "َوَمْن يـَْقرَْع بَاَب اْلَمِلِك يـُْفَتْح َلُه 

نـْيَ       َعاِء َعِن احلََْسِن، قَالَ َوذََكَر اْبُن َأِيب الدَكاَن : ا ِيف ِكَتاِب اْلُمَجاِبَني، َوِيف الد
 ِيبِجُر ِمبَاٍل لَُه  –���� – َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النٍق وََكاَن تَاِجرًا يـَتأَبَا ُمَعل ِمَن اْألَْنَصاِر يَُكىن

َورًِعا، َفَخرََج َمرًة فـََلِقَيُه ِلص ُمَقنٌع ِيف  َولَِغْريِِه، َيْضِرُب بِِه ِيف اْآلفَاِق، وََكاَن نَاِسًكا
َفَما تُرِيُدُه ِمْن َدِمي؟ َشْأُنَك : قَالَ  َضْع َما َمَعَك فَِإين قَاتُِلَك،: السَالِح، فـََقاَل َلهُ 

ا أَبـَْيَت َفَذْرِين أَما ِإذَ : قَالَ  أَما اْلَماُل فَِلي، َوَلْسُت أُرِيُد ِإال َدَمَك،: قَالَ  بِاْلَماِل،
فـَتَـَوضَأ ُمث َصلى أَْرَبَع رََكَعاٍت، َفَكاَن  َصل َما َبَدا َلَك ،: قَالَ  ُأَصلي أَْرَبَع رََكَعاٍت ،

 َيا َوُدوُد َيا َوُدوُد، َيا َذا اْلَعْرِش اْلَمِجيِد، َيا َفعاًال ِلَما:  ِمْن ُدَعائِِه ِيف آِخِر ُسُجوِدِه أَْن قَالَ 
َك ُتِريُد، َأْسَأُلَك ِبِعزَك الِذي ال ُيَراُم، َوِبُمْلِكَك الِذي َال ُيَضاُم، َوِبُنوِرَك الِذي َمَأل َأْرَكاَن َعْرشِ 

، َيا ُمِغيُث َأِغْثِني صَهَذا الل اٍت،، َأْن َتْكِفَيِني َشرفَِإَذا ُهَو ِبَفاِرٍس َقْد أَقْـَبَل  َثَالَث َمر
                                                           

 .باب�فضل�الذكر�والحث�عليه�-كتاب��ذكار_ رياض�الصالحgن�) ١

�ـي�دعائـه� « كتـاب�الصـaة « نفا>صـ رواه�عبـد�الـرازق��ـى )٢�iرقـم�الحـديث��بـاب�الرجـل�يـدعو�ويسـم )

 .باب�ترغيب�الصحابة��ى�الصaة��–حياة�الصحابة�) ٤٠٤٠

 . جمة�عبد�هللا�بن�مسعودتر _ حلية��ولياء��بي�نعيم��)٣
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َحْربٌَة َقْد َوَضَعَها بـَْنيَ أُُذَينْ فـََرِسِه، فـََلما َبُصَر بِِه اللص أَقْـَبَل َحنَْوُه، َفَطَعَنُه فـََقتَـَلُه، بَِيِدِه 
َمْن أَْنَت بَِأِيب أَْنَت َوأُمي؟ فـََقْد أََغاَثِين اللُه ِبَك : فـََقالَ  ُقْم ،: ُمث أَقْـَبَل ِإلَْيِه، فـََقالَ 

أَنَا َمَلٌك ِمْن َأْهِل السَماِء الراِبَعِة، َدَعْوَت ِبُدَعاِئَك اْألَوِل َفَسِمْعُت : لَ فـََقا اْليَـْوَم،
 ًة، ُمثَماِء َضجاِين، َفَسِمْعُت ِألَْهِل السَدَعْوَت ِبُدَعاِئَك الث َماِء قـَْعَقَعًة، ُمثِألَبـَْواِب الس

َلُه،: ِيل  َدَعْوَت ِبُدَعاِئَك الثاِلِث، َفِقيلَ  قَاَل  ُدَعاُء َمْكُروٍب َفَسأَْلُت اللَه َأْن يـَُولَيِين قـَتـْ
َفَمْن تـََوضَأ َوَصلى أَْرَبَع رََكَعاٍت، َوَدَعا ََِذا الدَعاِء، اْسُتِجيَب َلُه، َمْكُروبًا  : احلََْسنُ 

َر َمْكُروبٍ   ).١( َكاَن َأْو َغيـْ

َأْخبَـَرنَا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َعْبِد اِهللا ْبِن ُزرَارََة : [٩٥٠١ ] وقال ابن سعد يف الطبقات    
ثـََنا ثَاِبٌت اْلبـَُناِين قَالَ : َأْخبَـَرنَا َجْعَفُر ْبُن ُسَلْيَماَن الضَبِعي قَالَ  : قَالَ : قَالَ  َشَكا  : َحد

ٌس ، َوَدَعا ، فـَثَاَرْت َسَحابٌَة َفَصلى أَنَ   :قـَيٌم ألََنِس ْبِن َماِلٍك ِيف أَْرِضِه اْلَعَطَش، قَالَ 
اْنظُْر أَْيَن بـََلَغْت  : فََأْرَسَل ُغَالَمُه فـََقالَ .َحىت َغِشَيْت أَْرَضُه، َحىت َمَألْت ِصْهرَِجيُه 

 .).٢(َهِذِه ، فـََنَظَر ، فَِإَذا ِهَي ملَْ تـَْعُد أَْرَضهُ 

 : ُد ْبُن َعْبِد اِهللا األَْنَصارِي قَالَ َأْخبَـَرنَا ُحمَم : قَاَل  ] : ٩٥٠٢[ وقال أيضًا     
ثـََنا َأِيب ،َعْن ُمثَاَمَة ْبِن َعْبِد اِهللا قَالَ  ْيِف، َفَشَكا  : َحداُر ُبْسَتانِِه ِيف الصَجاَء أََنًسا َأك

َما أََرى   :َهْل تـََرى َشْيًئا ؟ فـََقالَ   :اْلَعَطَش، َفَدَعا ِمبَاٍء ، فـَتَـَوضَأ َوَصلى ، ُمث قَالَ 

                                                           

،�ومــن�طريقــِه�أخرجــه�)  ٢٤" ( الهواتــف�" و ( ٦٤ ) " مجــابي�الــدعوة" أخرجــه�ابــُن�أبــي�الــدنيا��ــي� )١

̈عتقاد�" الaلكائي��ي� ب�عليه� ( ١٦٦ / ٥ ) "شرح�أصوِل� " سياق�ما�روي�من�كرامـاِت�أبـي�معلـق�: " وبوَّ

�ــــي�)  ٣٧٩/  ٧" ( xصــــابة�" الحــــافظ�ابــــن�حجــــر��ــــي��كمــــا�ذكــــر�ذلــــك�–" أبــــو�موìــــ���ا>ــــدي´�i" ،�وأخرجــــه�

،�وكــذا�رواه�عنـــه�" الوظــائف�" ونقـــل�عنــه�أنــه�أورده�بتمامــه��ـــي�كتــاب�" أبــي�معلــق��نصــاري� "ترجمــة�

�ي��~gث�٢٩٥/  ٦" ( أسد�الغابة�" تلميذه�ابن� .( 

 .٧/٢١الطبقات�الك¡~ى�sبن�سعد��)٢
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أََرى ِمْثَل  : قَالَ .اْنظُْر   :َفَدَخَل، َفَصلى، ُمث قَاَل ِيف الثالِثَِة، أَْو ِيف الراِبَعةِ  :َشْيًئا، قَالَ 
 َفَجَعَل ُيَصلي، َوَيْدُعو َحىت َدَخَل َعَلْيِه اْلَقيُم فـََقالَ  : َجَناِح الطْريِ ِمَن السَحاِب، قَالَ 

ارَْكِب اْلَفَرَس الِذي بـََعَث بِِه ِبْشُر ْبُن   :تَـَوِت السَماُء َوَمَطَرْت ، فـََقالَ َقِد اسْ  :
فَِإَذا اْلَمَطُر ملَْ ُجيَاِوْز  : فـَرَِكَبُه، فـََنَظَر، قَالَ  : َشَغاٍف ، فَاْنظُْر أَْيَن بـََلَغ اْلَمَطُر، قَالَ 
ِيَن، َوالَ َقْصَر اْلَغْضَبانِ  ١( ُقُصوَر اْلُمَسري(. 

البحر اللهم اجعل لنا سبيًال إىل عدوك  يفصلى ودعا وقال  احلضرميأبو العالء     
 ).٢(مث عرب جبيشه البحر .. 
إن ابـــين قـــد أخـــذه : يـــروى أنـــه جـــاءت امـــرأة يومـــا إىل أحـــد الصـــاحلني فقالـــتو     

احلرس، وإين أحب أن تبعث إيل صاحب الشرطة، لئال يضرب، فقام فصـلى، فطـول 
! اهللا: وجعلت املرأة حترتق يف نفسها، فلما انصرف من الصالة، قالـت املـرأة الصالة،

فما قام من جملسه الذي صلى .. إين إمنا كنت يف حاجتك: فقال هلا. يف ولدى! اهللا
ابشـري فقـد أطلـق ولـدك، وهـا هـو يف : فيه حىت جاءت امرأة إيل تلك املرأة قالت هلا

 . املنزل، فانصرفت إليه
يف رســالته الــيت أرســلها إيل )  رحمــه اهللا( محمــد يوســف الكانــدهلوي  يخوكتــب الشــ    

اهللا تعـاىل أعطانـا الصـالة لالسـتفادة املباشـرة مـن  قدرتـه، ففـي : مجاعة احلـج والعمـرة 
الصالة أمرنا اهللا أن نسـتعمل هـذا اجلسـد ونقيـده مـن الـرأس إيل اجلسـد بالطريقـة الـيت 

ني واليدين والقدمني واللسان مع التوجه واخلـوف تُرضي اهللا عز وجل، فالعينني واألذن
من اهللا تعاىل يف القلب، ومع اليقني بأنين إذا استعملت جسمي حتـت أمـر اهللا تعـاىل 
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يف التســـبيح والتكبـــري والركـــوع والســـجود، ففـــي ذلـــك االســـتفادة والنفـــع أكثـــر مـــن أن 
 .أملك مجيع الكائنات

ه أمام اهللا عز وجل، فاهللا تعاىل يقضـي فمع هذا اليقني ُيصلي العبد ويبسط يدي     
مجيــع حاجاتــه، ومبثــل هــذه الصــالة اهللا يغفــر مجيــع الــذنوب، ومبثــل هــذه الصــالة اهللا 

 .تعاىل يبارك للعبد يف رزقه، ويوفقه لطاعته
فحـــــىت نـــــتعلم هـــــذه الصـــــالة نـــــدعو النـــــاس ونـــــرغبهم يف الصـــــالة ذات اخلشـــــوع      

 ���� الدنيا واآلخـرة، ونقـرأ عـن صـفة صـالة النـيبواخلضوع، ونبني هلم فائدة الصالة يف 

وأصـحابه الكـرام، ونتـدرب لتحسـني صـالتنا، فنهـتم بالوضـوء، ونستحضـر عظمـة اهللا 
يف قلوبنا أثناء القيام والركوع والسجود واجللوس يف كل عمل من هذه األعمـال، أقـل 

ة كمـا يليـق بشـأن القليل ألن اهللا تعاىل يرانا، وبعد الصالة نتفكر بأننا ما أدينا الصال
 .اهللا تعاىل، فنستغفر ونبكي أمام اهللا تعاىل حىت يرزقنا حقيقة الصالة

النــاس إىل الصــالة حــٌىت حنصــَل علــى اليقــني  نــدعوحنــن : قــال رجــل للشــيخ يوســفو     
 بالصالة فكيف نعرف أنٌه صار عندنا هذا اليقني؟ 

صـــالة وجـــاء الـــوزير إىل إذا كنـــَت ذاهبـــاً إىل املســـجد لل: فقـــال لـــه الشـــيخ يوســـف    
باب دٌكانك وأرسَل من يطلبك فذهبَت معه فليس عندك يقني ذه الصالة، أٌما إذا 

ــه قــائالً  اآلن دخــَل وقــُت الصــالِة قُــل لــه يــأيت للٌصــالِة ألٌن فالحــي وفالحــه يف : أجبَت
لــم ال الصــالة ُأصــٌلي أٌوًال ُمثٌ بعــدها أقابلــه، هــذا اليقــني بالصــالة وأمهٌيتهــا، فمجــٌرد الع

 .يكفي بل البٌد أْن جنتِهد لليقني واحلقيقة
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 :ويقول الشيخ سعد هارون
الناس  وكلما ندعو ،وإلكمال العبادات يف حياتنا ،حنن نتجول إلكمال اإلميان    

 . لإلميان وللعبادات تأيت حقيقة اإلميان وحقيقة العبادات يف حياتنا
وهكـــذا  ،الـــدعوة حتصـــل عليهـــافـــأي صـــفة تريـــد أن حتييهـــا يف حياتـــك فبجهـــد     

 .إلقامة الصالة يف حياتنا ندعو إىل الصالة
أي جنتهــد يف صــالتنا ونرتقــي ــا، هــذا  ،وإقامــة الصــالة معنــاه إصــالح الصــالة    

إشـاعتها  هـو فمعـىن إقامـة الصـالة االجتماعيةوأما من الناحية  ،ة الفرديةيمن الناح
 . يحىت ال يبقى فرد يف اتمع ال يصل ونشرها
فهكـــذا نصـــلح ظـــاهر  "َصـــلوا كمـــا رأيتمـــوين أصـــلي:"  يقـــول ����الرســـول و     

فعلــى قــدر  ،الصــالة علــى ترتيبهــا مــن قيــام وركــوع وســجود وكــذلك نصــلح باطنهــا
فال أصلي بالغفلـة، قالبـا حاضـر يف  ،إصالحنا للصالة تصلح بقية األوامر يف احلياة

بـأن اهللا يـراين  حضـر يف كـل ركـنصلي وأنـا أستأولكن  الصالة وقلبا خارج الصالة،
 .وأستحضر عظمته تعاىل ويرى ما يف قليب

الصـالة العجلـى ال تنهـى عـن املنكـر  :اهللا بـن مسـعود رضـي اهللا عنـه يقول عبد    
 . والذي ال تنهاه صالته عن املنكر يبتعد عن اهللا

فقـــد رأى رجـــال يصـــلي ومســـتعجل يف  وأمـــا حذيفـــة بـــن اليمـــان رضـــي اهللا عنـــه    
ته فسأله حذيفة منذ كم تصلي هكذا فأجابه الرجل منذ أربعـني سـنة فقـال لـه صال

حذيفة لو أنت تصلي هكذا كل عمرك ومت فلن حتشر على دين حممد صـلى اهللا 
 . عليه وسلم



 
 
 

  ٢٨٠ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

كذلك أربط مجيع ما أحتاجه من الدنيا أربطه يف صاليت كما يربط أهل الدنيا و     
َكـاَن َرُسـوُل : " ، قَـاَل ُحَذيـَْفـَة ، َعـْن جـاء كمادنياهم باألسباب، فقد كان رسولنا  

يـَُقـــوُل ابْـــَن َعبــاٍس  عــن: ففــي بـــدر، )١(ِإَذا َحَزبَــُه أَْمـــٌر فَــزَِع ِإَىل الصـــالةِ ، ����اللــِه 
َثِين  اِب َحدثـََنا ُعَمُر ْبُن اخلَْط ا َكاَن يـَْوُم َبْدٍر ح َوَحـدـُر بْـُن َحـْرٍب قَاَل َلم َواللْفـُظ ُزَهيـْ

ثـََنا  ــُه َحــد ــُن يُــوُنَس اْحلََنِفــي َل ثـََنا ُعَمــُر ْب ــاٍر ِعكْ َحــد ــُن َعم ــُة ْب َثِين رَِم ــٍل ُهــَو َحــد ُــو ُزَمْي أَب
 َثِين ِمسَاٌك اْحلََنِفي اٍس َحدِه ْبُن َعبَثِين قَ َعْبُد الل اِب اَل َحدا َكاَن ُعَمُر ْبُن اخلَْطقَاَل َلم

ِإَىل اْلُمْشـرِِكَني َوُهـْم أَلْـٌف َوَأْصـَحابُُه ثَـَالُث ِمائَـٍة َوِتْسـَعَة ���� يـَْوُم َبْدٍر َنَظَر َرُسوُل اللِه 
لَـَة ُمث َمـد َيَديْـِه َفَجَعـَل يـَْهتِـُف ِبَربـهِ  ���� فَاْستَـْقَبَل َنِيب اللهِ  َعَشَر َرُجًال  ـْز  اْلِقبـْ اللُهـم َأجنِْ

ِيل َما َوَعْدَتِين اللُهم آِت َما َوَعْدَتِين اللُهم ِإْن تـُْهِلْك َهِذِه اْلِعَصـابََة ِمـْن َأْهـِل 
ْسـَالِم َال تـُْعبَـْد ِيف اْألَ  لَـِة َحـىت  ْرضِ اْإلِ َفَمـا زَاَل يـَْهتِـُف ِبَربـِه َمـادا َيَديْـِه ُمْسـتَـْقِبَل اْلِقبـْ

ِمْن  َسَقَط رَِداُؤُه َعْن َمْنِكبَـْيِه فَأَتَاُه أَبُو َبْكٍر فََأَخَذ رَِداَءُه فَأَْلَقاُه َعَلى َمْنِكبَـْيِه ُمث اْلتَـَزَمهُ 
َفاَك ُمَناَشَدُتَك رَبَك فَِإنُه َسـيُـْنِجُز لَـَك َمـا َوَعـَدَك فَـأَنـَْزَل اللـُه َورَائِِه َوقَاَل يَا َنِيب اللِه كَ 

 َوَجــل ُكــْم َفاْســَتَجا ����:َعــزــْن ِإْذ َتْســَتِغيُثوَن َرب ــأَْلٍف ِم َب َلُكــْم َأين ُممِــدُكْم ِب
ُه اللُه بِاْلَمَالِئَكةِ  				اْلَمَالِئَكِة ُمْرِدِفنيَ  ـاٍس قَـاَل  ،فََأَمدَثِين ابْـُن َعب قَاَل أَبُو ُزَمْيٍل َفَحد

َــِر َرُجــٍل ِمــْن اْلُمْشــرِكِ  َنَمــا َرُجــٌل ِمــْن اْلُمْســِلِمَني يـَْوَمِئــٍذ َيْشــَتد ِيف أَث ــَع بـَيـْ َني أََماَمــُه ِإْذ مسَِ
ــُه  ــُزوُم فـََنَظــَر ِإَىل اْلُمْشــرِِك أََماَم ــِدْم َحيـْ ــاِرِس يـَُقــوُل أَْق ــُه َوَصــْوَت اْلَف ــْوِط فـَْوَق َضــْربًَة بِالس

ْخَضر َفَخر ُمْستَـْلِقًيا فـََنَظَر ِإلَْيِه فَِإَذا ُهَو َقْد ُخِطَم أَنـُْفُه َوُشق َوْجُهُه َكَضْربَِة السْوِط فَا
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َصـَدْقَت َذلِـَك  :"فـََقـالَ  ����َذِلَك َأْمجَـُع َفَجـاَء اْألَْنَصـارِي َفَحـدَث بِـَذِلَك َرُسـوَل اللـِه 
 ).١(فـََقتَـُلوا يـَْوَمِئٍذ َسْبِعَني َوَأَسُروا َسْبِعَني "  ِمْن َمَدِد السَماِء الثالَِثةِ 

  .توجب األمر مائة أو مئتا ركعةحىت حتل مسألتنا ولو اس ةصالونكثر من الفنحن نصلي  
 :نصuي�بخمس�صفات

 َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ  ����:أن صاليت فيها الفوز والفالح، قال تعاىل :باليقين )١

حي على : ( ويف اآلذان ينادي املؤذن، )٢( 				 الِذيَن ُهْم ِيف َصالِِْم َخاِشُعونَ  *
 . ) حي علي الفالح.. الصالة

عند ).. يعين ماذا يعطيين اهللا علي هذه الصالة  ( :باستحضار الفضائل )٢
عند املشي إيل املسجد نستحضر فضائل .. الوضوء نستحضر فضائل الوضوء

 .عند الصالة نستحضر فضائل الصالة وثواا.. املشي إىل املسجد

 قَاَل الشيخ ):صلوا كما رأيتموين أصلي( أي بطريقة الرسول: بالعلم  )٣
 القرآن واألحاديث، يفأوامر اُهللا ُسبَحانَُه وتعاىل منتشرة ):  َرِمحَُه اهللاُ  (حممد عمر

وأمر السكىن  ،، وأمر اإلنسان للزوجة، وأمر احلجمثال أمر الزكاة، وأمر الصالةف
وهكذا األوامر منتشرة ولكن ما هو الرتتيب المتثال  للزوجة، وأمر الصدقات،

أمر تؤخر ؟ ليس من قبلنا نبني أن  وأيأمر تقدم  أيأوامر اُهللا ُسبَحانَُه وتعاىل ؟ 
هذا األمر مقدم وأن هذا األمر مؤخر، بل نفرق بامتثال أوامر اهللا تـََعاَىل وفقا ملا 
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َصلى   النيبتـََعاَىل، ننظر كيف فعلها  ترتيب أوامر اهللا ،����  حياة الرسول يفجاء 
أقيموا : (  راُهللا َعَليِه َوَسلَم ؟ فإذا صلى العبد حسب لفظ القرآن هذا األم

فإقامة الصالة فقط من هذا األمر، فلذالك أوال يسجد مث يركع مث ، ) الصالة
ولكنه  ،) أقيموا الصالة(  يقوم، وهكذا ال تصح صالته، ولو امتثل أمر اهللا تـََعاَىل 

فإن صالته ال تقبل، إذا كان الواحد يقول إن اهللا  ���� خالف ترتيب الرسول
يام هو اإلمساك عن الطعام والشراب واجلماع ، لذلك أنا أمرنا بالصيام والص تـََعاَىل 

ال آكل وال أشرب ليال، وهذا ال يصح صومه ألنه لو صام وأقام أمر اهللا فقد 
جيب أن يكون باتباع ترتيب   ألوامر اهللا تـََعاَىل  فاالمتثال ،���� خالف ترتيب الرسول

 ....) أمر مؤخر  ، وأي����الرسول 
 ..كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك  أن تعبد اهللا: بصفة اإلحسان )٤
الصالة بالغفلة تلف كما يلف الثوب باخلرقة السوداء ، ويضرب ا الوجه يوم ف

القيامة ، فهذا مع أا صالة إال أا ليست دينا بسبب الغفلة وعدم اإلحسان ، 
 .دينا يسمىأما تقبيل صىب من األوالد مع الرمحة ونية السنة 

يَقوُم ِمَن  ���� َكاَن النيب : عن عائشة رضي اهللا عنها قالتف :بمجاهدة النفس )٥
ِملَ َتْصَنُع َهَذا، يَا َرُسوَل اهللا ، َوَقْد ُغِفَر َلَك َما : اللْيِل َحىت تـََتفطَر َقَدَماُه، فـَُقْلُت َلهُ 
 .متفٌق َعَلْيهِ   . !  "أَفال أُكوُن َعْبداً َشُكوراً " :  تـََقدَم ِمْن َذنِْبَك َوَما تَأخَر ؟ قَالَ 

 .ائيا عن املخلوقأن ينقطع العبد  : الحقيقةالصالة 
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  :أثر الصالة في حياة المسلم
الـِذيَن ُهـْم  * َقْد أَفْـلَـَح اْلُمْؤِمنُـونَ  ����:قال تعالى: حصول الفالح في الدنيا واآلخرة  )١

  )١( 				 ِيف َصالِِْم َخاِشُعونَ 

 اْتُل َمـا أُوِحـَي ِإلَْيـَك ِمـَن اْلِكتَـابِ {{{{    :قال تعالى ،االبتعاد عن الفحشاء والمنكر )٢
َهى َعـِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـِر َولَـذِْكُر اللـِه َأْكبَــُر  َوأَِقِم الصَالَة ِإن الصَالَة تـَنـْ

 .)٢(}}}}    َواللُه يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعونَ 
الـدعاء ، األثـر  يفكـذلك   ، اطمئنـان القلـباألثر هـو   ذكر اهللا تـََعاَىل  يفوهكذا     

حباللك  اكفيناللهم  ":بني لنا دعاء الدين  ���� ، هكذا النِيب  االستجابةىف الدعاء 
 .الرتمذي " بفضلك عمن سواك غنيناعن حرامك و 

قـوى تأثر، الصوم أثره التقوى، وما هـو أثـر التقـوى ؟ إذا جـاءت ال شيءإذن لكل     
اإلنســان جتنبــه مــن الوقــوع  يفه، كــذلك التقــوى يقضــى حاجاتــ ىف اإلنســان اهللا تـََعــاَىل 

ـــاَىل  ـــه خمرجـــا، كـــذلك بـــالتقوى اهللا تـََع ـــالتقوى اهللا   ىف احلـــرام وجتعـــل ل ييســـر أمـــوره، وب
ينصــر اإلنســان، وبــالتقوى معيــة   ينــزل عليــه الربكــة ، هكــذا بــالتقوى اهللا تـََعــاَىل   تـََعــاَىل 

) ٣( 				 َلُمـوا َأن اللـَه َمـَع اْلُمتِقـنيَ َواعْ  ����: تكـون مـع اإلنسـان لقولـه تعـاىل اهللا تـََعـاَىل 

 .ينصره ويعينه  وإذا كانت التقوى مع اإلنسان اهللا تـََعاَىل 

                                                           

 . 4١��،٢ية��–سورة�ا>ؤمنون��)١

 . 4٤٥ية��–سورة�العنكبوت�) ٢(

 . 4٣٦ية��–سورة�التوبة) ٣
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الصالة قرة عيون احملبني، ولذة أرواح املوحدين،  ): رحمه اهللا( يقول ابن القيم   
ولذة نفوس اخلاشعني، وحمك أحوال الصادقني، وميزان أحوال  ،وبستان العابدين

  .الكنيالس
وأهـداها   هـداهم إليهـا، وعـرفهم ـا،، وهـي رمحـُة اهللا املهـداة إىل عبـاده املـؤمنني    

إلـــيهم علـــى يـــد رســـوله الصـــادق األمـــني، رمحـــة ـــم، وإكرامـــا هلـــم، لينـــالوا ـــا شـــرف  
 .كرامته، والفوز بقربه ال حلاجة منه إليهم ، بل منة منه ، وتفضال عليهم

وباطنــه وســرّه طهــارة القلــب مــن ، ة البــدن، وأعضــاء العبــادطهــار  ظــاهره: والوضــوء
أوســاخ الــذنوب واملعاصــي وأدرانــه بالتوبــة؛ وهلــذا يقــرن تعــاىل بــني التوبــة والطهــارة يف 

 .)١( 				    ِإن الّلَه حيُِب التـواِبَني َوحيُِب اْلُمَتَطهرِينَ  ���� :قوله تعاىل
ـر أن يقــول بعـد ف ���� وشـرع النــيب     راغــه مـن الوضــوء أن يتشـهد مث يقــولللمتطه: " 

   .)٢( رواه الرتمذي "اللُهم اْجَعْلِين ِمْن التـواِبَني، َواْجَعْلِين ِمْن اْلُمَتَطهرِينَ 

فإنه بالشهادة يتطهر من الشرك، وبالتوبة يتطهر مـن الـذنوب، وباملـاء يتطهـر مـن     
 .األوساخ الظاهرة

ارة قبــل الــدخول علــى اهللا عــز وجــل، والوقــوف بــني فشــرع لــه أكمــل مراتــب الطهــ    
  .يديه
كما أنه ال ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إىل غريها فيها، فكذلك ال ينبغـي و     

 .له أن يصرف قلبه عن ربه إىل غريه فيها
                                                           

 . 4٢٢٢ية��–سورة�البقرة�) ١

بثبوتـه�عـن�النjـ�iصـdى�هللا�" زاد�ا>عـاد"وجزم�ابن�القيم��ي��،وقد�صححه��لباني��ي�صحيح�ال¿~مذي) ٢

  . عليه�وسلم
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إذا مــــا أطــــاع اللســــان القلــــب يف التكبــــري، أخرجــــه مــــن لــــبس رداء التكــــّرب املنــــايف     
 .ه من التفات قلبه إىل غري اهللاللعبودية، ومنع

متــام عبوديــة الركــوع أن يتصــاغر الراكــع، ويتضــاءل لربــه، حبيــث ميحــو تصــاغره لربــه    
 .من قلبه كل تعظيم فيه لنفسه، وخللقه ويثبت مكانه تعظيمه ربه وحده ال شريك له

كـــان رســــول اهللا صــــلى اهللا عليـــه و ســــلم يطيــــل اجللـــوس بــــني الســــجدتني بقــــدر     
ود يتضــــرع إىل ربـــــه فيــــه، ويـــــدعوه ويســــتغفره، ويســــأله رمحتـــــه، وهدايتــــه ورزقـــــه الســــج
 .وعافيته
 شرع للعبد إذا رفع رأسه مـن السـجود أن جيثـو بـني يـدي اهللا تعـاىل مسـتعديا علـى   

نفسـه، معتـذرا مـن ذنبـه إىل ربـه وممـا كـان منهـا، راغبـاً إليـه أن يغفـر لـه ويرمحـه ويهديــه 
 .)١(ويرزقه ويعافيه

  :قبول الصالة  عالمة
الصـالة  يف عيـينوجعلـت قـرة  :"���� إذا كانت الصالة قرة العني كما قـال النـىب     
" )٢( . 

والنظـــر  ����  وذلـــك باستحضـــار عظمـــة اهللا وارحاجلـــ توخضـــع القلـــبإذا خشـــع     
 .موضع السجود واالطمئنان ىف مجيع األركان 

اْلُمْؤِمُنوَن  َقْد أَفْـَلحَ  ����: عاىلقال اهللا ت ،ل والسكونوالتذل  اخلشوع هو اخلضوعو     

                                                           

 .كتاب�أسرار�الصaة�sبن�القيم�)١


رواه�أحمد�والنسائى�بإسناد�حسن�عن�أنس��) ٢


بـاب�فضـل�الفقـراء�ومـا�كـان��–مشكاة�ا>صابيح�(   

��j١٤٤٨/  ٣ -  ����من�عيش�الن ( . 
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قــد فــاز وســعد وجنــح املؤمنــون  :أي ؛.)١( 				    الــِذيَن ُهــْم ِيف َصــَالِِْم َخاِشــُعونَ * 

 ـم املصلم أِْم َخاِشُعونَ  ِيف {ون، ومن صفاِواخلشـوع يف الصـالة هـو ،}َصال: 
ــا مــن عقابــه، لــه وإجــالًال، و  حمبــةً  -تعــاىل  -حضــور القلــب فيهــا بــني يــدي اهللا  خوًف

ه، وتســـكن ه، وتطمـــئن نفُســـربـــه، فيســـكن لـــذلك قلبُـــا لقُ يف ثوابـــه، مستحضـــرً  ورغبـــةً 
مــا يقولــه ويفعلــه يف صــالته مــن أوهلــا  ه، مستحضــًرا مجيــعَ ا بــني يــدي ربــه، متأدبًــحركاتُــ

هــو روح الصــالة، واملقصــود  واألفكــار، واخلشــوعُ  إىل آخرهــا، فتــزول بــذلك الوســاوسُ 
 .ميت ال روح فيه كبدنٍ   بال خشوعٍ  فصالةٌ األعظم منها؛ 

 ك األعضــاء، فـــإذا خشـــع القلـــبُ لِـــالقلــب، الـــذي هـــو مَ  اخلشـــوع خشـــوعُ  وأصــلُ     
لـو : ها، وملـا رأى سـعيد بـن املسـيب رجـًال يعبـث يف صـالته، قـالكل   اجلوارحُ  خشعتِ 

 ل منهــا،َقــولــيس للعبــد مــن صــالته إال مــا عَ  ، )٢("هجوارُحــ هــذا خلشــعتْ  خشــع قلــبُ 
من أصحاب النار، فإذا  ليكونَ  يَ يصل  يريد من العبد أال  ها، والشيطانُ فيه وحضر قلبُ 

بينــــه وبــــني نفســــه، يوســــوس لــــه، ويشــــغله عــــن صــــالته حــــىت يبطلهــــا أو  صــــلى حــــالَ 
كتـب لـه إال يُ  وال ،إن العبد ليصـلي الصـالةَ  : (( ����عن النيب  ينقصها، ويف احلديث

 .)٣(" ))  بلغ عشرها، حىتهاإال سدسها، إال مخسربعها، 
  .)٤("ساهٍ  من قيام ليلة والقلبُ  خريٌ  رٍ يف تفك  ركعتانِ : "قال ابن عباسو     

                                                           

 . 4١��،٢يتان��–سورة�ا>ؤمنون ) ١

 .٢٦١/ ٣شرح�السنة�كتاب���)٢

 .٣٠٥ص/ ١،�ج"ال¿~غيب�وال¿~هيب"رواه�أبو�داود�والنسائي�وابن�حبان��ي�صحيحه�بنحوه؛�  )٣

 .٢٦١ص/ ٣،�ج"شرح�السنة  )٤
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متم ف، فقد علِ  له، ومن طف يف  وُ فمن وىف  ،الصالة مكيالٌ : "وقال سلمان الفارسي
  .)١("املطففني ما قال اهللا يف

ها ال يتم ركوعَ وهو الذي  الذي يسرق من صالته؛ أسوأ الناس سرقةً : ((ويف احلديث
 . )٢( ))هاالقراءَة في ها، والوال سجودَ 

 . )٣( ))ه لوجه عبده يف صالته، ما مل يلتفتوجهَ  نصبُ إن اهللا يَ : ((ويف احلديث

  :في كتاب القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب) رحمه اهللا( يقول ابن القيم و 
رُُكْم بِالصــَالِة ، فَــِإَذا َصــلْيُتْم فَــَال َوآُمــ :"وقولــه يف احلــديث : االلتفــات يف الصــالة

ـــإن اللـــَه يـَْنِصـــُب  ـــوا ِيف َصـــَالِتُكْم ، َف ـــاَل  -تـَْلَتِفُت ـــِدِه ِيف  -َحِســـْبُتُه َق ـــُه لَِعْب َوْجَه
 .)٤(" َصَالتِِه َما ملَْ يـَْلَتِفتْ 

 :االلتفات المنهي عنه في الصالة قسمان
 . إىل غري اهللا تعاىل التفات القلب عن اهللا عز وجل: حدهماأ

 .التفات البصر وكالمها منهي عنه: الثاني
وال يزال اهللا مقبًال على عبده ما دام العبد مقبًال علـى صـالته، فـإذا التفـت بقلبـه     

 .أو بصره أعرض اهللا تعاىل عنه
اخــتالس خيتلســه  :"عــن التفــات الرجــل يف صــالته فقــال ���� وقـد ســئل رســول اهللا    

 ))كـــةلَ هَ ه يف الصـــالة؛ فإنـــ لتفـــاتَ إيـــاك واال: ((ويف روايـــة، )١("ة العبـــدالشــيطان مـــن صـــال

                                                           

 .٢٦١ص/ ٢،�ج"سننه"ا>صدر�السابق��ي�نفس�الصفحة،�وأخرجه�الب��قي��ي�  )١

 .٢٩٩ص/ ٣،�ج"ال¿~غيب�وال¿~هيب"رواه�أحمد�والط¡~اني�وابن�خزيمة��ي�صحيحه؛�  )٢

 .٣٣٣ص/ ١،�ج"ال¿~غيب�وال¿~هيب"حديث�حسن�صحيح؛�: رواه�ال¿~مذي�وقال  )٣

 .لبخاري�ومسلمرواه�ا  )٤
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ــي( :ويف أثــر يقــول اهللا تعــاىل.)٢( ــى خيــر من ــى خيــر منــي، إل ومثــل مــن يلتفــت يف ) ؟إل
صــالته ببصــره أو بقلبــه أو مثــل رجــل قــد اســتدعاه الســلطان فأوقفــه بــني يديــه وأقبــل 

لســلطان ميينــاً ومشــاًال وقــد انصــرف يناديــه وخياطبــه، وهــو يف خــالل ذلــك يلتفــت عــن ا
قلبه عن السلطان فال يفهم ما خياطبه به، ألن قلبـه لـيس حاضـراً معـه، فمـا ظـن هـذا 
الرجـل أن يفعـل بــه السـلطان؟ أفلــيس أقـل املراتـب يف حقــه أن ينصـرف مــن بـني يديــه 

 فهذا املصلي ال يستوي واحلاضر القلب املقبل على ممقوتاً مبعداً قد سقط من عينيه؟
اهللا تعاىل يف صـالته الـذي قـد أشـعر قلبـه عظمـة مـن هـو واقـف بـني يديـه فـامتأل قلبـه 
مــن هيبتــه، وذلــت عنقــه لــه، واســتحى مــن ربــه تعــاىل أن يقبــل علــى غــريه أو يلتفــت 

إن الـرجلني ليكونـان يف الصـالة : عطيـةابـن وبني صـالتيهما كمـا قـال حسـان   ..عنه
 السماء واألرض، وذلك أن أحـدمها مقبـل الواحدة وأن ما بينهما يف الفضل كما بني

 .على اهللا عز وجل واآلخر ساه غافل
فـــإذا أقبـــل العبـــد علـــى خملـــوق مثلـــه وبينـــه حجـــاب مل يكـــن إقبـــاًال وال تقربـــاً، فمـــا     

ــــه وبينــــه حجــــاب  ــــل علــــى اخلــــالق عــــز وجــــل وبين الظــــن باخلــــالق عــــز وجــــل؟ وإذا أقب
ا فكيـف يكـون ذلـك إقبـاًال وقـد الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة ا مـألى منهـ

أهلتـــه الوســـاوس واألفكـــار وذهبـــت بـــه كـــل مـــذهب؟ والعبـــد إذا قـــام يف الصـــالة غـــار 
الشيطان منه، فإنه قد قام يف أعظم مقـام وأقربـه وأغيظـه للشـيطان وأشـده عليـه، فهـو 
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عده ومينيه وينسـيه وجيلـب عليـه خبيلـه بحيرص وجيتهد أن ال يقيمه فيه، بل ال يزال به ي
 .جله حىت يهون عليه شأن الصالة فيتهاون ا فيرتكهاور 

فـإن عجـز عــن ذلـك منـه وعصــاه العبـد وقــام يف ذلـك املقـام أقبــل عـدو اهللا تعــاىل     
حىت خيطر بينه وبني نفسه، وحيول بينه وبني قلبه، فيذكره يف الصالة مـا مل يـذكر قبـل 

فيـــذكره إياهـــا يف  يـــس منهـــاآواحلاجـــة و  يءدخولـــه فيهـــا، حـــىت رمبـــا كـــان قـــد نســـي شـــ
الصالة ليشغل قلبه ا ويأخذه عن اهللا عز وجل، فيقوم فيها بال قلب، فال ينال مـن 
إقبـــال اهللا تعـــاىل وكرامتـــه وقربـــه مـــا ينالـــه املقبـــل علـــى ربـــه عـــز وجـــل احلاضـــر بقلبـــه يف 
صالته، فينصرف من صالته مثـل مـا دخـل فيهـا خبطايـاه وذنوبـه وأثقالـه مل ختـف عنـه 

ن الصـالة إمنـا تكفـر سـيئات مـن أدى حقهـا، وأكمـل خشـوعها، ووقــف بالصـالة، فـإ
 .بني يدي اهللا تعاىل بقلبه وقابله

 .فهــذا إذا انصــرف منهــا وجــد خفــة مــن نفســه، وأحــس بأثقــال قــد وضــعت عنــه    
فوجد نشاطاً وراحة وروحاً، حىت يتمىن أنه مل يكن خرج منها، ألـا قـرة عينيـه ونعـيم 

حه يف الــدنيا، فــال يــزال كأنــه يف ســجن وضــيق حــىت يــدخل روحــه وجنــة قلبــه ومســرتا
 .فيها فيسرتيح ا ال منها

 :"����نصلي فنسرتيح بصالتنا كما قال إمامهم وقدوم ونبيهم : فاحملبون يقولون    
جعلــــت قـــرة عيــــين يف ":����ومل يقـــل أرحنــــا منهـــا، وقـــال  " يـــا بـــالل أرحنــــا بالصـــالة

بـدوا، وكيـف يطيـق  ����كيـف تقـر عينـه   فمن جعلت قرة عينـه يف الصـالة " الصالة
الصرب عنها؟ فصالة هذا احلاضر بقلبه الذي قرة عينه يف الصالة هي اليت تصعد وهلا 
نــــور وبرهــــان، حــــىت يســــتقبل ــــا الــــرمحن عــــز وجــــل فتقــــول حفظــــك اهللا تعــــاىل كمــــا 
حفظتــين، وأمــا صــالة املفــرط املضــيع حلقوقهــا وحــدودها وخشــوعها، فإــا تلــف كمــا 
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وب اخللــق ويضــرب ــا وجــه صــاحبها وتقــول ضــيعك اهللا كمــا ضــيعتين، وقــد يلـف الثــ
َمـْن تـََوضـَأ   ����: "قـال رسـول اللـِه : ، قـال ُعَباَدَة ْبِن الصاِمِت روي يف حديث َعْن 

ـــأَبـَْلَغ ا ـــَأَمت رُُكوَعَهـــا ، َوُســـُجوَدَها َواْلِقـــَراَءَة ِفيَهـــا ، َف ـــالِة َف ـــاَم ِإَىل الص ْلُوُضـــوَء ُمث َق
ــَماِء َوَهلـَـا َضــْوٌء َونُــوٌر :َقالَــتْ  َــا ِإَىل السِ ُأْصــِعَد ــُه َكَمــا َحِفْظَتــِين ، ُمثَحِفظَــَك الل

ــَماِء َحــىت تـَْنَتِهــ ــَواُب الس َي َِــا ِإَىل اللــِه فـََتْشــَفُع ِلَصــاِحِبَها ، َوِإَذا فـَُفِتَحــْت َهلـَـا أَبـْ
َضـيـَعَك اللـُه َكَمــا : ملَْ يُـِتم رُُكوَعَهـا ، َوال ُسـُجوَدَها ، َوال اْلِقـَراَءَة ِفيَهـا ، َقالَـْت 

َهــــا ظُْلَمــــٌة فـَُغلَقــــْت ُدونـََهــــ ــــَماِء َوَعَليـْ َــــا ِإَىل السِ ُأْصــــِعَد ْعَتِين ، ُمثــــَواُب َضــــيـ ا أَبـْ
ـَماِء ُمث تـُلَـف َكَمـا يـُلَـف الثــْوُب اْخلَْلـُق فـَُيْضـَرُب َِـا َوْجـُه َصـاِحِبَها َلْفـُظ  " الس

ــاِح اْخِتَصــاٌر ، َقــاَل  ــِه : َحــِديِث ُزَهــْريٍ ، َوِيف رَِوايَــِة اْبــِن َأِيب اْلَوضَقــاَل َرُســوُل الل
فَـــــــــَأَمت رُُكوَعَهـــــــــا َوُســـــــــُجوَدَها ، َقالَـــــــــِت  ِإَذا َأْحَســـــــــَن الرُجـــــــــُل الصـــــــــالةَ : " ����

َحِفظَــَك اللــُه َكَمــا َحِفْظَتــِين، َوِإَذا َأَســاَء الصــالَة فـََلــْم يَــِتم رُُكوَعَهــا، َوال :الصــالةُ 
َضـيـَعَك اللـُه َكَمـا َضـيـْعَتِين فـَتُـلَـف َكَمـا يـُلَـف الثــْوُب : ُسُجوَدَها َقاَلِت الصالُة 

  .)١(" ْلُق فـَُيْضَرُب َِا َوْجُههُ اخلَْ 

 .فالصالة املقبولة والعمل املقبول أن يصلي العبد صالة تليق بربه عز وجل    
 .فإذا كانت صالة تصلح لربه تبارك وتعاىل وتليق به كانت مقبولة    

 :والمقبول من العمل قسمان

 عـز وجـل ذاكـر هللا أن يصـلي العبـد ويعمـل سـائر الطاعـات وقلبـه متعلـق بـاهللا :همأحـد
عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على اهللا عـز وجـل حـىت تقـف قبالتـه 
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فينظر اهللا عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية قـد صـدرت عـن 
 .قلب سليم خملص حمب هللا عز وجل متقرب إليه أحبها ورضيها وقبلها

عمــــال علــــى العــــادة والغفلــــة وينــــوي ــــا الطاعــــة أن يعمــــل العبــــد األ: والقســــم الثــــاني
والتقــــرب إىل اهللا فأركانــــه مشــــغولة بالطاعــــة وقلبــــه اله عــــن ذكــــر اهللا، وكــــذلك ســــائر 
أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إىل اهللا عز وجل مل تقف جتاهه وال يقع نظره عليهـا، 

يـــز، فتم القيامـــةولكـــن توضـــع حيـــث توضـــع دواويـــن األعمـــال حـــىت تعـــرض عليـــه يـــوم 
 .فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما مل يرد وجهه به منها

 :والناس�6ي�الص�ة�عuى�مراتب�خمسة

مرتبة الظامل لنفسه املفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتهـا وحـدودها : أحدها
 .وأركاا

ع من حيافظ على مواقيتها وحـدودها وأركاـا الظـاهرة ووضـوئها، لكـن قـد ضـي: الثاني
 .جماهدة نفسه يف الوسوسة فذهب مع الوساوس واألفكار

من حافظ علـى حـدودها وأركاـا وجاهـد نفسـه يف دفـع الوسـاوس واألفكـار،  :الثالث
 .فهو مشغول مبجاهدة عدوه لئال يسرق صالته، فهو يف صالة وجهاد

اعـاة من إذا قام إىل الصالة أكمل حقوقها وأركاا وحدودها واسـتغرق قلبـه مر : الرابع
حدودها وحقوقها لئال يضيع شيئاً منها، بل مهه كله مصروف إىل إقامتها كما ينبغـي 

 .، قد استغرق قلب شأن الصالة وعبودية ربه تبارك وتعاىل فيهاوإمتامهاوإكماهلا 
مـــن إذا قـــام إىل الصـــالة قـــام إليهـــا كـــذلك، ولكـــن مـــع هـــذا قـــد أخـــذ قلبـــه : الخـــامس

بقبله إليه مراقباً له ممتلئاً من حمبته وعظمته، كأنه  ووضعه بني يدي ربه عز وجل ناظراً 
يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس واخلطوات وارتفعت حجبهـا بينـه وبـني 
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ربه، فهذا بينه وبني غريه يف الصالة أفضل وأعظم مما بـني السـماء واألرض، وهـذا يف 
 .صالته مشغول بربه عز وجل قرير العني به

والخـامس  مثـاب،، والرابـع مكفـر عنـهوالثالـث  حماسـب،، والثاني اقبمع :فالقسم األول

مقرب من ربه ألن له نصيباً ممن جعلت قرة عينه يف الصالة، فمن قرت عينه بصالته 
يف الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل يف اآلخرة، وقرت عينه أيضاً بـه يف الـدنيا، 

تقــر عينــه بــاهللا تعــاىل تقطعــت نفســه ومــن قــرت عينــه بــاهللا قــرت بــه كــل عــني، ومــن مل 
ارفعـوا ( ) :على الـدنيا حسـرات، وقـد روي أن العبـد إذا قـام يصـلي قـال اهللا عـز وجـل

وقد فسـر هـذا االلتفـات بالتفـات القلـب عـن ، ) احلجب، فإذا التفت قال أرخوها
اهللا عز وجل إىل غريه، فـإذا التفـت إىل غـريه، أرخـى احلجـاب بينـه وبـني العبـد فـدخل 

يطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها يف صورة املرآة، وإذا أقبل بقلبه علـى اهللا الش
ومل يلتفت مل يقدر الشيطان علـى أن يتوسـط بـني اهللا تعـاىل وبـني ذلـك القلـب، وإمنـا 
يـدخل الشـيطان إذا وقـع احلجـاب، فـإن فـر إىل اهللا تعـاىل وأحضـر قلبـه فـر الشـيطان، 

 .هكذا شأنه وشأن عدوه يف الصالة فإن التفت حضر الشيطان، فهو
    ::::أنواع القلوبأنواع القلوبأنواع القلوبأنواع القلوب

وإمنا يقوى العبد على حضوره يف الصالة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر   :األول
شـهوته وهـواه، وإال فقلـب قـد قهرتـه الشـهوة وأسـره اهلـوى ووجـد الشـيطان فيـه مقعــداً 

 متكن فيه كيف خيلص من الوساوس واألفكار؟
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ب خــال مــن اإلميــان ومجيــع اخلــري، فــذلك قلــب مظلــم قــد اســرتاح قلــ: والقلــوب ثالثــة
الشيطان من إلقاء الوساوس إليه ألنـه قـد اختـذ بيتـاً ووطنـاً وحتكـم فيـه مبـا يريـد ومتكـن 

 .منه غاية التمكن

قلـــب قـــد اســـتنار بنـــور اإلميـــان وأوقـــد فيـــه مصـــباحه لكـــن عليـــه ظلمـــة : القلـــب الثـــاني
هنالـــك إقبـــال وإدبـــار وجمـــاالت ومطـــامع،  هويـــة، فللشـــيطانالشـــهوات وعواصـــف األ
 .فاحلرب دول وسجال

وختتلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبتـه لعـدوه أكثـر،     
 )١( .ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر

د له عما سواه، ه إىل اهللا، ومن التجر خمتلفة، من التوج  بني معانٍ  واخلشوع تكاملٌ 
ستكانة بني يديه، وال بد ل له، واخلضوع واالر جالل اهللا وعظمته، والتذل واستشعا

قول أو عمل من إجراءات الصالة؛  الكامل لدى كل  من استحضار هذا الشعورِ 
 .باخلضوع والذل  القلب بني يدي الرب  فاخلشوع قيامُ 

 اخلاشعون هم ه على اجلوارح؛ فه القلب، ومثرتُ وأمجع العارفون على أن اخلشوع حمل
 اهلمة هلا، واإلعراضُ  عُ اخلاضعون هللا واخلائفون منه، وفسر اخلشوع يف الصالة بأنه مجْ 

كة حصر الذهن، اليت هلا أكرب األثر يف لَ لتنمية مَ  عما سواها، وهذا اخلشوع وسيلةٌ 
 جناح اإلنسان يف هذه احلياة، وقد علق فالح املصل م؛ فدلني باخلشوع يف صال 

 .)٢(ن مل خيشع يف صالته، فليس من أهل الفالحعلى أن م

                                                           

 .الوابل�الصيب�من�الكلم�الطيب�sبن�القيم  )١

 .١٢٦،�و١/١٢١،�"مدارج�السالكgن  )٢

. 
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فكان مقصد الصـالة ، فلنجتهد يف إحياء مقصد الصالة ذات اخلشوع واخلضوع    
أن يكون املسلم خارج الصالة كما ، و عند األولياء اخلشوع للقلب واخلضوع للجوارح

 فـــإذا، ففــي داخــل الصـــالة القلــب حاضــر مـــع اهللا خاشــع هللا، هــو يف داخــل الصـــالة
خــرج مــن الصــالة ليمــارس األعمــال ويكــون مــع النــاس يكــون مــع األعمــال الدنيويــه 

  .وقلبه خاشع هللا، جبسمه
إذا صــــلحت الصــــالة فإــــا تنهــــى عــــن  ): َرِحَمــــُه اهللاُ  (محمــــد عمــــر َقــــاَل الشــــيخُ     

الفحشاء واملنكر، ففى الصالة هنالك تربية للجسد، كيف تكون اجلوارح خاشـعة هللا 
ا كانـت كـذلك فاجلسـد يكـون خـارج املسـجد ومـع ذلـك فهـو مقيـد بـأمر تعاىل ؟ فـإذ
، العــــني ال تنظــــر إىل احلــــرام، وهكــــذا كــــل اجلــــوارح، كيــــف تكــــون صــــالتنا  اهللا تـََعــــاَىل 
 حقيقية ؟

فـإذا  ،وكـل جارحـة مقيـدة بـأوامر اهللا، يف داخل الصالة اجلـوارح كلهـا خاضـعة هللا    
، اللســـان،العني(حبركاتـــه ألوامـــر اهللا  خـــرج املســـلم مـــن الصـــالة كـــان جســـده مقيـــداً 

 .ه.أ )لالرج،اليد
فأخــــذت ، لقــــد كانــــت مقاصــــد العبــــادات حقيقيــــٌة متجســــدٌة يف نفــــوس األوليــــاء    

، أخذت مكاا الالئق الذي شرعت مـن أجلـه، حقيقة العبادة مأخذها من نفوسهم
 .نساأل، الرهبة، اخلشية، احلنان، فكانت سجدم حيٌة بروحها من احلب

كـــونتأخـــذ الســـجدة كانـــت       
ُ
( مـــن عـــامل الظلمــــة، بـــأرواحهم مـــن الكـــون إىل امل

مـن عـامل اخلصـومات والوحشـة إىل عـامل األنـس ، إىل عـامل النـور )والصخب الضجيج
، واالطمئنــانواحلــرية إىل عــامل الســكون واألمــن  واالضــطرابمــن عــامل القلــق ، والرمحــة

مـن أرض الشـهوات ، إىل عامل املالئكـة، من أرض البهائم واحلشرات والديدان واهلوام
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حيث تتالشى األبعاد واملسافات واحملسوسـات ، والقاذورات املنتنة إىل حظائر القدس
  .وهناك قُرة العني.. ير واحلجومدواملقا

  :الخشوع في الصالة
 				 الــِذيَن ُهــْم ِيف َصــالِِْم َخاِشــُعونَ  * قَــْد أَفْـَلــَح اْلُمْؤِمنُــونَ  ����:قــال تعــاىل    

)١(  
ـــه، فيســـكن  هـــوواخلشـــوع      حضـــور القلـــب بـــني يـــدي اهللا تعـــاىل، مستحضـــرا لقرب

لـــذلك قلبـــه، وتطمـــئن نفســـه، وتســـكن حركاتـــه ويقـــل التفاتـــه، متأدبـــا بـــني يـــدي ربـــه، 
 ).٢( .مستحضرا مجيع ما يقوله ويفعله يف صالته، من أول صالته إىل آخرها

 :الفرق بين صالتنا وصالة النبي والصحابة

رحنا منهـا أ..ولسان حال الكثري منا .. " بالل رحنا ا ياأ :"ن النيب كان يقولأ    
 .إمام يا

حنن نصلى : بعض الناس يقولون: ) ٣( ) رمحه اهللا(  يقول الشيخ مفىت زين العابدين    
 ملاذا تأتون إلينا ؟ 

، بــل نصــليها حنــن وأنــتم  الــيتحنــن ال نــدعو النــاس للصــالة : فــنحن نقــول هلــم      
وأبــــو بكــــر، ،  ���� النــــيبكــــان يصــــليها   الــــيت –ذات اخلشــــوع واخلضــــوع  –للصــــالة 

البيـت احلـرام عنـد الكعبـة، وىف املسـجد  يفاهللا عنهم أمجعني  رضيوعمر، والصحابة 
 .هـ.أ. النبوي

                                                           

 . 4١��،٢ية��–سورة�ا>ؤمنون�) ١

 . سورة�ا>ؤمنون �–ي�تفسg~�السعد) ٢

 . مف��iباكستان��سبق�ومن�علماء�الدعوة�والتبليغ�بالباكستان) ٣(
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فنكـون دعونـاهم ألمـر عظـيم وركـن عظــيم يف  الصـالة،وإذا دعونـا النـاس إلقامـة      
بــل بعــد الصـالة جنلــس نتشــاور معهــم يف كيفيــة إحيــاء الـدين، ولــيس ذلــك فحســب، 

 ).١( الدين فينا ويف العامل كله إيل يوم القيامة
 :فوائد�السواك


َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن ) ١


ق َعَلى أُمِيت َألََمْرتـُُهْم َلْوَال َأْن َأشُ :" ����قَاَل َرُسوُل اللِه : قَالَ  
 . ُمتـَفٌق َعَلْيهِ  " بَِتْأِخِري اْلِعَشاِء ، َوبِالسَواِك ِعْنَد ُكل َصَالةٍ 


ُشَرْيِح ْبِن َهـاِنٍئ ْن وع) ٢


ي َشـْيٍء َكـاَن يـَْبـَدأُ َرُسـوُل اللـِه َسـأَْلُت َعاِئَشـَة بِـأَ   :قَـال 
  .َرَواُه ُمْسِلٌم  .بِالسَواِك : ِإَذا َدَخَل بـَْيَتُه ؟ قَاَلْت  ����

 َوَعـْن ُحَذيـَْفـَة ) ٣


ـِد ِمـَن اللْيـِل َيُشـوُص فَـاُه  ���� َكـاَن النـِيب  :قَـالَ  َهجِإَذا قَـاَم لِلتـ

 . . ُمتـَفٌق َعَلْيهِ  .بِالسَواِك 
َهـا ، قَالَـْت و ) ٤ ـَواُك َمْطَهـَرٌة  ���� : "قَـاَل َرُسـوُل اللـِه : َعـْن َعاِئَشـَة َرِضـَي اللـُه َعنـْ الس

 بــِم َمْرَضــاٌة لِلــر ــاِفِعي َرَواُه  " لِْلَف ارِمِ الش َوَأْمحَــُد َوالــد ي َســاِئيِيف َوالن َوَرَواُه اْلُبَخــارِي ،
 ).٢( َصِحيِحِه ِبَال ِإْسَنادٍ 

 ):مبينا�فضل�السواك�وطريقة�استعماله( وقال�الشيخ�أبو�بكر�الجراØي�الحنبdي�    
 

                                                           

 . من�كتب��سئلة�ا>همة��للمؤلف)  ١

 . ١٢١/ ١_ باب�الصaة�_ كتاب�الطهارة��–�حاديث��ربعة�من�كتاب�مشكاة�ا>صابيح�)  ٢

 اانَ بَ حَ  ةٍ ـــــــــــمَ عْ نِ  نْ مِ  هُ لَ  مْ كَ فَ  اانَ دَ ي هَ ذِ ال  هِ ل لِ  دُ ـــــــــــــــــــــمْ احلَ 
 ُمث  وَ  ةُ الَ ــــــــالص لَ عَ  ادَ بَ أَ  مُ الَ ـــــــالس ى الن ِيب  ُ

 ادَ م ى حمَُ فَ طَ صْ امل
 مِ الَ لظ ى اجَ  دُ ِيف  نيَ تِ انِ القَ  امِ رَ الكِ  هِ ـــــــــــــــــــــــــــــبِ حْ صَ وَ  هِ آلِ وَ 
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 ونِ تُ يْـ زَ  وْ أ اكٍ رَ أَ  وْ ا وبٌ دُ نْ مَ  ونِ جُ رْ عُ  نْ مِ  اكُ وَ الس فَ  دُ عْ بَـ وَ 
 دَ ا عَ ا مَ ذَ هَ  هُ بْ شِ وَ 

ُ
 ار شَ ا وَ رً رَ  ضَ يب رَ  اكَ ــــــــــــــــــفَ كَ  ار ــــــــــضِ ا امل

 ىتَ أَ  دْ قَ لَ  هُ عُ نْـ مَ  اكِ وَ الس  دَ نْ عِ  اتَ ت فَ ا مُ دَ ـــــــــغَ  دْ قَ  ودٌ عُ  اكَ ذَ كَ 
 َىل وْ أَ  اكُ رَ األَ  الٍ ــــــــمَ تِ  احْ ِيف وَ  الَ ضْ فَ  تْ اوَ سَ تَ  لِ وْ القَ  رُ اهِ ظَ فَ 
  لُ صُ حيَْ  لْ هَ  عٍ ـــــــــــــبَ صْ إِ بِ 

ُ
 ادُ وَ عْ األَ  مَ دِ عُ  نْ إِ  ةٍ قَ رْ خِ  وْ أَ  ادُ رَ امل

 الُ وَ ــــــــــقْ ا أَ هَ نـ إِ  عْ م سَ تَ  الَ  وْ أَ  واالُ قَ  دْ ا قَ قً لَ طْ مُ  نِ الَ صُ حيَْ  وْ أَ 
 ىذَ األَ  نَ مِ  هُ ــــــــــالَ زَ ا أَ مَ  رِ دْ قَ بِ  اذَ إِ  اكَ ذَ  ذْ إِ  ةُ ـــــن الس  لُ صُ حتَْ وَ 
 هِ ــــــــــالل  ابِ تَ  كِ ِيف  ةْ اءَ رَ القِ  ُمث  اهِ ــــــــــــــــبَ تِ ى انْ دَ لَ  دٌ ك َؤ مُ  وَ هْ وَ 
 مِ لَ اعْ فَ  ولُ خُ الد وَ  وءُ ضُ الوُ  ُمث  مِ الفَ  ريِ غَ تَـ  عْ مَ  ةُ الَ ا الص ذَ كَ 
 َىل  إِ ِين عْ أَ 

َ
 يمِ الَ كَ   عْ مِ تَ اسْ ا وَ رً بْـ شِ  هُ لْ عَ اجْ وَ  يامِ مَ ا إِ يَ  لِ زِ ـــــــنْ  امل

 يارِ جَ  فُ الَ اخلِ  يهِ ا فِ نَ دَ نْ عِ فَ  ارِ سَ اليَ  وِ أَ  ضْ بِ اقْ  نيِ مِ اليَ بِ وَ 
 رُ ــــــــصَ نْ اخلِ  ُمث  امُ هَ بْـ اإلِ  هُ تَ حتَْ وَ  وارُ ر ــــــــــــــــحَ  دْ قَ  ةٌ ثَ الَ ثَ  هُ قَ وْ فَـ وَ 
 نيِ يِ بْ لت لِ  انِ نَ سْ ى األَ لَ ا عَ ضً رْ عَ  نيِ مِ اليَ  بِ انِ ــــــــــــاجلَ بِ  هِ بِ  أْ دَ ابْ 
 انِ يَ ا البَـ ــــــــــــخَ ا أَ والً يَ طُ  هِ يْ لَ عَ  انِ ـــــــــــسَ الل وَ  ةِ ثَ ى الل لَ ا عَ ذَ كَ 
 الِ وَ ا زَ مَ دَ عْ بَـ  امَ ــــــــــــــيَ الص  ال إِ  الِ وَ ـــــــــــحْ األَ  رِ ائِ  سَ ِيف  ةٌ ونَ نُ سْ مَ 
 ةِ اهَ بَ ا الن خَ ا أَ يَ  ةْ احَ بَ اإلِ  عَ مَ  ةِ اهَ رَ  الكَ ِيف  فَ لْ اخلُ  يهِ فِ  ن إِ فَ 
 امِ مَ إِ  نْ عَ  ابُ بَ حْ تِ االسْ  اءَ جَ وَ 
 انْ ـــــــــــسَ نْ اإلِ  نِ عَ  يْ فِ نُ  هُ وبُ جُ وُ 

 امِ مَ اهلُ  املِِ العَ  ارُ يَ تِ اخْ  وَ هْ وَ 
ُ  ِيب الن  ال إِ 

 انْ نَ دْ ى العَ فَ طَ صْ امل
 وبِ عُ الش  رُ ائِ سَ  اكَ ذَ ا كَ ذَ هَ  وبِ جُ  الوُ ِيف  فَ لْ اخلُ  يهِ فِ  ن إِ فَ 
 وعَ ضُ وْ مَ  هِ نِ ذْ أُ  فَ لْ خَ  ونُ كُ يَ  اــــــــــــــــــــوعَ فُ رْ ى مَ وَ رَ  دْ قَ  ي قِ هَ يْـ البَـ 
 فْ قِ وُ  دٍ الِ خَ  نِ بْ  دِ يْ ى زَ لَ عَ ا ذَ هَ  فْ ــــــقَ وَ  دْ ا قَ ق حَ  دَ اوُ و دَ بُ ا أَ م أَ 
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 .نقداء�يصيب�الوجه،�يعوج�منه�الشدق�إVى�جانب�الع: اللقوة) ١

 ىرَ حْ أَ  وَ هْ فَـ  كَ الَ وْ مَ  اضَ رِ  عْ مَ  ارَ جْ أَ  الَ نَ تَـ  يْ كَ   هِ يْ لَ عَ  صْ رِ احْ فَ 
 انِ نَ سْ األَ  ةُ رَ ـــــــــــــفْ صُ  ولُ زُ تَـ  هِ بِ  اِين وَ خْ ا إِ يَ  اكِ وَ ــــــــــــــــــــــالس  دُ ائِ وَ فَـ 
 ابَ يْ ي الش طِ بْ يُـ وَ  عَ ْز النـ  لُ ه سَ يُ  اب الر  يضِ رْ يُـ  اهَ وَ فْـ األَ  رُ ه ــــــــــــطَ يُ 
 ةَ ن الس  يبُ صِ يُ  لِ قْ  العَ ِيف  يدُ زِ يَ  ةَ نَ طْ ي الفِ ك ذَ يُ  تَ وْ الص  نُ س حيَُ 
 انِ سَ الل  ةِ احَ ـــــــــــــــصَ  فَ ِيف  يدُ زِ يَ  انِ ــَــــ نسْ األَ  ةُ ثَ ى لَ و ـــــــــــــــــــــــقَ تَـ  هِ بِ 

 ارَ قْ ي الفَ فِ نْ يَـ  ةَ هَ كْ الن  بُ ي طَ يُ  ارَ ــــــــــــــــــــــجْ أَ  يدُ زِ ا يَ ارً صَ بْ أَ  د حيُِ 
 نِ ادَ بْ  األَ ِيف  اءَ دَ وْ الس  عُ طَ قْ يَـ وَ  انِ نَ سْ األَ  ةَ رَ فْ ـــــــــــــــــــــــا حُ ضً يْ أَ  يلُ زِ يُ 
 انِ دَ بْ ألَ لِ  ةُ و القُ  لُ ــــــــــــــــــصُ حتَْ وَ  انِ سَ حْ ا اإلِ خَ ا أَ يَ  اغَ مَ الد  يقِ نْ يُـ 
  دَ نْ عِ  هْ ادَ هَ الش  رُ كُ ذْ ا يَ ـــــــــــــــــــــي وِ ًبا قَ لْ صُ 

َ
 هْ ادَ تَ اعْ  ئٍ رِ مْ الِ  اتِ مَ امل

 ااعَ جَ وْ األَ وَ  ادِ سَ جْ األَ  ةَ وبَ طُ رُ  ااعَ دَ الص وَ  ْربِ القَ  ابَ ذَ ي عَ فِ نْ يَـ 
 هْ حَ ئِ الَ  يهِ فِ  ارَ وَ نْـ ى األَ رَ تَـ  نيَ حِ  هْ ــــــــــــــــحِ افِ صَ مُ  هُ لَ  هِ الل  كُ ئِ الَ مَ 
  دُ رُ ـــــــــــــــــــــــطْ يَ  مَ غَ لْ البَـ  عُ ط قَ يُـ 

َ
 امْ وَ ى الد لَ عَ  هِ بِ  نُ وْ العَ  لُ ص حيَُ  امْ نَ امل

 احَ اضِ وَ  اكَ ذَ  لِ اآلكِ  ةِ دَ عْ مِ لِ  احَ ح صَ ي مُ خِ ا أَ يَ  ونُ كُ ا يَ ضً يْ أَ 
 اــــــــــــينَ قِ ا يَ نَ لَ  دٌ ــــــــــــــــــــــــمحَْ أَ  اهُ وَ رَ  اينَ عِ بْ سَ  تْ لَ ــــــــــــــــــض فُ  ةُ الَ الص  هِ بِ 
 ابِ وَ لص لِ  نُ ــــــــــــــــــــمحَْ الر  كَ قَ فـ وَ  ابِ رَ ـــــــــــــــــــــــــ الض ِيف  و دُ العَ  مُ زِ هْ يَـ وَ 
  هِ ظِ فْ  لَ وا ِيف رُ كَ ذَ وَ 

َ
 عْ امِ ا سَ ي يَ غِ بَ نْ يَـ  اكِ وَ الس  كُ رْ تَـ  عْ ــــــــــــــــــــــــــافِ نَ امل

 )١(ةِ وَ قْ لَ  وْ ى أَ تَ أَ  دْ قَ  انٍ قَ فَ خَ  وْ أَ  ةِ ـــــــــــــــــمَ ختُْ  وْ أَ  شٍ طَ عَ  وْ أَ  دٍ مَ رَ لِ 
 ءِ يْ ـــــــــــــــــــــشَ  ل كُ   ر  ضُ يب رَ  اكَ قَ وَ  ْيءِ قَ  وْ أَ  ضْ رَ عَ  دْ قَ  الٍ عَ سُ لِ  وْ أَ 

 دْ ائِ وَ زَ  تْ تَ أَ  دْ قَ لَ  ةٍ ــــــــــــــــــسَ مخَْ  عْ مَ  دْ ائِ وَ ـــــــــــالفَ  نَ مِ  ونَ ثُ الَ ثَ َفِذي 
 ذِ  هُ الل  اكَ دَ هَ  عْ امسَْ فَ 

َ
 هْ الَ قَ اإلِ  هِ ب رَ  نْ ا مِ ـــــــــــــــــــــــــــــهَ مِ ظْ نَ لِ  هْ الَ قَ ي امل
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 :الوضوء�

 ،والنوم العميق ،والريح ،والغائط ،كالبول  ،طهارٌة واجبة من احلدث األصغر: الوضوء
 .وأكل حلم اإلبل

 
 :وكيفية الوضوء

مل ينطق بالنية يف  ���� ألن النيب ؛أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق بالنية -١
فال حاجة  ؛وألن اهللا يعلم ما يف القلب ؛ن عباداتهوال شيٍء م ،وال صالته ،وضوئه

 .أن خيرب عما فيه
 ".بسم اهللا: "مث يسمي فيقول -٢
 .مث يغسل كفيه ثالث مرات -٣
 .مث يتمضمض ويستنشق باملاء ثالث مرات -٤

                                                           

 .٣٢ - ٣٠،�ص�١،�للشيخ�أحمد�ا>نقور،�جـ"الفواكه�العديدة��ي�ا>سائل�ا>فيدة"من�كتاب�) ١

بھجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين للشيخ عبد هللا ن جار هللا آل وقد نقلته من كتاب  
 .جار هللا ـ رحمه هللا

. 

 ياعِ رَ ــــــــــــــجَ  هُ بُ سْ نَ  دٍ يْ زَ  لُ جنَْ  وْ هُ  ياعِ الد  يبَ جمُِ  هُ الَ وْ مَ  لُ أَ سْ يَ 
 َنتْ الفِ  تِ ال ـــــــــــــــضِ مُ  هُ الَ وْ مَ  اهُ قَ وَ  نْ نَ الس  مَ دِ يْ وَ خُ  رٍ كْ ا بَ بَ ى أَ عَ دْ يُ 
 انِ ميَ اإلِ  جَ هَ نْـ مَ  نيَ ـــــــــــــــــــــــكِ الِ الس  انِ وَ خْ اإلِ وَ  ابِ حَ صْ األَ  ةِ لَ مجُْ  عْ مَ 
 مالَ سَ  عْ مَ  هِ الل  ةُ الَ ـــــــــــــــــــــــــصَ  ُمث  امِ ــــــــــــــــــــــــــــــمَ ى الت لَ عَ  هِ ل لِ  دُ مْ احلَ وَ 
 امْ تَ ا خِ هلََ  بِ ــــــــــــــــــحْ الص وَ  اآللِ وَ  امْ ــــــــــــــــــــــــنَ األَ  دِ ي سَ  ِيب ــــــى الن لَ عَ 
 )١( انِ طَ وْ  األَ َىل إِ  اقٌ تَ شْ مُ  ن حَ وَ  انِ نَ فْـ ى األَ لَ عَ  قُ رْ الوَ  تِ احَ ا نَ مَ 
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ومن منابت شعر  ،من األُذن إىل األذن عرًضا ،مث يغسل وجهه ثالث مرات -٥
 .والً الرأس إىل أسفل اللحية ط

مث يغسل يديه ثالث مرات من رؤوس األصابع إىل املرفقني، يبدأ باليمىن مث  -٦
 .اليسرى

مث يعود  ،مث ميسح رأسه مرة واحدة، يبل يديه مث ميرها من مقدم رأسه إىل مؤخره -٧
 .إىل مقدمه

وميسح بإاميه  ،مث ميسح أذنيه مرة واحدة، يُدِخل سبابتيه يف صماخهما -٨
 .ظاهرمها

مث يغسل رجليه ثالث مرات من رؤوس األصابع إىل الكعبني، يبدأ باليمىن مث  -٩
 .)١( .اليسرى
 :الغسل

 .واحليض ،كاجلنابة  ،طهارة واجبة من احلدث األكرب: الغسل
 :وكيفية الغسل

 .أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية -١
 ".بسم اهللا: "مث يسمي فيقول -٢
 .مث يتوضأ وضوًءا كامالً  -٣
 .فإذا أرواه أفاض عليه ثالث مرات ،مث حيثي املاء على رأسه -٤
 .)٢(مث يغسل سائر بدنه -٥

                                                           

  .هـ١٣٩٧ -محمد�بن�صالح�العثيمgن�شعبان�الشيخ�/ من�رسالة��ي�الوضوء�والغسل�والصaة�بقلم) ١

  .ا>رجع�السابق) ٢
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 :التيمم

أو تضرر  ،طهارة واجبة بالرتاب بدًال عن الوضوء والغسل ملن مل جيد املاء: التيمم
 .باستعماله
 :وكيفية التيمم

األرض أو ما مث يضرب  ،مث يسمي ،أن ينويه عما تيمم عنه من وضوء أو غسل
 .)١(وميسح وجَهه وكفيه ،يتصل ا من اجلدران
أن َتْضرب األرض : والكيفية عندي اليت توافق ظاهر السنة: ويقول يف الشرح املمتع

بيَديك َضْربة واحدة بال تفريج لألصابع، وَمتَْسح وجهك بكفيك، مث َمتَْسح الكفني 
 .بعضهما ببعض، وبذلك يَِتم التيمم

 يبْفخ يف اليدين؛ ألنه َوَرَد عن النالنـ متفق عليه،(_ صّلى اهللا عليه وسّلم_وُيَسن( ،
 «املغين«: ِإال أن بعض العلماء قيده مبا ِإذا َعِلق يف يَديه تراب كثري انظر

 .)٢( ).١/٨٦(» اإلقناع»، (١/٣٢٤)
 :الصaة

�ijة�النaه اهللامرح( للشيخ�بن�باز��صفة�ص:( 

يَا   :����غ الوضوء، وهو أن يتوضأ كما أمره اهللا؛ عمال بقوله سبحانه وتعاىليسب  )١
أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَىل الصَالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَىل 

                                                           

  .ا>رجع�السابق)  ١

  .الشرح�ا>متع�عdى�زاد�ا>ستقنع)  ٢
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 .)١(				 اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ 

قَاَل َدَخَل َعْبُد اللِه ْبُن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َعْن ِمسَاِك ْبِن َحْرٍب َعْن : يف احلديثو     
ْبِن َعاِمٍر يـَُعوُدُه َوُهَو َمرِيٌض فـََقاَل َأَال َتْدُعو اللَه ِيل يَا اْبَن ُعَمَر قَاَل ِإين ُعَمَر َعَلى ا

 َال تـُْقَبُل َصَالٌة ِبَغْريِ طُُهوٍر َوَال َصَدَقٌة ِمْن ُغُلولٍ  :"يـَُقولُ  ���� مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ 

  .)٢(  رواه مسلم يف صحيحه"

 ..)٣( ِإَذا ُقْمَت ِإَىل الصَالِة فََأْسِبِغ اْلُوُضوءَ  : التهللذي أساء ص ���� وقوله     

أينما كان، جبميع بدنه، قاصدا بقلبه  )الكعبة(وهي  : يتوجه املصلي إىل القبلة  )٢
فعل الصالة اليت يريدها من فريضة أو نافلة، وال ينطق بلسانه بالنية؛ ألن النطق 

مل ينطق بالنية، وال أصحابه  ����  باللسان غري مشروع؛ بل هو بدعة، لكون النيب

                                                           

 . 4٢٢٢ية��–سورة�البقرة�) ١

  .باب�وجوب�الطهارة�للصaة « كتاب�الطهارة « صحيح�مسلم) ٢
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 بخــــاري أخرجــــه�ال"  ك

بـاب�مـن�»  جماع�أبواب�أقل�ما�يجـزي�مـن�عمـل�الصـaة�وأك¹ـ~ه»  كتاب�الصaة»  الس�ن�الك¡~ى ،�ومسلم

 .دخل�ا>سجد�فصdى�ثم�سلم�عdى�الرسول�فأمره�بإعادة�الصaة�

 . 
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رضي اهللا عنهم ، ويسن أن جيعل له سرتة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا؛ ألمر 
واستقبال القبلة شرط يف الصالة إال يف مسائل مستثناة ومعلومة ، " بذلك  ���� النيب

  .موضحة يف كتب أهل العلم
   .را ببصره إىل حمل سجودهناظ ،)اهللا أكبر : ( يكرب تكبرية اإلحرام قائال  )٣

 .يرفع يديه عند التكبرية إىل حذو منكبيه، أو إىل حيال أذنيه  )٤
يضع يديه على صدره، اليمىن على كفه اليسرى والرسغ والساعدة لثبوت ذلك   )٥

  . من حديث وائل بن حجر، وقبيصة بن هلب الطائي، عن أبيه رضي اهللا عنهما

 َكاَن َرُسوُل اللهِ : " ، قَاَل َأِيب ُهَريـَْرَة ْن عَ : يسن أن يقرأ دعاء االستفتاح وهو  )٦

ِيب يَا َرُسوَل اللِه، بِأَ : ِإَذا َكبـَر ِيف الصَالِة، َسَكَت ُهنَـيًة، قـَْبَل َأْن يـَْقَرَأ ، فـَُقْلتُ ، ����
اللُهم  : أَُقولُ :أَْنَت َوأُمي ، أَرَأَْيَت ُسُكوَتَك بـَْنيَ التْكِبِري َواْلِقَراَءِة، َما تـَُقوُل ؟ قَالَ 

بَاِعْد بـَْيِين َوبـَْنيَ َخطَايَاَي، َكَما بَاَعْدَت بـَْنيَ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب، اللُهم نـَقِين 
 اْغِسْلِين ِمْن ِمْن َخطَايَاَي، َكَما يـُنَـق ُهمَنِس، الل ْوُب األَبـَْيُض ِمَن الدى الثـ

 .)١( .رواه مسلم . " َخطَايَاَي بِالثـْلِج َواْلَماِء َواْلبَـَردِ 

ُسْبَحاَنَك اللُهم َوِحبَْمِدَك، تـََباَرَك اْمسَُك، َوتـََعاَىل َجدَك، َوَال إِلََه  : "أو يقول    
ُركَ   .)٢( " َغيـْ

ُسْبَحاَنَك اللُهم َوِحبَْمِدَك، َوتـََباَرَك اْمسَُك، َوتـََعاَىل َجدَك، َوالَ  :"وفي رواية     

                                                           

 »  صحيح�مسلم) ١
َ

aـ َساِجِد�َوَمَواِضـِع�الصَّ
َ ْ
ِبgـَ~ِة�xِْحـَراِم�َوالِقـَراَءة�»  ةِ ِكَتاب�ا>

ْ
ك
َ
رقـم�( _ َبـاب�َمـا�ُيَقـاُل�َبـgَْن�ت

 )..  ٩٤٥: الحديث

 . صحيح�)٨٠٥ (ة�رقم�الحديثابن�ماجو صحيح،��) ٨٩٩ (رقم�الحديث_  النسائيس�ن�) ٢
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ُرَك، اُهللا َأْكبَـُر َكِبريًا، َأُعوُذ بِاِهللا السِميِع اْلَعِليِم  ِمَن الشْيطَاِن الرِجيِم،  ِإَلَه َغيـْ
 .)١( ِمْن َمهْزِِه َونـَْفِخِه َونـَْفِثهِ 

َواِت َواَألْرَض، َحِنيًفا َوَما أَنَا اَوجْهُت َوْجِهَي لِلِذي َفَطَر السمَ  :و يقولأ    
ِمَن اْلُمْشرِِكَني، ِإن َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِلِه َرب اْلَعاَلِمَني، َال 

 َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمَني، الل أَْنَت اْلَمِلُك، َال ِإَلَه ِإال ُهم
أَْنَت، أَْنَت َريب َوأَنَا َعْبُدَك، ظََلْمُت نـَْفِسي، َواْعتَـَرْفُت ِبَذْنِيب، َفاْغِفْر ِيل ُذنُوِيب 
يًعا، ِإنُه َال يـَْغِفُر الذنُوَب ِإال أَْنَت، َواْهِدِين ِألَْحَسِن اَألْخَالِق، َال يـَْهِدي  مجَِ

ْحَسِنَها ِإال أَْنَت، َواْصِرْف َعين َسيئَـَها، َال َيْصِرُف َعين َسيئَـَها ِإال أَْنَت، ِألَ 
ُر ُكلُه ِيف َيَدْيَك، َوالشر لَْيَس ِإلَْيَك، أَنَا ِبَك َوِإلَْيَك،  لَبـْيَك َوَسْعَدْيَك، َواْخلَيـْ

 .)٢( رواه مسلم.ُتوُب ِإلَْيكَ تـََبارَْكَت َوتـََعالَْيَت، َأْستَـْغِفُرَك َوأَ 
فال بأس، واألفضل أن يفعل ����  الثابتة عن النيب االستفتاحوإن أتى بغريمها من    

أعوذ باهللا من الشيطان : ، مث يقولاإلتباعهذا تارة وهذا تارة ألن ذلك أكمل يف 
َمْن ملَْ َال َصَالَة لِ :" ���� ويقرأ سورة الفاحتة لقوله الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم،

 . متفق�عليه�يـَْقَرْأ ِفيَها ِبَفاِحتَِة اْلِكَتابِ 
 .، مث يقرأ ما تيسر من القرآندها آمني جهرا يف الصالة اجلهريةويقول بع

يركع مكربا رافعا يديه إىل حذو منكبيه أو أذنيه جاعال رأسه حيال ظهره واضعا   )٧
رواه�. ْبَحاَن َريبَ اْلَعِظيمِ سُ : يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه ويطمئن يف ركوعه ويقول

                                                           

 . صحيح�) ٢٤٢(رقم�الحديث�_  ال¿~مذيس�ن�) ١

 ..  ) ٧٧١(رقم�الحديث�_  باب�الدعاء��ي�صaة�الليل�وقيامه_ صحيح�مسلم�) ٢
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� �وال¿~مذي �وأحمد واألفضل أن يكررها ثالثا أو أكثر ويستحب أن يقول مع ، مسلم
 . . متفق�عليه�" ُسبحاَنَك الّلهم ربنا َوِحبمِدَك، الّلهم اغِفْر يل ":ذلك

رواه�.  الث مـــراتٍ ثـــ»  ُســـْبَحاَن َريبَ الَعِظـــيِم َوِحبَْمـــِدهِ : " ويســـتحب أيضـــا أن يقـــول    

  . داود�،�والنسائي أحمد�وأبو
داود�،� رواه�أحمـــد�وأبـــو .ُســـبحاَنَك الّلهـــم ربنـــا َوِحبمـــِدَك، الّلهـــم اغِفـــْر يل :"ويقـــول

 .والنسائي
ُروِت َواْلَمَلُكوِت َواْلِكْربِيَاِء َواْلَعَظَمةِ "  :ويقول داود� رواه�وأحمد�وأبو�" ُسْبَحاَن ِذي اْجلَبـْ

 . يوالنسائ
ـــَك رََكْعـــتُ :" ويقـــول      ـــتُ . اللُهـــم َل ـــَك آَمْن ـــَك َأْســـَلْمتُ . َوِب ـــَك . َوَل َخَشـــَع َل

رواه مســلم  "  َوِعظَــاِمي  َوَعَصــِيب :  ويف روايــة ( َوُخمــي َوَعْظِمــي. َمسْعِــي َوَبَصــرِي
 . داود والرتمذي والنسائي وأمحد وأبو

مسع اهللا ملن :  بيه أو أذنيه قائاليرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إىل حذو منك  )٨
متفق  " َربـَنا َوَلَك احلَْْمدُ  ": إن كان إماما أو منفردا ، ويقول حال قيامهمحده 
 .عليه

  . متفق عليه "َربـَنا َلَك احلَْْمد:"أو يقول
 متفق عليه " اللهم ربنا ولك احلمدُ  :"أو يقول

 . متفق عليه "حلَْْمدُ اللُهم َربـَنا َلَك ا: " أو يقول   

رواه البخاري  " َربـَنا َوَلَك احلَْْمُد َمحْدًا َكِثريًا طَيبًا ُمَبارَكًا ِفيهِ  :"أو يقول   
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 . دداو  ومالك وأبو
َوِمْلُء َما ِشْئَت . ِمْلُء السَماَواِت َواَألْرضِ . َربـَنا َلَك احلَْْمدُ  :"أو يقول    

. وَُكلَنا َلَك َعْبدٌ . َأَحق َما قَاَل اْلَعْبدُ . الثـَناِء َواْلَمْجدِ َأْهُل . ِمْن َشْيٍء بـَْعدُ 
 ُهمِمْنَك ! الل َفُع َذا اجلَْد َال َماِنَع ِلَما أَْعطَْيَت، َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَـْعَت، َوَال يـَنـْ
 رواه مسلم والنسائي " اجلَْد . 

 .َربـَنا َوَلَك احلَْْمدُ : ع أما إن كان مأموما فإنه يقول عند الرف   

 -أي اإلمام واملأموم  -خر ما تقدم ، ويستحب أن يضع كل منهما آإىل   )٩
 يديه على صدره كما فعل يف قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النيب

  . من حديث وائل ابن حجر وسهل بن سعد رضي اهللا عنهما ����
ذا تيسر ذلك، فإن شق عليه قدم يديه يسجد مكربا واضعا ركبتيه قبل يديه إ  )١٠

قبل ركبتيه مستقبال بأصابع رجليه ويديه القبلة ضاما أصابع يديه ويسجد على 
 ،اجلبهة مع األنف، واليدين، والركبتني، وبطون أصابع الرجلني : أعضائه السبعة

 ذلك وكان أحياناً يكررها أكثر من  –ثالث مرات » ُسْبَحاَن َريبَ اَألْعَلى : ويقول
 .داود رواه مسلم وأمحد وأبو .
حديث »  )َثالَثاً ( ُسْبَحاَن َريبَ األْعَلى َوِحبَْمِدهِ  ": يستحب أن يقول مع ذلكو 

  . داود ، والبيهقي ، والدار قطين رواه أبو –صحيح 
  . رواه مسلم»  ُسبوٌح ُقدوٌس َرب اْلَمالَِئَكِة َوالروحِ  :"ويقول

  . متفق عليه»  الّلهم ربنا َوِحبمِدَك، الّلهم اغِفْر يل ُسبحاَنكَ : "ويقول
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ُروِت َواْلَمَلُكوِت َواْلِكْربِيَاِء َواْلَعَظَمةِ : " ويقول رواه أحمد  « ُسْبَحاَن ِذي اْجلَبـْ
  . وأبوداود والنسائي

رواه »  َوآِخرَُه، َوَعالَنَِيَتُه َوِسرهُ  اللُهم اْغِفْر ِيل َذْنِيب ُكلُه ِدقُه َوِجلُه، َوأَولَهُ : " ويقول

 . . مسلم وأبوداود

َسَجَد َوْجِهي لِلِذي . َوَلَك َأْسَلْمتُ . َوِبَك آَمْنتُ . اللُهم َلَك َسَجْدتُ :"ويقول
وأحمد رواه مسلم »  تـََباَرَك اهللا َأْحَسُن اْخلَالِِقنيَ  .َخَلَقُه َوَصوَرُه، َوَشق َمسَْعُه َوَبَصرَهُ 

  . والترمذي

أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود :" ���� لقول النيب :ويكثر من الدعاء 
أقرب ما يكون :" ���� وقوله، "  فاجتهدوا يف الدعاء فقمن أن يستجاب لكم
  .روامها مسلم يف صحيحه  العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء

ي الدنيا واآلخرة، سواء كانت ويسأل ربه له ولغريه من املسلمني من خري  )١١
الصالة فرضا أو نفال، وجيايف عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن 

اعتدلوا يف السجود وال يبسط :"���� ساقيه، ويرفع ذراعيه عن األرض، لقول النيب
  . متفق عليه " أحدكم ذراعيه انبساط الكلب

ها، وينصب رجله اليمىن، يرفع رأسه مكربا، ويفرش قدمه اليسرى وجيلس علي  )١٢
رواه أمحد  " َرب اْغِفْر ِيل َرب اْغِفْر ِيل " :ويضع يديه علي فخذيه وركبتيه، ويقول

رِب اغفر يل وارمحين واجربين وارفعين  :"ويف رواية ألمحد ،وأبو داود والنسائي
 ".وارزقين واهدين

اله بعد الركوع ألن يف هذا اجللوس حىت يرجع كل فقار إىل مكانه كاعتد ويطمئن    
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يسجد السجدة الثانية ، و  كان يطيل اعتداله بعد الركوع وبني السجدتني ���� النيب
  . مكربا ، ويفعل فيها كما فعل يف السجدة األوىل

 يرفع رأسه مكربا ، وجيلس جلسة خفيفة مثل جلوسه بني السجدتني ، )١٣

إن تركها فال وتسمى جلسة االسرتاحة ، وهي مستحبة يف أصح قويل العلماء ، و 
 . حرج ، وليس فيها ذكر وال دعاء 

مث ينهض قائما إىل الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه إن تيسر ذلك ، وإن  )١٤
شق عليه اعتمد على األرض بيديه ، مث يقرأ الفاحتة وما تيسر له من القرآن بعد 

وال جيوز  الفاحتة، كما سبق يف الركعة األوىل، مث يفعل كما فعل يف الركعة األوىل،
حذر أمته من ذلك، وتكره موافقته لإلمام، ، ���� للمأموم مسابقة إمامه؛ ألن النيب

 أن تكون أفعاله بعد إمامه من دون تراخ، وبعد انقطاع صوته، لقول النيب: والسنة له

إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه فإذا كرب فكربوا وإذا ركع  ": ����
هللا ملن محده فقولوا ربنا ولك احلمد وإذا سجد فاركعوا وإذا قال مسع ا

  .متفق عليه" افاسجدو

 -أي ركعتني؛ كصالة الفجر واجلمعة والعيد  -إذا كانت الصالة ثنائية  )١٥
جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمىن، مفرتشا رجله اليسرى، واضعا 

السبابة ، فيشري ا إىل  يده اليمىن على فخذه اليمىن ، قابضا أصابعه كلها إال
التوحيد عند ذكر اهللا سبحانه، وعند الدعاء، وإن قبض اخلنصر والبنصر من يده 
اليمىن، وحلق إامها مع الوسطى، وأشار بالسبابة فحسن، لثبوت الصفتني عن 

أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ويضع يده : النيب صلى اهللا عليه وسلم، واألفضل
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:  ليسرى وركبته ، مث يقرأ التشهد يف هذا اجللوس، وهواليسرى على فخذه ا

التِحياُت لِلِه َوالصَلَواُت َوالطيَباُت السَالُم َعَلْيَك أَيـَها النيب َوَرْمحَُة اللِه َوبـَرََكاتُُه 
َنا َوَعَلى ِعَباِد اللِه الصاِحلَِني َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه  إال اهللا َوَأْشَهُد َأن السَالُم َعَليـْ

وهو بين َظْهَراَنْيَنا فلما ُقِبَض ُقْلَنا السَالُم َيْعِني على النبي صلى  ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

لُهم َصل َعَلى ُحمَمٍد َوَعَلى آِل ُحمَمٍد،  ال: ، ثم يقول  .)١(متفق عليه "اهللا عليه وسلم
يٌد جمَِيٌد، اللُهم بَارِْك َكَما َصلْيَت َعَلى إِ  بـَْراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنَك محَِ

َعَلى ُحمَمٍد َوَعَلى آِل ُحمَمٍد، َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم َوَعَلى آِل إِبـْرَاِهيَم، إِنَك 
يٌد جمَِيدٌ   .)٢(محَِ

َوَعَلى آِل ُحمَمٍد، َكَما َصلْيَت َعَلى  لُهم َصل َعَلى ُحمَمدٍ ال:وفي رواية     
يٌد جمَِيٌد، َوبَارِْك َعَلى ُحمَمٍد َوَعَلى آلِ  ُحمَمٍد،   ِإبـَْراِهيَم َوآِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنَك محَِ

يٌد جمَِيدٌ    .)٣(َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم َوآِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنَك محَِ

َومن  ،اللُهم إين َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ :  بع فيقولويستعيذ باهللا من أر  )١٦
َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماتِ ، َعَذاِب النارِ  َنِة اْلَمِسيِح الدجال، َوِمْن ِفتـْ رواه . َوِمْن ِفتـْ

 .)٤(مسلم

                                                           

 .  ) ٤٠٠(رقم�الحديث�_ ومسلم��،�) ٥٩١٠(رقم�الحديث_ البخاري�) ١

 .)٣١٩٠(رقم�الحديث _صحيح�البخاري�) ٢

رقـــــــــم�_ ابـــــــــن�حبـــــــــان، )١٢٩٠(رقـــــــــم�الحـــــــــديث _ والنســـــــــائي، )١٢٨٨(رقـــــــــم�الحـــــــــديث _ لنســـــــــائيســـــــــ�ن�ا) ٣

 . )١٩٥٧(الحديث

 .)٥٩٠(رقم�الحديث _صحيح�مسلم�) ٤
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ـــٍظ ِلُمْســـِلمٍ      َـــٍع إَذا َتَشـــهَد َأَحـــدُُكْم فـَْلَيْســـَتِعْذ بِاَ :  َوِيف َلْف ـــْن َأْرب ـــوُل ، للـــِه ِم : يـَُق
نَـِة اْلَمْحيَـا و  ،ِمـْن َعـَذاِب اْلَقـْربِ و  ،اللُهم إين َأُعوُذ بِـَك ِمـْن َعـَذاِب َجَهـنمَ  ِمـْن ِفتـْ

َنِة اْلَمِسيِح الدجال شر َوِمنْ ، َواْلَمَماتِ    .)١( ِفتـْ

أََدَعـْوَت َِـا ِيف َصـالَِتَك ؟ : اُوًسا قَاَل ِالبِْنِه بـََلَغِين َأن طَ : قَاَل ُمْسِلُم ْبُن احلَْجاِج     
ــاَل : فـََقــاَل  ــٍة ، َأْو  " َأِعــْد َصــالََتَك : " َال ، َق َــٍة ، َأْو أَْربـََع ؛ َألن طَاُوًســا َرَواُه َعــْن َثالَث

 . )٣)(٢(  َكَما قَالَ 

                                                           

 .)٥٩٠(رقم�الحديث _لبخاري�صحيح�ا) ١

 .ا>رجع�السابق) ٢

̈ســـتعاذة،�فـــذهب�جمهـــورهم�إVـــى�اســـتحبا��ا�،�وذهبـــت�طائفـــة�) ٣ وقـــد�اختلـــف�العلمـــاء��ـــي�حكـــم�هـــذه�

 .م�²م�إVى�وجو��ا�

وإن�طاوسا�رحمه�هللا�تعاVى�أمـر�ابنـه�حـgن�لـم�يـدع���ـذا�الـدعاء�ف��ـا�بإعـادة�:  -رحمه�هللا��–قال�النووي�

وظـاهر�كـaم�طـاوس�، كله�يدل�عdى�تأكيـد�هـذا�الـدعاء�،�والتعـوذ�،�والحـث�الشـديد�عليـه�الصaة�،�هذا�

وجمهـور�العلمـاء�عdـى�، رحمه�هللا�تعاVى�أنه�حمل��مر�به�عdى�الوجـوب�،�فأوجـب�إعـادة�الصـaة�لفواتـه�

 ) . ٨٩/  ٥(   "شرح�النووي�." أنه�مستحب�،�ليس�بواجب�

بـــل�قـــد�ذهـــب�طائفـــة�مـــن�الســـلف�،�والخلـــف�،�إVـــى�أن�:  -هللا�رحمـــه��–وقـــال�شـــيخ�xســـaم�ابـــن�تيميـــة�

: الدعاء��ي�آخرها�واجب�،�وأوجبوا�الدعاء�الذي�أمـر�بـه�النjـ�iصـdى�هللا�عليـه�وسـلم�آخـر�الصـaة�بقولـه�

مــــن�عــــذاب�جهــــنم�ومــــن�عــــذاب�الق¡ــــ~�ومــــن�فتنــــة�ا>حيــــا�: إذا�تشــــهد�أحــــدكم�فليســــتعذ�بــــا�ßمــــن�أربــــع�( 

رواه�مسـلم�،�وغgــ~ه�،�وكــان�طــاووس�يــأمر�مـن�لــم�يــدع�بــه�أن�يعيــد�) لــدجال�وا>مـات�ومــن�فتنــة�ا>ســيح�ا

 ) . ٥١٨/  ٢٢" ( مجموع�الفتاوى�." الصaة�،�وهو�قول�بعض�أصحاب�أحمد�

 :و�ي�التعّوذ�من�هذه��ربع�قوsن�:  -رحمه�هللا��-وقال�الشيخ�ابن�عثيمgن�

 :ا�يdي�أنه�واجب�،�وهو�رواية�عن�xمام�أحمد�؛�>: القول��ول�

مها��_٢.�مر�الن�ijصdى�هللا�عليه�وسلم���ا�
َ
ة�خطرها�،�وِعظ  .ولشدَّ

ة�،�وبه�قال�جمهور�العلماء�: والقول�الثاني�  .أنه�ُسنَّ

���ا� �أنه��sينبãي�xخaُل���ا�،�فإن�أخلَّ كَّ
َ
ٍر�من�أمرين�: و�sش

َ
ط
َ
  :فهو�عdى�خ
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غريمها من مث يدعو مبا شاء من خريي الدنيا واآلخرة، وإذا دعا لوالديه أو      
يف  ���� لعموم قول النيب( املسلمني فال بأس، سواء كانت الصالة فريضة، أو نافلة، 

 فيدعو مث ليتخري من الدعاء أعجبه إليه"  :حديث ابن مسعود ملا علمه التشهد

وهذا يعم مجيع ما ينفع العبد يف الدنيا واآلخرة، مث يسلم عن ميينه ومشاله قائال   .)١("
  .  رمحة اهللا ، السالم عليكم ورمحة اهللالسالم عليكم و : 

 -أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء  -كاملغرب   -إن كانت الصالة ثالثية  )١٧
ينهض  فإنه يقرأ التشهد املذكور آنفا، مع الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث

                                                                                                                                                                       

ـــ_ ٢،�xثـــم�_ ١ ـــaة�أ�sتصـــح�صـــaته�،�ولهـــذا�كـــان�بعـــُض�السَّ ذ�م�²ـــا�بإعـــادة�الصَّ ." لف�يـــأمر�َمـــْن�لـــم�يتعـــوَّ

 ) . ١٩٩��،٢٠٠/  ٣(   "الشرح�ا>متع�

عdــــــى�توكيـــــد�هــــــذا��–إن�صـــــح�عنـــــه��–و�رجـــــح�هـــــو�قــــــول�الجمهـــــور�،�وُيحمـــــل�فعــــــل�طـــــاوس�رحمــــــه�هللا�

̈ســـتحباب�؛�حيـــث�إن�أمـــره�باôعـــادة�كـــان�sبنـــه��ـــي�ســـياق�تعليمـــه�،��sلعامـــة�ا>صـــلgن�،�وهـــو�احتمـــال�

 :كره�أبو�العباس�القرط�ij،�وارتضاه�جمع�من��ئمة�،�حيث�قال�ذ

ـــا�عليـــه�؛�لـــئ�aي°�ـــاون�بتلـــك�الـــدعوات�،�في¿~كهـــا�،�: ويحتمـــل�" 
ً
أن�يكـــون�ذلـــك�إنمـــا�أمـــره�باôعـــادة�تغليظ

 .فُيْحَرم�فائد�õا�،�وثوا��ا�

 ) . ٢٠٩/  ٢" ( ا>فهم�>ا�أشكل�من�تلخيص�كتاب�مسلم�" انت©��من�

أ¼�ـا�لaسـتحباب�،�وxرشـاد�،�إ�sأن�تـدل�قرينـة�قويـة�عdـى�: �ـي��دعيـة��ـي�الصـaة�وغg~هـا�ثم�إن��صـل�

 .الوجوب�

  : ال��iتقال�بعد�التشهد�و�قبيل�السaمومن��دعية�ا>سنونة�) ١
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ويضعهما )  اهللا أكرب( قائما معتمدا على ركبتيه، رافعا يديه إىل حذو منكبيه، قائال 
على صدره ، كما تقدم ، ويقرأ الفاحتة فقط ، وإن قرأ يف الثالثة  -يديه : أي  -

والرابعة من الظهر زيادة عن الفاحتة يف بعض األحيان فال بأس، لثبوت ما يدل على 
، وإن ترك الصالة على  -رضي اهللا عنه  -من حديث أيب سعيد  ���� ذلك عن النيب

فال بأس؛ ألنه مستحب وليس بواجب يف التشهد  بعد التشهد األول ���� النيب
األول، مث يتشهد بعد الثالثة من املغرب، وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء، 

ويتعوذ باهللا من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ، ومن فتنة ، ���� ويصلي على النيب
  . احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال ، ويكثر من الدعاء

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ، ويف (  :دعاء املشروع يف هذا املوضع وغريه ومن ال    
: قال  - رضي اهللا عنه -ملا ثبت عن أنس ، ) اآلخرة حسنة ، وقنا عذاب النار 

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا : ( ���� كان أكثر دعاء النيب
لكن يكون يف هذا اجللوس  كما تقدم ذلك يف الصالة الثنائية؛)  عذاب النار

متوركا واضعا رجله اليسرى حتت رجله اليمىن ، ومقعدته على األرض ناصبا رجله 
السالم : ( اليمىن ، حلديث أيب محيد يف ذلك ، مث يسلم عن ميينه ومشاله ، قائال 

: (  ويستغفر اهللا ثالثا ويقول)  عليكم ورمحة اهللا ، السالم عليكم ورمحة اهللا

السالم ، ومنك السالم ، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام ال إله إال اللهم أنت 
اهللا ، وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد ، وهو على كل شيء قدير ، 

حول وال قوة إال باهللا ، اللهم ال مانع ملا أعطيت ، وال معطي ملا منعت ،  ال
إال إياه ، له النعمة وله  وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ، ال إله إال اهللا وال نعبد
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الفضل وله الثناء احلسن ، ال إله إال اهللا ، خملصني له الدين ولو كره 
ويسبح اهللا ثالثا وثالثني ، وحيمده مثل ذلك ، ويكربه مثل ذلك ، ، )  الكافرون

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد ،  :ويقول متام املائة
  . قديروهو على كل شيء 

 (،  )قل أعوذ برب الفلق( ، )  قل هو اهللا أحد(  ،) آية الكرسي(  ويقرأ    
بعد كل صالة ، ويستحب تكرار هذه السور الثالث ، ، )  قل أعوذ برب الناس

ثالث مرات بعد صالة الفجر ، وصالة املغرب ، لورود احلديث الصحيح بذلك عن 
ن يزيد بعد الذكر املتقدم بعد صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كما يستحب أ

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله : (  الفجر وصالة املغرب قول
عشر مرات؛ لثبوت ذلك عن النبي   ) احلمد حييي ومييت وهو على كل شيء قدير

: وإن كان إماما انصرف إىل الناس وقابلهم بوجهه بعد استغفاره ثالثا، وبعد قوله ����

 .اللهم أنت السالم ومنك السالم تبارك يا ذا اجلالل واإلكرام
 :أشياء مكروهة في الصالة

 ،فأما رفُع البصر إىل السماء ؛ُيكره يف الصالة االلتفاُت بالرأس أو بالبصر -١
 .فحرامٌ 
 .ويكره يف الصالة العبث واحلركة لغري احلاجة -٢
وامللون مبا يلفت  ،ثقيلكالشيء ال  ؛ويكره يف الصالة استصحاب ما يشغل -٣

 .النظر
 .ويكره يف الصالة التخصر، وهو وضع اليد على اخلاصرة -٤
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 :أشياء مبطلة للصالة
 .وإن كان يسريًا ،تبطل الصالة بالكالم عمًدا -١
 .وتبطل الصالة باالحنراف عن الِقبلة جبميع البدن -٢
 .وضوَء أو الغسلوتبطل الصالة خبروج الريح من دبره، وجبميع ما يوِجب ال -٣
 .وتبطل الصالة باحلركات الكثرية املتوالية لغري ضرورة -٤
 .وإن كان يسريًا ،وتبطل الصالة بالضحك -٥
 .أو قعوًدا متعمًدا ذلك ،أو قياًما ،أو سجوًدا ،وتبطل الصالة إذا زاد فيها ركوًعا -٦
 .وتبطل الصالة مبسابقة اإلمام عمًدا -٧

 :صالةمن أحكام سجود السهو في ال
فإنه يسلم  ،أو قياًما أو قعوًدا ،فزاد فيها ركوًعا أو سجوًدا ،إذا سها يف صالته -١

 .منها مث يسجد للسهو سجدتني ويسلم أيًضا
فإنه يرجع  ،مث ذََكر أو ذُكر ،فقام إىل ركعة خامسة ،إذا كان يصلي الظهر: مثاله

د سجدتني ويسلم، وجيلس فيقرأ التشهد األخري ويسلم، مث يسج ،بدون تكبري
 .فإنه يسجد للسهو سجدتني ويسلم ،وكذلك لو مل يعلم بالزيادة إال بعد فراغه منها

حبيث يبين  ،مث ذَكر أو ذُكر يف وقت قريب ،إذا سلم قبل متام صالته ناسًيا -٢
فإنه يتم ما بقي من صالته، مث يسلم، مث يسجد سجدتني  ،آخر الصالة على أوهلا

 .ويسلم
فإنه  ،فسها فسلم يف الركعة الثالثة، مث ذَكر أو ذُكر ،كان يصلي الظهر  إذا: مثاله

 ،يأيت بالرابعة ويسلم، مث يسجد سجدتني ويسلم، فإن مل يذكر إال بعد زمن طويل
 .فإنه يعيد الصالة من أوهلا
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فإنه يسجد  ،إذا ترك التشهَد األول أو غريَه من واجبات الصالة نسيانًا -٣
بل السالم، وال شيء عليه، فإْن ذكره قبل مفارقة حمله أتى به، وال سجدتني للسهو ق

 .رجع إليه فأتى به ،شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة حمله وقبل وصوله إىل ما يليه
فإنه ال يرجع،  ،فقام إىل الثالثة حىت استتم قائًما ،إذا نسي التشهد األول: مثاله

مث ذكر  ،لس للتشهد ونسي أن يتشهدويسجد للسهو سجدتني قبل السالم، وإن ج
فإنه يتشهد ويكمل الصالة، وال شيء عليه، وكذلك لو قام ومل جيلس  ،قبل أن يقوم

فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصالة، لكن ذََكَر أهُل العلم  ،وذكر قبل أن يستتم قائًما
 .أنه يسجد للسهو سجدتني من أجل النهوض الذي زاده يف صالته، واهللا أعلم

هل صلى ركعتني أو ثالثًا؟ ومل يرتجح عنده أحد الطرفني : إذا شك يف صالته -٤
 .وهو األقل، مث يسجد سجدتني للسهو قبل السالم ويسلم ،فإنه يبين على اليقني -

هل هي الثانية أو الثالثة؟ ومل : فشك يف الركعة الثانية ،إذا كان يصلي الظهر: مثاله
ثانية وليكمل عليها، مث يسجد قبل السالم فليجعلها ال -يرتجح عنده أحدمها 

 .سجدتني ويسلم
 -هل صلى ركعتني أو ثالثًا؟ وترجح عنده أحد الطرفني : إذا شك يف صالته -٥

سواء كان األقل أم األكثر، ويسجد للسهو سجدتني  ،فإنه يبين على ما ترجح عنده
 .بعد السالم ويسلم

هل هي الثانية أو الثالثة؟ : الثانيةفشك يف الركعة  ،إذا كان ُيصلي الظهر: مثاله
فليجعلها الثالثة وليكمل عليها ويسلم، مث يسجد  -وترجح عنده أا الثالثة 

 . سجدتني ويسلم
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فإنه ال يلتفت إليه إال أن يتيقن، وإذا كان   ،وإذا كان الشك بعد فراغه من الصالة
 .)١(ألنه من الوسواس ؛فإنه ال يلتفت إىل الشك ،كثري الشكوك

 :من عالمات عدم الخشوع في الصالة
  .عدم الطمأنينة وتأدية الصالة بسرعة وعجلة ونقرها كنقر الغراب )١
  .العبث بالفرش أو احلصى وتقليب العني يف النقوش والزخارف )٢
  .االلتفات يف الصالة ورفع البصر إىل السماء )٣
  .السهو يف الصالة وعدم الرتكيز فال يدري على كم ينصرف من الركعات )٤
 .كثرة اهلواجس واخلواطر وذكر أمور الدنيا يف الصالة )٥
  .العبث بالساعة والنظر إليها أو إصالح أطراف الثوب وحتريك العباءة )٦
 .مسابقة اإلمام يف الركوع والسجود )٧

 :قصص في أحوال الخاشعين في الصالة
َصلى اللُه  -أَتـَْيُت النِيب  : ، َعْن أَبِيِه قَالَ ُمَطرِف ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن الشخِري َعْن  )١

 .يـَْبِكي: َوُهَو ُيَصلي َوجلَِْوِفِه َأزِيٌز َكَأزِيِز اْلِمْرَجِل ، يـَْعِين  -َعَلْيِه َوَسلَم 

ُيَصلي َوِيف َصْدرِِه َأزِيٌز َكَأزِيِز الرَحا ِمَن  ����ِيب َرأَْيُت الن  : َوِفي ِرَواَيٍة َقالَ    
 . الرَوايََة اْألُوَىل ، َوأَبُو َداُوَد الثانَِيةَ النَساِئي َرَواُه َأْمحَُد ، َوَرَوى  ، اْلُبَكاءِ 

كان يف صالته كأنه وتد، وكان يسكن يف   -رضي اهللا عنه–ن الصديق وروى أ )٢
 .ركوعه حىت تقع العصافري على ظهره

                                                           

�بقلم) ١ �والصaة �والغسل �الوضوء �ي� �/ من�رسالة �الشيخ �العثيمgن �بن�صالح �_ محمد -شعبان

  )من�كتاب�بهجة�للناظرين�فيما�يصلح�الدنيا�والدين(.هـ١٣٩٧
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كان لعمر بن اخلطاب خطان أسودان يف وجهه، من كثرة بكائه بني يدي ربه  )٣
 .يف الصالة

إّن الرجل ليشيب عارضاه يف : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه )٤
ال يتم خشوعها وتواضعها : وكيف ذاك: تعاىل صالة، قيلاإلسالم وما أكمل لّله 

 وإقباله على الّله تعاىل فيها؟ 
إن أهم أموركم عندي الصالة فمن : قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه )٥

 حفظها وحافظ عليها حفظ دينُه، ومن ضيعها فهو ملا سواها أضيع 
ته وال حيك شيئًا من ال يتحرك يف صال: وكان عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا )٦

 . جسده حىت يفرغ
إذا سجد كأنه ثوب مطروح ، فتجيء العصافري : خثيم رمحه اهللا كان الربيع بن )٧

  فتقع عليه 
 .وكان عثمان بن عفان خيتم القرآن كله يف ركعة واحدة )٨
إذا حضر وقت الصالة يتزلزل ويتلون وجهه، فقيل " على بن أيب طالب"وكان  )٩
جاء وقت أمانة عرضها اهللا على السموات : ؤمنني ؟ قالمالك يا أمري امل: له

 .واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلتها 
ما : إذا توضأ اصفر لونه، فيقول له أهله" على زين العابدين"وكان حفيده  )١٠

 .أتدرون بني يدي من أريد أن أقوم: هذا الذي يعرتيك عند الوضوء؟ فيقول
كل صالة ال حيضرها قلبك فهي إىل العقوبة  :رمحه اهللا وقال احلسن البصري )١١

  .أسرع منها إىل الثواب
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مسعهم عامر بن عبد قيس وما يذكرون من ذكر الضيعة يف : قال احلسن )١٢
واهللا لئن ختتلف األسنة يف جويف أحب إيل : نعم، قال: جتدونه؟ قالوا : الصالة، قال

  .أن يكون هذا يف صاليت
: رأيت حبيب بن أيب ثابت ساجداً، فلو رأيته قلت: اشيقول أبو بكر بن عي )١٣

  .ميت، يعين من طول السجود
  .كان إبراهيم التيمي إذا سجد كأنه جذم حائط ينزل على ظهره العصافري )١٤
رأيت الثوري يف احلرم بعد املغرب، صلى مث سجد سجدة، فلم : قال ابن وهب )١٥

  .يرفع حىت نودي بالعشاء
يومًا بأهل طرسوس، فصيح بالنفري، فلم خيفف  صلى أبو عبد اهللا النباحي )١٦

صيح بالنفري وأنت يف : ومل؟ قالوا: أنت جاسوس، قال: الصالة، فلما فرغوا قالوا
ما حسبت أن أحدًا يكون يف الصالة فيقع يف مسعه غري : الصالة فلم ختفف، قال

  .عز وجل-ما خياطب به اهللا 
زنبور سبع عشرة مرة، فلما كان اإلمام البخاري يصلي ذات ليلة، فلسعه ال )١٧

 انظروا إيش آذاين؟ : قضى الصالة، قال
ما رأيت مسلم بن يسار متلفتًا يف صالته قط : عن ميمون بن حيان قال )١٨

خفيفة وال طويلة، ولقد ادمت ناحية املسجد ففزع أهل السوق هلدته وإنه يف 
  .املسجد يف صالته فما التفت

: الذباب يف صالتك فتطردها؟ قال أال يؤذيك: عندما ُسئل خلف بن أيوب )١٩
: وكيف تصرب على ذلك؟ قال: ال أُعود نفسي شيئًا يفسد علي صاليت، قيل له
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فالن صبور ويفتخرون : بلغين أن الفساق يصربون حتت سياط السلطان فيقال
  !بذلك؛ فأنا قائم بني يدي ريب أفأحترك لذبابة؟

رضي -ت بدأت بعائشة غدوت يومًا وكنت إذا غدو : قال القاسم بن حممد )٢٠
 ���� :أسلم عليها، فغدوت يومًا إليها فإذا هي تصلي الضحى وهي تقرأ -اهللا عنها

َنا َوَوقَانَا َعَذاَب السُمومِ  وتبكي وتدعو وتردد اآلية فقمت ، )١( 				 َفَمن اللُه َعَليـْ
أفرغ من : حىت مللت وهي كما هي، فلما رأيت ذلك ذهبت إىل السوق فقلت

 أرجع، ففرغت من حاجيت مث رجعت وهي كما هي تردد اآلية وتبكي حاجيت مث
  .وتدعو
إذا حانت الصالة أسبغت : عن حامت األصم أنه سئل عن صالته فقال )٢١

جوارحي، مث أقوم  الوضوء وأتيت املوضع الذي أريد الصالة فيه فأقعد فيه حىت جتتمع
نة عن مييين والنار إىل صاليت وأجعل الكعبة بني حاجيب والصراط حتت قدمي واجل

عن مشايل وملك املوت ورائي أظنها آخر صاليت، مث أقوم بني الرجاء واخلوف وأكرب 
تكبريًا بتحقيق، وأقرأ قراءة برتتيل، وأركع ركوعًا بتواضع، وأسجد سجودًا بتخشع، 
وأقعد على الورك األيسر، وأفرش ظهر قدمي، وأنصب القدم اليمىن على اإلام 

 ص، مث ال أدري أقبلت مين أم ال؟ وأتبعها اإلخال
ال أصلي : إذا أردت أن تنفعك صالتك، فقل  :املزين بن عبد اهللا بكرقال  )٢٢
  .غريها
ما صليت صالة قط إال استغفرت اهللا تعاىل من : عثمان بن أيب دهرش قال )٢٣

  .تقصريي فيها
                                                           

 . �٢٧ية��–سورة�الطور�) ١
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  :قصة عباد بن بشر وعمار بن ياسر )٢٤

َجابِِر مي َصَدَقُة ْبُن َيَساٍر، َعْن َعِقيِل ْبِن َجاِبٍر، َعْن َوَحدَثِين عَ   :قَاَل اْبُن إْسَحاقَ 
 ِه اْألَْنَصارِيِه   ، قَالَ ْبِن َعْبِد اللقَاِع ِمْن  ����َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللِيف َغْزَوِة َذاِت الر

قَاِفًال ،  ����ٍل ، فََأَصاَب َرُجٌل اْمَرأََة َرُجٍل ِمْن اْلُمْشرِِكَني ؛ فـََلما اْنَصَرَف َرُسوُل اللِه خنَْ 
أََتى َزْوُجَها وََكاَن َغائًِبا ؛ فـََلما ُأْخِربَ اْخلَبَـَر َحَلَف َال يـَْنَتِهي َحىت يـُْهرِيَق ِيف َأْصَحاِب 

: َمْنزًِال ، فـََقاَل  ����، فـَنَـَزَل َرُسوُل اللِه ����يـَْتَبُع أَثـََر َرُسوِل اللِه َدًما ، َفَخرََج  ����ُحمَمٍد 
َلتَـَنا  فَانـَْتَدَب َرُجٌل ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن ، َوَرُجٌل آَخُر : ؟ قَاَل ) َهِذِه ( َمْن َرُجٌل َيْكَلُؤنَا لَيـْ
وََكاَن : قَاَل . َفُكونَا ِبَفِم الشْعِب : ؛ قَاَل َحنُْن يَا َرُسوَل اللِه : ِمْن اْألَْنَصاِر ، فـََقاَال 

َوَأْصَحابُُه َقْد نـََزُلوا إَىل ِشْعٍب ِمْن اْلَواِدي ، َوُمهَا َعماُر ْبُن يَاِسٍر َوَعباُد  ����َرُسوُل اللِه 
 .ْبُن ِبْشٍر ، ِفيَما قَاَل اْبُن ِهَشاٍم 

ُجَالِن إَىل َفِم الشْعِب ، قَاَل اْألَْنَصارِي لِْلُمَهاِجرِي فـََلما َخرََج الر   :قَاَل اْبُن إْسَحاقَ و 
فَاْضَطَجَع : َبْل اْكِفِين أَوَلُه؛ قَاَل  :َأوَلُه أَْم آِخَرُه ؟ قَالَ : َأي اللْيِل حتُِب َأْن َأْكِفيَكهُ 

َوأََتى الرُجُل ، فـََلما رََأى َشْخَص :  اْلُمَهاِجرِي فـََناَم ، َوقَاَم اْألَْنَصارِي ُيَصلي ؛ قَالَ 
فـَنَـَزَعُه َوَوَضَعُه : فـََرَمى ِبَسْهِم ، فـََوَضَعُه ِفيِه ؛ قَالَ : قَاَل . الرُجِل َعَرَف أَنُه رَبِيَئُة اْلَقْومِ 

َعُه فـََوَضَعُه، َوثـََبَت فـَنَـزَ : قَالَ . ُمث َرَماُه ِبَسْهِم آَخَر فـََوَضَعُه ِفيِه : ، فـَثََبَت قَاِئًما ؛ قَالَ 
فـَنَـَزَعُه فـََوَضَعُه ُمث رََكَع َوَسَجَد ، ُمث  : قَاِئًما ؛ ُمث َعاَد لَُه بِالثاِلِث ، فـََوَضَعُه ِفيِه؛ قَالَ 

ْن فـََلما َرآُمهَا الرُجُل َعَرَف أَ ، فـََوَثبَ : اْجِلْس فـََقْد أَثـَْبت ، قَاَل : َأَهب َصاِحَبُه فـََقاَل 
َماِء ، قَاَل  :قَالَ . َقْد َنِذرَا بِِه، فـََهَرَب  ِمْن الد َما بِاْألَْنَصارِي ا رََأى اْلُمَهاِجرِيَوَلم :

ُكْنُت ِيف ُسورٍَة أَقْـَرُؤَها فـََلْم ُأِحب َأْن : ُسْبَحاَن اللِه أََفَال َأْهَبْبَتِين َأوَل َما َرَماَك ؟ قَاَل 
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 أُْنِفَدَهاأَْقَطَعَها َحىت  ا تَاَبَع َعَليْمَي رََكْعُت فََأِذنـُْتكَ ، فـََلمَع الرِه ، َلْوَال َأْن ُأَضيَوَأْميُ الل ،
 .)١( .، َلَقَطَع نـَْفِسي قـَْبَل َأْن أَْقَطَعَها أَْو أُْنِفَدهاِحبِْفِظهِ  ����ثـَْغًرا أََمَرِين َرُسوُل اللِه 

 :ى عرف ذلك األعداءكيف كان حب الصحابة للصالة حت )٢٥

َنَة ، فـََقاتـَُلونَا  ����َغَزْونَا َمَع َرُسوِل اللِه : َعْن َجاِبٍر رضي اهللا عنه قَالَ  قـَْوًما ِمْن ُجَهيـْ
َنا الظْهَر قَاَل اْلُمْشرُِكوَن  َلًة القْـَتَطْعَناُهْم ، : ِقَتاال َشِديًدا ، فـََلما َصليـْ َلْو ِمْلَنا َعَلْيِهْم َميـْ

 : َوقَاُلوا : قَاَل  ����َذِلَك ، َفذََكَر َذِلَك لََنا َرُسوُل اللِه  ����بَـَر ِجْربِيُل َرُسوَل اللِه فََأخْ 
َصفَنا : ِإنُه َسَتْأتِيِهْم َصالٌة ِهَي َأَحب ِإلَْيِهْم ِمْن اَألْوالِد ، فـََلما َحَضَرْت اْلَعْصُر قَاَل 

نَـنَ  َلِة َصفْنيِ ، َواْلُمْشرُِكوَن بـَيـْ صلى م صالة  ����مث ذكر أن الرسول . . ا َوبـَْنيَ اْلِقبـْ
 .)٢(  اخلوف

 :قصة عروة بن الزبير وقطع ساقه في الصالة )٢٦

امللك، حىت إذا كان بوادي القرى، فوجد يف  روي أن عروة خرج إىل الوليد بن عبد
يف  رجله شيئاً، فظهرت به قرحة اآلكلة، مث ترقى به الوجع، وقدم على الوليد وهو

إن شئتم ، فبعث إليه الوليد باألطباء : لك طبيبًا ؟ قال ندعوأال : ْحممل، فقيل
رقد ، فقال : فأمجع رأيهم على أن مل ينشروها قتلته ، فقال شأنكم فقالوا 

ُ
: اشرب امل

يزيل عقله حىت ال يعرف ربه عز  كنت أظن أن خلقاً يشرب ما امضوا لشأنكم ، ما
 . وجل، ولكن هلموا فاقطعوها

نسقيك مخراً حىت ال جتد هلا : ملا دعي اجلزار ليقطعها قال له: وقال ابن قتيبة وغريه 
: فنسقيك املرقد، قال :، قالواحبرام اهللا على ما أرجو من عافيةال أستعني : أملاً، فقال
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 ). ٨٤٠(م�رواه�مسل) ٢
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ودخل : ما أحب أن اسلب عضواً من أعضائي وأنا ال أجد أمل ذلك فأحتسبه، قال
ميسكونك فإن األمل رمبا َعَزَب معه الصرب، : هؤالء ؟ قالوا ام: قوم أنكرهم ، فقال

فوضع املنشار على ركبته اليسرى فنشروها ،  أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي: قال
باملنشار فما حرك عضوًا عن عضو وصرب حىت فرغوا منها مث محسوها وهو يهلل 

شي عليه، وهو يف ويكرب، مث إنه أغلي له الزيت يف مغارف احلديد فحسم به، مث غ
ذلك كله كبري السن وإنه لصائم فما تضور وجهه، فأفاق وهو ميسح العرق عن 

 . وجهه
إن كنتم ال بد : ب شراب أو أكل شيء يذهب عقله قالوروي أنه ملا أُمر بشر      

فنشروا : فاعلني فافعلوا ذلك وأنا يف الصالة فإن ال أحس بذلك وال أشعر به، قال
من املكان احلي احتياطًا أنه ال يبقى منها شيء وهو قائم  ةاآلكلرجله من فوق 

 :وقيل . يصلي فما تصور وال اختلج فلما انصرف من الصالة عزّاه الوليد يف رجله
إنه قطعت رجله يف جملس الوليد، والوليد مشغول عنه مبن حيدثه، فلم يتحرك ومل 

رأيت قط  ما :الوليدل وقا. يشعر الوليد أا قطعت حىت كويت فوجد رائحة الكي
وملا رأى رجله وقدمه يف أيديهم أو يف الطست دعا ا فتناوهلا ، شيخاً أصرب من هذا
مشيت بك إىل حرام،  أما والذي محلين عليك أنه ليعلم أن ما: فقلبها يف يده مث قال

مث أرسل ا  بقطيفةمث أمر ا فغسلت وحنطت وكفنت ولفت . إىل معصية: أو قال
 ).١( ابرإىل املق
اذا حان وقت الصالة، أسبغت : عن صالته فقال" حامت األصم"ُسِئلَ  )٢٧

مث  وضوئي، وأتيت املوضع الذي أُريد الصالة فيه، فأقعد فيه حىت جتتمع جوارحي
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أقوم إىل صاليت، وأجعل الكعبة بني حاجَيب، والصراط حتت قدمي، واجلنة عن مييين، 
نها آخر صاليت مث أقوم بني الرجاء والنار عن مشايل، وملك املوت ورائي، وأظ

واخلوف، وأكرب تكبريًا بتحقيق، وأقرأ قراءة برتتيل، واركع ركوعًا بتواضع، واسجد 
 .سجوداً بتخشع، مث ال أدرى أقبلت صاليت أم ال

حتــدثوا أنــتم فــإين لســت : كــان مســلم بــن يســار إذا أراد الصــالة يقــول ألهلــه )��
لبصـــرة، فســـقطت ناحيـــة مـــن املســـجد أمسعكـــم، ويـــروى أنـــه كـــان يصـــلى يف جـــامع ا

 .فاجتمع الناس لذلك، فلم يشعر م حىت انصرف من الصالة

 : على الصالة) رحمه اهللا (حرص الشيخ إلياس


(كان الشيخ إلياس ))))١١١١� �إن املقصـود األول  :يبين مقصـود الحيـاة فيقـول )  �

وأن العبودية تتوقف واألخري من هذه احلياة هو العبودية الكاملة هللا سبحانه وتعايل ، 
 .)١(علي حب اهللا وعظمته


(وكان من أساس دعوة الشيخ إلياس ))))����� �تعظيم األوامر وأمهها الصالة  :) �

إن املســـلمني قــــد وصـــلوا إيل حالــــة مـــن االحنطــــاط ، حـــىت إــــم ال : فيقـــول يف ذلــــك
يرتكـــون شــــيئا مــــن االســــتهزاء إال وقــــد تكلمــــوا بــــه عنــــد ذكــــر الصــــالة والصــــوم هلــــم ، 

إحيـاء عظمـة : فمدار حركتنا التبليغيـة هـو .. النقياد للدين ، وإتباع السنة الشريفة وا
أحكام اهللا والدعوة إليها ، وهذا هو األساس الذي ندعو إليـه ، حيـُث تبـذل اجلهـود 
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لتحويل جو العامل من االستخفاف إيل االنقياد وتعظيم أوامر اهللا ، ألن كرامـة الـدين 
 .)١( ملسلمنيورفعته ، قد فقدت لدي ا

ــي الصــالة ،  )� ــي الخشــوع ف ــي الحــث عل ــال الشــيخوف إّن عمــل  :) �ــ� �
( ق

إصـــــالح إقامـــــة الصـــــالة عمـــــل لطـــــول احليـــــاة، ولكـــــن ال تصـــــلح إقامـــــة الصـــــالة إالّ 
ْد أَفْـلَـَح قَـ���� : باالتصـاف مبـا ورد يف القـرآن الكـرمي يف خمتلـف اآليـات كمـا قـال تعـاىل

  :ويف ســورة البقــرة قــال )٢( 				 ِيف َصــَالِِْم َخاِشــُعونَ  الــِذيَن ُهــمْ * اْلُمْؤِمنُــوَن 

والـِذيَن *الِذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصـالَة َوِممـا َرَزقْـنَـاُهْم يُنِفُقـوَن �
ْولَِئَك أُ * يـُْؤِمُنوَن ِمبَا أُنزَِل ِإلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمن قَـْبِلَك َوبِاآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن 

ِـْم َوأُْولَئِـَك ُهـُم اْلُمْفِلُحـونَ  ـن رَعَلى ُهًدى م   				فبـالنظر يف اآليتـني ُعلِـم   )٣( 
واضحاً أّن اخلشوع يف الصالة أيضاً داخل يف إقامة الصالة، فُعِلم من هـذا أّن الـذين 

، وأشــري يف آيــة أخــرى عــن  يصــّلون بــدون خشــوع فــإم ليســوا مــن املقيمــني للصــالة
ريقــة توليــد اخلشــوع يف الصــالة بــأن يزيــد يقــني حضــوره أمــام اهللا أكثــر فــأكثر حيــث ط

ــــى اْخلَاِشــــِعنيَ وَ  ����:قــــال ــــريٌَة ِإال َعَل ــــَالِة َوِإنـَهــــا َلَكِب ــــْربِ َوالص اْســــَتِعيُنواْ بِالص  *
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ــِه رَاِجُعــونَ  ــْم ِإلَْي ــْم َوأَنـُه ِــو َر ُــو  { فكلمــة  )١( 				 الــِذيَن َيظُنــوَن أَنـُهــم مَالُق مالَق
مْ  ِـم }  َرليست خاصة باآلخرة بـل إّن عبـاد اهللا يف حالـة الصـالة يسـعدون مبالقـاة ر

ــ {: وإّن الوعــد بــالفالح يف قولــه تعــاىل... وهــم تصــدق علــيهم هــذه اآليــة ــَح َق ْد أَفْـَل
ة فقـط بـل هـو لـيس هـو خـاص بـاآلخر }   َوأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ { و}  اْلُمْؤِمُنونَ 

، ألن الصـالة الـيت  لتكن املراقبة قبل أداء الصـالة بقليـلو .. شامل لفالح الدنيا أيضاً 
فلـذا سـّن لنـا الشـرع  .. تؤّدى بال انتظـار تكـون خملخلـة فينظـر يف الصـالة قبـل أدائهـا

، مث يــؤّدى  وغريهــا قبــل أداء الفــرائض لتحصــل املراقبــة بصــفة تامــة ، النوافــل واإلقامــة
وال  ، ، ولكــن حنــن ال نفهــم فوائــد ومصــاحل الســنن والنوافــل واإلقامــة وغريهــا الفــرض

 .ؤّدى ناقصةنستفيد منها فلذا فرائضنا تُ 
 وحــــث الشــــيخ علــــي تصــــحيح النيــــة فــــي كــــل األعمــــال، وفــــي الصــــالة فقــــال )�

يَـــا أَيـَهـــا الـــِذيَن آَمُنـــواْ َال تـَتِخـــُذواْ  � :يف شـــرح قولـــه تعـــاىل :) �ـــ� �
(الشـــيخ
ـــْبِلُكْم الـــ ـــَن الـــِذيَن أُوتُـــواْ اْلِكَتـــاَب ِمـــن قَـ َـــُذواْ ِديـــَنُكْم ُهـــُزًوا َوَلِعًبـــا م ِذيَن اخت

ـــْؤِمِننيَ  ـــُتم م ـــَه ِإن ُكن ـــواْ الّل ـــاء َواتـُق ـــاَر َأْولَِي ـــَالِة  َ * َواْلُكف ـــاَديـُْتْم ِإَىل الص ِإَذا َن
َـــُذوَها ُهـــُزًوا َوَلِعًبـــا َذلِـــَك بِـــأَنـُهْم قَــــ يـَْعِقلُـــونَ اخت ْوٌم ال 	أن تُعمـــل األعمـــال    )٢( 

الدينيـــة بـــدون أي مقصـــود أو تُعمـــل لغـــري إطاعـــة أوامـــر اهللا ولغـــري طلـــب رضـــاه ولغـــري 
واالنشـغال يف الواجبـات .  .حصول الثواب األخروي فهي من جعل الدين هلًوا ولعبـا

                                                           

 .  4٤٥��،٤٦يتان�_ سورة�البقرة��) ١

 . 4٥٧��،٥٨يتان_ سورة�ا>ائدة��) ٢
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 يكـــن هـــذا ذكـــر حـــىت أداء الصـــالة لـــو مل يكـــن بـــالرتكيز علـــى أوامـــر اهللا ومواعيـــده مل
 . ، بل يكن ذكر اجلوارح وغفلة القلب أصلي

مــن الــالزم أن  :) �ــ� �
(ال الشــيخوتكلــم الشــيخ عــن مقصــود النوافــل، فقــ )�

األحكـــام اإلهليـــة فـــال بـــد مـــن التفقـــد املســـتمر ، فمـــثًال ال بـــد أن يفكـــر قبـــل  تتفقـــد
وجـه يف العمـل أي عمـل ، فاالنشـغال يف الشـيء يلـزم شـيئني أحـدمها الت االنشغال يف

الغفلة عن األعمـال األخـرى يف نفـس الوقـت ، : فيه ، وثانيهما  الذي يراد االنشغال
الـيت يغفـل عنهـا يف ذلـك الوقــت فهـل منهـا عمـل أهـم مــن  فـاآلن يفكـر يف األعمـال

فلـتكن .. ، فهـذا الشـيء ال ميكـن بـدون التفقـد هـذا العمـل الـذي يـراد االنشـغال فيـه
ة بقليــل ، ألن الصــالة الــيت تــؤدى بــال انتظــار تكــون خملخلــة أداء الصــال املراقبــة قبــل

أداء  فلــذا ســن لنــا الشــرع النوافـل واإلقامــة وغــريه قبــل قبــل أدائهــا فينظـر يف الصــالة
املراقبــة بصــفة تامــة ، مث يــؤدى الفــرض ولكــن حنــن ال نفهــم  علــى الفــرائض، لنتحصــل

فيد منهــا ، فلــذا فرائضــنا ومصــاحل الســنن والنوافــل واإلقامــة وغريهــا،  وال نســت فوائــد
 .اللهم إين أسألك متام الوضوء ومتام الصالة ومتام رضوانك آمني.. تؤدى ناقصة 

حيضــــر الصــــالة خــــالل مرضــــه ،الــــذي تــــويف فيــــه )  رمحــــه اهللا(  كــــان الشــــيخ إليــــاس ))))����
يف حضـوره املسـجد يف مـر ،   �متهاديا بـني رجلـني ن انـدفاعا وراء التشـبه يئـة النـيب

فقــــام يهــــادي بــــني رجلــــني ورجــــاله ختطــــان : "  صــــورا األحاديــــث ض وفاتـــه ، الــــيت
 .  )٢(حىت كان يعز علي الشيخ أن حيدث خالف ذلك يوما )١(" األرض 

                                                           

 ١٠٣ا>رجـــع�الســابق��صـ�)١

٢(�aمراء�الث�ثة�لعمل�التبليغ�والدعوةكتاب�. 
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

��א���ل�����א�����ذא��א���ع�وא���ع� !": 

حنن نتجول إلكمال اإلميان وإلكمال  ) :حفظه اهللا ( يقول الشيخ سعد هارون      
وللعبادات تأيت حقيقة اإلميان  وكلما ندعو الناس لإلميان، العبادات يف حياتنا 

يف حياتك فبجهد الدعوة  فأي صفة تريد أن حتييها. وحقيقة العبادات يف حياتنا
 .الصالة وهكذا إلقامة الصالة يف حياتنا ندعو إىل. حتصل عليها

هذا من صالتنا ونرتقي ا،  وإقامة الصالة معناه إصالح الصالة أي جنتهد يف     
إشاعتها  هو الصالة إقامة فمعىن االجتماعيةوأما من الناحية ، الناحية الفردية

 .يصليحىت ال يبقى فرد يف اتمع ال  ونشرها
فهكذا نصلح ظاهر الصالة )  رأيتموين أصلي َصلوا كما (: يقول ���� الرسول     

إصالحنا باطنها فعلى قدر  على ترتيبها من قيام وركوع وسجود وكذلك نصلح
قالبا حاضر يف الصالة  للصالة تصلح بقية األوامر يف احلياة فال أصلي بالغفلة،

يراين ويرى ما  ولكن اصلي وأنا أستحضر يف كل ركن بأن اهللا وقلبا خارج الصالة،
 .وأستحضر عظمته تعاىل يف قليب
 العجلى ال تنهى عن املنكر يقول عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه الصالة     

 . والذي ال تنهاه صالته عن املنكر يبتعد عن اهللا
فقد رأى رجال يصلي ومستعجل يف  حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه وأما     

كم تصلي هكذا فأجابه الرجل منذ أربعني سنة فقال له  صالته فسأله حذيفة منذ
ومت فلن حتشر على دين حممد صلى اهللا  حذيفة لو أنت تصلي هكذا كل عمرك

 . ه وسلمعلي
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

صاليت كما يربط أهل الدنيا  وكذلك أربط مجيع ما أحتاجه من الدنيا أربطه يف     
الصالة فنحن نصلي ونزيد  فزع إىل دنياهم باألسباب، فقد كان رسولنا إذا حزبه أمر

 .ركعة يف صالتنا حىت حتل مسألتنا ولو استوجب األمر مائة أو مئتا
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

BC 

 ذكروال العلم 
  .)١(﴾ البَـَيانَ  َعلَمهُ *  اِإلْنَسانَ  َخَلقَ *  الُقْرآنَ  َعلمَ *  الرْمحَنُ  ﴿ :تعاىل قال  
 اقْـرَأْ *  َعَلقٍ  ِمنْ  اِإلْنَسانَ  َخَلقَ *  َخَلقَ  الِذي رَبكَ  بِاْسمِ  اقْـرَأْ  ﴿: تعاىل وقال  

 .)٢( ﴾يـَْعَلمْ  ملَْ  َما اِإلْنَسانَ  مَ َعل *  بِالَقَلمِ  َعلمَ  الِذي*  اَألْكَرمُ  َورَبكَ 
نَـْنيِ  َلهُ  َجنَْعل َأملَْ  ﴿: تعاىل وقال     )٣( ﴾النْجَدْينِ  َوَهَديـَْناهُ *  َوَشَفتَـْنيِ  َوِلَسانًا*  َعيـْ

َا يـَْعَلُمونَ  َال  َوالِذينَ  يـَْعَلُمونَ  الِذينَ  َيْسَتِوي َهل ﴿ :تعاىل وقال   رُ  ِإمنأُوُلو يـََتذَك 
 . )٤(﴾األَلَبابِ 
 )٥(﴾َدَرَجاتٍ  الِعلمَ  أُوتُوا َوالِذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الِذينَ  اهللاُ  يـَْرَفعِ  ﴿: تعاىل وقال
 . )٦(﴾ِعلًما زِْدِين  َرب  َوُقل﴿: تعاىل وقال

  :معنى العلم
معرفــــة اهللا وأمســــاءه وصــــفاته : ، وأشــــرف العلــــوم هــــو يءكــــل شــــ  يفيعــــىن املعرفــــة      

                                                           

 . ٤:  4١يات�من�_ سورة�الرحمن��)١

 . ٥:  4١يات�من�_ سورة�العلق��)٢

 . ١٠:  ٨سورة�البلد�من��)٣

 . 4٩ية�_ سورة�الزمر��)٤

 . 4١١ية�_ سورة�ا>جادلة��)٥

 . 4١١٤ية�_ سورة�طه��)٦
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

َولِْلُمـْؤِمِنَني  َفاْعَلْم أَنـُه َال ِإلَـَه ِإال اللـُه َواْسـتَـْغِفْر لِـَذنِبكَ     ����: ل تعاىلوشرعه، قا
 .)١(    				َواْلُمْؤِمَناِت َواللُه يـَْعَلُم ُمتَـَقلَبُكْم َوَمثْـَواُكْم 

  :مقصد العلم

 .ألن أشرف معلوم يف الوجود هو اهللا عز وجل: معرفـــــــة اهللا_  ١
ـــاِدِه اْلُعَلَمـــاُء ِإّن الّلـــَه  ����: تعـــاىل ، لقولـــهيةالخشـــ_   ٢ ـــَه ِمـــْن ِعَب ِإّمنَـــا َخيَْشـــى الّل

تـََعلُمــوا الِعْلــَم فــإّن تعلَمــُه لِلّـــِه : َعــْن ُمعــاٍذ َرِضــَي اهللاُ َعْنـــُه قولــهو . )٢( ���� َعزِيــٌز َغُفــورٌ 
ِجَهــاٌد َوتـَْعِلَيمــُه َمــْن ال يـَْعَلــُم  َخْشــَيًة َوطََلَبــُه ِعَبــاَدٌة وُمَداَرَســَتُه َتْســِبيٌح والَبْحــَث عنــهُ 

َصـــَدَقٌة َوَبْذلَـــُه ألْهلِـــِه قـُْربَـــٌة َوُهـــَو األَنـــِيُس يف الَوْحـــدِة والصـــاِحُب يف اخلَْلـــَوِة والـــّدلِيل 
َُصبـُر على السراِء الضراِء والَوزِيُر ِعنَد اإلِخالء والَقرِيـُب عنـَد الُغرَبـاِء 

على الدين وامل
بيِل اجلَنّـِة يـَْرفَـُع اهللاُ بِـِه أقْـَواًمـا فـيجعُلُهْم يف اخلَـْريِ قَـادًة سـادًة ُهـَداًة يـُْقتَـَدى َوَمناُر َسـ

ـــــم أَِدلـــــًة لِْلَخـــــِري تـُْقتَـَفـــــى آثـــــاُرهْم َوتـُْرَمـــــُق أَْفعـــــاُهلُْم َوتـَْرَغـــــُب املالئكـــــُة يف ُخلـــــِتهْم 
ــُه وبَأجِنَحِتَهــا ْمتَســُحُهْم وَُكــل َرْطــِب ويــابٍس هلـُـْم  ِحيَتــاُن الَبْحــِر َوَهوام َيســتْغفُر َحــىت

ــماُء َوُجنُوُمهــا، ألن الِعْلــَم َحَيــاُة الُقلُــوب ِمــَن الَعَمــى َونُــوُر  َوأَْنعاُمــُه والس َوِســَباع البَـــر
ــــراِر  ــــازَل األَْب ــــُد َمَن ــــْغ بِــــِه الَعْب ُل ــــْعِف يـَبـْ ــــَن الض ــــداِن ِم ــــِم َوقــــوُة األْب األْبَصــــاِر ِمــــِن الظَُل
َرَجاِت الُعَلى َوُمَداَرَسُتُه بالقيام به ُيطاع اهللاُ عز وجل َوِبِه يـُْعَبُد ، َوبِـِه يـَُوحـُد ،  والد
َوِبِه ُميَجُد، َوِبِه يـُتَــَورُع، َوبِـِه تُوَصـُل اَألْرَحـاُم، َوبِـِه يُعـرُف احلَـالُل واحلـراُم، وهـو إمـاٌم 
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 . 4٢٨ية��–سورة�فاطر�) ٢
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 َوُحيَْرُمُه اَألْشِقياءُ  والَعَمُل تابُعُه يـُْلَهُمُه الُسعداءُ 
)١(. 

 .معرفة أوامر اهللا عز وجل ، نعرف احلالل فنمتثله، ونعرف احلرام فنجتنبه_  ٣
  .أن نعبد اهللا علي بصرية، فمن عبد اهللا علي جهل فكأمنا عصاه_ ٤
فــالعلم بــدون عمــل وذكــر هللا جــل جاللــه يولــد الكــرب والــذكر بــدون علــم يولــد _  ٤

 .ضاللةوالاخلرافات والبدع 

إن احلاجــة شــديدة جــدا يف التمســك  ): رحمــه اهللا( ليــاس إيقــول الشــيخ محمــد _ ٥
حقيقـة ، و ولكـن ال بـد مـن فهـم حقيقـة العلـم والـذكر، بالعلم والذكر بالقوة الشديدة 

االنشغال  فلذا، وتأدية الفرائض الدينية هي أعلى درجة الذكر ،الذكر هو عدم الغفلة
تهــاد يف نشــر الــدين أعلــى درجــة الــذكر بشــرط أن يكــون يف نصــرة الــدين واجلــد واالج

 .أوامر اهللا ومواعيده مبراعاةتأديتها 
إن أصـــل الـــذكر وأعـــاله هـــو مراعـــاة أحكـــام اهللا تعـــاىل يف كـــل وقـــت : أيضـــا وقـــال  
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إذا   ال تلهكـم أمـوالكم وال أوالدكـم عـن ذكـر اهللا  : حسـب أحوالـه ، ويف قولـه تعـاىل
وميتثل أوامر اهللا يف جتارته ويف تعامله مع أوالده فهو من كان الرجل يراعي حدود اهللا 

  .الذاكرين اهللا وإن كان مشغوًال يف هذه املعامالت
ــين الشــيخ محمــد يوســف الكانــدهلوي_  ٥ يف رســالته الــيت أرســلها إيل )  رحمــه اهللا( وب

أن يــأيت عنــدنا الشــوق للبحــث عمــا يريــد : املقصــود مــن العلــم: مجاعــة احلــج والعمــرة 
 تعــاىل منــا يف هــذا الوقــت، وبعــد ذلــك القيــام ــذا العمــل مــع التوجــه إيل اهللا فهــو اهللا

 .الذكر
فالــذي يســافر لــتعلم الــدين فهــو يف ســبيل اهللا واملالئكــة تضــع أجنحتهــا لطالــب      

العلم رضا مبا يصنع، ويستغفر له أهل السماوات واألرض، والعامل الواحد أشـد علـي 
 .الشيطان من ألف عابد

فنجتهد علي الناس حىت يكون عندهم الشوق والرغبة للعلم، ونبني هلم فضائل      
العلم، وجنلس بأنفسنا يف حلقات التعليم وجنالس العلمـاء ونبـني أن هـذا كلـه عبـادة، 

 . ونتضرع إىل اهللا تعاىل أن يرزقنا حقيقة العلم
 :فضـــــــــــــــــل العــــــلم


َعــْن ُمعاويــَة      


ــَراً يـَُفقْهــُه يف :"����اَل رســول اِهللا قــ :قــال  َمــْن يُــرِِد اهللاُ بِــِه َخيـْ
ْين ـ متفق عليه"  الد 


 َعْن ابِن َمْسعودِ و      


ال َحَسَد إال يف اثَنتَـْنيِ َرُجٌل :"����قاَل رسول اِهللا  :قال
ْكَمـَة فَـُهـَو آتَاه اهللاُ َماًال فَسلَطُه َعلـى َهَلكتِـِه يف احلَـق وَرُجـٌل آتَـاُه اهللاُ احلِ 

 متفق عليه ـ" يَقِضي ِا َو يـَُعِلمها
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فــو اِهللا  ":قــال لعلــٍي رضــي اهللاُ عنــهُ  ����عــن َســْهل بــِن َســعد َرضــَي اهللاُ عنــُه أن النــيب و      
ٌر َلَك ِمن ُمحِْر النـَعمِ   متفق عليه ـ " َألْن يـَْهِدَي اهللاُ ِبَك َرُجًال َواِحداً َخيـْ

َوَمْن َسَلَك َطرِيْـقـَاً يـَْلَتِمُس :"قال���� َرضَي اهللاُ  عنُه أن َرُسوَل اِهللا  عن أيب ُهريرةَ و     
 رواه مسلم ـ" فْيِه ِعْلَماً َسهَل اهللاُ لُه َطرِْيقاً بِِه إىل اجلَنةِ 

َمن َدَعا إىل ُهَدى كاَن لـَُه :"قال ����عن أيب ُهريرَة َرضَي اهللا ُ عنُه أن َرُسوَل اِهللا و     
ُقُص َذلِـَك ِمـْن أُجــورِِهم َشـيْئاً  َن األْجـِر ِمثـُل ُأُجــورِ ِمـ رواه  " َمـْن تبَعـُه ال يـَــنـْ

 مسلم ـ
إَذا َمـاَت ابـُن آَدَم انَقطَـَع :"����قاَل َرُسـوَل اِهللا  :عن أيب ُهريرَة َرضَي اهللا ُ قالَ و     

َولَــٍد َصــاِلٍح يَــْدُعو  وعَملُــُه إال مــْن ثَــالٍث َصــَدَقٍة َجارِيَــٍة أو ِعْلــٍم يـُْنتَـَفــُع بِــِه أ
 رواه مسلم ـ "َلهُ 

عـُت َرُسـوَل اِهللا  :عـن أيب ُهريـرَة َرضـَي اهللاُ عنـُه قـالَ و      َمـْن َخـرََج يف طَلَـِب :"يـَُقـول ����مسَِ
 ـ رواه الرتمذي" الِعْلِم فهو يف َسِبْيِل اِهللا يـَْرِجعَ 

ــِد  :"لَ قــا ����َعــن أيب أَُماَمــَة رضــَي اهللاُ عنــَه أن رســوَل اِهللا و      َفْضــُل الَعــاملِِ علــى الَعاِب
إن اَهللا وَمالِئَكتَــُه "  :ثــم قــاَل َرُســوُل اِهللا صــلى اُهللا علْيــه وَســلمَ  َكَفْضــِلي علــى أْدنـَـاًكمْ 

ــــَمواِت واألْرِض َحــــىت النْمَلــــَة يف ُحْجرَِهــــا َوَحــــىت احلُــــوَت لَُيَصــــلوَن علــــى  َوَأْهــــُل الس
  .رواه الرتمذي " رَ ُمَعِلِمي الناِس اخلَيْـ 

ْعُت َرُسوَل اِهللا و      َمن َسَلَك َطرِيـَْقاَ  :"يـَُقولُ  ����َعن أيب الدرداِء َرِضَي اهللاُ عنُه قاَل مسَِ
الِئَكَة لََتَضـُع 

َ
أْجِنَحتَـَها يـَْبَتِغي ِفْيِه ِعْلَماً َسهَل اهللاُ لُه َطرِيـَْقاً إىل اجلَنة وإن امل
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اً ِمبا َيْصَنُع َو إن الَعاِملَ لََيْسَتغِفُر لُه َمن يف السمواِت وَمن ِلطَاِلِب الِعْلِم ِرضَ 
ــاِء وَفْضــُل الَعــاملِِ َعلــى الَعابِــِد َكَفضــِل الَقَمـــِر 

َ
يف األرِض َحــىت احلِْيتَــاُن يف امل

ثُـوا ِديْنـاراً على َسائِِر الَكَواِكِب وإن الُعَلماِء َوَرثَُة األنِبْياِء وإن األنِبْيـاَء ْمل يـَُورَ 
ا َورثُوا الِعْلَم َفَمْن َأَخَذُه أَخَذ ِحبٍَظ َواِفرٍ  رواه أبو داود والرتمذي ـ "وال ِدْرَمهَاً َو إمن 

ُهَما ، َعِن النِيب َرضِ اْبِن َعباٍس َعِن و      َرُجـٌل ِمـْن  ����َجـاَء ِإَىل النـِيب : ، قَاَل ����َي اللُه َعنـْ
 ِيبَم َعَلى النـَب بِـِه ، َوقَـاَل لَـهُ ����َأْخَوالِِه يـَُقاُل َلُه قَِبيَصُة ، َفَسلـالَم ، َوَرحَعَلْيـِه الس فـََرد ،  :

" .  ِسنَك ، َوَدق َعْظُمَك ، َواقْـتَـَرَب َأَجلُـكَ قَِبيَصُة ، ِجْئَت ِحَني َكِربَْت يَا " 

ــَك ، يَــا َرُســوَل اللــِه ، َكــِربَْت ِســين ، : َقــاَل  ــا ِكــْدُت َأْن َأِجيَئ ــَك ، َوَم يَــا َرُســوَل اللــِه ، ِجْئُت
تـَُعلُمـــِين َشـــْيًئا  َوَدق َعْظِمـــي ، َواقْـتَــــَرَب َأْجلِـــي ، َوافْـتَـَقـــْرُت ، َوُهْنـــُت َعلَـــى النـــاِس ، َوِجْئتُـــكَ 

نـَْيا َواآلِخـــَرِة ، َوال ُتْكثِـــْر َعلَـــي ؛ فَـــِإين َشـــْيٌخ َكبِـــٌري  بِـــِه ِيف الـــد َوَجـــل ـــُه َعـــزَفُعـــِين الل فـََقـــاَل . يـَنـْ
 َوالـِذي بـََعثَـِين : " فََأَعاَدَهـا َعَلْيـِه ، فـََقـالَ " ؟  َكْيـَف قـُْلـَت يَـا قَِبيَصـةُ : " ����َرُسوُل اللـِه 

َشَجٍر ، َوال َمَدٍر ِإال َبَكـى لَِقْولِـَك ،  بِاحلَْق َما َكاَن َحْوَلَك ِمْن َحَجٍر ، َوال
نـَْيا َواآلِخـَرِة ، َوال : فـََقاَل " .  فـََهاتِ  بِـِه ِيف الـد َوَجـل ـُه َعـزَفعُـِين الل ِجْئُتَك لِتـَُعلَمِين َشـْيًئا يـَنـْ

، َت اْلَفْجـرَ ، َوَصـليْ ، ِإَذا َأْصـَبْحتَ يَـا قَِبيَصـةُ : " َقـاَل .  َكِبريٌ   ُتْكِثْر َعَلي ؛ فَِإين َشْيخٌ 
ـــاللـــِه اْلَعِظـــيِم َوِحبَْمـــِدهِ ُســـْبَحاَن : فـَُقـــْل  ، وَة ِإال بِاللـــِه أَْربـًَعـــا، َوال َحـــْوَل َوال قـُ

 ُه َعزأَْربـًَعا ِلُدنـَْياكَ  يـُْعِطيَك الل ا أَْربـًَعا ِلُدنـَْياَك  ، َوأَْربـًَعا آلِخَرِتكَ َوَجلفََأم ، :
ـــــو  ـــــَن اْجلُُن ـــــاَىف ِم ـــــَرصِ فَِإنـــــَك تـَُع ـــــا ِن ، َواْجلُـــــَذاِم ، َواْلبَـ ـــــا أَْربـًَع ـــــاِلِج ، َوأَم ، َواْلَف

اللُهــم اْهــِدِين ِمــْن ِعْنــِدَك ، َوأَفِــْض َعلَــي ِمــْن َفْضــِلَك ، : فـَُقــِل : آلِخَرتِــَك 
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َفَجَعـَل يـَْعِقـُدُهن ، فـََقـاَل  " .ِتَك ، َوأَْنزِْل َعلَـي ِمـْن بـَرََكاتِـَك َواْنُشْر َعَلي ِمْن َرمحَْ 

أََما ِإنُه ِإْن َوىفِ ِن يـَْوَم اْلِقَياَمِة ، : " فـََقاَل . َما َأَشد َما َعَقَد َعَلْيِهن َخاُلَك : َرُجٌل 
ملَْ يَْأِت بَابًا ِمْن أَبـَْواِب اْجلَنِة ِإال َوَجَدُه ملَْ يََدْعُهن َرْغَبًة َعنـُْهن َوال ِنْسَيانًا ، 

 .)١(     َمْفُتوًحا


 وعن صفوان بن عسال املرادي    


وهو يف املسجد متكئ على  ���� أتيت النيب: قال 
مرحبًا بطالب  ":يا رسول اهللا إين جئت اطلب العلم، فقال : برد أمحر، فقلت له 

ة بأجنحتها، مث يركب بعضهم بعضاً العلم، إن طالب العلم حتفه املالئك
 .)٢(.  "حىت يبلغوا السماء الدنيا من حمبتهم ملا يطلب

أَخـَذ َعلـي بِيَـدي، : عـن ُكَميـل بـن زيـاد النَخعِـي قـال:أخـرج أبـو نعـيم ىف احلليـةو      
ـا َأْصـَحرنَا، َجلَـَس، َمث تـَـنَـفَس، )٣(فَأْخَرَجِين إىل نَاِحيـِة اجلُبـان يـا ُكَميـَل  : مث قـالَ ، فـََلم

ُرهـا أْوعاهـا، اْحَفـْظ مـا أقـوُل لَـكَ   : النـاُس َثالثَـةٌ : بـَن زيـاٍد الُقلُـوُب أوعيـٌة ؛ َفَخيـْ

                                                           

١ (i´بــن�الســsمــام�أحمــدعمــل�اليــوم�والليلــة�xهللا�عنــه�،�قــال�:،�ورواه��iعــن�قبيصــة�بــن�ا>خــارق�ر�ــ� :

�ماجـاء�بـك�؟�قلـت� يـا: فقـال� : أتيـُت�رسـول�هللا�صـdى�هللا�عليـه�وسـلم
ُ
بيصـة

َ
�i،�ورّق�ع: ق ّ́ ظمـ�iكُ¡ـ~ت�سـ

ــــم´�iمــــا
ّ
قبيصـــة،�مــــا�مـــررَت�بحجــــٍر�و�sشـــجر�و�sمــــدر�إ�s يـــا: ( ينفُعــــ´�iهللا�تعــــاVى�بـــه�،فقــــال� فأتيُتـــك�لتعل

�إذا�صــليت�الفجــر�فقــل
ُ
عــا�ى�مــن�العمــ��،� : اســتغفر�لــَك�،�ياقبيصــة

ُ
ُســبحان�هللا�العظــيم�وبحمــده�،�ت

�قـل� والُجذام�،�والفلج�،�يا
ُ
ـي�أسـألك�ممـا�عنـدك: قبيصـة

ّ
فْض�عdـّي�مـن�فضـلك�،�وانشـر�عdـّي�فـأ اللهـّم�إن

 . رحمتك�،�وأنِزل�عdّي�من�بركاتك

والط¡~انــي�بإســناد�جيــد�واللفــظ�لــه�،�وابـن�حبــان��ــي�صــحيحه،�والحــاكم�وقــال�صــحيح��أخرجـه�أحمــد) ٢

 ). ٣/٢٢٦حياة�الصحابة( xسناد

 .أى�ا>قابر� )٣
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 ناِعٍق، َمييلوَن َمع ُكل ٌم َعلى َسبيِل َجنَاٍة، وَمهٌَج َرعاٌع، أْتباُع كلوُمتَـَعل ،اِينَفعاِملٌ رَب
 .الَعلِم ومل يَلَجأوا إىل رُكٍن َوثِـيقٍ رِيٍح، َمل َيْسَتِضيئوا بُِنور 

الِعلـــُم َخـــٌري مـــن املـــاِل، الِعْلـــُم َحيُْرُســـَك وأْنـــَت َحتـــُرُس املـــاَل، العلـــُم يـَزُكـــو علـــى     
ُقُصــُه النـَفَقــُة، العلــُم َحــاِكٌم، واملــال َحمُكــوُم َعَلْيــه، وَصــنيَعُة املــاِل  الَعَمــِل، واملــال تـَنـْ

 .بُة العامل ِدْيٌن يُداُن اوحمََ  تـَُزوُل ِبَزَوالِِه،

العلــُم ُيْكِســُب العــاِملَ الطاعــَة يف َحياتـِـه، ومجيــَل اُألْحُدوثَــِة بَعــَد َمْوتـِـِه، وَصــنيعُة     
 املال َتزوُل ِبَزَوالِِه،

ْهُر، َأْعَيـــام      ـــاٌء، والعلمـــاُء بَـــاُقوَن َمـــا بَِقـــي الـــد َمـــاَت ُخـــزاُن اَألمـــواِل َوهـــُم َأْحَي
 ُقوَدٌة، َوأَْمثَاُهلُم يف الُقُلوِب َموُجوَدٌة،َمفْ 

بَلى، أَصْبُتُه  ! َها إن َهُهنا ـ وأشار بيده إىل َصْدرِِه ـ ِعْلماً لو َأَصْبُت َله َمحَلةً      
نيا، َيْسَتْظِهُر ِحبَُجِج اِهللا َعَلى ِكَتابِـهِ  ين للدَلِقناً َغَري َمأُموٍن عليه، َيْستَـْعِمُل آَلَة الد ،

، ال َبِصريََة َلُه يف ِإْحَيائِِه، يـَْقتَـِدُح الشـك  وبِِنَعِمِه َعَلى ِعَباِدِه، أَو ُمنَقاداً َألْهِل اَحلق
َهٍة، ال َذا، وال َذاك  .يف قَلِبِه بَِأوِل َعاِرٍض ِمْن ُشبـْ

ـــــَهواِت، أو َفُمْغـــــًرى ِجبَ        ِة، َســـــِلُس الِقيـــــاِد للش ـــــذْمـــــع األْمـــــواِل، أَو َمنُهـــــوٌم بالل
يِن، أَقْـَرُب َشبَـًها ِِما األَنَعاُم الساِئمُة، َكذلِك َميوُت  واالدَخاِر، لَْيسا ِمن ُدَعاِة الد

 العلِم مبوِت َحاِمِليِه،

     ُهمـِه  ي،بـَلَ  ! اللـٍة، ِلَكـي ال تـَْبطُـَل ُحَجـُج الل َلن ْختُلَو اَألرُض ِمن قَاِئٍم ِهللا ُحبج
 ـــُه َعـــْن َوبـَيـِـــْم يَـــْدَفُع اللِ ،ـــِه قَـــْدرًاـــوَن َعـــَدًدا، اْألَْعَظُمـــوَن ِعْنـــَد اللَناتُـــُه، أُولَِئـــَك اْألَقـَل

َهَجـــَم ـــم  ُحَجِجـــِه، َحـــىت يـَُؤدوَهـــا ِإَىل ُنظَـــرَائِِهْم، َويـَْزَرُعوَهـــا ِيف قـُُلـــوِب َأْشـــَباِهِهْم،
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َقِة اَألْمر، فَاْسَتال َرفُـوَن، َوأَِنُسـوا مبـا اْسـَتوَحَش العلُم َعَلى َحِقيـْ ُتـْ
نُوا َما اْسَتوَعَر ِمنـه امل

ـــَك  َحـــل اَألْعَلـــى، أُولَِئ
ـــَداٍن أَْرَواُحَهـــا ُمَعلَقـــٌة بامل منـــه اجلَـــاِهُلوَن، َوَصـــاَحُبوا الـــدنيا بِأَْب

َوَأْسـتَـْغِفُر  ُرؤيَـِتِهم، َهـاْه َهـاْه َشـوقاً إىل ،)١(ُخَلَفاُء اللِه ِيف بِـَالِدِه، َوُدَعاتُـُه ِإَىل ِدينِـهِ 
 ..)٢(اَهللا يل َوَلَك، ِإَذا ِشئَت فـَُقمْ 

 .العمل به وتعليمه ونشره :عالمة العلم
 :مجاهدة ابن عباس في طلب العلم

ــا قُــِبَض َرُســوُل اللــِه : َعــِن ابــِن َعبــاٍس َرِضــَي اللــُه َعْنــُه قَــاَل      َلم����  ، َوأَنَــا َشــاب
 ����يَــــا فُــــَالُن َهلُــــم فـَْلَنْســــَأْل َأْصــــَحاَب َرُســــوِل اللــــِه : َن اْألَْنَصــــاِر قـُْلــــُت ِلَشــــاب ِمــــ

ُهْم ؛ فَــِإنـُهْم َكِثــٌري ، قَــاَل  اْلَعَجــُب لَــَك يَــا ابْــَن َعبــاٍس أَتـَــَرى َأن النــاَس : َوْلَنــتَـَعلْم ِمــنـْ
: قَــــاَل ،  ؟ ����َرُســــوِل اللــــِه  َحيْتَــــاُجوَن إِلَْيــــَك َوِيف اْألَْرِض ِمــــْن تـَــــَرى ِمــــْن َأْصــــَحابِ 

فَـــِإْن ُكْنـــُت  ����فـَتَـرَْكـــُت َذلِـــَك َوأَقْـبَـْلـــُت َعلَـــى اْلَمْســـأََلِة َوتـََتبـــِع َأْصـــَحاِب َرُســـوِل اللـــِه 
َعـُه ِمـْن َرُسـوِل اللـِه  ُلُغِين أَنُه مسَِ فََأِجـُدُه قَـاِئًال فَأَتـََوسـُد  ����َآلِيت الرُجَل ِيف احلَِْديِث يـَبـْ

ـ َحىت َخيْـرَُج ، فَـِإَذا ) ِمَن التـرَاِب ( ُتْسِفي الريُح َعَلى َوْجِهي ـ ) ٣(َداِئي َعَلى بَاِبهِ رِ 
َحِديٌث بـََلَغِين أَنـَك ُحتَـدُث : ؟ فَأَُقولُ  َما َلكَ ����يَا اْبَن َعم َرُسوِل اللِه : َخرََج قَاَل 

                                                           

لaختصـاص�،�������وإضـاف°�م�إVـى�هللا��الـدعاة�جمـع�داٍع�كقـاٍض�وراٍم�ورمـاةٍ ) : دعاته�إVى�دينـه�( قوله� )١

أى�الــدعاة�ا>خصوصــون�بــه�الــذين�يــدعون�إVــى�دينــه�ومعرفتــه�و�محبتــه�وهــؤsء�هــم�خــواص�خلــق��هللا�

�
ً
 . وأفضلهم�عند�هللا�م�Îلة�وأعaهم�قدرا

�( :وقوله   
ً
 ). sبن�القيم��–مفتاح�دار�السعادة�. ( إشارة�إVى�أ¼�م�أهل�الغربة�) �قلون�عددا

جــامع�«و) ١/٤٩(» الفقيــه�وا>تفقــه«والخطيــب��ـي�) ١/٧٩(» الحليــة«َرج�هــذه�الَوصــّية�أبــو�نعـيم��ــي�أْخـ) ٢

 ).٩/٤٧(» البداية�وال�²اية«و�) ٢/١١٢(» بيان�العلم

 . نام�وقت�الظهg~ةأأي�) ٣
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فـََهـال بـََعثْـَت ِإَيل : فـَيَـُقـوُل : َأْمسََعُه ِمْنَك ، قَـاَل  فََأْحَبْبُت َأنْ  ����ِبِه َعْن َرُسوِل اللِه 
أَنَــا َأَحــق َأْن آتَِيــَك َفَكــاَن َذلِــَك الرُجــُل بـَْعــَد َذلِــَك يـَــرَاِين َوقَــْد : َحــىت آتَِيــَك، فَــأَُقولُ 

 ).١(َأْعَقَل ِمين   ُكْنتَ   َواْحَتاَج ِإَيل الناُس فـَيَـُقولُ  ����َذَهَب َأْصَحاُب َرُسوِل اللِه 
النــــــاس  حـــىت رآين وقــــد اجتمـــع األنصــــــاري ل فعـــاش هــــذا الرجـــ: ويف بعـــض الروايــــات    

 . هــذا الفىت كان أعقل مّين :حويل يسألوين فيقول
وخالتــه ميمونـه رضــي ����صــغره وهـو يف بيــت رسـول اهللا  ذرضـي اهللا عنــه منـ وكـان    

اهللا ينظر إىل  يتوضأ وعبد����ءه والرسول اهللا عنها زوج رسول اهللا ويضع للرسول وضو 
وضــوءه مث يف عهــد أيب بكــر ينظــر إىل وضــوءه ويف عهــد عمــر أيضــاً ينظــر إىل وضــوء 

مخســة وعشــرون ســنه وهــو ينظــر إىل ، عمــر ويف زمــن عثمــان فكــان ينظــر إىل وضــوءه 
ابـن عمـي علمـين وضـوء رسـول  ولكن مع هذا يقول لعلي رضي اهللا عنه يـا ،الوضوء 

 . ����اهللا 
ونســأل اهللا أن ، لم فلــذا واجــب أن نــتعلم يف كــل وقــتفكيــف حرصــه علــى الــتع    

يعلمنا فاملعلم احلقيقي هو اهللا سبحانه وتعاىل وأن اهللا سبحانه جعل األسباب ليتعلم 
اإلنسان فنحن خنرج لنتعلم اجلهد واألعمال والعبادات ونتوجه إىل اهللا فاهللا هو املعلم 

 .سبحانه وتعاىل
 .تعلمننوي أن نكل يوم   دأو جد ماءقد نانيتنا دائماً نية التعلم سواء ك فتكون    

                                                           

ه�رجال)  ٢٧٧/  ٩( وقال�الهيثم�i)  ١٠٩٥٢/  ١٠( والط¡~اني�)  ١٠٦/  ١( أخرجه�الحاكم��ي�ا>ستدرك�) ١

/  ٤( وابــن�ســعد��ــي�الطبقــات�)  ٨٥/  ١( ال¡ــ~��ــي�جــامع�بيــان�العلــم� رجــال�الصــحيح�،�وأخرجــه�ابــن�عبــد

١٨٢ .( 
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 :مصادر العلم الشرعي
 ).القرآن الكرمي ( الكتاب   )١
صـــحيح البخـــاري، صـــحيح مســـلم ، ســـنن أيب داود ، ســـنن الرتمـــذي، ( الُســـنة  )٢

ســنن ابــن ماجــة، ســنن النســائي، صــحيح ابــن حبــان ، مصــنف عبــد الــرازق، مصــنف 
 . إخل....، مستدرك احلاكم ابن أيب شيبة

 .إمجاع الصحابة رضي اهللا عنهم  )٣
 :أنواع العلم

 .علم املعرفة باهللا  )١
أحـــوال القـــرب ، أحـــوال احلشـــر ، امليـــزان ، الصـــراط، تطـــاير ( العلـــم بـــاليوم اآلخـــر  )٢

 ).الصحف، احلوض ، الشفاعة، اجلنة ، النار 
الفضــائل مثــل  ونتعلمــه بــاجللوس يف جمــالس الفضــائل، مــن كتــب: علــم الفضــائل )٣

 .  رياض الصاحلني والرتغيب والرتهيب
نتعلمــه مــن العلمــاء، وإذا ): علــم األمــر والنهــي ( احلــالل واحلــرام : علــم املســائل  )٤

 .ُسئلنا حنيل السائل علي العلماء
يخُ  من أقوال )٥ Bفي العلم)  َرِحَمُه  ُ ( محمد عمر البالمبوري الش:  

 يفالفتوى بل حنول السائل إىل أهـل العلـم  يفل ال نتدخ  أحبابنا الكرام –وحنن     
 الضـروريللعلماء فقـط ، ومـع ذلـك فمـن  فهياملسائل اخلالفية  يفبلده ، وال نتكلم 

ســـبيل اهللا تـََعـــاَىل، ونصـــحح القـــرآن  يفأن ننبـــه علـــى حتصـــيل العلـــم وطلبـــه للخـــارجني 
حاديـــــث األ يف���� النـــــيب  ثبتـــــت عـــــن الـــــيتعلـــــى علمـــــاء القـــــراءات، ونلتـــــزم باألذكـــــار 

 .نفس أوقاا يف����  النيبإليها، ونفعلها بنفس كيفية  الناس الصحيحة، وندعو
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يخُ و Bَرِحَمُه  ُ  (َقالَ الش:(    
شــغل ، كمــا أن علــم  أي يفواجــب اإلنســان أن يــتعلم األحكــام قبــل أن يعمــل     

 ألمـــر اهللا االمتثـــالاألحكـــام فـــرض عليـــه قبـــل أن يشـــتغل، فاإلميـــان فـــرض عليـــه قبـــل 
  .، ألن اإلنسان إذا كان يقينه ضعيفا فهو ال ميتثل لألحكام  تـََعاَىل 

يخُ  Bَرِحَمُه  ُ  ( وَقالَ الش:(  
 : البد أن نعلم أن ثالثة أشياء مهمة مقدمة على األهل وعلى الشغل

 .العبادة ؛ على أية حال وىف أية وقت : األول 

  .يءشكل   يفعلم احلالل واحلرام؛ قبل الشغل : الثاني

 .به ميتثل أمر اهللا الذيتعلم وتقوية اإلميان : الثالث
يُخ و Bَرِحَمُه  ُ (َقالَ الش:(  

شـــغل ، كمـــا أن علـــم  أي يفواجـــب اإلنســـان أن يـــتعلم األحكـــام قبـــل أن يعمـــل    
ألمـــر اهللا  االمتثـــالاألحكـــام فـــرض عليـــه قبـــل أن يشـــتغل ، فاإلميـــان فـــرض عليـــه قبـــل 

 .ذا كان يقينه ضعيفا فهو ال ميتثل لألحكام تـََعاَىل، ألن اإلنسان إ
يُخ  Bبد أن نعلم أن ث,ثة أشياء مھمة ): َرِحَمُه  ُ ( وَقالَ الشF:  

 .العبادة ؛ على أية حال وىف أية وقت:  ا�ول
 .شيءكل   يفعلم احلالل واحلرام ؛ قبل الشغل :  الثانى
 . به ميتثل أمر اهللا الذيتعلم وتقوية اإلميان :  الثالث

يخُ   Bجيتىب من يشاء ويهدى إليه من ينيب ، فعلينا   اهللا تـََعاَىل  : ) َرِحَمُه  ُ  (:وَقالَ الش
 .أن نتعلم طريق الدعوة ألننا نسافر ىف العامل  

يُخ  Bجـاء الـزواج نـتعلم مـاشـيءقبل كل ����   النيبنتعلم طريق  :) َرِحَمُه  ُ (وَقالَ الش ، 
 .اء املال نتعلم كيفية استعماله ؟؟ إذا ج����   النيبسنة  هي
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  : وفرضية العلم على ثالثة أقسام) َرِحَمُه  ُ  :(َقالَ الشBيخُ و

وصـيام  فرض عني على مجيع األمة ، وهو معرفة الفرائض مـن صـلوات:  القسم ا�ول
 . وحج

علـم الزكـاة علـى األغنيـاء : فرض عني على بعض طبقـات األمـة ، مثـل: القسم الثانى
بلغ عندهم النصاب ، وكذلك التجارة ومعرفة علم البيوع ، وأحكـام احلـج ملـن  الذين

 . أراد احلج ، إىل غري ذلك

فرض كفاية إذا قام به أفراد األمة سقط عن الباقني، مثل صالة اجلنازة : القسم الثالث
لسد فرض   وجتهيز وحفر القبور، فإذا مات شخص واحد أقل القليل أربعة أشخاص

إذا كثرت حاالت املـوت، فهـل يكفـى أربعـة أشـخاص لسـد فـرض الكفايـة الكفاية، و 
 . ؟ وإذا مل حتصل فاألمة كلها آمثة

 :كيفية الحصول علي العلم الشرعي
جنــــالس العلمــــاء الربــــانيني ونــــتعلم مــــنهم العلــــم ونــــرتىب علــــي أيــــديهم، ونــــوقرهم  )١

ــــيُخ وحنــــرتمهم،  االحــــرتاميكــــون عــــدنا  ):َرِمحَــــُه اهللاُ (حممــــد عمــــر البــــاملبوري قَــــاَل الش 
حنـن ذهبنـا  :ألساتذتنا ىف ديارنا، إذا رجعتم أنتم العرب فقولوا للعلماء العرب عنـدكم

للهنــد والباكســتان، وهنــاك حيرتمــونكم جــدا، بســببكم أنــتم العــرب وبســبب أجــدادكم 
جلســوا ىف حلقــات التعلــيم واذكــروا آداب الســفر، واحكــوا او  ،اهللا مــن علينــا باإلســالم

علـى  أحوال بالدنا والدعوة والتشكيالت الطويلـة، وكيـف فـتح اهللا تـََعـاَىل  للعلماء عن
 .هنا بكم ؟ وباللني واحملبة واإلخالص ىف احملبة اهللا يؤلف بينكم وبينهم الناس
 .ندعو الناس إيل تعلم علم الدين )٢
 .نسأل اهللا أن يعلمنا ويفهمنا العلم النافع )٣
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 :قسمينإلى ينقسم في الخروج في سبيل اهللا التعلم و 

 : : : : عملي عملي عملي عملي تعليم تعليم تعليم تعليم  ))))١١١١

عمـال الـدين وهـذا أا مـن وغريمهـ والسـنن واآلداب  والصـالة كالوضـوء : باملذاكرة    
مــن حــديث  :، ففــي الوضــوءصــحابه رضــي اهللا عــنهمأيف تعلــيم  ����هــو هــدي النــيب 

ــُه َدَعــا ِبوَ  ــاَن َرِضــَي اللــُه َعْن ُعْثَمــاَن ْبــَن َعف ــَأ فـََغَســَل  ُمحْــَراَن َمــْوَىل ُعْثَمــاَن َأن ُضــوٍء فـَتَـَوض
ــِه ثَــَالَث َمــراٍت ُمث َمْضــَمَض َواْســتَـْنثـََر ُمث َغَســَل َوْجَهــُه ثَــَالَث َمــراٍت ُمث َغَســَل يَــَدُه  َكفْي
ُمث اْلُيْمـــَىن ِإَىل اْلِمْرفَـــِق ثَـــَالَث َمـــراٍت ُمث َغَســـَل يَـــَدُه اْلُيْســـَرى ِمثْـــَل َذلِـــَك ُمث َمَســـَح رَْأَســـُه 

َغَسَل رِْجَلُه اْلُيْمَىن ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ َثَالَث َمراٍت ُمث َغَسَل اْلُيْسَرى ِمْثَل َذِلَك ُمث قَاَل رَأَْيُت 
ـــاَل َرُســـوُل اللـــِه  ����َرُســـوَل اللـــِه  ـــَو ُوُضـــوِئي َهـــَذا ُمث َق ـــْن تـََوضـــَأ َحنْـــَو  :"����تـََوضـــَأ َحنْ َم

َم ِمْن َذنِْبهِ ُوُضوِئي َهَذا ُمث قَ  ُث ِفيِهَما نـَْفَسُه ُغِفَر َلُه َما تـََقد اَم فـَرََكَع رَْكَعتَـْنيِ َال ُحيَد 

 ).١(رواه مسلم  "
 :عــــــن أيب قالبــــــة، عــــــن أيب ســــــليمان مالــــــك بــــــن احلــــــويرث قــــــال :ويف الصــــــالة     

هلنا، ، وحنن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا اشتقنا أ����أتينا النيب 
ارجعـــــوا إىل " :وســـــألنا عمـــــن تركنـــــا يف أهلنـــــا، فأخربنـــــاه، وكـــــان رقيقـــــاً رحيمـــــاً، فقـــــال

أهلــيكم، فعلمــوهم ومــروهم، وصــلوا كمــا رأيتمــوين أصــلي، وإذا حضــرت الصــالة، 
 .رواه البخاري."فليؤذن لكم أحدكم، مث ليؤمكم أكربكم

َرَمى اجلَْْمـَرَة يـَـْوَم النْحـِر َعلَـى رَاِحَلتِـِه ،  ����، َأّن َرُسوَل اللِه َجاِبٍر ْن ع :وفي الحج     
ـِيت َهـِذهِ ، ُخُذوا َمَناِسَكُكْم لتأ " : َوقَالَ  بـَْعـَد َحج ي ال َأُحجال أَْدرِي َلَعل َفِإين   

                                                           

 ).٣٣١( الطهارة��صحيح�مسلم�ـ�باب) ١
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.رواه مسلم
 )١(. 

 ):):):):وينقسم قسمنيوينقسم قسمنيوينقسم قسمنيوينقسم قسمني    ((((نظرينظرينظرينظري ))))٢٢٢٢

هـل أاجلماعة اخلارجة تقيمها كـل يـوم مـع مـن حيضـر مـن : حلقة التعليم: تعليم جماعي
 .تقل مدا عن ساعتني و احلي اخلارجني فيه والأاملسجد 

 .وكذلك حلقة تعليم يومية يف البيت
 .وكذلك حلقة تعليم أسبوعية للنساء

كـتعلم   عمـال مجاعيـةأفـراغ الـذي لـيس فيـه وهـذا يكـون يف وقـت ال:  انفـرادي  تعلـيم
 .و اللغة وغريها بني شخص وآخرأو األحكام أ  من األذكار املسنونة شئو أالقراءة 

 .ألن من مقاصد اخلروج التشويق لطلب العلم، وهذا هو األهم : في المقامو  
 : العلم نوعان

 .رة واملذاكرةحتصيله باالجتهاد واملثاب أي يكون :كـــســــــبــــي :األول 

والعلـوم  ،هو العلم الدنيوي والديين وهي العلوم اليت نتعلمهـا مـن احليـاة: العلم الكسبي
َوَمــا  ����:لقولــة تعــاىل، وهــي مازالــت تكتشــف إىل اليــوم الــيت توصــل هلــا العلــم احلــديث
 .)٢(  				أُوتِيُتم من اْلِعْلِم ِإال َقِليالً 

ـــــل ـــــديني فهـــــو كام ـــــم ال ـــــدةال يوجـــــد جمـــــ: إمـــــا العل ـــــة جدي  ال الكتشـــــاف أمـــــور ديني
 )اليوم أكملت لكم دينكم و رضيت لكم اإلسالم دينا : (لقولة تعاىل

اهللا  هـو هبــة مـن اهللا لعبـادة املتقـني فطريقـه ال يكـون إال بتـقـــوى:  العلـم الـوهبي:الثـاني

                                                           

 .٢/٨٠٥باب�رمي�الجمار�_ كتاب�ا>ناسك�_ مشكاة�ا>صابيح�) ١

 .4٨٥ية_ سورة�xسراء�) ٢
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ويطلـق ، )١(  				اللّـَه َويـَُعلُمُكـُم اللّـهُ  َواتـُقـواْ ����   :قولـة تعـاىلل ،والـعــمل الصالــح فقـط

 .)٢(  				    َوَعلْمَناُه ِمن لُدنا ِعْلًما    ���� :لقولة تعاىل) العلم الّلُدني(  على العلم

 :وثمارها حقيقة العلوم اإللهية
HHيُخ محمHHد عمHHر البHHالمبوري      Bالَ الشHHُه  ُ ( َقHHىف كــل زمــان كــان اهللا  ): َرِحَم
علــى أهــل العلــوم املاديــة اإلنســانية ،   جيعــل النصــرة والعلــو ألهــل العلــوم اإلهليــة  تـََعــاَىل 

،  املــاديعلــى فرعــون صــاحب العلــم  اإلهلــيكمــا نصــر موســى عليــه الســالم بــالعلم 
َصلى اهللاُ َعَليـِه   وكما نصر إبراهيم عليه السالم على النمرود ، ونصر أصحاب حممد

ع إمياننـا نية ، ولكـن اليـوم مـاَوَسلَم على كسـرى وقيصـر أصـحاب العلـوم املاديـة اإلنسـ
بعلومنــا اإلهليــة إال أننــا مهزومــون أمــام أهـــل العلــوم املاديــة اإلنســانية ، مــع أن القـــرآن 

كان عند أسالفنا ، مل ينقص منه حرف ومل   الذيبني أيدينا هو نفس الكتاب  الذي
يــزد فيــه حــرف ، وربنــا ورــم واحــد ، ونبينــا ونبــيهم واحــد ، وقبلتنــا وقبلــتهم واحــدة ، 

الذلــة ؟  يفالعــزة وحنــن  يفنوا منصــورين وحنــن مهزومــون ؟ وملــاذا كــانوا ولكــن ملــاذا كــا
ذلك أم كان عندهم حقيقة العلوم اإلهلية ، وحنـن عنـدنا اللفـظ والصـورة  يفالسبب 

وهـم كـان عنـدهم   كـان عنـدهم حقيقـة العلـوم املاديـة   زمـام يففقـط ، وأهـل املـادة 
 الـــيتللحقيقـــة   قـــة كانـــت نصـــرة اهللا تـََعـــاَىل حقيقـــة العلـــوم اإلهليـــة ، فاحلقيقـــة مـــع احلقي

ارتضــى لعبــاده ، وحنــن اليــوم نقــف بلفــظ العلــوم وصــورا أمــام حقيقــة العلــوم املاديــة ، 
اهللاُ  رضـــيفأســـالفنا الصـــحابة .  فاحلقيقـــة دائمـــا تغلـــب الصـــورة! فمـــن ينتصـــر إذن ؟
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،   احلقيقــيلفــأر ، وأهــل العلــوم املاديــة كــانوا مثــل ا احلقيقــيَعــنُهم كــانوا مثــل األســد 
؟ إذن لـيس هنـاك مقارنـة بـني األسـد  احلقيقـيأمـام األسـد  احلقيقـيفماذا يفعل الفأر 

، فالفـأر احلقيقـيولكننا حنن اليوم مثـل األسـد مصـورا علـى الـورق أمـام الفـأر ! والفأر 
 .هذه احلالة خيرق صورة األسد ، ولو كان شكله ىف الصورة مهيبا   يف

 :والدعوةوجوب الجمع بين العلم 
 : قسمني على العلم طلب
  .ومسلمة مسلم كل  على عني فرض) ١
 القضاء كعلم الباقني؛ عن اإلمث سقط يكفي َمن به قام إذا كفاية وفرض) ٢

 نبيه ومعرفة - وتعاىل سبحانه - اهللا معرفة به حتصل الذي هو العني ففرض واإلفتاء،
 ومل يلد مل صمد، فرد أحد، واحد أنهب اهللا فمعرفة باألدلة، اإلسالم دين ومعرفة ����

 يرانا - تعاىل - وأنه سواه، رب وال غريه، إله ال وأنه أحد، كفًوا له يكن ومل يولد،
 ويعاقب الطائعني يثيب وأنه وانا، أمرنا وأنه وعالنيتنا، سرنا ويعلم ويسمعنا،
 واجتناب أمره متثالبا وطاعته، ورجاءه وخوفه، حمبته يتضمن باهللا واإلميان العاصني،

 .يه
 ويـُتبع، يُطاع بل يُكذب، ال ورسول يُعَبد، ال عبدٌ  بأنه����  حممد نبيه ومعرفة    
 .والرسالة بالعبودية اهللا شرفه
 أن علينا وجيب يه، واجتناب أمره وامتثال وتصديقه، حمبته علينا جيب وأنه    
 فنمتثلها أوامر من فيه ما ونعرف نة،والس القرآن من باألدلة اإلسالم دين نعرف
 واعتقاًدا وعمًال  علًما اخلمسة اإلسالم بأركان القيام ذلك مقدمة ويف فنجتنبها، ونواهٍ 

 اآلخر، واليوم ورسله، وكتبه، ومالئكته، باهللا، اإلميان: الستة اإلميان وأصول ودعوة،
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 مل فإن تراه، كأنك هللا تعبد أن: وهو اإلحسان؛ ومعرفة وشره، خريه بالقدر واإلميان
 وجب - باألدلة اإلسالم دين وعرفنا ونبينا ربنا أوًال  عرفنا فإذا يراك، فإنه تراه تكن
 أن علينا جيب ورابًعا اهللا، إىل الدعوة علينا جيب وثالثًا العلم، ذا العمل علينا ثانًيا
 ُخْسرٍ  َلِفي ِإلْنَسانَ ا ِإن *  َوالَعْصرِ ﴿: تعاىل قال كما ذلك؛ يف يصيبنا ما على نصرب
 * ِذينَ  ِإالاِحلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَوتـََواَصْوا الص  ْربِ  َوتـََواَصْوا بِاَحلقفأقسم ،.)١(﴾ بِالص 
 صفات؛ بأربع اتصف َمن إال خاسر إنسان كل  أن الكرمية السورة هذه يف اهللا
ثِمر الصادق اإلميان: وهي

ُ
واِفق هللا اخلالص وهو الصاحل للعمل امل

ُ
 مث نبيه، لسنة امل

 ورسوله، عنه ى عما واالنتهاء ورسوله، به اهللا أمر مبا: أي باحلق؛ التواصي
 اهللا، أقدار على والصرب اهللا، حرم عما والصرب اهللا، طاعة على بالصرب والتواصي
 على دلت املعاين، كثرية األلفاظ قليلة العصر سورة العظيمة السورة هذه فدلت
 ودلت فيه، األذى على والصرب إليه، والدعوة به، والعمل النافع، العلم تعلم وجوب
 هذه فقد َمن وأن ذلك، على والصرب املنكر عن والنهي باملعروف األمر وجوب على

 ربح على دلت كما خسر فقد بعضها فقد أو السورة تضمنتها اليت األربعة العناصر
 الناس فكر لو: - اهللا رمحه - الشافعي اإلمام فيها قال وهلذا ا، اتصف َمن وفوز
 .لكَفتـُْهم فيها
 القيم ابن اإلمام قال كما مراتب أربع وأنه النفس، جهاد وجوب على ودلت     
 ": العباد خري هدي يف املعاد زاد" يف - اهللا رمحه -
 ومعادها معاشها يف هلا حصال ال الذي احلق، ودين اهلدى تعلم على جهادها -١
 .الدارين يف شقيت علمه فاا ومىت به، إال
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 مل إن عمل بدون العلم فمجرد وإال علمه، بعد به العمل على جياهدها أن -٢
 عليهم، اهللا فغضب بعلمهم يعملوا ومل علماء اليهود فإن ينفعها، مل يضرها

 سؤال الفاحتة دعاء يف الن ُشرِع وهلذا وضالل؛ جهل على اهللا يعبدون والنصارى
 عليهم املغضوب والنصارى اليهود طريق ربنا جينبنا وأن املستقيم، الصراط إىل اهلداية

 .والضالني
 إىل الدعوة على جهادها العصر سورة عليه دلت الذي النفس جهاد من الثالث -٣
 َعَلى تـََعاَونُواوَ ﴿: - تعاىل - قال وكما ،﴾بِاَحلق  َوتـََواَصْوا﴿: - تعاىل - بقوله اهللا
 ْقَوى الِربَهِذهِ  ُقل﴿: - تعاىل  قال وكما ، )١(﴾َوالُعْدَوانِ  اِإلمثِْ  َعَلى تـََعاَونُوا َوَال  َوالتـ 

 طريقة هي اهللا إىل فالدعوة ، .)٢(﴾اتـبَـَعِين  َوَمنِ  أَنَا َبِصريَةٍ  َعَلى اهللاِ  ِإَىل  أَْدُعو َسِبيِلي
 أن املتعلم فواجب القيامة، يوم إىل وأتباعهم اشدينالر  اخللفاء طريقة وهي ���� النيب
 الناس؛ يف علَمه ينشر أن العامل وواجب اجلاهلني، زمرة من وغريه نفسه لينقذ يتعلم
: تعاىل  قال الكتمان؛ يف يقع ولئال  والوِْزر، اإلمث من وَيْسَلم األجر، بعظم ليفوز
  .)٣(﴾َتْكُتُمونَهُ  َوَال  لِلناسِ  لَُتبَـيـنُـنهُ  الِكَتابَ  واأُوتُ  الِذينَ  ِميثَاقَ  اهللاُ  َأَخذَ  َوِإذْ ﴿

 مسع امرأً  اهللا نضر" : ���� فقال بلغ ِلَمن ودعا ،)٤(" آية ولو عين  بلغوا" :���� وقال    
" : أيًضا وقال ،)٥("  سامع من أَْوَعى مبلغ فُرب  مسعها، كما فأداها فوعاها مقاليت
 أجورهم من ذلك ينقص ال تبعه َمن أجور مثل األجر من له كان هدى إىل دعا َمن
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 .ضاللة إىل دعا َمن ذلك وعكس ،)١(" شيًئا
 الذين من كان إليه والدعوة بعلمه العمل من عليه اهللا أوجب مبا العامل يـَُقم مل وإذا

" : احلديث ويف اهللا، عذاب من ينجيه وال علمه، ينفعه وال اهللا أنزل ما يكتمون
 اهللا إن" :���� وقال ،)٢(" بعلمه اهللا ينفعه مل عامل القيامة يوم عذابًا الناس أشد 

 وحىت جحرها، يف النملة حىت األرض، وأهل السماوات وأهل ومالئكته
 .)٤( )٣(" اخلري الناس معلمي على ليصلون - احلوت

ذا يدل هذه األحاديث يف باب العلم، وه) رمحه اهللا(وهلذا ذكر اإلمام النووي      
 .على أن مقتضى العلم التبليغ

جيـب اجلمـع بـني العلـم  :) رحمHه   تعHالى( قHال الشHيخ عمHر البHالمبوري و    
، ومن قصر يف أحدمها عوقب من اهللا تعاىل عقابا شديدا ، بالدين ونشره بني الناس 

د وأول عاقبـــة مـــن اهللا تعـــاىل علينـــا هـــي عـــودة بـــال، ملخالفتـــه أمـــر ربـــه تبـــارك وتعـــاىل 
 فهنـاك بـالد مـا وراء النهـر وبـالد األنـدلس بعـدما  ت،اإلسـالم إىل بـالد كفـر كمـا كانـ

كانـــت منـــارة العلـــم واإلســـالم عـــاقبهم اهللا تعـــاىل فســـلب مـــنهم هـــذه النعمـــة وذلـــك 
وبغــري الــدعوة ، فبالــدعوة يــدخل الكــافر يف اإلســالم ، لتقصــريهم يف واجــب الــدعوة 

نســـأل اهللا تعـــاىل ، كثـــري مـــن بـــالد إفريقيـــا خيـــرج املســـلم مـــن اإلســـالم كمـــا حـــدث يف  
 . السالمة
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وأال تبتعـــد ، بقـــدر القيـــام بالـــدعوة إىل اهللا تعـــاىل يـــأيت الـــدين يف حيـــاة املســـلمني و   
) خبــارى ومسرقنــد والبصــرة واألنــدلس (وأمامنــا مثــال ذلــك ، الــدنيا عــن الــدين فنهلــك

ن دعـوة انقلـب حكـام ولكن بالعلم فقط بدو ، فهذه املدن كانت مراكز إشعاع الدين
وفرضـــوا علــيهم الشـــيوعية و ، وهم وســجنوهم املســلمون علــى العلمـــاء فقتلــوهم وذحبـــ

ـــــدعوة الكـــــل يف اإلميـــــان ، ى الـــــدينفـــــاملاركســـــية واخت ـــــذلك بال ـــــم فقـــــط ، ول ألن العل
  .الطالبنيأما الدعوة فهي حتقيق الطلب يف غري ، للطالبني
يكلف اهللا  ع و الا شيء بقدر املستط وجيب عبادة اهللا تعاىل على بصرية يف كل     

 .وسعهانفسا إال 
 ):والترف نوعين( وعلى الداعي أن يحذر من الوقوع في الترف 

 : الترف المادى ) ١
وهــــو حتســــني أســــباب احليــــاة ويــــؤدى إىل التثاقــــل عــــن اجلهــــد مــــن صــــفات األرض ، 

ــــال ( واألرض فيهــــا الثقــــل  ــــذا يقــــول اهللا ) اخل .. احلديــــد  –اجلب ــــ ���� �ول ا أَيـَهــــا َي
ــــُروا ِيف َســــِبيِل اللــــِه اثــــاقَـْلُتْم إىل  الــــِذينَ  ــــوا َمــــا َلُكــــْم إذا ِقيــــَل َلُكــــُم اْنِف آَمُن

نـَْيا ِيف  نـَْيا ِمـــَن اآلخـــرِة َفَمـــا َمتَـــاُع اْحلَيَـــاِة الـــد األرض أََرِضـــيُتْم بِاْحلَيَـــاِة الـــد
 .  )٢( ���� َلَد إىل األرضَوَلِكنُه َأخْ  ���� وقال تعاىل  )١( ����اآلخرِة ِإال َقِليلٌ 

 :  )وهو الذي أقصده هنا( الترف الفكرى) ٢ 

" .. : ����عــن النــيب  احلــديث يفوهــو تعلــم العلــم لغــري العمــل بــل للكســب كمــا     

                                                           

 .  4٣٨ية��–سورة�التوبة�) ١(

 . 4١٧٦ية��–سورة��عراف�) ٢(



 
 
 

  ٣٥٠ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

واالنصراف عن علـوم الـدين ، ويسخر العلم للحياة الدنيا .  )١("  وتعلم لغري الدين
 قال تعاىل، مث االستبدال ، وم األعداء الفساد مث العذاب مث هج ويأيت، لعلوم الدنيا 

رَُكْم ُمث ال َيُكونُوا أَْمثَاَلُكمْ  ����  .  )٣)(٢( ����َوِإْن تـَتَـَولْوا َيْسَتْبِدْل قَـْوماً َغيـْ

تعلم املبتدئ مجلة من العلوم اليت ال يعمل ا ، وال يستفاد منها ، وهو أن ي    
عها إىل عيب كبري يف صفوف جتعل منه شخصًا نظريا، فتؤدي الظاهرة عند توس

الدعاة، إذ يتحول الداعية عندئذ إىل أشبه بباحث نظري يبحث يف الكتب وحسب 
، فيفلسف األحداث دون استيعاب ، وبالتايل حيصل الفتور يف العمل والضعف يف 
اإلميان، وتصبح بضاعته جمموعة من األحاديث النظرية واادالت، وتكون متعته يف 

ة واملطالعة اردة ، دون حتمل عْب املشاكل، ومشقة املخالطة ، ولو املباحث النظري
إىل   –كما تشهد التجارب   –ظل على هذا هلان األمر ، بل قد يتحول الداعية 

كاتب يربر االحنراف ، ويفلسف األخطاء، ويدافع عن الفنت، وينقد العمل اجلاد، 
ذلك ألنه أسري تأمالته  بل وقد يكرب األمر الصغري ويهون الشأن الكبري ، وكل

  .)٤( .النظرية ، وثقافته غري املتوازنة
 إلي متى نطلب العلم؟: س
يَـا أَبَـا َعْبـِد اللـِه أَنْـَت قَـْد بـََلْغـَت : رََأى َرُجٌل َمَع َأِيب ِحمْبَـَرًة فـََقـاَل لَـُه  :)٥(َقاَل َصاِلحٌ : ج 

                                                           

 ) .  ٣/١٥٠٠      –ب�أ�شراط�الساعة�با�–مشكاة�ا>صابيح�( جزء�من�حديث�رواه�ال¿~مذى�) ١(

 . 4٣٨ية��–سورة�محمد�) ٢(

 . من�كتاب�ا>نتقى�من�كaم�أهل�التبليغ�والدعوة�للمؤلف) ٣(

 .عدم�الوقوع��ي�ال¿~ف�الفكري تحت�عنوان�_ كتاب�ربانية�التعاليم�لعادل�الشويخ�) ٤
 . ابن�xمام�أحمد�بن�حنبل) ٥



 
 
 

  ٣٥١ 
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َلَغ َوأَْنَت إَماُم اْلُمْسِلِمَني   .)١( َقاَل َمِعي اْلِمْحبَـَرُة إَىل اْلَمْقبَـَرةِ فَـ ، َهَذا اْلَمبـْ
لعــل : قــال  مــىت تكتــب العلــم ؟؟ إىل: رمحــه اهللا -اهللا بــن املبــارك  قيــل لعبــدو      
 . اليت انتفع ا مل اكتبها بعد الكلمة
منـُذ صـغره وهـو يف بيـت النبـوة، حيـُث أن رسـول ) حرب األمـة ( وهذا ابن عباس     

ونـة بنـت احلـارث زوج النـيب خلتـه، يـري النـيب يومـا دخـل اخلـالء ، اهللا ابن عمه، وميم
مـاء الوضـوء الـذي يتطهـر : فوضعت له َوضـوءا، والَوضـوء بفـتح الـواو: قال ابن عباس

) أن الـذي وضـعه ابـن عبـاس؛ فضـمه( فـأخرب " من وضـع هـذا؟: "به، فلما خرج قال
 ".لتأويل وفقهه يف الديناللهم علمه ا" ويف رواية .)٢( "اللهم علمه الكتاب: "وقال
وينظـــــر إيل وضـــــوءه، مث يف عهـــــد أيب بكـــــر ينظـــــر إيل  ����فيقـــــدم الوضـــــوء للنـــــيب      

.. وضوءه، ويف عهد عمر أيضـا ينظـر إيل وضـوءه، ويف زمـن عثمـان ينظـر إىل وضـوءه
هكذا يا أحبايب يقدم رؤية الصحابة القدماء لوضوء النيب علي رؤيته، فرمبا يرى غريك 

 .ماال تراه
 .فنجتهد يف طلب العلم ليال ارا ، من املهِد إيل اللحد، من احملربة إيل املقربة     

 :ونختم باب العلم بما سطرناه في كتاب كلمات مضيئة عن العلم الحقيقي
 .كل وقت   يفمنك  ����أن تعرف مراد اهللا هو  : العلم الحقيقي 
فمــن . .جبــارهعالقتــه  يفراســب  الوالــدين،بــر  يفولكنــه راســب .. اآلن جنــد العــاِمل  

 . كل حال   يف ����يعرف كيف يُرضى اهللا   الذيهو ! ؟..هو العاِمل 

                                                           

 . 4داب�الشرعية�sبن�مفلح) ١

 ).٧٥( رقم�الحديث��قول�الن�ijاللهم�علمه�الكتاب�باب_ صحيح�البخاري�) ٢



 
 
 

  ٣٥٢ 
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كثـرة صــومها وصـالا بالليـل ولكنهـا تـؤذى جرياــا   ����ذكـر لرسـول اهللا  الـيتاملـرأة  
 ).١(النار يف هي: قال عنها  ���� النيب

مــاذا فعــل ســعيد بــن عــامر ىف عطــاء .. الــدرهم البــد أن ننظــر ىف أى شــئ يوضــع 
وحنــن اآلن عنــدما . .الشــدائدادخــره لوقــت .. أنفقــه علــى الفقــراء)..٢(؟ ..مــر لــه ع

 .تأتى الزيادة ىف املرتب نوسع ىف حياتنا اخلاصة وال ندخره آلخرتنا 
ملا جاء السائل لسيدنا عثمان ووجد اخلالف على زيـت اللمبـة وتـرك بيـت عثمـان  

 . ورجع لكن كيف عطاء عثمان له 
فهـم يعرفـون ) ٣( ���� ثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسـِهْم َولَـْو َكـاَن ِِـْم َخَصاَصـةٌ َويـُؤْ  ����بسبب العلم  

 . ماذا يُقدم وماذا يُؤخر

 األنصـــاريأبـــو أيـــوب  


.. مـــاذا قـــال عنـــدما ألقـــى رجـــل بنفســـه وســـط األعـــداء  

فقـــال لقـــد نزلـــت فينـــا معشـــر .. ســـبحان اهللا ألقـــى بنفســـه إىل التهلكـــة : وقـــال النـــاس
فقلنــا ىف أنفســنا جنلــس ونصــلح مزارعنــا .. الــدين وكثــر ناصــروه األنصــار عنــدما انتشــر

ــــِديُكْم ِإَىل التـْهُلَكــــِة  ����  ����فقــــال اهللا  وأموالنــــا َوأَْنِفُقــــوا ِيف َســــِبيِل اللــــِه َوال تـُْلُقــــوا بِأَْي
 (فكانت التهلكة اإلقامة ىف األهل واملـال  )٤( ���� َوَأْحِسُنوا ِإن اللَه حيُِب اْلُمْحِسِننيَ 

 ). ٥) (رواه أبو داود 

                                                           

 .   ٣٥٦/  ٣ -ا>نذرى��-انظر�ال¿~غيب�وال¿~هيب� )١

 . اقرأ�قصة�سعيد�بن�عامر��ى�باب�القدوة�من�هذا�الكتاب� )٢

 .  4٩ية��-سورة�الحشر�) ٣

 . 4١٩٥ية��–سورة�البقرة� )٤
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صـحيح مـا ينفقـه علـى عيالـه ولكـن لـو يطغـى علـى .. احلركة على املعاش مقدمـة 
 .!!  فانتبه .. فيصبح مالك وولدك وزوجك عدو لك . .حياتكمقصود 

علــيهم  ����تــاب اهللا  .. الــذين مل خيرجــوا إىل تبــوك وهــم ثالثــة مــن أربعــني ألــف 
ويـأتيهم األمـر بـاعتزال النسـاء .. أول يـوم بعد مخسني يوم مشـقة واعتـزهلم النـاس مـن 

 .)١! (؟..فاهللا تاب عليهم من أى شئ .. بعد ذلك 
وديـن .. ولكـن ديـن أعلـى مـن ديـن .. وقراءة القرآن الكرمي ديـن .. فاجلولة دين  

عندئـٍذ تقـوم .. الضـيف  ءمث جيـي.. أنـت جتلـس مـع أوالدك ديـنف.. مقدم على دين 
.. وأنت مع  الضيف مسعـت عـن حريـق .. من دين تستقبل الضيف ألنه دين أعلى 

لكــل .. ألنــه ديــن مقــدم علــى ديــن .. تقــوم علــى الفــور مــع الضــيف إلنقــاذ امللهــوف 
 ... !!وقت عمل 


سيدنا أسـامة  


فقطـع أحسـن خنلـة .. عنـده بسـتان خنـل وأمـه اشـتهت اجلمـار  
 بلغـــت: ، فعـــن حممـــد بـــن ســـريين قـــال  ����اهللا   رضـــيإنـــه يعـــرف كيـــف يشـــرتى .. 


النخلة على عهد عثمان بن عفان 



فعمد أسـامة  :قال. ألف درهم  


إىل خنلـة  
وأنــت تــرى .. مــا حيملــك علــى هــذا : فنقرهــا وأخــرج مجارهــا فأطعمهــا أمــه، فقــالوا لــه

شـيئاً أقـدر عليـه  تسـألينوال .. سـألتنيه  أمـيإن : النخلة قد بلغـت ألـف درهـم ؟ قـال
 ).٢(إال أعطيتها 

 .!؟..بالذكر ، بقيام الليل .. باألعمال  هل قام.. جاء للجولة  

                                                           

 .باب�التوبة��-انظر�رياض�الصالحgن� )١

 . ٤٦٧/  ٢ -حياة�الصحابة� )٢



 
 
 

  ٣٥٤ 
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روى مســلم عــن أىب بــن كعــب  


كــان رجــل مــن األنصــار ال أعلــم أحــداً : قــال 
 يفلـو اشـرتيت محـاراً لرتكبـه : أبعد من املسجد منه وكانت ال ختطئـه صـالة ، فقيـل لـه

أريد أن يكتب  إينإىل جنب املسجد  منزيلأن  يسرينما : الظلماء وىف الرمضاء قال 
قـد :   ����إىل املسـجد ورجـوعى إذا رجعـت إىل أهلـى ، فقـال رسـول اهللا   ممشايىل 

 ...!!هذا علمه ).. ١(مجع اهللا لك ذلك كله 

ســيدنا ابــن عبــاس  


فآتــاه رجــل فســلم  ����كــان معتكــف ىف مســجد الرســول   

قال نعم يا بن عم .. أراك مكتئباً حزيناً .. يا فالن: عليه مث جلس فقال له ابن عباس
، قـال رمة صاحب هـذا القـرب مـا أقـدر عليـهلفالن علي حق والء وح  ����هللا  رسول ا

فانتعـل بـن عبـاس مث خـرج : قـال. إن  أحببـت: أفـال أكلمـه فيـك ؟ فقـال: ابن عبـاس
ولكـــىن مسعـــت .. ال : أنســـيت مـــا كنـــت فيـــه ؟ قـــال: مـــن املســـجد فقـــال لـــه الرجـــل

مـن مشــى ىف حاجــة : صـاحب هــذا القـرب والعهــد بــه قريـب فــدمعت عينـاه وهــو يقــول
أخيه وبلغ فيها كان خرياً له من اعتكاف عشر سنني ومـن اعتكـف يومـاً ابتغـاء وجـه 

هـذا )..  ٢(جعل اهللا بينه وبني النار ثالث خنادق أو بُعـد مـا بـني اخلـافقني  ����اهللا 
 . علمه 
 . )٣(فكانوا علماء بنسبة مراد رم .. علم الفضائل ثابت ىف أذهام      

������������������������ 

                                                           

 . باب�فضل�ا>���øإVى�ا>ساجد��-رياض�الصالحgن� )١
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 ��  ـ�GFـ
      .)١( 				 َواذُْكُرواْ الّلَه َكِثريًا لَعلُكْم تـُْفَلُحونَ  ���� :قال تعاىل     

 .)٢( 				َوَلذِْكُر اللِه َأْكبَـُر َواللُه يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعونَ  ���� :وقال تعاىل    

ْهـــِر ِمـــَن َوٱذُْكـــر ربـــَك ِيف نـَْفِســـَك َتَضـــرًعا َوِخيَفـــًة َوُدوَن ٱجلَْ ���� :وقـــال تعـــاىل
 .)٣( 				ٱْلَقْوِل بِٱْلُغُدّو َوٱآلَصاِل َوَال َتُكْن ّمَن ٱْلغَـِٰفِلنيَ 

ُهَما  (، َوَأِيب َسِعيدٍ َأِيب ُهَريـَْرَة َعْن و        :"����لِه قَاَل َرُسوُل ال: ، قَاَال )َرِضَي اللُه َعنـْ
ُهُم الرْمحَــــُة ، َونـَزَلَــــْت  ُهُم اْلَمَالِئَكــــُة ، َوَغِشــــَيتـْ ــــْوٌم يَــــْذُكُروَن اللــــَه ِإال َحفــــتـْ َال يـَْقُعــــُد قـَ

  .َرَواُه ُمْسِلمٌ  "َعَلْيِهُم السِكيَنُة ، َوذََكَرُهُم اللُه فـَْيَمْن ِعْنَدهُ 

َيِسـُري ِيف َطرِيـِق  ����َكـاَن َرُسـوُل اللـِه  : قَـالَ  -َرِضـَي اللـُه َعْنـُه  -َأِيب ُهَريـْـَرَة َوَعـْن      
ـَة ، َفَمـر َعلَـى َجبَـٍل يـَُقـاُل لَـهُ  ِسـريُوا ، َهـَذا ُمجْـَداُن ، َسـَبَق " :  ُمجْـَداُن ، فـََقـالَ  : َمك

اِكُروَن اللـــَه َكثِـــريًا : " قَـــال  !َوَمـــا اْلُمَفـــرُدوَن ؟ يَــا َرُســـوَل اللـــهِ : قَـــاُلوا  " اْلُمَفــرُدونَ  الـــذ
اِكرَاتُ  َرَواُه ُمْسِلٌم  " َوالذ. 

َمثَـُل الـِذي يَـْذُكُر :"  ����قَـاَل َرُسـوُل اللـِه : قَـالَ  ،َرِضَي اللـُه َعْنـهُ  َوَعْن َأِيب ُموَسى     
  .ُمتـَفٌق َعَلْيهِ   "ي َال َيْذُكُر، َمَثُل احلَْي َواْلَميتِ رَبُه، َوالذِ 
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 . 4٢٠٥ية��–سورة��عراف�) ٣
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ــَرَة َوَعــْن      يـَُقــوُل اللــُه " ����:قَــاَل َرُســوُل اللــِه : قَــاَل  -َرِضــَي اللــُه َعْنــُه  -َأِيب ُهَريـْ
نَا ِعْنَد َظن َعْبِدي ِيب ، َوأَنَا َمَعُه ِإَذا ذََكَرِين ، فَِإْن ذََكَرِين ِيف نـَْفِسِه ذََكْرتُـُه أَ  :َعاَىل تَـ 

  .ُمتـَفٌق َعَلْيهِ  . ِيف نـَْفِسي َوِإْن ذََكَرِين ِيف َمَألٍ ، ذََكْرتُُه ِيف َمَألٍ َخْريٍ ِمنـُْهمْ 
ـــــاَل      ـــــُه ، َق ـــــاَل َرُســـــوُل اللـــــِه : َوَعْن ِإن لِلـــــِه َمَالِئَكـــــًة َيطُوفُـــــوَن ِيف الطـــــُرِق " : ����َق

ا ِإَىل َحـاَجِتُكْم َهُلمـو : َيْذُكُروَن اللَه تـََناَدْوا يـَْلَتِمُسوَن َأْهَل الذْكِر ، فَِإَذا َوَجُدوا قـَْوًما
نـَْيا : " قَالَ "   ـَماِء الـدونـَُهْم بِـَأْجِنَحِتِهْم ِإَىل السُهـْم َوُهـَو فَـ : " قَـالَ "فـََيُحفَيْسـَأُهلُْم رَبـ

ـــــُم ِِـــــمْ  ُيَســـــبُحوَنَك َوُيَكبـُرونَـــــَك ، : يـَُقولُـــــونَ : " َمـــــا يـَُقـــــوُل ِعبَـــــاِدي ؟ قَـــــالَ :  َأْعَل
َال َواللـِه َمـا : فـَيَـُقولُـوَن : َهْل رَأَْوِين ؟ قَـاَل : فـَيَـُقولُ : قَاَل  "َوُحيَمُدوَنَك َوُميَجُدوَنكَ 

َلْو رَأَْوَك َكانُوا َأَشد  " : فـَيَـُقوُلونَ : قَالَ  " َكْيَف َلْو رَأَْوِين ؟: فـَيَـُقوُل " : رَأَْوَك قَاَل 
فـَيَـُقوُل َفَمـا َيْسـأَُلوَن : قَاَل " َلَك ِعَباَدًة ، َوَأَشد َلَك َمتِْجيًدا ، َوَأْكثـََر َلَك َتْسِبيًحا 

َال َواللــِه يَــا : َوَهــْل رَأَْوَهــا ؟ فـَيَـُقولُــوَن : وُل يـَُقــ: " َيْســأَُلوَنَك اْجلَنــَة ، قَــاَل : ؟ قَــاُلوا 
ــْو رَأَْوَهــا ؟ : فـَيَـُقــوُل : " َرب َمــا رَأَْوَهــا َقــاَل  ــْو  :يـَُقولُــوَن " : " َقــاَل " َفَكْيــَف َل َل

َها ِحْرًصا ، َوَأَشد َهلَا طََلًبا ، َوَأْعَظَم ِفيَهـ : قَـاَل . ا َرْغبَـًة أَنـُهْم رَأَْوَها َكانُوا َأَشد َعَليـْ
 " فـََهـْل رَأَْوَهـا ؟: يـَُقـوُل : " قَـالَ " ِمَن النـاِر : وُلوَن يـَقُ  " :قَاَل " َفِمم يـَُعوُذوَن ؟ 

يـَُقولُــوَن لَــْو رَأَْوَهــا َكــانُوا " : قَــالَ " َال َواللــِه يَــا َرب َمــا رَأَْوَهــا ؟ : يـَُقولُــوَن : " قَــاَل 
َها ِفرَارًا فَُأْشـِهدُُكْم َأين قَـْد َغَفـْرُت َهلُـْم : " فـَيَـُقـولُ   قَـالَ " ، َوَأَشد َهلَـا َخمَافَـًة  َأَشد ِمنـْ

َـا َجـاَء ِحلَاَجـٍة : وُل َمَلٌك ِمَن اْلَمَالِئَكةِ يـَقُ  " : قَالَ " .  ُهْم ، ِإمن ِفيِهْم ُفَالٌن لَـْيَس ِمـنـْ
  .َرَواُه اْلُبَخارِي  ) "ُهُم اْجلَُلَساُء َال َيْشَقى َجِليُسُهْم : قَاَل . 

ِإن لِلِه َمَالِئَكًة َسيارًَة ُفْضًال يـَْبتَـُغوَن َجمَاِلَس الذْكِر ، فَـِإَذا  : َوِيف ِرَوايَِة ُمْسِلٍم قَالَ     
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 بـَْعُضــُهْم بـَْعًضــا بِــَأْجِنَحِتِهْم ، َحــىت َوَجــُدوا َجمِْلًســا ِفيــِه ِذْكــٌر قـََعــُدوا َمَعُهــْم ، َوَحــف 
ــَماِء ،  قُــوا َعَرُجــوا َوَصــِعُدوا ِإَىل السنـَْيا ، َفــِإَذا تـََفر ــَماِء الــد ــنَـُهْم َوبـَــْنيَ الس َميَْلُئــوا َمــا بـَيـْ

نَـا ِمـْن ِعْنـِد ِعبَـاِدَك :ِمْن أَْيَن ِجْئُتْم ؟ فـَيَـُقوُلونَ : فـََيْسَأُهلُُم اللُه ، َوُهَو َأْعَلُم : قَالَ  ِجئـْ
 ـــُدوَنَك ، َوَحيَْمـــُدوَنَك ، ِيف اْألَْرِض ُيَســـب ُلونَـــَك ، َوُميَجُرونَـــَك ، َويـَُهلُحوَنَك ، َوُيَكبـ

َوَهـْل رَأَْوا  : قَـالَ . َيْسـأَُلوَنَك َجنتَـَك : َوَمـاَذا َيْسـأَُلوِين ؟ قَـاُلوا : قَـال. َوَيْسـأَُلوَنَك 
. َوَيْسـَتِجريُوَنَك : ْوا َجنِيت ؟ قَاُلوا وََكْيَف َلْو رَأَ : َال ، َأْي َرب قَاَل : َجنِيت ؟ قَاُلوا 

َال ، : َوَهـْل رَأَْوا نَـارِي ؟ قَـاُلوا  : قَـالَ . ِمـْن نَـارَِك  :َوِمم َيْسَتِجريُوِين ؟ قَاُلوا : قَاَل 
ــْو رَأَْوا نَــارِي ؟ َقــاُلوا : َقــاَل  َقــْد َغَفــْرُت : فـَيَـُقــوُل : َقــاَل " َيْســتَـْغِفُروَنَك : َفَكْيــَف َل

َرب فِــيِهْم  : يـَُقولُـونَ : َهلُـْم ، فَـَأْعطَْيتـُُهْم َمـا َسـأَُلوا ، َوَأَجـْرتـُُهْم ِممـا اْسـَتَجاُروا قَـاَل 
َــا َمــر َفَجَلــَس َمَعُهــْم  ــاٌء ، َوِإمنَولَــُه َغَفــْرُت ، ُهــُم : فـَيَـُقــوُل : َقــاَل . فُــَالٌن َعْبــٌد َخط

  ".اْلَقْوُم َال َيْشَقى ِِْم َجِليُسُهمْ 
ْرَداِء َوَعــــْن       ــــُه َعْنــــُه -َأِيب الــــدــــِه : ، قَــــاَل  -َرِضــــَي اللَأَال :" ����قَــــاَل َرُســــوُل الل

ِعَهـــا ِيف َدَرَجـــاِتُكْم ؟ َوَخـــْريٍ أُنـَبـــُئُكْم ِخبَـــْريِ َأْعَمـــاِلُكْم ، َوأَزَْكاَهـــا ِعْنـــَد َملِـــيِكُكْم ؟ َوأَْرفَ 
ــاقـَُهْم  ــْوا َعــُدوُكْم فـََتْضــرِبُوا َأْعَن ــَورِِق ؟ َوَخــْريٍ ِمــْن َأْن تـَْلَق َهِب َواْل َلُكــْم ِمــْن إِنـَْفــاِق الــذ

َرَواُه َمالِــــٌك ، َوَأْمحَــــُد ،  "ِذْكــــُر اللــــِه  :قَــــال. بـَلَــــى : قَــــاُلوا " َوَيْضـــرِبُوا َأْعنَــــاَقُكْم 
 ْرِمِذيَماِلًكا َوقـََفُه َعَلى َواْبُن َماَجْه ، َوالتـ َأن ْرَداِء ، ِإال َأِيب الد. 

َجـاَء َأْعـرَاِيب ِإَىل النـِيب   : ، قَـالَ  -َرِضـَي اللـُه َعْنـُه  - َعْبـِد اللـِه بْـِن ُبْسـٍر َوَعـْن     
ــٌر ؟ : ، فـََقـاَل ���� " َوَحُسـَن َعَملُــُه  ُعْمــرُُه،طُــوَىب ِلَمـْن طَـاَل "  :فـََقـالَ َأي النـاِس َخيـْ
نـَْيا َوِلَســاُنَك : " َأي اْألَْعَمــاِل أَْفَضــُل ؟ َقــاَل ! يَــا َرُســوَل اللــِه  :َقــالَ  َأْن تـَُفــارَِق الــد
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.َوالتْرِمِذي َرَواُه َأْحَمُد  " َرْطٌب ِمْن ِذْكِر اللِه 
 )١(.  

 :)رحمه�هللا�( من�فوائد�الذكر��بن�القيم�

 . يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره )١
 . يرضي الرمحن عز و جل )٢
 .يزيل اهلم والغم عن القلب  )٣
 .أنه يقوى القلب والبدن )٤
 . ينور الوجه والقلب )٥
 . زقجيلب الر  )٦
 . يكسو الذاكر املهابة واحلالوة والنضرة )٧
 . جيلب للقلب الفرح والسرور والبسط )٨
 . يورث القرب منه سبحانه )٩
 .يفتح له باباً عظيماً من أبواب املعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من املعرفة )١٠
 . إن العبد إذا تعرف إىل اهللا بذكره يف الرخاء عرفه يف الشدة  )١١
 .  تعاىلينجي من عذاب اهللا )١٢
أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل  )١٣
 .واللغو
 .إن جمالس الذكر جمالس املالئكة، وجمالس اللغو والغفلة جمالس الشياطني  )١٤
 .وأفضلهاأيسر العبادات، وهو من أجلها  )١٥

                                                           

بــــاب�ذكـــر�هللا�عـــز�وجــــل�_ كتـــاب�الـــدعوات_ �حاديـــث��ـــي�فضـــل�الــــذكر�مـــن�كتـــاب�مشــــكاة�ا>صـــابيح�) ١

  .٢/٦٩٨والتقرب�إليه�
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  اهللاأن الذكر يعدل عتق الرقاب، ونفقة األموال، واحلمل على اخليل يف سبيل  )١٦
 . أن الذكر رأس الشكر، فما شكر اهللا من مل يذكره )١٧
 . إن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه  )١٨
 . إن يف القلب قسوة ال يذيبها إال ذكر اهللا تعاىل  )١٩
 . إن من شاء أن يسكن رياض اجلنة يف الدنيا فليستوطن جمالس الذكر )٢٠
 . إن مدمن الذكر يدخل اجلنة وهو يضحك )٢١
 . عز وجل يسهل الصعب وييسر العسري وخيفف املشاق إن ذكر اهللا  )٢٢
 .أمسكت املالئكة الذكر،إن دور اجلنة تبىن بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن   )٢٣
 . إن الذكر يسد بني العبد وبني جهنم )٢٤
 . إن املالئكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب )٢٥
 .اعليهوتستبشر مبن يذكر اهللا عز وجل  ىإن اجلبال والقفار تتباه )٢٦
يورثه احملبة اليت هي روح اإلسالم وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة  )٢٧

وقد جعل اهللا لكل شيء سببا وجعل سبب احملبة دوام الذكر فمن أراد أن ينال حمبة 
اهللا عز و جل فليلهج بذكره فإنه الدرس واملذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب 

 . قوماألاحملبة وشارعها األعظم وصراطها 
فيعبد اهللا كأنه يراه وال سبيل  اإلحسانيورثه املراقبة حىت يدخله يف باب  )٢٨

  .للغافل عن الذكر إىل مقام اإلحسان كما ال سبيل للقاعد إىل الوصول إىل البيت
يورثه اإلنابة وهي الرجوع إىل اهللا عز وجل فمىت أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه  )٢٩

واله فيبقى اهللا عز وجل مفزعه وملجأه ومالذه ذلك رجوعه بقلبه إليه يف كل أح
 ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والباليا 
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 أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب املعرفة وكلما أكثر من الذكر ازداد من املعرفة  )٣٠
أنه يورثه اهليبة لربه عز وجل وإجالله لشدة استيالئه على قلبه وحضوره مع اهللا  )٣١

 .قلبهلغافل فإن حجاب اهليبة رقيق يف تعاىل خبالف ا
ولو مل يكن }  فاذكروين أذكركم{ : أنه يورثه ذكر اهللا تعاىل له كم قال تعاىل  )٣٢

يف الذكر إال هذه وحدها لكفى ا فضال وشرفا وقال صلى اهللا عليه وسلم فيما 
من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ومن ذكرين يف مأل : يروي عن ربه تبارك وتعاىل
 . ذكرته يف مأل خري منهم

ابن تيمية قدس اهللا تعاىل روحه  اإلسالمأنه يورث حياة القلب ومسعت شيخ  )٣٣
 الذكر للقلب مثل املاء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق املاء ؟ : يقول
أنه قوت القلب والروح فإذا فقده العبد صار مبنزلة اجلسم إذا حيل بينه وبني  )٣٤

ابن تيمية مرة صلى الفجر مث جلس يذكر اهللا تعاىل إىل  ماإلسالقوته وحضرت شيخ 
هذه غدويت ولو مل أتغد الغداء : قريب من انتصاف النهار مث التفت إيل وقال 

ال أترك الذكر إال بنية إمجام : سقطت قويت أو كالما قريبا من هذا وقال يل مرة
 ناه نفسي وإراحتها ألستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كالما هذا مع

أنه يورث جالء القلب من صداه كما تقدم يف احلديث وكل صدأ وصدأ  )٣٥
 . القلب الغفلة واهلوى وجالؤه الذكر والتوبة واالستغفار وقد تقدم هذا املعىن

  .حيط اخلطايا ويذهبها فإنه من أعظم احلسنات واحلسنات يذهنب السيئات أنه )٣٦
فإن الغافل بينه وبني اهللا عز  أنه يزيل الوحشة بني العبد وبني ربه تبارك وتعاىل )٣٧

 . و جل وحشة ال تزول إال بالذكر
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أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جالله وتسبيحه وحتميده يذكر بصاحبه  )٣٨
إن  :"عند الشدة فقد روى اإلمام أمحد يف املسند عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

والتحميد يتعاطفن  ما تذكرون من جالل اهللا عز و جل من التهليل والتكبري
حول العرش هلن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أفال حيب أحدكم أن 

 .؟ هذا احلديث أو معناه  " يكون له ما يذكر به
وقد جاء أثر  الشدةأن العبد إذا تعرف إىل اهللا تعاىل بذكره يف الرخاء عرفه يف  )٣٩
سأل اهللا تعاىل حاجة  أن العبد املطيع الذاكر هللا تعاىل إذا أصابته شدة أو :معناه

يا رب صوت معروف من عبد معروف والغافل املعرض عن اهللا عز : قالت املالئكة
 . يا رب صوت منكر من عبد منكر: و جل إذا دعاه وسأله قالت املالئكة

 :" أنه ينجي من عذاب اهللا تعاىل كما قال معاذ رضي اهللا عنه ويروى مرفوعا  )٤٠
 .اهللا عز و جل من ذكر اهللا تعاىلما عمل آدمي عمال أجنى من عذاب 

أنه سبب تنزيل السكينة وغشيان الرمحة وحفوف املالئكة بالذاكر كما أخرب به  )٤١
 .النيب صلى اهللا عليه وسلم 

سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل فإن العبد  )٤٢
امره تكلم ذه احملرمات ال بد له من أن يتكلم فإن مل يتكلم بذكر اهللا تعاىل وذكر أو 

أو بعضها وال سبيل اىل السالمة منها البتة إال بذكر اهللا تعاىل واملشاهدة والتجربة 
شاهدان بذلك فمن عود لسانه ذكر اهللا صان لسانه عن الباطل واللغو ومن يبس 
 لسانه عن ذكر اهللا تعاىل ترطب بكل باطل ولغو وفحش وال حول وال قوة إال باهللا 

س الذكر جمالس املالئكة وجمالس اللغو والغفلة وجمالس الشياطني أن جمال )٤٣
 فليتخري العبد أعجبهما إليه وأوالمها به فهو مع اهله يف الدنيا واآلخرة
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أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه وهذا هو املبارك أين ما كان والغافل  )٤٤
 .جمالسهوالالغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به 

بد من احلسرة يوم القيامة فإن كل جملس ال يذكر العبد فيه ربه أنه يؤمن الع )٤٥
 .تعاىل كان عليه حسرة وترة يوم القيامة 

أنه مع البكاء يف اخللوة سبب إلظالل اهللا تعاىل العبد يوم احلر األكرب يف ظل  )٤٦
عرشه والناس يف حر الشمس قد صهرم يف املوقف وهذا الذاكر مستظل بظل 

 .وجلعرش الرمحن عز 
أن االشتعال به سبب لعطاء اهللا للذاكر أفضل ما يعطي السائلني ففي  )٤٧

من : قال سبحانه وتعاىل: ����قال رسول اهللا : احلديث عن عمر بن اخلطاب قال
 . شغله ذكري عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني

أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها فإن حركة اللسان أخف حركات   )٤٨
يف اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق  اإلنسانسرها ولو حترك عضو من اجلوارح وأي

 .ذلكعليه غاية املشقة بل ال ميكنه 
: غراس اجلنة فقد روى الرتمذي يف جامعه من حديث عبد اهللا بن مسعود قال )٤٩

لقيت ليلة أسرى يب إبراهيم اخلليل عليه  :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ا حممد أقرئ أمتك السالم وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة عذبة املاء ي: السالم فقال

قال  "سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب : وأا قيعان وأن غراسها
الرتمذي حديث حسن غريب من حديث أبن مسعود ويف الرتمذي من حديث أيب 
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من قال سبحان اهللا وحبمده  :" الزبري عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال
 .)١( قال الرتمذي حديث حسن صحيح "غرست له خنلة يف اجلنة 

 .استحضار عظمة اهللا تعايل وحمبته، ولذا تلهج األلسنة بذكره: معنى الذكر
 :تفصـيــــــــــــــال

مصــدر ذَكــر الشــيء يــذكره ذِكــراً وذُكــراً، وأصــل الــذكر يف اللغــة التنبيــه : الHHذكر لغHHة - ١
 ).٢(على الشيء، ومن ذكرك شيئا فقد نبهك عليه، وإذا ذكرته فقد نبهته عليه

 : ويأتي لمعان
ذكــرت الشــيء أذكــره ذِكــرا : مــا ينطــق بــه، يقــال: الشــيء جيــري علــى اللســان، أي -أ

ذِْكُر َرْمحَِت َرّبَك َعْبـَدُه { :وذُكًرا إذا نطقت بامسه أو حتدثت عنه، ومنه قوله تعاىل
 .)٣( }رِيازَكَ 
استحضــار الشــيء يف القلــب، ضــد النســيان، قــال تعــاىل حكايــة عــن فــىت موســى  -ب 

قَــــاَل أََرأَيْــــَت ِإْذ َأَويـْنَــــا ِإَىل ٱلصــــْخَرِة فَــــِإّىن َنِســــيُت { :عليــــه الصــــالة والســــالم
 . )٤(}ٱحلُْوَت َوَما أَْنَسانِيُه ِإال ٱلشْيطَـُٰن َأْن أَذُْكَرهُ 

 :الشرع معنى الذكر في -٢
 :ويشمل كل أنواع العبادات: معنى عام - أ

                                                           

 .sبن�القيمالوابل�الصيب�من�الكلم�الطيب�: من�كتاب�) ١

 ). ١١١/  ٣(�õذيب��سماء�واللغات�) ٢

 . x٢ية�_ ة�مريم�سور ) ٣

 . 4٦٣ية�_ سورة�الكهف�) ٤
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كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إىل اهللا من تعّلم : "قال شيخ اإلسالم
 . )١("علم وتعليمه وأمر مبعروف وي عن منكر فهو من ذكر اهللا

بَد إىل وإذا أطلق ذكر اهللا مشل كل ما يقرب الع: "عبد الرحمن بن سعدي العالمة وقال
اهللا مــن عقيــدة أو فكــر أو عمــل قلــيب أو عمــل بــدين أو ثنــاء علــى اهللا أو تعلــم علــم 

 . )٢(نافع وتعليمه وحنو ذلك، فكله ذكر هللا تعاىل

باأللفـــاظ الـــيت وردت يف الكتـــاب والســـنة، ســـواء   :وهـــو ذكـــر اهللا : معنـــى خـــاص -ب
 .كانت مقيدة أو مطلقة
 : مقصـــــــد الذكــــــــــر

عن أيب هريرة َرِضَي اللُه َعنُه أن َرُسول اللِه َصلى ف: صول علي معية اهللالح)١ 
أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا  ": يقول الله تعاىل: اللُه َعَليِه َوَسلم قال

ذكرين؛ فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف 
 .)٣(متفق َعَليهِ  " مأل خري منهم

 .استحضار عظمة اهللا تعالى في القلب) ٢
 .)٤( " أَنَا َجِليُس َمْن ذََكَرِين "  : ففي احلديث القدسي: مجالسة الرحمن) ٣

                                                           

 ). ١٠/٦٦١(مجموع�الفتاوى�) ١

 . )٢٤٥ص(الرياض�النضرة�) ٢

 .باب�الذكر�والحث�عليه�_ كتاب��ذكار��–رياض�الصالحgن�) ٣

�ِب�aَسَنٍد�َعْن رواه�) ٤ ُّiِم
َ
ْيل   الدَّ

َ
ة
َ
ا�،�وعند�الب��قي��ـي�الـذكر�مـن�شـعب�xيمـان�مـن�جهـة� َعاِئش

َ
وًعا�ِ�َ�ذ

ُ
َمْرف

قـال�موìـ���عليـه�: الحسgن�بن�حفص�عن�سـفيان�عـن�عطـاء�بـن�أبـي�مـروان�حـدث´�iأبـي�بـن�كعـب�قـال�

موìـ���؟�أنـا�جلـيس�مـن�ذكرنـي�،�يـا�: يا�رب�أقريب�أنت�فأناجيك�،�أو�بعيد�فأناديك�،�فقال�له�: السaم�
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 .بذكر اهللا خيرج من قلوبنا التأثر باملخلوق ويدخل فيها التأثر باخلالق )٤

ها إيل يف رســالته الــيت أرســل) رمحــه اهللا ( وبــني الشــيخ حممــد يوســف الكانــدهلوي )٥
وحـــىت يـــأيت فينـــا : املقصـــود مـــن الـــذكر وكيفيـــة احلصـــول عليـــه: مجاعـــة احلـــج والعمـــرة 

وأنـا مـع عبـدي إذا ذكـرين ( التوجه إىل اهللا يف كـل عمـل مـن األعمـال نـذكر اهللا تعـاىل
 ).وحتركت يب شفتاه

ومع مداومة العبد لذكر اهللا ، اهللا يرزقه حمبته وخشيته ومعرفته، وجيعـل لـه حصـنا      
 .من الشيطان

فحىت نتحصل علي التوجه نرغب الناس لذكر اهللا ونراقب أنفسنا بـأن اهللا يرانـا،      
 .وندعو اهللا يرزقنا حقيقة الذكر

                                                                                                                                                                       

ه�بـن�عمgـ~�عـن�كعـب�،�وهـو��ـي�سـابع�عشـر�ا>جالسـة�
َّ
ونحوه�عند�أبي�الشيخ��ي�الثواب�من�جهة�عبد�الل

ه�عز�وجـل�موìـ���عليـه�الصـaة�والسـaم�يـوم�الطـور�: من�حديث�ثور�بن�يزيد�عن�عبيدة�قال�
َّ
>ا�كلم�الل

وسطه�بشـريط�ليـف،�وهـو�قـائم�عdـى�جبـل��كان�عdى�مو���ìجبة�من�صوف�،�مخلل�بالعيدان�،�محزوم

ـــه�
َّ
يــا�موìــ���إنـــي�قــد�أقمتــك�مقامـــا�لــم�يقــم�أحـــد�: ،�وقــد�أســند�ظهـــره�إVــى�صــخرة�مـــن�الجبــل�،�فقــال�الل

: إل©ــــ�iولــــم�أقمت´ــــ�iهــــذا�ا>قــــام�؟�قــــال�: قبلــــك�،�و�sيقومــــه�أحــــد�بعــــدك�،�وقربتــــك�نجيــــا�،�قــــال�موìــــ���

إل©ـــ�iأقريـــب�فأناجيـــك�أم�: مـــن�ربـــه�نـــادى�موìـــ���فلمـــا�ســـمع�لـــذاذة�الكــaم�: لتواضــعك�يـــا�موìـــ���،�قـــال�

يــا�موìــ���،�أنــا�جلــيس�مــن�ذكرنــي�،�وللب��قــي��ــي�موضــع�آخــر�عــن�شــعبة�مــن�جهــة�: بعيــد�فأناديــك�،�قــال�

مــا�Vــي�: أمــا�تســتوحش�مــن�طــول�الجلــوس��ــي�البيــت�،�فقــال�: قلــت�>حمــد�بــن�النضــر�: أبــي�أســامة�،�قــال�

: ذا�أخرجـه�أبـو�الشـيخ�مـن�جهـة�حسـgن�الجعفـي�قـال�أنـا�جلـيس�مـن�ذكرنـي�،�وكـ: أستوحش�وهـو�يقـول�

أنــا�جلـيس�مـن�ذكرنــي�؟�فمـا�أرجــو�: ألـيس�تــروي�أنـه�قـال�: قـال�محمـد�بــن�النضـر�الحـارثي��بــي��حـوص�

ــه�عــن�كريمــة�ابنــة�
َّ
بمجالســة�النــاس�،�وعنــد�الب��قــي�معنــاه��ــي�ا>رفــوع�مــن�حــديث�إســماعيل�بــن�عبــد�الل

ـه�عـز�وجـل�قـال�: يقـول� ����عت�أبـا�القاسـم�سـم: الحسحاس�ا>زنية�عـن�أبـي�هريـرة�
َّ
أنـا�مـع�عبـدي�: إن�الل

ورواه��وزاØـــي�عـــن�أبـــي�هريـــرة�موقوفـــا�ومرفوعـــا�وروايـــة�كريمـــة�: مـــا�ذكرنـــي�وتحركـــت�بـــي�شـــفتاه�،�قـــال�

 .. أنا�عند�ظن�عبدي�بي،�وأنا�معه�إذا�ذكرني�،�وسها�عنه�ا>ؤلف: بل��ي�الصحيحgن�حديث. أصح�
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 :أنواع الذكر
 .عظمة اهللا يف القلب وعدم الغفلة استحضار وهو: ذكر بالقلب )١

 .والتهليل  وهو التسبيح والتحميد والتكبري: ذكر باللسان )٢
 .وهو مجيع العبادات العملية: ذكر باجلوارح )٣

 :والذكر�باللسان�ينقسم�إ©ي�قسم�ن

و حـال كأذكـار الصـباح واملسـاء ودخـول أو مكـان أهو ما قيد بزمـان : مقيد  )١
 .ذكار الصالة وغريها من األذكار املقيدةأو   املسجد واخلروج منه

 .وهو مامل يقيد كالتسبيح والتكبري والتحميد والتهليل : مطلق  )٢
 :القرآنالذكر�6ي�

ٰيأَيـَهـا ٱلـِذيَن ءاَمنُـواْ ٱذُْكـُرواْ ٱللـَه ذِْكـراً  :����األمر به مطلقا ومقيـدا، كقولـه تعـالى )١
 .)١(				َوَسّبُحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيالً *  َكِثرياً 

َوٱذُْكـر ربـَك ِيف نـَْفِسـَك َتَضـرًعا :���� النهـي عـن الغفلـة والنسـيان، كقولـه تعـالى )٢
 ِر ِمـَن ٱْلَقـْوِل بِٱْلغُـُدّو َوٱآلَصـاِل َوَال َتُكـْن ّمـَن ٱْلَغــِٰفِلنيَ َوِخيَفًة َوُدوَن ٱجلَْْهـ

				)٢(. 

يَــٰأَيـَها ٱلـِذيَن ءاَمنُـوْا ِإَذا َلِقيـُتْم ِفئَـًة  ����:تعليق الفالح باستدامته وكثرتـه، كقولـه  )٣
.)٣(				  َفٱثـُْبُتواْ َوٱذُْكُرواْ ٱللَه َكِثرياً لَعلُكْم تـُْفِلُحونَ 

 

                                                           

 . ٤١�،٤٢تان4ي_  �حزابسورة�) ١

 . 4٢٠٥ية_ عراف�� سورة�) ٢

 . 4٤٥ية_ نفال�� سورة�) ٣



 
 
 

  ٣٦٧ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

َوٱلٰذِكــرِيَن ����:ناء على أهله، واإلخبار بما أعد اهللا لهم من الجنة والمغفرة، كقولهالث  )٤
 .)١(				 ٱللَه َكِثرياً َوٱلٰذِكٰرِت َأَعد ٱللُه َهلُم مْغِفَرًة َوَأْجراً َعِظيما

أَيـَهـــا ٱلـــِذيَن ءاَمُنـــواْ َال يا ����:اإلخبـــار عـــن خســـران مـــن لهـــا عنـــه بغيـــره، كقولـــه )٥
أَْمٰوُلُكْم َوَال َأْولَـٰدُُكْم َعن ذِْكِر ٱللِه َوَمن يـَْفَعْل َذلِـَك َفُأْولَــِٰئَك ُهـُم  تـُْلِهُكمْ 

   .)٢(				 ٱْخلَـِٰسُرونَ 

 َفٱذُْكُروِىن أَذُْكرُْكمْ  ����  :أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له، كقوله سبحانه )٦

				)٣(. 

  .)٤(				 ذِْكُر ٱللِه َأْكبَـرُ َولَ ���� :اإلخبار أنه أكبر من كل شيء، كقوله تعالى  )٧

 أنه جعله خاتمة األعمال الصالحة، كما كان مفتاحها، مثل ما ختم به الصالة كقوله  )٨

 .)٥( 				 فَــِإَذا َقَضــْيُتُم ٱلصــَلٰوَة فَــٱذُْكُرواْ ٱللــَه ِقيَـــٰماً َوقـُُعــوداً َوَعَلــٰى ُجنُــوِبُكمْ :����

َة َولُِتَكبّـــُرواْ ٱللــَه وَ :���� ، وخــتم بــه شــعيرة الصــيام بقولــه]١٠٣:النســاء] لُِتْكِملُــواْ ٱْلِعــد
فَـِإَذا َقَضـْيُتم :����، وختم به الحج في قولـه.)٦(				 َعَلٰى َما َهَداُكْم َوَلَعلُكْم َتْشـُكُرونَ 

.)٧( 				  منَـِٰسَكُكْم َفٱذُْكُرواْ ٱللَه َكذِْكرُِكْم ءابَاءُكْم َأْو َأَشد ذِْكًرا
 

                                                           

 . 4٣٥ية_ حزاب� سورة�) ١

 . 4٩ية_ نافقون ا>سورة�) ٢

 . 4١٥٢ية_ بقرةالسورة�) ٣

 . 4٤٥ية_ سورة�العنكبوت) ٤

 . 4١٠٣ية_ نساءالسورة�) ٥

 . 4١٨٢ية_ لبقرةاسورة�) ٦

 . 4١٩٠��،١٩١يتان_ سورة�البقرة) ٧



 
 
 

  ٣٦٨ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

هـم أهــل االنتفـاع بآياتـه، وأنهــم أولـو األلبـاب دون غيــرهم، اإلخبـار عـن أهلــه بـأنهم  )٩

ـــه تعـــالى ـــِل َوٱلنـَهـــاِر :���� كقول ــِٰف ٱلْي ــ ــٰٰوِت َوٱألْرِض َوٱْخِتَل ـــِق ٱلسَمــ ِإن ِىف َخْل
ٱلـِذيَن يَـْذُكُروَن ٱللـَه ِقَيــٰماً َوقـُُعـوداً َوَعلَـٰى ُجنُــوِِْم * آلَيــٍٰت ألْوِىل ٱألْلَبــِٰب 

ــِٰطًال َويـَتَـفَ  ــــذا بَـــ ــــَت َه ــــا َخَلْق ــــا َم ــٰٰوِت َوٱألْرِض َربـَن ـــ ــــِق ٱلسَم ــــُروَن ِىف َخْل ك
 .)١(				 ُسْبَحـَٰنَك َفِقَنا َعَذاَب النارِ 

قرين جميع األعمال الصالحة وروَحها، فمتى عدمته كانـت كالجسـد بـال  اهللا جعله )١٠

، وقرنـه بالجهـاد كمـا .)٢(				 ْكرِىَوأَِقِم ٱلصـَلٰوَة لِـذِ :����روح، كقرنه بالصالة في قوله تعالى

ــًة َفــٱثـُْبُتواْ َوٱذُْكــُرواْ ٱللــَه َكِثــرياً  :���� فــي قولــه يَـــٰأَيـَها ٱلــِذيَن ءاَمُنــواْ ِإَذا َلِقيــُتْم ِفَئ
 .)٣(				 لَعلُكْم تـُْفِلُحونَ 

 : ع�مة�حقيقة�الذكر

ذِْكِر اللّــِه َأَال بِــذِْكِر قـُلُــوبـُُهم بِــ الــِذيَن آَمنُــواْ َوَتْطَمــِئن     ����: :طمأنينــة القلــب )١
 .)٤(    				    الّلِه َتْطَمِئن اْلُقُلوبُ 

   .محبة اهللا عز وجل )٢

      .طاعة اهللا عز وجل )٣

 .جالء الغفلة من القلب :الذكـــــر�أهمية

                                                           

 . 4٢٠٥ية_ عراف� سورة�) ١

 . 4١٤ية_ سورة�طه) ٢

 . 4٤٥ية_ نفال� سورة�) ٣

 . �٢٨ية��–سورة�الرعد�) ٤



 
 
 

  ٣٦٩ 
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 :آداب�الذكر�

 .اإلخالص )١
 .االنكسار بني يدي اهللا تعاىل )٢
 .االجتاه إيل القبلة )٣
 .يستحب أن يكون املكان نظيفا )٤
 .فم بالسواكتطهري ال )٥
 .حضور القلب بني يدي اهللا )٦
يبدأ باالستغفار، مث التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل واحلوقلة مث خيتم  )٧

 . بالصالة علي النيب صلي اهللا عليه وسلم
 .الذكر باملأثور من الكتاب والسنة )٨
 .خفض الصوت بالذكر )٩

 .أن يتعقل ما يقول )١٠

لبـك مـع اهللا فيـه ألن غفلتـك عـن وجـود ذكـره ال ترتك الذكر لعدم حضـور ق:فائــــــــدة
إىل  ،فعســى أن يرفعــك مــن ذكــر مــع وجــود غفلــة ،أشــد مــن غفلتــك يف وجــود ذكــره

ومن ذكر مع وجود يقظة إىل ذكر مع وجود حضور ومـن ذكـر  ،ذكر مع وجود يقظة
  .مع وجود حضور إىل ذكر مع غيبة عما سوى املذكور وما ذلك على اهللا بعزيز

 فَـاذُْكُروِين  ���� قال اهللا تعاىل ،قوي يف طريق القوم وهو أفضل األعمال الذكر ركن    
ــُرونِ  ــال تعــالى،  )١( 				 أَذُْكــرُْكْم َواْشــُكُرواْ ِيل َوَال َتْكُف ــريًا  ���� :وق ــَه َكِث ــُرواْ الّل َواذُْك

                                                           

 . 4١٥٢ية��–سورة�البقرة) ١



 
 
 

  ٣٧٠ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

      .)١( 				 لَعلُكْم تـُْفَلُحونَ 

كــل عبــادة : ي اهللا عنهمــاقــال ابــن عبــاس رضــ :والــذكر الكثــري أن ال ينســاه أبــداً     
فرضــها اهللا تعـــاىل جعـــل هلـــا وقتـــاً خمصوصــاً وعـــذر العبـــاد يف غـــري أوقاـــا إال الـــذكر مل 

يَـا أَيـَهـا الـِذيَن آَمنُـوا اذُْكـُروا اللـَه ذِْكـًرا   ���� :قـال تعـاىل ،جيعل اهللا له وقتاً خمصوصاً 
فَـــاذُْكُرواْ اللّـــَه ِقَياًمـــا َوقـُُعـــوًدا  فَـــِإَذا َقَضـــْيُتُم الصـــَالةَ  ����:وقـــال تعـــالى.)٢( 				    َكِثـــريًا
ــَه   ����:وقــال تعــالى،  )٣( 				    ُجُنــوِبُكمْ  َوَعَلــى ــِإَذا َقَضــْيُتم مَناِســَكُكْم َفــاذُْكُرواْ الّل َف

نـَْيا  آبَاءُكْم َأْو َأَشد ذِْكًرا َفِمـَن النـاِس َمـن َكذِْكرُِكمْ  نَـا آتِنَـا ِيف الـديـَُقـوُل َربـ
 .)٤( 				    َخَالقٍ  ِخَرِة ِمنْ َوَما َلُه ِيف اآل

ِإْن ! يَا َرُسوَل اللِه : ، َأن َرُجًال قَاَل  - َرِضَي اللُه َعْنهُ  - َعْبِد اللِه ْبِن ُبْسٍر َعْن و     
ْسـَالِم قَـْد َكثـُـَرْت َعلَـ َال يـَـزَاُل  " : قَـالَ . )٥( ي ، فَـَأْخِربِْين ِبَشـْيٍء أََتَشـبُث بِـهِ َشـَراِئَع اْإلِ
َهـَذا  :التـْرِمـِذي ، َوقَـاَل َوابْـُن َماَجـْه ، التـْرِمـِذي َرَواُه  " ِلَسـاُنَك َرْطبًـا ِمـْن ِذْكـِر اللـهِ 

  .، واحلاكموابن أيب شيبة ، حبان ابن ورواه ). ٦(،َحِديٌث َحَسٌن َغرِيبٌ 

 َدَراِهـمُ  لَـْو َأن َرُجـال ِيف ِحْجـرِهِ   ���� :"قَـاَل َرُسـوُل اللـهِ : ، قَـاَل َأِيب ُموَسـى َعـْن و      

                                                           

 . 4١٠ية�_ ،�وسورة�الجمعة�4٤٥ية��–سورة��نفال�) ١

 . 4٤١ية��–سورة��حزاب�) ٢

 . 4١٠٣ية��–سورة�النساء�) ٣

 . 4٢٠٠ية��–سورة�البقرة�) ٤

 . أي�أتعلق�به) ٥

 . ٧٠٤/ ٢باب�ذكر�هللا�عز�وجل�والتوسل�إليه��–كتاب�الدعوات�_ مشكاة�ا>صابيح�) ٦



 
 
 

  ٣٧١ 
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اِكُر لِلِه أَْفَضلُ  َه ، َكاَن الذُمَها ، َوآَخُر يُْذَكُر الل١( ".  يـَُقس(.  

ْرَداِء َعْن و      َأِيب الد



  ِيبُئُكْم ِخبَْريِ أَْعَماِلُكْم َوأَزَْكاَها ِعْنـَد  :"���� قَاَل قَاَل النَأَال أُنـَب
ٌر َلُكـْم  ٌر َلُكْم ِمْن ِإنـَْفاِق الذَهِب َواْلَوِرِق َوَخيـْ َمِليِكُكْم َوأَْرَفِعَها ِيف َدَرَجاِتُكْم َوَخيـْ

ِذْكـُر  :"قَالَ  ،بـََلى :َقُكْم قَاُلواِمْن َأْن تـَْلَقْوا َعُدوُكْم فـََتْضرِبُوا أَْعَناقـَُهْم َوَيْضرِبُوا أَْعَنا
َرِضَي اللُه َعْنُه َما َشْيٌء َأْجنَى ِمْن َعَذاِب اللِه ِمـْن ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل قَاَل " اللِه تـََعاَىل 
  .)٢( ِذْكِر اللهِ 

اهللا إال مـــن بـــاب الــذكر فالواجـــب علـــى العبــد أن يســـتغرق فيـــه فــال مـــدخل علــى     
أوقاته ويبذل فيه جهده فإن الذكر منشور الوالية وال بـد منـه يف البدايـة والنهايـة فمـن 

 :وأنشدواأعطي الذكر فقد أعطي املنشور ومن ترك الذكر فقد عزل 
 ــــــــــــاً ــجعل له األنفاس حراساهللا ف      والذكر أعظم باب أنت داخله    
وال يــرتك الــذكر باللســان لعــدم حضــور قلبــه  ،الــذكر علــى كــل حــال لعبــدفليلتــزم ا    
أشـد مــن  ،بـل يــذكره بلسـانه ولــو كـان غــافًال بقلبـه فــإن غفلتـك عــن وجـود ذكــره ،فيـه

ويف وجـود ذكـره  ،ألن غفلتك عـن ذكـره أعـراض عنـه بالكليـة ،غفلتك يف وجود ذكره
ويف فقــــده  ،اللســــان بــــذكر اهللا تــــزيني جارحــــة بطاعــــة اهللا ويف شــــغل ،أقبــــال بوجــــه مــــا

 ؟مــا لنــا نــذكر اهللا باللســان والقلــب غافــل :ل لبعضــهميــق ،شــتغاهلا باملعصــيةتعــرض ال
 ؟ولو أشغله بالغيبـة مـا كنـت تفعـل ،من ذكر اللسان كشكر اهللا على ما وفقا :فقال

عســى أن ينقلــك احلــق ف ،نســان ذكــر اللســان حــىت يفــتح اهللا يف ذكــر اجلنــانفليلــزم اإل

                                                           

 . رواه�الط¡~اني��ي�الكبg~�و�وسط،�وابن�أبي�شيبة��ي�مصنفه) ١

_ مشـكاة�ا>صـابيح�( داءرواه�مالك�،�وأحمد�وال¿~مذي،�وابن�ماجة،�إ�sأن�مالك�أوقفه�عdـي�أبـي�الـدر ) ٢

 ).  ٧٠٢/ ٢باب�ذكر�هللا�عز�وجل�والتوسل�إليه��–كتاب�الدعوات�
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ملعاين الـذكر عنـد  انتباهأي  ،إىل ذكر مع وجود يقظة ،تعاىل من ذكر مع وجود غفلة
 .)١( .حىت يطمئن القلب بذكر اهللا ويكون حاضراً بقلبه مع دوام ذكره ،به االشتغال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������ 

                                                           

 ). بتصرف�قليل�( من�كتاب�إيقاظ�الهمم��ي�شرح�الحكم�) ١
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  BCــــ
 إالكرام وحسن اخللق

ميَاَن ِمن قَـْبِلِهمْ َوالِذيَن تَـ { { { { ::::قال تعـاىل      اَر َواْإلِ ُؤوا الدوَن َمْن َهاَجَر  بَـوحيُِب
ــُدوَن ِيف ُصــُدورِِهْم َحاَجــةً  ــْيِهْم َوَال جيَِ ممــا أُوتُــوا َويـُــْؤثُِروَن َعَلــى أَنُفِســِهْم  ِإَل

ــْو َكــاَن ِِــْم َخَصاَصــةٌ  ــَك ُهــُم اْلُمْفِلُحــ َوَل     ونَ َوَمــن يُــوَق ُشــح نـَْفِســِه َفُأْولَِئ
{{{{)١(. 


 أيب هريــرة وعـن     


أكمـل املــؤمنني إميانــاً أحســنهم " : ���� قــال، قـال َرُســول اللــهِ  
ِمِذي َوقَاَل َحِديٌث َحَسٌن صحيح "لنسائهمخلقاً، وخياركم خياركم  ٢( الرت(. 

إن املــؤمن ليــدرك  ":يقــول ���� وعــن عائشــة َرِضــَي اللــُه َعنهــا قالــت مسعــت النــيب     
 .)٣( .رواه أبو داود "رجة الصائم القائمحبسن خلقه د


 وعن أيب أمامة البـاهلي     


أنـا زعـيم ببيـت يف ربـض : ���� قـال َرُسـول اللـهِ ، قـال 
اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقـاً، وببيـت يف وسـط اجلنـة ملـن تـرك الكـذب وإن  

ـــة ملـــن حســـن خلقـــه  رواه أبـــو داود بإســـناد. "كـــان مازحـــاً، وببيـــت يف أعلـــى اجلن
 .)٤( .صحيح

                                                           

 . 4٩ية�_ سورة�الحشر� )١

 ) .٦٢٨( باب�حسن�الخلق�رقم�الحديث�_ رياض�الصالحgن� )٢

 ) .٦٢٩(رقم�الحديث�_ ا>رجع�السابق� )٣

 ) .٦٣٠(رقم�الحديث�_ رجع�السابق�ا> )٤
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  :معنى اإلكرام
ــــواع اخلــــري والشــــرف لكــــرما     ــــق علــــى كــــل مــــا حيمــــد مــــن أن واجلــــود والعطــــاء  ،يطل

 . واإلنفاق
 ،أنـــه الكـــرمي، ألنـــه هـــو الـــذي انفـــرد بامللـــك والغـــىن -ســـبحانه -مـــن صـــفات اهللا     

وإذا اطلــع  ،فهــو إذا عصــى غفــر ،واخــتص باجلــاه والســلطان ،وتوحــد بالعظمــة والثنــاء
وال يــثلم مــن  ،ال يضــيع مــن جلــأ إليــه ،وإذا أوعــد عفــا ،وإذا وعــد وىف، وســرت  أمهــل

ال ينــازع يف  ،ولــه خــزائن األرض والســماوات ،يــداه مبســوطتان بــاخلريات ،توكــل عليــه
وكما أنـه الكـرمي نـادى  ،فهو الكرمي باإلطالق ،وال يراجع يف تدبري خلقه ،قسمه رزقه

 . واهم عن الشح والبخل ،ه وابتغاء رضاهعبادة حبب الكرم وبذل املال رضاء وج

عن  وأصل الكرم نزاهة النفس ،أصل احملاسن كلها الكرم :قال أحد احلكماء     
 .احلرام وسخاؤها مبا متلك على اخلاص والعام ومجيع خصال اخلري من فروعه

 :مقصد اإلكرام
 .األلفة واحملبة بني أمة النيب صلى اهللا عليه وسلم )١
 .لبخل من القلبإخراج الشح وا )٢
 .����أن تأيت األخالق النبوية واملعاشرات اإلسالمية يف أمة النيب   )٣
إصــالح املعــامالت واملعاشــرات واألخــالق، فنكــرم بعضــنا بعضــاً حــىت تــأيت األلفــة   )٤

واحملبــة بيننــا، ويتمثــل يف كــل عالقاتنــا مــع اآلخــرين، كحســن اخللــق وتأديــة حقــوقهم، 
دم إيذائهم، وعـوم، فـاهللا تعـاىل يف عـون العبـد وصلة األرحام، واإلصالح بينهم، وع

 . ما كان العبد يف عون أخيه
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 َعــْن َأِيب ُهَريـْــَرةَ  :ففــي احلــديث: حفاظــة األعمــال )٥


 :قَــالَ   ����َأن َرُســوَل اللـــهِ ، 

ِإن : "قَـاُلوا اْلُمْفلِـُس ِفينَـا َمـْن َال ِدْرَهـَم لَـُه َوَال َمتَـاَع، فـََقـالَ " أََتْدُروَن َما اْلُمْفلِـسُ "
اْلُمْفلِــَس ِمــْن أُمــِيت يَــْأِيت يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة ِبَصــَالٍة َوِصــَياٍم َوزََكــاٍة َويَــْأِيت قَــْد َشــَتَم َهـــَذا 
َوقَـــَذَف َهـــَذا َوَأَكـــَل َمـــاَل َهـــَذا َوَســـَفَك َدَم َهـــَذا َوَضـــَرَب َهـــَذا فـَيـُْعطَـــى َهـــَذا ِمـــْن 

فَِنَيْت َحَسَناتُُه قـَْبَل َأْن يـُْقَضى َما َعَلْيـِه ُأِخـَذ ِمـْن  َحَسَناتِِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه فَِإنْ 
 .)١( ."َخطَايَاُهْم َفطُرَِحْت َعَلْيِه ُمث طُرَِح ِيف النارِ 

 :عالمة اإلكرام
 .حب اإلنفاق  )١
 .حمبة الناس  )٢
    .أداء احلقوق ألهلها )٣
 األلفة و احملبة بني النا )٤

 ).، اإلكرام ، اإليثار كف األذى ، العدل :( مراتب اإلكرام

 :اإلكرام تحصيلطرق 
أن نؤدي حقوق الناس ونطلب حقوقنـا بـاللطف واللـني فـإن مل تـأت سـألناها  -١

 قَاَل قَاَل َرُسـوُل اللـهِ َعْبِد اللِه َعْن زَْيِد ْبِن َوْهٍب َعْن  :، ففي احلديثمن اهللا عز وجل

َكْيـَف تَـْأُمُر   !يَـا َرُسـوَل اللـهِ  :قَاُلوا "ِإنـَها َسَتُكوُن بـَْعِدي أَثـَرٌَة َوأُُموٌر تـُْنِكُرونـََها :"����
                                                           

،�رقــم��٤/٦١٣)،�وال¿~مــذي�) ٢٥٨١،�رقـم��٤/١٩٩٧(،�ومســلم�) ٨٣٩٥،�رقـم��٢/٣٣٤(أخرجـه�أحمــد��)١

،�) ٢٧٧٨،�رقــــــــم��٣/١٥٦)الط¡~انــــــــي��ــــــــى��وســــــــط�: وأخرجــــــــه�أيًضــــــــا�. حســــــــن�صــــــــحيح�: ،�وقــــــــال�) ٢٤١٨

�i٢٣٣٨،�رقم��٢/٦٠(والديلم.(. 
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 وَن اْحلَـقا َذلِـَك قَـاَل تـُـَؤدِذي َلُكـمْ  َمْن أَْدَرَك ِمنـَه الـِذي َعلَـْيُكْم َوَتْسـأَُلوَن اللالـ " 
 .متفق عليه

يـا : ضـري ـ رضـي اهللا عنـه ـ أن رجـال مـن األنصـار قـالحعن أيب حيىي أسـيد بـن و      
اْصـِربُوا َحـىت تـَْلَقـْوِين َعلَـى  :"أال تستعملين كمـا اسـتعملت فالنـا ؟ فقـال !رسول اهللا 
 . متفق عليه "احلَْْوضِ 

أي  أثـرههـذه هـي وصـيه النـيب صـلي اهللا عليـه وسـلم حينمـا نـري ، الكرام  إخواين    
، منتشـر يف كـل مكـان اآلنمـر وهـذا األ، اختصاص واستئثار باملـال واملناصـب والـدنيا

واتمــع  آالمــهعلــي مســتوي ، علــي مجيــع املســتويات،يــؤدي أنفــاجلميع يطلــب دون 
احملكــــوم يطلــــب حقــــه وال يــــؤدي ،يــــؤدي  اجلميــــع يطلــــب حقــــه والواألفــــراد، ســــره األ

ن يطيـع النـاس مثـل أواحلـاكم يطلـب ، بن اخلطـاب وهـم ليسـوا صـحابه  يريدون عمر
يريـدها مثـل فاطمـه ة الزوج يريد حقه من الزوج،وهو ليس فيه صفات عمر  الصحابة
ال أعلـي كـل فـرد ، دي الذي عليـكأ ،ردا فاطمه فكن علياأذا إ،بو جهلأوهو مثل 

حقه بل يبحث عـن واجبـه حـيت يؤديـه فينجـو مـن عقـاب اهللا ويسـأل اهللا يبحث عن 
َوَأْصـَلَح فَـَأْجرُُه َعلَـى  َفَمـْن َعَفـا����:قال تعايل، تضيع احلقوق الذي له وعند اهللا ال

 .دوا الذي عليكم وسلوا اهللا الذي لكم أ.)١( 				 اللهِ 
 .نكثر من اجللوس يف جمالس فضائل إكرام املسلمني واألخالق -٢
 . ندعو الناس إىل حتقيق إكرام املسلمني واألخالق يف حيام -٣
  .املسلمنيندعو اهللا أن يرزقنا واألمة حقيقة إكرام  -٤

                                                           

 .4٤٠ية�_ سورة�الشورى� )١
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 :قصص في  اإلكرام
 :) ���� محمد  (أكرم الخلق )١

 ْبه أَنامُلهْ ــــــــــــــــــــــثناها لَِقْبٍض مل جتِ   نـهُ أف حىت لو ــــــَتعّود َبْسط الك
 كأنك تُعطيه الذي أنت َسائُلهْ   ه ُمتـهلالً ــــــــــــــــــــــــــــــــــتـراه إذا مـا جـئتَ 

 اَد ا فليتِق اهللاَ َسائُلهْ ــــــــــــــــــــــــــــــجلَ   هِ ـــــولو مل يكن يف كفه غري ُروح
ُتُه املعر   ُهو الَبْحُر من أي النواحي أتيته ُلهْ ــــوُف واُجلوُد ساحِ فُلج 

عــن ) صــلى اهللا عليــه وســلم(مــا ســئل النــيب : قــال -رضــي اهللا عنــه-عــن جــابر و   )٢
 .رواه البخاري .ال: شيٍء قط فقال

 لوال التشهد كانت الؤه نعم  ما قال ال قط إال يف تشهده
أْحَسـَن  – صـلى اهللا عليـه وسـلم-كـان النـيب : قـال -رضـي اهللا عنـه-وعن أنس  )٣

 . رواه البخاري ومسلم) أْجَود الناس، وأْشَجَع الناسالناس، و 

: يــا رســول اهللا: بِبُـــْردة فقالــت -صــلى اهللا عليــه وســلم-إىل النــيب امــرأة  جــاءت  )٤
حمتاجـاً إليهـا، فـََلبَسـها، فرآهـا  -صـلى اهللا عليـه وسـلم -فأخذها النيب  .أْكسوك هذه

: فقــال. ذه، فاْكُســنيهايــا رســول اهللا، مــا أْحَســَن هــ: عليــه رجــل مــن الصــحابة، فقــال
ما أحسْنَت حني : المه أصحابه فقالوا -صلى اهللا عليه وسلم -فلما قام النيب  .نعم

أَخـــذها ُحمتاجـــاً إليهـــا، مث ســـألَتُه إياهـــا، وقـــد  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم -رأيـــَت النـــيب 
صـلى اهللا -رجوُت بـَرََكتَـَهـا حـني لَِبسـها النـيب : فقال. عرفَت أنه ال ُيْسَأل شيئاً فيمنعه

 . رواه البخاري . ؛ َلَعلي ُأَكفن فيها -عليه وسلم

انثُــروه يف املسـجد، وكــان أكثــر مــاٍل ُأيت بــه، فخــرج : وأيت مبـال مــن البحــرين فقــال )٥
إىل الصــالة، ومل يلتفــت إليــه، فلّمــا َقَضــى الصــالة جــاء فجلــس إليــه، فمــا كــان يــرى 
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  .أحداً إال أعطاه، وما قام وَمث منها درهم

صـــلى عليـــه -أن األعـــراب علقـــوا بـــالنيب : ويف الصـــحيحني عـــن جبـــري بـــن مطعـــم )٦
لـو كـان يل َعـَدُد هـذه " : َمْرِجَعـُه مـن ُحنَــْني، يسـألونه أن يقسـم بيـنهم فقـال -وسـلم

 .الَعَضاِة نـََعماَ، لَقسمُته بينكم، مث ال جتدوين خبيًال، وال كذوباً، وال جباناً 

ال يـدخر  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ن النـيب كا: قال -رضي اهللا عنه-عن أنس و )٧
  .رواه الرتمذي وصححه األلباين .شيئاً لغدٍ 

  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-، أن رسـول اهللا -رضي اهللا عنه-عن مسرة بن جندب و  )٨
إين ألجل هــذه الغرفــة مــا أجلهــا إالّ خشــية أن يكــون فيهــا مــاُل فــأتوىف ومل : كــان يقــول

 لباين، رواه الطرباين وحسنه األ " أنفقه

صـلى اهللا -كانـت عنـد رسـول اهللا : (قـال -رضي اهللا عنه-وعن سهل بن سعد  )٩
يـــا : ((ســـبعة دنـــانري وَضـــعها عنـــد عائشـــة، فلمـــا كـــان عنـــد مرضـــه قـــال -عليـــه وســـلم

وشــغل عائشــة مــا بــه، حــىت . مث أغمــي عليــه)). عائشــة، ابعثــي بالــذهب إىل علــي
ويشــغل  -ى اهللا عليــه وســلمصــل-كــل ذلــك يغمــى علــى رســو اهللا . قــال ذلــك مــراراً 

ـــه، فبعـــث إىل علـــي فتصـــدق ـــا، وأمســـى رســـول اهللا  صـــلى اهللا عليـــه -عائشـــة مـــا ب
ليلـــة االثنـــني يف جديـــد املـــوت ، فأرســـلت عائشـــة مبصـــباح هلـــا إىل امـــرأة مـــن  -وســـلم

صـلى -أهدي لنا يف مصباحنا من ُعكتـك السـْمن، فـإن رسـول اهللا : نسائها، فقالت
 .رواه الطرباين وصححه األلباين) ديد املوتحأمسى يف  -ماهللا عليه وسل

، أن النـــيب و  )١٠ التفـــت إىل ُأُحـــٍد فقـــال -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-عـــن أيب ذر: 
والذي نفسي بيده، ما َيُسرين أن ُأُحداً حتول آلِل حممٍد ذهباً، أُنفقه يف سـبيل 

أُعـــــدمها للــــــدْين إْن   اهللا، أمـــــوْت يـــــوَم أمــــــوُت أدَُع منـــــه دينـــــارين، إال دينــــــارين
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 .رواه أمحد وحسنه األلباين.كان

َمــا ُســِئَل َرُســوُل اللــِه َصــلى اللــُه َعَلْيــِه :  قَــالَ أَبِيــِه ُموَســى بْــِن أَنَــٍس َعــْن  وعــن )١١
ْسَالِم َشْيًئا إِ  ال أَْعطَاُه قَاَل َفَجاَءُه َرُجـٌل فََأْعطَـاُه َغَنًمـا بـَـْنيَ َجبَـلَـْنيِ َوَسلَم َعَلى اْإلِ

ــــاًء َال َخيَْشــــى  ــــًدا يـُْعِطــــي َعَط ُحمَم ــــِإن ــــْوِم َأْســــِلُموا َف َــــا قـَ ــــاَل ي ــــِه فـََق فـََرَجــــَع ِإَىل قـَْوِم
 .)١(اْلَفاَقةَ 

ــِن ِشــَهابٍ  )١٢ ــَرِين يُــوُنُس َعــِن اْب ــالَ . َأْخبَـ ــ: َق ــْتحِ  ���� هِ َغــَزا َرُســوُل الّل ــْتِح، فـَ  َغــْزَوَة اْلَف

فـََنَصـَر اللّـُه ِدينَـُه  .فَاقْـَتتَـُلوا ِحبُنَــْنيٍ . ِمبَْن َمَعُه ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  ���� ُمثّ َخرََج َرُسوُل الّلهِ . َمّكةَ 
ُمثّ . ُمثّ ِمائَةً . يـَْوَمِئٍذ َصْفَواَن ْبَن أَُمّيَة ِمائًَة ِمَن النّـَعمِ  ���� َوَأْعَطَى َرُسوُل الّلهِ . َواْلُمْسِلِمنيَ 

 .ِمائَةً 

َواللّـِه َلَقـْد َأْعطَـاِين : َحّدَثِين َسِعيُد ْبُن اْلُمَسّيِب َأّن َصْفَواَن قَالَ : قَاَل اْبُن ِشَهابٍ      
َفَمـا بَـرَِح يـُْعِطيـِين َحـّىتَ ِإنّـُه َألَحـّب . َما َأْعطَاِين، َوِإنُّه ألَبـَْغُض النّـاِس ِإَيلّ ����  َرُسوُل الّلهِ 

 .)٢( .لّناِس ِإَيلّ ا

يتصـفح الغنـائم إذ  ���� يقال إن صفوان طـاف مـع رسـول اهللا: قال حممد بن عمر    
فيــه غــنم وإبــل ورعاؤهــا مملــوء،  ���� مــر بشــعب مملــوء إبــال ممــا أفــاء اهللا بــه علــى رســوله
أَْعَجبَـَك يَـا أَبَـا َوْهـٍب َهـَذا : ���� فاعجب صفوان وجعل ينظر إليه، فـََقاَل َرُسـوُل اللـهِ 

َأْشـَهُد َمـا  : فـََقـاَل َصـْفَواُن ،  " ُهـَو لَـَك َوَمـا ِفيـهِ "  :قَـاَل   .نـََعـْم  : قَـالَ  ؟ الشْعبُ 
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 ِإال َنِيب ََذا نـَْفُس َأَحٍد َقطِ هِ  ،طَاَبْتَك َرُسوُل الل١( َوَأْشَهُد أَن.( 

َصـلى اللـُه ، َرِضَي اللـُه تـََعـاَىل َعْنـُه، َأن َأْعَرابِيـا َجـاَء ِإَىل النـِيب   َأِيب ُهَريـَْرةَ َعْن و   )١٣
،  ؟َأْحَســْنُت ِإلَْيــَك  :َيْســَتِعيُنُه ِيف َشــْيٍء فََأْعطَــاُه َشــْيًئا ، ُمث قَــاَل ، تـََعــاَىل َعَلْيــِه َوَســلَم 

 ـــَراِيب ـــاَل اَألْع ـــاَل . ال ، َوال َأْمجَْلـــَت : َق ـــِه : َق ـــاُموا ِإلَْي فََأَشـــاَر  ،فـََغِضـــَب اْلُمْســـِلُموَن َوَق
فَـَدَخَل َمْنزِلَــُه ، ُمث  , َصـلى اللـُه تـََعــاَىل َعَلْيـِه َوَسـلمَ ، ُمث قَـاَم النــِيب ،  َأْن ُكفـوا :ِإلَـْيِهْم 

َنــاَك ، :  ْعــَراِيب ، فَــَدَعاُه ِإَىل اْلبَـْيــِت ، فـََقــالَ أَْرَســَل ِإَىل األَ  ِإنــَك ِجْئتَـَنــا َفَســأَْلتَـَنا فََأْعطَيـْ
 : َشـْيًئا ، ُمث قَـالَ ، َصلى اللُه تـََعاَىل َعَلْيِه َوَسلَم  , فـََزاَدُه َرُسوُل اللهِ ،  فـَُقْلَت َما قـُْلتَ 

ًرا ، فـََقاَل له : ْعَراِيب قَاَل األَ . ؟  َأْحَسْنُت ِإَلْيكَ  نـََعْم ، َفَجَزاَك اللُه ِمْن َأْهٍل َوَعِشريٍَة َخيـْ
 ـِيبمَ ، النـُه تـََعــاَىل َعَلْيـِه َوَســلى اللنَـاَك ، َوقـُْلــَت َمــا :  َصــل ِإنـَك ِجْئتَـنَــا َفَســأَْلتَـَنا فََأْعطَيـْ

، فَــِإْن َأْحَبْبــَت فـَُقــْل بـَــْنيَ أَيْــِديِهْم َمــا  قـُْلــَت َوِيف أَنـُْفــِس َأْصــَحاِيب َشــْيٌء ِمــْن َذلِــكَ 
ـا  : قَـاَل  . قـُْلَت بـَْنيَ َيَدي ؛ َحىت َيْذَهَب ِمْن ُصُدورِِهْم َما ِفيَها َعَلْيـكَ  نـََعـْم ، فـََلم

 ِإن َصـــاِحَبُكْم َهـــَذا َكـــاَن َجـــاءَ : ���� َكـــاَن اْلَغـــُد َأِو اْلَعِشـــي َجـــاَء ، فـََقـــاَل َرُســـوُل اللـــهِ 
ــَزَعَم أَنــُه  َنــاُه، فـَ َنــاُه، فـََقــاَل َمــا قَــاَل، َوِإنــا َدَعْونَــاُه ِإَىل اْلبَـْيــِت فََأْعطَيـْ َفَســأَلََنا، فََأْعطَيـْ

ـًرا  : قَـاَل اَألْعـَراِيب  ؟قَـْد َرِضـَي، َأَكـَذِلَك  . نـََعـْم ، َفَجـَزاَك اللـُه ِمـْن َأْهـٍل َوَعِشـريٍَة َخيـْ

َأال ِإن َمثَلِـي َوَمثَـَل َهـَذا اَألْعـرَاِيب؛ َكَمثَـِل َرُجـٍل لَـُه : ���� فـََقـاَل النـِيب  :قَاَل أَبُو ُهَريـَْرَة 
ـــاَداُهْم َصـــاِحُب  ـــُدوَها ِإال نـُُفـــورًا، فـََن ـــْم يَزِي ـــِه، فَاتـبَـَعَهـــا النـــاُس فـََل ـــٌة َشـــَرَدْت َعَلْي نَاَق

ــَه َهلـَـا َصــاِحُب َخلــوا بـَْيــِين َوبـَــْنيَ الناَقــِة فَأَنَــا أَ : الناَقــةِ  َــا َوأَْعَلــُم، فـَتَـَوجِ ــاِسْرَفــُق الن
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فََأَخــــَذ َهلـَـــا ِمــــْن ُقَمــــاِم اَألْرِض، فـََردَهــــا َهْونًــــا َحــــىت َجــــاَءْت ، الناقَــــِة بـَــــْنيَ يَــــَديـَْها 
ــرَْكُتُكْم  ــْو تـَ َهــا، َوِإين َل َهــا َرْحَلَهــا َواْســتَـَوى َعَليـْ ــاَل َواْســتَـَناَخْت، َوَشــد َعَليـْ ــُث َق َحْي

  . فـََقتَـْلُتُموُه، َدَخَل النارَ ، الرُجُل َما قَالَ 

كّله هللا، ويف ابتغاء مرضاته، فإنه كان   - صلى اهللا عليه وسلم -وكان جوده   )١٤
يبذل املال إما لفقري، أو حمتاج، أو ينفقه يف سبيل اهللا، أو يتألف به على اإلسالم 

على نفسه وأهله وأوالده، فيعطي عطاًء  من يقوى اإلسالم بإسالمه، وكان يُؤثر
يعجز عنه امللوُك مثل كسرى وقيصر، ويعيش يف نفسه عيش الفقراء، فيأيت عليه 
ا رَبط على بطنه احلجر من اجلوع، وكان  الشهر والشهران ال يُوَقد يف بيته نار، ورمب

نه خادماً قد أتاه صيب مرًة فشكْت إليه فاطمُة ما تلقى من خدمة البيت، وطلبت م
مرة يكفيها ُمْؤنة بيتها، فأمرها أن تستعني بالتسبيح والتكبري والتحميد عند نومها، و 

َال أُْعِطيُكْم ، : " هلاقَاَل النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم و : ثانية سألته خادما فلم يعطها
َال ُأْخِدُمُكَما ، : " ، َوقَاَل َمرًة " ِع َوأَدَُع أَْهَل الصفِة تـََلوى بُطُونـُُهْم ِمَن اْجلُو 

  ).١("بُطُونـُُهْم ِمَن اْجلُوِع  َوأَدَُع أَْهَل الصفِة َتْطَوى

 فُلجُتُه املعروُف واُجلوُد ساِحُلْه        ُهو الَبْحُر من أي النواحي أتيته       
قـــد تركـــوا األمـــوال إن إخـــوانكم " : ���� ملـــا قـــدم املهـــاجرون املدينـــة قـــال النـــيب )١٥

أو غــري :" ���� فقـال رســول اهللا. أموالنـا بيننــا قطــائع: فقــالوا .واألوالد وخرجـوا إلــيكم
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هـــم قـــوم ال يعرفـــون العمـــل فتكفـــوم  :ومـــا اهللا؟ قـــال: قـــالوا ذاك يـــا رســـول .ذلـــك
  .نعم يا رسول اهللا: قالوا. وتقامسوم الثمر

 :فقــالوا. ال: فقــال. ننــا النخيــلاقســم بيننــا وبــني إخوا: ويف البخــاري قالــت األنصــار
  .مسعنا وأطعنا: أتكفوننا املؤنة ونشرككم يف الثمرة؟ قالوا

قـــوم األرض أرضـــهم وهـــم الـــذين يعملـــون فيهـــا !! فهـــل مسعـــت الـــدنيا مبثـــل ذلـــك ؟ 
فإذا أنتجت وأمثرت قاموا مقام األجراء وقامسوا غريهم .. ويوالوا ويقومون على أمرها

 جد مثل هذا؟ الثمر والربح فأين يو 
ال إال : فقـالوا. األنصـار أن يقطـع هلـم البحـرين���� دعـا النـيب : ويف البخـاري عـن أنـس

إمــا ال فاصــربوا حــىت تلقــوين فإنــه : فقــال. أن تقطــع إلخواننــا مــن املهــاجرين مثلهــا
  .سيصيبكم أثرة

وقد أحس املهاجرون بفضائل األنصار واعرتفوا هلم باإلحسان حىت خافوا أن يـذهبوا 
مـا رأينـا مثـل ! يـا رسـول اهللا: قـال املهـاجرون: األجر؛ ففي املسند عن أنس قال بكل

قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة يف قليل، وال أحسن بذًال يف كثري؛ لقد كفونا املؤونة 
مـا أثنيـتم علـيهم ، ال  :قـال. وأشركونا يف املهنـأ، لقـد خشـينا أن يـذهبوا بـاألجر كلـه

  .ودعومت هلم
إلحســان، ومــا أمجــل الشــكر عليــه، ومــا أعظــم وأحســن مــا وصــف بــه ومــا أمجــل ا   

الفـــريقني؛ فاملهـــاجرون تركـــوا أمـــواهلم وأوالدهـــم وديـــارهم هللا تعـــاىل ولرســـوله، فـــأثىن اهللا 
ـــَواهلِِْم  ���� :علـــيهم فقـــال لِْلُفَقـــَراِء اْلُمَهـــاِجرِيَن الـــِذيَن ُأْخرُِجـــوا ِمـــْن ِديَـــارِِهْم َوأَْم
ــــ يـَْبتَـُغــــونَ  ــــُم َفْضــــًال ِم ــــَك ُه َن اللــــِه َوِرْضــــَواناً َويـَْنُصــــُروَن اللــــَه َوَرُســــوَلُه أُولَِئ
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ــاِدُقونَ  الص				واألنصــار واســوهم باملــال وأحســنوا إلــيهم، وآثــروهم علــى أنفســهم؛ ، .)١(

اَر َواِإلميَـاَن ِمـْن قَــْبِلِهْم حيُِبـوَن َمـْن ���� : فأثىن اهللا عليهم فقـال أُوا الـدِذيَن تـَبَــوَوال
ـــ ـــى َه ـــْؤثُِروَن َعَل ُـــوا َويـُ ـــُدوَن ِيف ُصـــُدورِِهْم َحاَجـــًة ِممـــا أُوت ـــْيِهْم َوال جيَِ اَجَر ِإَل

ـــَك ُهـــُم  ـــْو َكـــاَن ِِـــْم َخَصاَصـــٌة َوَمـــْن يُـــوَق ُشـــح نـَْفِســـِه َفُأولَِئ أَنـُْفِســـِهْم َوَل
 .)٢( 				اْلُمْفِلُحونَ 


 : أنس بن مالكيقول   )١٦


قدم علينـا عبـد الـرمحن بـن عـوف وآخـى النـيب بينـه  
قـد علمـت األنصـار أين مـن : فقـال سـعد، وكان كثري األموال ، وبني سعد بن الربيع 

فـانظر أعجبهمـا إليـك  أكثرها ماال ، سأقسم مايل بيين وبينـك شـطرين ، ويل امرأتـان
بـارك اهللا يف لـك يف  :عبـد الـرمحن بـن عـوففقـال ، فأطلقها حىت إذا حلت تزوجتهـا 

 .كومال أهلك
 ."ال حاجة يل يف ذلك: فقال عبد الرمحن بن عوف: "ويف رواية البخاري

. ِإين َجمُْهـوٌد : َ◌قَـاَل ف����  َجـاَء َرُجـٌل ِإَىل َرُسـوِل اللـهِ  : قَـالَ َأِيب ُهَريـْـَرَة َوَعـْن   )١٧
َوالـِذي بـََعثَـَك بِـاحلَْق َمـا ِعْنـِدي ِإال َمـاٌء ، ُمث أَْرَسـَل :  ِنَسـائِِه فـََقالَـتْ  فََأْرَسَل ِإَىل بـَْعـضِ 

ــَل َذلِــَك ، فـََقــاَل َرُســوُل اللــهِ  ــَن ُكلُهــن ِمْث ــَل َذلِــَك ، َوقـُْل ــْت ِمْث ــْن : ���� ِإَىل ُأْخــَرى فـََقاَل َم
أَنَـا يَـا  :فـََقـاَل   ) يـَُقـاُل لَـُه أَبُـو طَْلَحـةَ  (ْألَْنَصـاِر فـََقـاَم َرُجـٌل ِمـَن ا .ُيِضيُفُه يـَْرَمحُْه اللـُه 

َال ِإال : َهــْل ِعْنــَدِك َشــْيٌء ؟ قَالَــْت : َرُسـوَل اللــِه ، فَــاْنطََلَق بِــِه ِإَىل َرْحلِــِه فـََقـاَل ِالْمَرأَتِــِه 
َياِين  ُفَنا فََأرِيِه أَنـا نَْأُكـُل فَـِإَذا  فـََعلِليِهْم ِبَشْيٍء َونـَوِميِهْم فَِإَذا: قَاَل . ُقوُت ِصبـْ َدَخَل َضيـْ

                                                           

 . 4٨ية�_ سورة�الحشر� )١

 . 4٩ية�_ سورة�الحشر� )٢
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ـَراِج َكـْي ُتْصـِلِحيِه فََأْطِفِئيـِه فـََفَعلَـْت ، فـََقَعـُدوا َوَأَكـَل  َأَهَوى بَِيِدِه لَِيْأُكَل فـَُقـوِمي ِإَىل الس
 ����   َقاَل َرُسوُل اللهِ فَـ ، ���� الضْيُف ، َوبَاتَا طَاِويـَْنيِ ، فـََلما َأْصَبَح َغَدا َعَلى َرُسوِل اللهِ 

  . َلَقْد َعِجَب اللُه َأْو َضِحَك اللُه ِمْن ُفَالٍن َوُفَالنَةٍ 

َويـُـْؤثُِروَن َعلَـى  " َوِيف ِرَوايٍَة ِمثْـَلُه وَملَْ ُيَسـم أَبَـا طَْلَحـَة ، َوِيف آِخرَِهـا فَـأَنـَْزَل اللـُه تـََعـاَىل  
  . )١( . ُمتَفٌق َعَلْيهِ  "أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِْم َخَصاَصٌة 

ــاَدَة اَن كــ  )١٨ ــْيُس ْبــُن َســْعِد ْبــِن ُعَب ُهَمــا ِمــَن اْألَْجــَواِد اْلَمْعــُروِفَني َرِضــَي اقـَ . للــُه َعنـْ
ُهْم ؟ فـََقاُلوا. َحىت ِإنُه َمِرَض َمرًة ، فَاْسَتْبطََأ ِإْخَوانَُه ِيف اْلِعَياَدِة  ِإنـُهـْم َكـانُوا  : َفَسَأَل َعنـْ

ْينِ  ا َلَك َعَلْيِهْم ِمَن الدفـََقاَل  . َيْسَتْحُيوَن ِمم : يَارَِة َأْخَزى اللْخَواَن ِمَن الز ُه َماًال َميَْنُع اْإلِ
َفَما أَْمَسى َحىت  . َمْن َكاَن لَِقْيٍس َعَلْيِه َماٌل فـَُهَو ِمْنُه ِيف ِحل : ُمث أََمَر ُمَناِديًا يـَُناِدي  .

  . ُكِسَرْت َعَتَبُة بَابِِه ، ِلَكثْـَرِة َمْن َعاَدهُ 
. نـََزْلنَـا بِاْلَباِديَـِة َعلَـى اْمـَرأٍَة  . نـََعـمْ : أَيْـَت َأْسـَخى ِمْنـَك ؟ قَـاَل َهـْل رَ : َوقَـاُلوا لَـُه يـَْوًمـا 
َفاِن : فـََقاَلــْت  . َفَحَضــَر َزْوُجَهــا : َفَجــاَء بَِناَقــٍة فـََنَحَرَهــا ، َوَقــاَل . ِإنــُه نـَــَزَل بِــَك َضــيـْ

َمـا َأَكْلنَـا ِمـَن الـِيت َحنَـْرَت  : فـَُقْلنَـا. َها َشْأُنُكْم ؟ فـََلما َكاَن ِمَن اْلَغِد َجاَء بُِأْخَرى فـََنَحرَ 
َفاِين اْلَبائِـــَت : فـََقـــاَل . اْلَبارَِحــَة ِإال اْلَيِســـَري  فـََبِقينَــا ِعْنـــَدُه يـَـــْوَمْنيِ َأْو . ِإين َال أُْطعِــُم َضـــيـْ

ـا أََرْدنَـ. َوُهـَو يـَْفَعـُل َذلِـَك  . َثَالثَـًة ، َوالسـَماُء ُمتِْطـرُ  ِحيـَل َوَضـْعَنا ِمائَـَة ِدينَـاٍر ِيف فـََلما الر
َنا. اْعتَـِذرِي لَنَـا ِإلَْيـِه : بـَْيتِـِه ، َوقـُْلنَـا لِْلَمـْرأَِة  ـا طَلَـَع النـَهـاُر ِإَذا َحنْـُن بـََرُجـٍل  . َوَمَضـيـْ فـََلم

ِقَراَي ؟ ُمث ِإنُه َحلَِقَنا ، َوقَـاَل َأْعطَْيُتُموِين َمثََن . أَيـَها الرْكُب اللَئاُم . ِقُفوا  : َيِصيُح َخْلَفَنا
 . فََأَخْذنَاُه َواْنَصَرفَ . لََتْأُخُذنُه َأْو َألُطَاِعنَـنُكْم ِبُرحمِْي : 

                                                           

 ). ٦٢٥٢(رقم�الحديث�_ ١٧٦١/ ٣ باب�جامع�ا>ناقب « كتاب�ا>ناقب�والفضائل « مشكاة�ا>صابيح )١
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خرج عبـد اهللا بـن جعفـر إىل ضـيعة لـه فنـزل علـى خنيـل قـوم وفيـه غـالم أسـود   )١٩
م فرمــى إليـــه يعمــل فيــه ؛ إذ أتـــى الغــالم بقوتــه، فـــدخل احلــائَط كلـــٌب ودنــا مــن الغـــال

 :الغالم بقـرص فأكلـه، مث رمـى إليـه الثـاين والثالـث فأكلـه ، وعبـد اهللا ينظـر إليـه فقـال
فلـم آثـرَت بـه هـذا الكلـب ؟ قـال  :قـال! يا غالم كم قوُتك كل يوم ؟ قـال مـا رأيـَت 

مــا هــي بــأرض كــالب، إنــه جــاء مــن مســافة بعيــدة جائعــاً ، فكرهــت أن أشــبَع وهــو 
عبـد اهللا بـن جعفـر  :أطوي يومي هـذا فقـال: صانع اليوم؟ قالفما أنت  :قال! جائع

إن هذا الغالم ألسخى مين ، فاشرتى احلائَط والغالَم وما فيه من  !ُأالُم على السخاء
  .اآلالت ، فأعتق الغالم ووهبه منه

رأس  ���� أهـدي إىل رجـل مـن أصـحاب رسـول اهللا: وقال عمر رضي اهللا عنه  )٢٠
مين إليه فبعث به إليه ، فلم يزل واحـد يبعـث بـه إىل إن أخي كان أحوج : شاة فقال

 .آخر حىت تداوله سبعة أبيات ورجع إىل األول
يـا أم املـؤمنني أصـابتين : وملا دخل املنكـدر علـى عاثشـة رضـي اهللا عنهـا قـال هلـا )٢١
ما عندي شيء، فلـو كـان عنـدي عشـرة آالف درهـم لبعثـت ـا إليـك  :فقالت ،فاقة

ا عشرة آالف درهم من عنـد خالـد بـن أسـيد فأرسـلت ، فلما خرج من عندها جاء
ا إليه يف أثره، فأخذها ودخل ا السوق، فاشرتى جارية بـألف درهـم ، فولـدت لـه 

 .حممد وأبو بكر ، وعمر بنو املنكدر: ثالثة أوالد ، فكانوا عباد املدينة، وهم
مـن  انطلقت يوم الريموك أطلب ابن عم يل ومعي شـيء: وقال حذيفة العدوي )٢٢

ـــا بـــه فقلـــت: مـــاء وأنـــا أقـــول : إن كـــان بـــه رمـــق ســـقيته ومســـحت بـــه وجهـــه، فـــإذا أن
فأشــار ابــن عمــي إىل أن أنطلــق .. آه: أســقيك؟ فأشــار إيل أن نعــم، فــإذا رجــل يقــول

: أســقيك؟ فســمع بــه آخــر فقــال: بــه إليــه، فجئتــه فــإذا هــو هشــام بــن العــاص فقلــت
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قــد مــات فرجعــت إىل هشــام فــإذا  فأشــار هشــام انطــق بــه إليــه، فجئتــه فــإذا هــو... آه
 .هو قد مات، فرجعت إىل ابن عمي فإذا هو قد مات رمحة اهللا عليهم أمجعني

مـــا خـــرج أحـــد مـــن الـــدنيا كمـــا دخلهـــا إال بشـــر بـــن : وقـــال عبـــاس بـــن دهقـــان )٢٣
رث ؛ فإنـــه أتـــاه رجـــل يف مرضـــه فشـــكا إليـــه احلاجـــة فنـــزع قميصـــه وأعطـــاه إيـــاه، ااحلـــ

  .واستعار ثوباً فمات فيه

روي أن شــعبة جــاءه ســائل ولــيس عنــده شــيء، فنــزع خشــبًة مــن ســقِف بيتِــِه و  )٢٤
   فأعطاه مث اعتذر إليه

ملــــا احــــرتق املســــجد مبــــرو، ظــــن املســــلمون أن : أبــــو حممــــد األزدي قــــال ىحكــــ )٢٥
النصــارى أحرقــوه، فــأحرقوا خانــام، فقــبض الســلطان علــى مجاعــة مــن الــذين أحرقــوا 

لـد والقتـل ونثرهـا علـيهم، فمـن وقـع عليـه رقعـة اخلانات، وكتب رقاعاً فيها القطـع واجل
واهللا ما كنـت أبـايل لـوال أم : فعل به ما فيها، فوقعت رقعٌة فيها القتل بيد رجل، فقال

يف رقعــيت اجللــد ولــيس يل أم ، فخــذ أنــت : وكــان جبنبــه بعــض الفتيــان، فقــال لــه! يل 
 ! ففعل، فقتل ذلك الفىت وختلص هذا الرجل. رقعيت وأعطين رقعتك

وكان مورق العجلي يتلطف يف إدخال السرور والرفق على إخوانـه، فيضـع عنـد  )٢٦
امسكها حىت أعـود إليـك ، : ويقول له] كيس النقود   –صرة املال [ أحدهم البدرَة ،
 .أنت منها يف حل: مث يرسل يقول له

وقصد رجـل إىل صـديق لـه فـدق عليـه البـاب، فخـرج إليـه وسـأله عـن حاجتـه،   )٢٧
ا وكــذا، فــدخل الــدار وأخــرج إليــه مــا كــان عليــه، مث دخــل الــدار علــي ديــن كــذ: فقــال

إمنـا أبكـي : هال تعللـت حيـث شـقت عليـك اإلجابـة، فقـال: باكياً، فقالت له زوجته
  ألين مل أتفقد حاله حىت احتاج إيل أن يسأَلين
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وكــان عبــد اهللا بــن أيب بكــر رضــي اهللا عنهمــا مــن أجــود النــاس، عطــش يومــاً يف  )٢٨
مــن منــزل امــرأة، فأخرجــت لــه كــوزاً، وقامــت خلــف البــاب وقالــت طريقــه، فاستســقى 

تنحوا عن البـاب، وليأخـذه بعـض غلمـانكم، فـإنين امـرأة عـزٌب مـات زوجـي، فشـرب 
ســـبحان اهللا : يـــا غــالم امحــل إليهــا عشـــرة آالف درهــم، فقالــت: عبــد اهللا املــاء وقــال

أل اهللا العافيــة، أســ: يــا غــالم امحــل إليهــا عشــرين ألفــاً، فقالــت  :لفقــا! أتسـخر يب 
  .يا غالم امحل إليها ثالثني، فما أمست، حىت كثر خطاا: فقال

وكان عبد اهللا بن أيب بكر رضي اهللا تعاىل عنه ينفق على أربعـني داراً مـن جريانـه عـن 
ميينــه، وأربعــني عــن يســاره، وأربعــني أمامــه، وأربعــني خلفــه، ويبعــث إلــيهم باألضــاحي 

 .يف كل عيد مائة مملوك رضي اهللا تعاىل عنه والكسوة يف األعياد، ويعتق
ما يواسـي بـه إخوانـه فـال أقـل مـن أن يستشـعر مـا هـم فيـه ويتعـيش  ومن مل جيد )٢٩

دخلت علـى بشـر احلـايف : مع مهومهم ويواسيهم ولو حباله ووجدانه، قال بعض الرواة
اب يـا أبـا نصـر النـاس يزيـدون الثيـ: يف يوم شديد الـربد وقـد تعـرى مـن الثيـاب، فقلـت

ذكــرت الفقــراء ومــا هــم فيــه ومل يكــن يل مــا : يف مثــل هــذا اليــوم وأنــت تــنقص؟ فقــال
  !أواسيهم، فأردت أن أوافقهم بنفسي يف مقاساة الربد

كانــت حــرب بالباديــة مث اتصــلت بالبصــرة فتفــاقم األمــر فيهــا : قــال األصــمعي )٣٠
نـا غـالم فبعثـت وأ: حىت مشى بني الناس بالصـلح، فـاجتمعوا يف املسـجد اجلـامع قـال

إىل ضــرار بــن القعقــاع بــن حــازم، فاســتأذن يل، فــإذا هــو يف مشلــة خيــبط نــوى لعنــز لــه 
يــا : حلـوب، فأخربتـه مبجتمـع القـوم فأمهـل حـىت أكلـت العنـز مث غسـل القصـعة وقـال

فــدعاين، فعذرتــه أن آكــل معــه حــىت إذا قضــى : قــال. فأتتــه بزيــت ومتــر. جاريــة غــدينا
: دار فغســـل بـــه يديـــه، مث صـــاح باجلاريـــة فقـــالمـــن أكلـــه وثـــب إىل طـــني ملقـــى يف الـــ
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مــاء ! احلمــد هللا: اســقيين مــاء ، فأتــت مبــاء فشــربه ومســح بفاضــله علــى وجهــه وقــال
علي بردائي ، : الفرات بتمر البصرة بزيت الشام مىت تؤدي شكر هذه النعم ؟ مث قال
فتجافيـــت عنـــه : فأتتـــه بـــرداء عـــدين فارتـــدى بـــه علـــى تلـــك الشـــملة ، قـــال األصـــمعي

استقباحاً لزيه ، فدخل املسـجد وصـلى ركعتـني ومشـى إىل القـوم ، فلـم تبـق حبـوٌة إال 
 .! حلت إعظاماً له ، فتحمل ما كان بني األحياء من الديات يف ماله وانصرف

كنا بطرسوس فاجتمعنا مجاعة وخرجنـا إىل بـاب اجلهـاد ، : أحد الصاحلنيقال  )٣١
باب إذا حنن بدابة ميتة فصعدنا إىل موضع فتبعنا كلب من البلد ، فلما بلغنا ظاهر ال

فلمـــا نظـــر الكلـــب إىل امليتـــة رجـــع إىل البلـــد مث عـــاد بعـــد ســـاعة ومعـــه . عـــال وقعـــدنا
مقدار عشرين كلباً، فجاء إىل تكل امليتة وقعد ناحية ووقعـت الكـالب يف امليتـة، فمـا 

ورجعـت زالت تأكلها وذلك الكلب قاعد ينظر إليها حىت أكلـت امليتـة وبقـي العظـم 
الكــالب إىل البلــد، فقــام ذلــك الكلــب وجــاء إىل تلــك العظــام فأكــل ممــا بقــي عليهــا 

 .قليًال مث انصرف
: طلب احلجاج إبـراهيم النخعـي ، فجـاء الرسـول فقـال : " قال علي بن حممد  )٣٢

ومل يسـتحل أن يدلـه علـى النخعـي ، . أنا إبراهيم : أريد إبراهيم فقال إبراهيم التيمي 
الــدمياس ، ومل يكــن هلــم ظــل مــن الشــمس ، وال ملجــأ مــن الــربد ، و  فــأمر حببســه يف 

كـــان كـــل اثنـــني يف سلســـلة ، فتغـــّري إبـــراهيم فعادتـــه أمـــه فلـــم تعرفـــه ، حـــىت كّلمهـــا ، 
مات يف البلد الليلة رجـٌل مـن : فمات يف سجنه ، فرأى احلجاج يف نومه قائال يقول 

حلـٌم نزغـة مـن : التيمـي ، فقـال مات يف السجن إبراهيم : أهل اجلنة ، فسأل فقالوا 
 " .وأمر به فألقي على الكناسة . نزغات الشيطان 

قــدم أبــو حممــد املــروزي إىل بغــداد : " عــن مصــعب بــن أمحــد بــن مصــعب قــال  )٣٣
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يريد مكة ، وكنـت أحـب أن أصـحبه ، فأتيتـه واسـتأذنته يف الصـحبة فلـم يـأذن يل يف 
اعزم على : فسلمت عليه وسألته فقال تلك السنة ، مث قدم سنة ثانية وثالثة ، فأتيته 

ال بــل : فقــال . فقلــت أنــت األمــري . يكــون أحــدنا األمــري ال خيالفــه اآلخــر : شــرط 
فخرجـُت معـه . نعـم : فقلـت . فـال تعصـين : أنت أسّن وأوىل ، فقـال : أنت فقلت 

 أمل أشــرط عليــك أن ال: وكــان إذا حضــر الطعــام يــْؤثرين ، فــإذا عارضــته بشــيء قــال 
. ين ؟ ، فكان هذا دأبنا حىت ندمت على صحبته ؛ ملا يلحق نفسه مـن الضـرر ختالف

 –يا أبا أمحد اطلب امليـل : فأصابنا يف بعض األيام مطٌر شديد وحنن نسري فقال يل 
اقعـــد يف أصـــله ، فأقعـــدين يف أصـــله ، وجعـــل : ، مث قـــال يل   -وهـــو عالمـــة الطريـــق 

عليه كسـاء قـد جتلـل بـه يظلـين مـن املطـر ، يديه على امليل ، وهو قائم قد حنا علّي و 
حــىت متنيــت أين مل أخــرج معــه ملــا يلحــق نفســه مــن الضــرر ، فلــم يــزل هــذا دأبــه حــىت 

 " . دخل مكة رمحه اهللا 
أنـه اجتمـع عنـده نيفـا وثالثـني رجـال بقريــة : وُحكـي عـن أيب احلسـن األنطـاكي  )٣٤

 وأطفئــوافكســروا األرغفــة مــن قــرى الــرّي ، ومعهــم أرغفــٌة حمــدودٌة ال تشــبعهم مجيعــا ، 
الســرج ، وجلســـوا للطعـــام ، فلمـــا رُفـــع الطعـــام إذا هـــو حبالـــه مل ُميـــّس ، إذ تصـــّنع كـــل 

 .ألخيه ، فلذا بقي الطعام على حاله  مأثرةواحد منهم أنه يأكل ، ومل يأكل 
وذكــر مالــك الــداري أن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه أخــذ أربعمائــة دينــار  )٣٥

للغــالم اذهــب ــا إىل أيب عبيــدة بــن اجلــراح مث تـَلَــه ســاعًة يف فجعلهــا يف صــرة فقــال 
يقـول لـك أمـري املـؤمنني اجعـل هـذه : البيت حىت تنظر ما يصـنع، فـذهب الغـالم قـال

تعـــايل يـــا جاريـــة اذهـــيب ـــذه : وصـــله اهللا ورمحـــه، مث قـــال: يف بعـــض حاجتـــك، قـــال
ىل فــالن حــىت أنفــذها، الســبعة إىل فــالن، وــذه اخلمســة إىل فــالن، وــذه اخلمســة إ
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اذهب ـا : فوجده قد أعد مثلها ملعاذ بن جبل فقال.. فرجع الغالم إىل عمر فأخربه
: إىل معاذ بن جبل وتـََله يف البيت ساعة حىت تنظر ما يصـنع، فـذهب ـا إليـه، وقـال

رمحه اهللا ووصله، تعـايل : يقول لك أمري املؤمنني اجعل هذه يف بعض حاجتك، فقال
، اذهــيب إىل بيــت فــالن بكــذا، اذهــيب إىل بيــت فــالن بكــذا، فاطلعــت امرأتــه يــا جاريــة
مـا ) فدفع(وحنن واهللا مساكني فأعطنا، ومل يبق يف اخلرقة إال ديناران فدحا : فقالت

  .إم إخوة بعضهم من بعض: إليها، فرجع الغالم إىل عمر فأخربه بذلك فقال
فمكــث حــوال ال يأتيــه  علــى محــص ،عمــري بــن ســعد  :بعــث عمــر بــن اخلطــاب )٣٦

خربه فكتب إليه أقبل مبا جبيـت مـن الفـيء فأخـذ جرابـه وقصـعته وعلـق إدواتـه وأخـذ 
الســـالم  :فقـــال ،عنزتـــه وأقبـــل راجـــال فـــدخل املدينـــة وقـــد شـــحب واغـــرب وطـــال شـــعره

ألســت صــحيح البــدن معــي الــدنيا  :قــال ؟مــا شــأنك :فقــال ،املــؤمنني عليــك يــا أمــري
أمـا كـان أحـد يتـربع  :قـال ،نعـم :قـال ،جئـت متشـي :الفقـ ،فظن عمر أنـه جـاء مبـال

يـا عمــر إن اهللا  :قــال ،بــئس املسـلمون :قـال ،مـا فعلــوا وال سـألتهم :قــال؟ لـك بدابـة 
الـذي جبيتـه وضـعته مواضـعه ولـو نالـك  :قـال ؟ما صنعت :فقال ،قد اك عن الغيبة

 ،ألحــد ال عملــت لــك وال :قــال ،جــددوا لعمــري عهــدا :قــال ،منــه شــيء ألتيتــك بــه
أراه  :وذهــب إىل منزلــه علــى أميــال مــن املدينــة فقــال عمــر ،قلــت لنصــراين أخــزاك اهللا

انزل بعمـري كأنـك ضـيف فـإن رأيـت أثـر شـيء  :وقال ،ئة دينارافبعث رجال مب ،خائنا
ئـة فـانطلق فـرآه يفلـي قميصـه فسـلم افأقبل وإن رأيت حاال شديدة فادفع إليه هذه امل

ضـرب ابنـا لـه علـى  :قـال ؟كيف أمري املؤمنني:وقال  ألهسانزل فنزل ف :فقال له عمري
إنـك  :مث قـال ،فنزل به ثالثا ليس إال قرص شعري خيصونه به ويطوون ،فاحشة فمات

 ،ال حاجــة يل ـــا ردهـــا عليـــه :قــد أجعتنـــا فـــأخرج الـــدنانري فــدفعها إليـــه فصـــاح وقـــال
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شـيء أجعلهـا فيـه  مـا يل :فقـال ،إن احتجت إليهـا وإال ضـعها مواضـعها :قالت املرأة
فشـــقت املـــرأة مـــن درعهــــا فأعطتـــه خرقـــة فجعلهـــا فيهــــا مث خـــرج يقســـمها بـــني أبنــــاء 
الشـــهداء وأتـــى الرجـــل عمـــر فقـــال مـــا فعـــل بالـــذهب قـــال ال أدري فكتـــب إليـــه عمـــر 
يطلبه فجاء فقال ما صنعت الدنانري قال ومـا سـؤالك قـدمتها لنفسـي فـأمر لـه بطعـام 

لطعام وأما الثوبان فإن أم فالن عارية فأخذمها ورجع ال حاجة يل يف ا :فقال ،وثوبني
 . )سري أعالم النبالء للذهيب(فلم يلبث أن مات

كان ناس باملدينة يعيشون ال يدرون من أيـن يعيشـون، : قال حممد بن إسحاق )٣٧
ومــن يعطــيهم؟ فلمــا مــات علــي بــن احلســني فقــدوا ذلــك فعرفــوا أنــه هــو الــذي كــان 

به، وملا مات وجدوا يف ظهره وأكتافه أثـر محـل اجلـراب إىل يأتيهم يف الليل مبا يأتيهم 
إنــه كـان يعــول مائــة أهــل بيــت باملدينــة وال : بيـوت األرامــل واملســاكني يف الليــل، وقيــل

ودخــل علــي بــن احلســني علــى حممــد بــن أســامة بــن زيــد . يــدرون بــذلك حــىت مــات
: م هـو؟ قـالوكـ: علـي ديـن قـال: مـا يبكيـك؟ قـال: يعوده فبكى ابـن أسـامة فقـال لـه

 .هي علي: مخسة عشر ألف دينار، ويف رواية سبعة عشر ألف دينار فقال
وأمــا اجلــود بــالنفس فكــان منــه حملــة يف معركــة الريمــوك حكاهــا حذيفــة العــدوي  )٣٨
: وأنـا أقـول -ومعي شـيء مـن املـاء  -انطلقت يوم الريموك أطلب ابن عم يل : بقوله

أسـقيك، فأشـار برأسـه أن نعـم، فــإذا : هإن كـان بـه رمـق سـقيته، فـإذا أنـا بــه، فقلـت لـ
فأشـــار إيل ابـــن عمـــي أن انطلـــق إليـــه، فـــاذا هـــو هشـــام بـــن ! آه! آه: أنـــا برجـــل يقـــول
فأشار هشـام أن ! آه! آه: فسمع آخر يقول. أسقيك؟ فأشار أن نعم: العاص فقلت

فرجعـت . فرجعـت إىل هشـام فـإذا هـو قـد مـات. انطلق إليه فجئته فـإذا هـو قـد مـات
  .مي فإذا هو قد ماتإىل ابن ع
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وقــد روى ابــن األعــرايب مثــل ذلــك أيضــا عــن عكرمــة بــن أيب جهــل، وســهيل بــن     
هـم آوهم من بني املغرية فلما مر ـم خالـد بـن الوليـد ور .. عمرو، واحلارث ين هشام
وال غرابـــة يف تكــرار ذلـــك فقــد تشـــات . بنفســي أنــتم واهللا: علــى مــا هـــم عليــه قـــال
 .م رضي اهللا عنهم أمجعنيقلوم فتشات فعاهل

ولقد كانت الشجاعة والكرم من أبرز صفات اتمع العريب اجلاهلي وظهر      
منهم يف كل عصر ومصر أقطاب اشتهرت بالكرم وروى عنهم مواقف عظيمة يف 
اجلود والسخاء وكان من أبرزهم وأشهرهم حامت الطائي الذي كان مضرب املثل فيهم 

إن رجًال سأل :  ذلك ما ذكره التنوخي يف املستجاد قال بالكرم ومما يؤثر عنه يف
يا حامت هل غلبك أحد يف الكرم ؟ قال نعم غالم يتيم وذلك  :فقال ،حامتًا الطائي

أىن نزلت بفنائه وكان له عشرة أرؤس من الغنم فعمد إىل رأس فذحبه وأصلح حلمه 
 يدي وجعل يذبح وقدم إىل وكان فيما قدم الدماغ فقلت طيب واهللا فخرج من بني

رأسًا بعد رأس ويقدم الدماغ وأنا ال أعلم فلما رجعت ألرحل نظرت حول بيته دماً 
يا سبحان  :عظيمًا فإذا هو قد ذبح الغنم بأسرها فقلت له مل فعلت ذلك ؟ قال

 :فقيل ،على العرب قبيحة ةإن ذلك لسب ،تستطيب شيئاً أملكه وأخبل عليك به !اهللا
 :فقيل ،ته ؟ قال بثلثمائة ناقة محراء وخبمسمائة رأس من الغنمفبماذا عوض ،يا حامت

بل هو واهللا أكرم ألنه جاد بكل ما ملك وأنا جدت  ،هيهات :أنت أكرم منه قال
 .بقليل من كثري 

ومن األجواد املشاهري يف اجلاهلية أيضًا عبد اهللا بن جدعان وكانت له جفنة      
  .ها صغري فغرقيأكل منها الراكب على بعريه ووقع في
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لقد كنت أستظل بظل جفنة عبد اهللا  :"قال ����  وذكر ابن قتيبة أن رسول اهللا    
 أي وقت الظهيــرة وذكروا أنه كان يطعم التمر والسويق  " بن جدعان صكة عَمى

 .ويسقى اللنب
وهــذا  -بــني الكــرم والتضــحية ارتبــاط وثيــق وصــلة قويــة؛ فااهــد جيــود بنفســه و      

واملتحــرر مــن شــهوة املــال، الباســط يــده يف أبــواب الــرب واإلحســان، قــد  -ود غايــة اجلــ
 .يكون أقدر على اجلهاد؛ ملا يؤصله الكرم يف النفس من معاين التضحية واإليثار

إن اهللا عز وجل اسـتخدم العـرب للـدين وبعـث فـيهم رسـول : وهلذا يقول املشايخ    
 .قالالكرم ، صدق امل: ألن فيهم صفتني ،  ���� اهللا
أي قريــة تنزلــون فيهــا مث وجــدمت أهلهــا يكرمــون اجلماعــة، فــاعلموا أن اهللا : وقــالوا    

 .سوف يستخدمهم للدين ألن فيهم صفة حيبها اهللا عز وجل
 :من أقوال المشايخ في اإلكرام •


ُسئـل اإلمام على _  


هـل ُنسلم على مذنب هـذه األمـة ؟ فقـال : وكـرم اهللا وجهه  
 .!؟..يراه اهللا عز وجل أهًال للتوحيد وال نراه أهًال للسالم ! سبحان اهللا : 
قَـاَل َسـالٌم َعَلْيـَك َسَأْسـتَـْغِفُر لَـَك َريب إِنـُه َكـاَن   ����دعا والـده بـاإلكرام ����براهيم إ_ 

 .دعا قومه باإلكرام  ����والنىب ، )١( ���� ِيب َحِفّياً 
 . ����ية ىف أمة النىب باإلكرام حتيا املعاشرات اإلسالمية واألخالق النبو _ 
 .نكرم بنسبة اإلسالم _ 
  .احملبةإلكرام يؤلف القلوب ويبعث فيها ا_ 
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 .األخالق عطايا يضعها اهللا حيث شاء _ 
الزكاة ليست من  أعمـال السـخاء أو األخـالق فحسـب ، ولكـن ِديِـٌن لألغنيـاء ، _ 

واآلن نرى نظام  ولو تفكر كل الناس ىف أداء احلقوق الىت عليهم لصلح نظام العامل ،
ألن كــل واحــد يطالــب حبقوقــه وال يــؤدى مــا عليــه مــن ! ؟..ملــاذا .. العــامل قــد فســد 

 . واجبات 
 .يؤثر الغري وهو سعيد. .املؤمن_ 
 . يُعلم التواضع .. إعطاء احلق _ 
ــــه _  .. وىف غيــــام .. يعــــرف حقــــوق النــــاس عليــــه ىف حضــــورهم .. ينظــــر مــــا حول

 ..ويعطى كل ذى حٍق حقه 
وال االسـتغفار وال  لربا يزول بالتوبة ولكن الكرب ال ينفعه التوبة وال ينفعـه الـركعتنيا_ 

 .القلبالعمرة ولكن خبروجه من 
 .)١(ويقدم نفسه ىف ااهدات .. يقدم غريه ىف الراحة _ 
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H,E� IJK� 
 .)١(}}}}    َوِإنَك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ {{{{::::قال تعايل     
صلى  -كنت أمشي مع النيب : قال -رضي اهللا عنه  - عن أنس بن مالكو      

وعليه برد جنراين غليظ احلاشية، فأدركه أعرايب، فجذبه جذبة  -اهللا عليه وسلم 
قد أثرت به  -صلى اهللا عليه وسلم  -شديدة حىت نظرت إىل صفحة عاتق النيب 

فالتفت إليه ُمْر يل من مال اهللا الذي عندك، : حاشية الرداء من شدة جذبته، مث قال
 .  )٢(فضحك، مث أمر له بعطاء

 .هو طالقة الوجه، وبذل املعروف، وكف األذى :معنى حسن الخلق
 .األلفة واحملبة: مقصد حسن الخلق
 .مقابلة السيئة باحلسنة :عالمة حسن الخلق

 ):  رحمه اهللا( كتب الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي 
نكــرم  : والعمــرة املتجهــة إيل بــالد احلجــاز يف رســالته الــيت أرســلها إيل مجاعــة احلــج    

ونتواضـع لكـل مسـلم ونـؤدي حقوقـه وال ،  ���� كل مسلم من حيث أنه من أمة النـيب
عـن ابـن عمـر َرِضـَي اللـُه َعْنـُه أن َرُسـول اللـِه  :نسأل حقوقنا إال من اهللا، ويف احلديث

يظلمـه وال يسـلمه، مـن كـان ال : املسلم أخـو املسـلم: َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلم قال
يف حاجة أخيه كـان اللـه يف حاجتـه، ومـن فـرج عـن مسـلم كربـة فـرج اللـه عنـه 

متفــق  ــا كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن ســرت مســلماً ســرته اللــه يــوم القيامــة
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 .)١( َعَلْيه

 :ُه َعَلْيـــِه َوَســـلموعـــن أيب هريـــرة َرِضـــَي اللـــُه َعْنـــُه قـــال، قـــال َرُســـول اللـــِه َصـــلى اللـــ     
ال خيونـه وال يكذبـه، وال خيذلـه؛ كـل املسـلم علـى املسـلم : املسلم أخو املسـلم

التقـوى ههنـا، حبسـب امـرئ مـن الشـر أن حيقـر . عرضـه، ومالـه، ودمـه :حـرام
 .)٢(رواه التـْرِمِذي َوقَاَل َحِدْيٌث َحَسنٌ  أخاه املسلم

ال حتاسـدوا،  ":ال َرُسول اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسـلموعنه َرِضَي اللُه َعْنُه قال، ق     
وال تناجشـــوا، وال تباغضـــوا، وال تـــدابروا، وال يبـــع بعضـــكم علـــى بيـــع بعـــض؛ 

اليظلمـه، وال حيقـره، وال خيذلـه،  :املسلم أخـو املسـلم ،وكونوا عباد الله إخواناً 
ئ من الشر أن حيقـر حبسب امر ) ويشري إىل صدره ثالث مرات(التقوى ههنا 

 رواه ُمْسـِلمٌ  " دمـه، ومالـه، وعرضـه :أخاه املسلم؛ كل املسلم على املسـلم حـرام
)٣.( 

فنجعـــل الشـــوق يف قلـــوب املســـلمني إلكـــرام املســـلم بطريقـــة الرتغيـــب وإخبـــارهم      
بقيمة املسلم، ونسمعهم من قصص أخالق النيب والصحابة الكـرام رضـي اهللا عـنهم، 

م لبعضهم البعض، فنتـدرب علـى ذلـك بأنفسـنا ونـدعو اهللا عـز وجـل وحمبتهم وإيثاره
 .أن يوفقنا للتخلق بأخالق النيب صلي اهللا عليه وسلم
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 ): رحمه اهللا(  ويقول الشيخ إنعام الحسن
 : الحياة اإلسالمية تقوم على خمسة أصول وهى

تصحيح ب ال يصلح وال يتم إال االعتقادوهذا : )اإليمانيات (  االعتقادتصحيح   )١
يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللِه ���� به ىف قوله تعاىل  اإلميان مبا أمرنا اهللا تـََعاَىل 

َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الِذي نـَزَل َعَلى َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الِذي أَنـَْزَل ِمْن قَـْبُل 
َوُرُسِلِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر فَـَقْد َضل َضَالًال  َوَمْن َيْكُفْر بِاللِه َوَمَالِئَكِتِه وَُكُتِبهِ 

وأنه الفاعل ملا يريد وأنه النافع والضار، يفعل ما   فنتيقن على اهللا تـََعاَىل ،  )١(				 بَِعيًدا
يشاء بقدرته وال حيتاج ألحد من خلقه وهو الصمد، وحنقق اإلتباع الكامل 

ياتنا، ونتيقن على كتاب ربنا فنخرج اليقني على ح يفَصلى اُهللا َعَليِه َوَسلَم   للنيب
كتاب اهللا تـََعاَىل، ونؤمن بوجود املالئكة وأم ال   يفسائر العلوم إذا خالفت ما 

وأا نعيم  اآلخرة، ونتيقن على الغييبيعصون اهللا ما أمرهم ، وموكلون خبدمة العامل 
 .دائم للمؤمنني وجحيم على الكافر

على بصرية، وهو  تعلم العبادات حىت نعبد اهللا تـََعاَىل وهو : تصحيح العبادات  )٢
 .إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت

 : والعبادات نوعان

 .النفسوحج، ونبذل فيهما املال ليخرج حب املال من  زكاة: مالية
وهذا  صالة وصيام، ونبذل فيهما النفس ليخرج حب الشهوات من النفس،: نفسية

لَْيَس اْلِرب َأْن تـَُولوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق ����:  قوله تعاىل يفكما هو الرب  
                                                           

 .4١٣٦ية�_ سورة�النساء� )١



 
 
 

  ٣٩٨ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

َواْلَمْغِرِب َوَلِكن اْلِرب َمْن آَمَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب 
َتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن َوالنِىب يَن َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِه َذِوي اْلُقْرَىب َواْليَ 

 ،)١(				 السِبيِل َوالسائِِلَني َوِيف الرَقاِب َوأََقاَم الصَالَة َوآَتى الزَكاةَ 

، ألن املعامالت هى وجه  وهى تصحيح الصالت بني الناس: تصحيح المعامالت  )٣
صالح العملة اآلخر مع العبادات، ألن العبادات إصالح للداخل، واملعامالت إ

حقوقهم ،ونسأل حنن حقنا ِمَن اِهللا   اخلارج ، وتصحيح املعامالت بإعطاء الناس
حياة  يفيدخل الدين : تـََعاَىل ، لذلك يقول فضيلة الشيخ حممد يوسف رمحه اهللا 

عن طريق املعامالت ، فيا  عن طريق العبادات ، وخيرج الدين من حياة الناس الناس
َواْلُموُفوَن ����: املعامالت، لذلك يقول تعاىل يفاتق اهللا  ت،العبادا يفمن يتق اهللا 

 . )٢(				 ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهُدوا

كأم    الكف عن أذى الناس أيوهنا حياة األسرة، : تصحيح المعاشرات  )٤
 أسرته، فيكون سهل العشرة ، ولذلك فعلى معاشرات الصحابة قام الدين

معاشرات  يفإخوانا ، وكان   بفضل اهللا تـََعاَىل  فاألنصار كانوا أعداء ، فأصبحوا  ،
اُهللا َعنُهم البساطة واحلياء ، دون تكرب  رضيَصلى اُهللا َعَليِه َوَسلَم وصحابته   النيب

 : أو تكلف وكانت معاشرام تقوم على العدل واإلحسان واإليثار
 .إعطاء احلق لصاحبه كما هو، وهذا أقل القليل :العدل_ ١
 .باحملبةإعطاء احلق لصاحبه مع زيادته  :اناإلحس_ ٢

                                                           

 .١٧٧اآلية _  سورة�البقرة )١
 . 4١٧٧ية�_ سورة�البقرة� )٢



 
 
 

  ٣٩٩ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

وهنا تقدمي الغري على ( وأكون فرحا  حقيإعطاء احلق لصاحبه مع  :اإليثار_ ٣ 
َواللُه  َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن الناس����: ، وفيها قوله تعاىل)النفس 

ملية، ولذلك البد للمسلم أن فاألخوة هنا والطاعة عا،  )١(				 حيُِب اْلُمْحِسِننيَ 
 . يكون سهال، لينا، ذلوال، حسن اخللق

، )٢( 				اْجلَاِهِلنيَ  َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعنِ  ُخِذ اْلَعْفوَ ���� :يقول تعاىل لذلك   

: جربيل ؟ قال ما هذا يا" :َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلمَ   قال الرسول اآليةفلما نزلت هذه 
 . . أن تعفوا عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطى من حرمك إن اهللا أمرك

تكون غاية، ويكون هذا باإلكرام   وهنا نفع الناس :تصحيح األخالقيات) ٥
 :قَاَل تـََعاَىل  ،نفسي ختذلينمع الصرب على الناس، لتصبح نفسى مسحة وال  والرمحة،

َنَك  بِالِيت ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الِذي َوَال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َوَال السيَئُة اْدَفعْ ���� بـَيـْ
 اَها ِإالِذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقال اَها ِإاليٌم، َوَما يـَُلق َنُه َعَداَوٌة َكأَنُه َوِيل محَِ َوبـَيـْ

 .)٣(				ُذو َحظ َعِظيمٍ 

 :أسباب فساد األحوال وعالجها
هـــذه األمـــة ظهـــرت إىل : )رحمـــه اهللا( محمـــد يوســـف الكانـــدهلوى/  يقـــول الشـــيخ     

 رضيالوجود بعد املصائب واملشاق، والرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة الكرام 
اهللا عنهم حتملوا الكثري من الشدائد واحملن ، فأعداؤهم من اليهود والنصارى اجتهدوا 

                                                           

 .4١٣٤ية�_ سورة�آل�عمران� )١(

 .4١٩٩ية�_ سورة��عراف� )٢(

 .4٣٤��،٣٥يتان�_ سورة�فصلت� )٣(



 
 
 

  ٤٠٠ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 .على أال يكون املسلمون أمة ، بل يكونوا متفرقني 
العـامل  يفا حيام كأمة، حينمـا كـانوا أمـة واحـدة كـان هلـم وزن فاليوم املسلمون فقدو 

حىت مـا  ، وال مساجد مشيدة ، وكان الناس خيشوم ، وما كان عندهم بيوت رفيعة 
حىت السنة التاسـعة مـن اهلجـرة ، وىف ايـة ، مصباح وال نور  النبوياملسجد  يفكان 

ســالم ، وقبائــل شــىت ، وأقــوام اإل يفدخــل معظــم العــرب ، الســنة التاســعة مــن اهلجــرة 
 .بعدها نوروا املصباح ىف املسجد ، شىت ، وألسنة خمتلفة كونوا أمة 

 يفاهللا عـنهم  بنشـره  رضـيقـام هـو وأصـحابه  الـذي.. جاء بنور اهلداية  ���� والرسول
 .العرب وخارج العرب 

ن فمـــا خيرجـــون إىل بلـــد مـــ،  ���� وملـــا تكونـــت األمـــة املســـلمة قامـــت بالـــدعوة إىل اهللا
 .البلدان إال وأهلها يستسلمون أمامهم 

 ؟ذه األمة ـكيف تكونت ه
اَر  ����:  مجــع بيــنهم قــال تعــاىل  ���� حــب اهللا وحــب رســول هللا ُءوا الــدــو َوالــِذيَن تـَبَـ

ـــُدوَن ِيف ُصـــُدورِِهْم  ـــْيِهْم َوَال جيَِ ـــاَجَر ِإَل ـــْن َه ـــْبِلِهْم حيُِبـــوَن َم ـــن قَـ َواإلميـــان ِم
فمــا كــان مــنهم رجــل واحــد يــتحمس ألســرته أو حلزبــه أو ،  )١( ����وا َحاَجــًة ممــا أُوتُــ

لقومـه أو لوطنـه أو للسـانه ، ومـا كـان يلتفـت إىل املـال والعقـار وال األهــل وال األوالد 
 .  ���� ألمر اهللا ورسوله غبل كل واحد يص

بقعـــة فكـــل األمـــة تقـــوم وال  أي يفإذا قتـــل مـــنهم واحـــد  أمـــة،حينمـــا كـــان املســـلمون 
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  ٤٠١ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 .واآلن يذبح آالف من املسلمني ومئات األلوف وال يتحرك ساكن ،  )١(تقعد
خاصـة ، بـل تتكـون األمـة بـاآلالف مـن  مبنطقـةٍ  أو قبيلـةٍ  األمة ليست اسم لقـومٍ      

.. يفهم أا قومـه ودولتـه ، والـذين خـارجهم لـيس مـنهم  الذياألقوام والبلدان ، أما 
 ���� غرســــها الرســــول الـــيتطـــع الشــــجرة ويق، يـــذبح األمــــة وميزقهـــا متزيقــــا  الــــذيفهـــذا 

 .بعد جهد عظيم  ���� والصحابة الكرام
فنحن الذين نقوم بذبح األمة بعـد أن متزقنـا وتفرقنـا ، بعـد ذلـك قـام أعـداء األمـة     

 ) . قطعا قطعاً  ( والنصارى بتقطيعهامن اليهود 
ا تستطيع فاليوم لو اجتمع املسلمون على صعيد واحد وكونوا أمة فالدنيا كلها م     

وال تســــتطيع القنبلــــة الذريــــة وال األســــلحة احلديثــــة أن  واحــــداً، أن تأخــــذ مــــنهم شــــرباً 
 .تدمرهم 
 واملنطقــة،وفرقــوا بــني األمــة علــى أســاس القوميــة واللغــة تفرقــوا،  نيأن املســلم ولــو     

 .العدوستطيع أن تنقذكم من الورطة مع تأن أسلحتكم وجنودكم ما ! شهد اهللا أف
هــذا  . .كاملــةوا صــورم  دوميوتــون ألــم فقــ العــامل،أحنــاء  يف نيرب املســلميضــفــاليوم ُ 

 يتقطع أملا على األمة  الذيكله من حديث القلب 
                                                           

مـن�العـرب�قـدمت�بجلـب�لهـا�فباعتـه�بسـوقهم�،�وجلسـت�إVـى�فقد�كان�من�أمـر�ب´ـ��قينقـاع�أن�امـرأة�) ١

صـــائغ���ـــا�فجعلـــوا�يريـــدو¼�ا�عdـــى�كشـــف�وجههـــا�فلـــم�تفعـــل�فعمـــد�الصـــائغ�إVـــى�طـــرف�ثو��ـــا�فعقـــده�إVـــى�

غ�ـظهرهـــا�،�فلمـــا�قامـــت�انكشـــفت�ســـوء�õا�فضـــحكوا�،�فصـــاحت�فوثـــب�رجـــل�مـــن�ا>ســـلمgن�عdـــى�الصائـــ

 .ا>سلمون��بلم�فقتلوه�،�فأغضفشدت�ال��ود�عdى�ا>س) وكان��öوديا�( ه�ـفقتل

حاصــرهم�خمــس�عشــرة�ليلــة�،�إVــى�هــaل�ذى�القعــدة�وكــانوا�أول������أن�رســول�هللا�: ـــ�وذكــر�الواقــدى�     

،�وأن�لــه�أمــوالهم�،��مــهمــن�غــدر�مــن�ال��ــود�وحــاربوا�ح�ــ��قــذف�هللا��ــى�قلــو��م�الرعــب�،�ونزلــوا�عdــى�حك

) بلــد�بالشــام(عبــادة�بــن�الصــامت�فلحقــوا�بأذرعــات��وأمــر���ــم�أن�يجلــوا�عــن�ا>دينــة�ووVــى�إخــراجهم�م�²ــا

  .١/٤٠٣للذه�j تاريخ�xسaم�
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

هـو أن األمـة ليسـت أمـة بـل املسـلمون  واحـد،فكل هذه املصائب واحملن سببها      
  .بتشكيلها   ���� األمة ؟ وكيف قام الرسول هينسوا ما 
ة والــذكر واملدرســة الدينيــة .فقــطة لألمــة ال تــأتى مبجــرد وجــود فالكفايــة والنصــر      
 يفكـان مـن املصـلني والـذاكرين آلخـر حلظـة  ���� قتـل عليـا الـذيفابن ملجم .. فقط 

أخشــى أن متــر  إين: ه فجــزع وقــالنحياتــه فحينمــا قبضــوا عليــه وأرادوا أن يقطعــوا لســا
 يفل ـأشـــقى رجـــ قاتـــل علـــى"  ����ســـاعة ال أذكـــر اهللا فيهـــا، مـــع هـــذا قـــال الرســـول

، وكـان مـن كبـار  والفيضـيوتعليم املدرسة أيضـاً قـد قامـا بـه أبـو الفضـل ) ١( " أميت

                                                           

تـاريخ�" خارÀي�مف¬ـ��ذكـره�ابـن�يـونس�6ـي�: عبد�الرحمن�بن�ملجم�اMرادي�قاتل�عuي�ر½��2هللا�عنه�)١

وهــو�أحــد�. وكـان�ممــن�قـرأ�القــرآن�والفقـه�. شـهد�فــتح�مصـر�واخــتط��Áـا�مــع�-شــراف�: فقــال�" مصـر�

هـو�الـذي�: ويقـال� . وكـان�مـن�العبـاد. قرأ�القرآن�عuى�معـاذ�بـن�جبـل�. وكان�فارسهم�بمصر��ب�2Bتدول 

أرســل�صــبيغا�التميمـــي�إ©ــى�عمـــر�ر½ــ��2هللا�عنـــه�فســأله�عمــا�ســـأله�مســتعجم�القـــرآن�وقيــل�إن�عمـــر�

أن�قــرب�دار�عبــد�الـرحمن�بــن�ملجــم�مــن�اMسـجد�لــيعلم�النــاس�القــرآن�: كتـب�إ©ــى�عمــرو�بـن�العــاص�

ع�لــه�مكــان�داره�وكانــت�إ©ــى�جانــب�دار�عبــد�الــرحمن�بــن�عــديس�البلــوي�يعBــ�2أحــد�مــن�والفقــه�فوســ

 . أعان�عuى�قتل�عثمان�

ثـــم�: ثـــم�كـــان�ابـــن�ملجـــم�مـــن�شـــيعة�عuـــي�بالكوفـــة�ســـار�إليـــه�إ©ـــى�الكوفـــة�وشـــهد�معـــه�صـــف�ن�قلـــت�    

�أدركـــه�الكتـــاب�وفعـــل�مـــا�فعـــل�وهـــو�عنـــد�الخـــوارج�مـــن�أفضـــل�-مـــة�وكـــذلك�تعظمـــه�النصـــ��ية�قـــال

يقولـــون�إن�ابـــن�ملجـــم�أفضـــل�أهـــل�-رض�خلـــص�روح�ال�هـــوت�مـــن�: الفقيـــه�أبـــو�محمـــد�بـــن�حـــزم�

 .ظلمة�الجسد�وكدره�فاعجبوا�يا�مسلم�ن�لهذا�الجنون 

وهــو�عنــدنا�أهــل�الســنة�ممــن�نرجــو�لــه�النــار�. وابــن�ملجــم�عنــد�الــروافض�أشــقى�الخلــق�6ــي��خــرة�    

: وحكمــــه�حكــــم�قاتــــل�عثمــــان�. رج�والــــروافض�فيــــه�ونجـــوز�أن�هللا�يتجــــاوز�عنــــه���كمــــا�يقــــول�الخــــوا

  .وقاتل�الزب���وقاتل�طلحة�وقاتل�سعيد�بن�جب���وقاتل�عمار�وقاتل�خارجة�وقاتل�الحس�ن

 .فكل�هؤ�ء�ن �أ�م��م�ونبغضهم�6ي�هللا�ونكل�أمورهم�إ©ى�هللا�عز�وجل    

عبـد�: مـن�الخـوارج�وهـم��قـالوا�انتـدب�ث�ثـة: قـال�ابـن�سـعد�مع�كل�ذلك�قتل�عuي�بن�أبي�طالب،����

الــرحمن�ابــن�ملجــم�اMــرادي�وال ــ�ك�بــن�عبــد�هللا�التميمــي�وعمــرو�بــن�بكــر�التميمــي�فــاجتمعوا�بمكــة�
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فتعاهدوا�وتعاقدوا�ليقتلن�هؤ�ء�الث�ثة�عuي�بن�أبي�طالب�ر½��2هللا�عنه�ومعاويـة�بـن�أبـي�سـفيان�

 .وعمرو�بن�العاص�ويريحوا�العباد�م��م�

أنـا�أكفـيكم�عمـرا�فتواثقـوا�أن���: أنـا�Mعاويـة�وقـال��خـر� : ا�لعuـي�وقـال�ال ـ�كأنـ: فقـال�ابـن�ملجـم�    

ينكصوا�واتعدوا�بي��م�أن�يقع�ذلك�ليلة�سبع�عشرة�من�رمضان�ثم�توجه�كل�رجل�م��م�إ©ى�بلد��Áـا�

صـــــاحبة�فقــــــدم�ابــــــن�ملجــــــم�الكوفــــــة�فــــــاجتمع�بأصـــــحابه�مــــــن�الخــــــوارج�فأســــــر�إلــــــ¨�م�وكــــــان�يــــــزورهم�

طــام�بنــت�شــجنة�مــن�بBــ�2تــيم�الربــاب�وكــان�عuــي�قتــل�أباهــا�وأخاهــا�يــوم�ال��ــروان�فــرأى�ق. ويزورونــه�

لـــك�ذلـــك�ولقـــي�: ��أتزوجـــك�ح§ـــ�KتعطيBـــ�2ث�ثـــة�آ�ف�درهـــم�وتقتـــل�عليـــا�فقـــال�: فأعجبتـــه�فقالـــت�

شـبيب�بـن�بجـرة�-شــجÊي�فأعلمـه�ودعـاه�إ©ـى�أن�يكــون�معـه�فأجابـه�وبقـي�ابــن�ملجـم�6ـي�الليلـة�ال§ــ�2

: عuــي�ينــاÀي�-شــعث�بــن�قــيس�6ــي�مســجده�ح§ــ�Kطلــع�الفجــر�فقــال�لــه�-شــعث�عــزم�ف¨�ــا�عuــى�قتــل�

فضحك�الصبح�فقام�وشبيب�فأخـذا�أسـيافهما�ثـم�جـاءا�ح§ـ�Kجلسـا�مقابـل�السـدة�ال§ـ�2يخـرج�م��ـا�

عuـي�فـذكر�مقتــل�عuـي�ر½ــ��2هللا�عنـه�فلمــا�قتـل�أخـذوا�عبــد�الـرحمن�بــن�ملجـم�وعــذبوه�فقتلـوه�قــال�

يا�ب�2Bإني�بـت�البارحـة�أوقـظ�أهuـي�: وأم���اMؤمن�ن�يصuي�فقال�©ي�خرجت�البارحة�: الحسن�بن�عuي�

��Íا�ليلة�الجمعة�صبيحة�بدر�لسـبع�عشـرة�مـن�رمضـان�فملكتBـ�2عينـاي�فسـنح�©ـي�رسـول�هللا�صـuى�

" ادع�علــ¨�م�: " يــا�رســول�هللا�مـاذا�لقيــت�مـن�أمتــك�مــن�-ود�واللـدد�فقــال�: هللا�عليـه�و�ســلم�فقلـت�

فجــاء�ابـــن�النبــاح�فآذنـــه�. �Áــم�مــن�هـــو�خ�ــ��مـــ��م�وأبــدلهم�بــي�مـــن�هــو�شـــر�مBــ�2اللهــم�أبـــدل�2B: فقلــت�

أمــا�أحــدهما�فوقعــت�ضــربته�6ــي�الســدة�وأمــا��خــر�: بالصــ�ة�فخــرج�وخرجــت�خلفــه�فــاعتوره�رجــ�ن�

 .فأثب�Ïا�6ي�رأسه�

وقــال�جعفــر�بــن�محمــد�عــن�أبيــه�إن�عليــا�كـــان�يخــرج�إ©ــى�الصــ�ة�و6ــي�يــده�درة�يــوقظ�النــاس��Áـــا�      

فـــإن�: رواه�غ�ـــ�ه�وزاد�.ضـــربه�ابـــن�ملجـــم�فقـــال�عuـــي�أطعمـــوه�واســـقوه�فـــإن�عشـــت�فأنـــا�و©ـــي�دمـــي�ف

 .بقيت�قتلت�أو�عفوت�فإن�مت�فاقتلوه�قتل§�2و��تعتدوا�إن�هللا���يحب�اMعتدين�

لقي�ابن�ملجم�شبيب�بن�بجرة�-شجÊي�فأعلمه�بمـا�عـزم�عليـه�مـن�قتـل�: وقال�محمد�بن�سعد�     

وأتيتـه�سـحرا�فجلسـت�: وجلسنا�مقابل�السدة�ال§�2يخرج�م��ا�عuـي�قـال�الحسـن�: عuي�فوافقه�قال�

إنــــي�ملكتBــــ�2عينــــاي�وأنــــا�جــــالس�فســــنح�©ــــي�النaــــ�2صــــuى�هللا�عليــــه�و�ســــلم�فــــذكر�اMنــــام�: إليــــه�فقــــال�

أ�Ñــــا�النــــاس�: قــــال�وخــــرج�وأنــــا�خلفــــه�وابــــن�النبــــاح�بــــ�ن�يديــــه�فلمــــا�خــــرج�مــــن�البــــاب�نــــادى�. اMــــذكور�

كذلك�كان�يصنع�كل�يوم�ومعه�درته�يوقظ�الناس�فاع¬�ضـه�الـرج�ن�فضـربه�ابـن�الص�ة�الص�ة�و 

��يفـوتنكم�الرجـل�: ملجم�عuى�دماغه�وأما�سـيف�شـبيب�فوقـع�6ـي�الطـاق�وسـمع�النـاس�عليـا�يقـول�

 .فشد�الناس�عل¨�ما�من�كل�ناحية�فهرب�شبيب�وأخذ�عبد�الرحمن�وكان�قد�سم�سيفه



 
 
 

  ٤٠٤ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

العلمــاء ، حــىت قامــا بتفســري القــرآن بــدون الــنقط ، ومهــا اللــذان قامــا بتضــليل وإفســاد 
 .أحد كبار امللوك 

ســـتطيع أن ت والفيضـــيابـــن ملجـــم وأبـــو الفضـــل  يفكانـــت   الـــيتفكيـــف الصـــفات     
 !؟  ���� ن األمة وتستحق نصرة اهللاتتكو 

هـــذه الكلمـــات . .ومســـجدي. .وأســـريت. .ومنطقـــيت..  قـــومي: أيهـــا األحبـــاب      
 . ���� وهذه أبغض األشياء عند اهللا وتفرقها،متزق األمة 

رجل يقوم بتمزيق األمة على أساس القوم أو املنطقة ، فاهللا سبحانه وتعاىل  وأي     
شـخص مـن النــاس أو طبقـة مـن النـاس بظلــم  أييقـوم  يعاقبـه ، وتتمـزق األمـة حينمــا

 .فمن هنا تتمزق األمة .. ه وال يعطيه حقه ار حتقاه و أذيتغريه و 
 فكيف تتكون األمة ؟

قـام بـه الرسـول صـلى اهللا عليـه  الـذيتتكون األمة حينما يقوم كل الناس بالعمـل     
 .بعدهوسلم وألقى املسئولية على أمته من 

قــــوم نمــــة بالكتابــــة والتســــبيح فقــــط ، بــــل تتكــــون األمــــة بعــــد أن وال تتكــــون األ     

                                                                                                                                                                       

فلمــا�. تـو6ي�ليلـة�-حـد�Òحـدى�عشــرة�ليلـة�بقيـت�مـن�رمضـان�ومكـث�عuـي�يـوم�الجمعـة�والســبت�و      

دفـــــن�أحضـــــروا�ابـــــن�ملجـــــم�فـــــاجتمع�النـــــاس�وجـــــاءوا�بـــــالنفط�والبـــــواري�فقـــــال�محمـــــد�بـــــن�الحنفيـــــة�

دعونـا�نشـتف�منـه�فقطـع�عبـد�هللا�يديـه�ورجليـه�فلـم�: والحس�ن�وعبد�هللا�بـن�جعفـر�بـن�أبـي�طالـب�

إقـرأ�: " إنك�لتكحل�عي�2Bعمـك�وجعـل�يقـرأ�: قول�يجزع�ولم�يتكلم�فكحل�عينيه�فلم�يجزع�وجعل�ي

ح§ـ�Kختمهـا�وإن�عينيـه�لتسـي�ن�ثـم�أمـر�بـه�فعـولج�عـن�لسـانه�ليقطـع�فجـزع�" بسم�ربك�الـذي�خلـق�

ا�فواقــا���أذكــر�هللا�فقطعــوا�يمــا�ذاك�بجــزع�ولكBــ�2أكــره�أن�أبقــى�6ــي�الــدن: فقــال�. فقيــل�لــه�6ــي�ذلــك�

الوجـه�أفلـج�شـعره�مـع�شـحمة�أذنيـه�و6ـي�ج�Ôتـه�أثـر��لسانه�ثم�أحرقوه�6ـي�قوصـرة�وكـان�أسـمر�حسـن

 )تاريخ�wس�م�للذه2a(  السجود
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.. احلقــوق ألصــحاا  ونــؤديبإصــالح العبــادات واملعــامالت واملعاشــرات واألخــالق 
 .مبصاحلنا من أجل مصاحل الغري  ونضحيا نوأكثر من هذا نؤثر الغري على أنفس

 عـنهم قـاموا اهللا رضـيالصحابة  وباقياهللا عنهما  رضيوأبو بكر وعمر  ���� فالرسول
 .بالتضحية مبا كان عندهم ، وحتملوا املشاق وكونوا األمة املسلمة 

قـدمت علـى عمـر بـن : قـال  رضى اهللا عنه عن أىب هريـرة يأخرج ابن سعد والبيهق     
اهللا عنــه بثمــان مائــة ألــف  رضــي األشــعريمــن عنــد أىب موســى  رضــى اهللا عنــه اخلطــاب

 :مائــة ألــف درهــم ، فقــال  بثمــاينقــدمت : ت مبــاذا قــدمت ؟ قلــ: درهــم ، فقــال ىل 
بصــالة الصــبح  نــوديحــىت إذا  )١( فبــات عمــر ليلـه أرقــا نعــم، :قلــتأطيـب ويلــك ؟ 
وقــد جــاء ! كيــف ينــام عمــر بــن اخلطــاب : قــال ! مــا منــت الليلــة : قالــت لــه امرأتــه

فمــا يــؤمن عمــر لــو هلــك وذلــك ، مــا مل يكــن يــأم مثلــه مــذ كــان اإلســالم  ، النــاس
حقــه ، فلمــا صــلى الصــبح اجتمــع إليــه نفــر مــن أصــحاب  يفعنــده فلــم يضــعه  املــال

إنه قد جاء الناس الليلة ما مل يأم مثلـه مـذ كـان اإلسـالم : فقال هلم  ���� رسول اهللا
 ال تفعـل يـا أمـري : يال ، فقـالوا كبامل سرأيت أكيل للنا!  وقد رأيت رأيا فأشريوا على

م ويكثـر املـال ولكـن أعطهـم علـى كتـاب فكلمـا  اإلسـال يفالناس يـدخلون ف! املؤمنني
بـك  :قـالوامب أبـدأ مـنهم ؟  فأشـريوا علـى : قـال  .عليـهكثر الناس وكثر املال أعطيتهم 

: أمـري املـؤمنني أعلـم ـ قـال : إنك وىل ذلك األمر ـ ومـنهم مـن قـال ! يا أمري املؤمنني 
وضع الديوان على ذلـك ، مث األقرب باألقرب إليه ف،  ���� ال ، ولكن أبدأ برسول اهللا

نوفل بن عبد  بينعبد مشس مث  بينهاشم واملطلب وأعطاهم مجيعا مث أعطى  ببينبدأ 
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 ) .١عبد مشس ألنه كان أخا هاشم ألمه ببينمناف ، وإمنا بدأ 
قـد : يـا أمـري املـؤمنني : له الوليد بن هشام بـن املغـرية  قال:  والطربيوعند ابن سعد 

!  وجند جنوداً  فدون ديواناً  قد دونوا ديوانا وجندوا جنوداً  جئت الشام فرأيت ملوكها
اهللا  رضــيمطعــم  وخمرمــة بــن نوفــل وجبــري بــن بفأخــذ بقولــه فــدعا عقيــل بــن أىب طالــ

 ببـين فبـدأوافكتبـوا : عنهم وكانوا من نساب قريش ، فقال اكتبوا الناس علـى منـازهلم 
ى اخلالفة، فلمـا نظـر فيـه عمـر هاشم ، مث اتبعوهم أبا بكر وقومه ، مث عمر وقومه عل

األقــرب فــاألقرب حــىت  ���� النــيببقرابــة  ابــدءواإنــه هكــذا ولكــن ! وددت واهللا : قــال 
آخــر القائمــة  يفــذه الطريقــة صــارت أســرة عمــر ) ٢( تضــعوا عمــر حيــث وضــعه اهللا

 يفونصيبهم غري كثري ولكن عمر رضى اهللا عنه حكم ذا وجعـل قبيلتـه ألخـذ املـال 
وكان كل واحد منهم جيتهد لتوحيـد .. ذه التضحيات تكونت األمة .. ة هذه املنزل
 .األمة 
األمــــة ،  قفكلمــــة واحــــدة متــــز .. وىف تكــــوين األمــــة ومتزيقهــــا أكــــرب دور للســــان      

وكلمة واحدة توحد األمة ، بعـض األحيـان يلفـظ اإلنسـان كلمـة خاطئـة فتكـون فيهـا 
 رضــياحلــديث عــن أىب هريــرة  يفولــذا جــاء مفســدة فيتقاتــل النــاس وتقــع الفتنــة بيــنهم 

إن العبـــد ليـــتكلم بالكلمـــة مـــن رضـــوان اهللا ال : "  ���� قـــال رســـول اهللا: اهللا عنـــه قـــال 
يلقــى هلــا بــاال، يرفــع اهللا ــا درجــات، وإن العبــد ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط اهللا ال 

 . )٣(رواه البخارى " جهنم يفيلقى هلا باال ، يهوى ا 

                                                           

 . ٢/٢٠٣للعطايا� تدوين�عمر�ر����هللا�عنه�الديوان -حياة�الصحابة�باب�xنفاق�) ١

 .ا>رجع�السابق�) ٢

 .٣/١٣٥٦ -باب�حفظ�اللسان�والغيبة�والشتم� -مشكاة�ا>صابيح�) ٣



 
 
 

  ٤٠٧ 
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  يفنراعــى ألســنتنا، وهــذا ال ميكــن إال إذا تصــور اإلنســان أن اهللا معــه فالبــد علينــا أن 
 .يسمع كالمه ويرى مكانه، )١( ���� َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكنُتمْ  ���� كل حني

كانــت بينهمــا ، وعنــدما   الــيتاملدينــة والعــداوة  يفومعــروف قصــة األوس واخلــزرج      
ظرية اإلسالم تالشت هذه العـداوة ح يفإىل املدينة ودخل األنصار  ����هاجر الرسول

بربكة الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم واإلسـالم ، وكـانوا فيمـا بينهمـا كالسـكر واحلليـب 
فاألعداء من اليهود حينما شاهدوا ذلك كرهوه جدا وفكروا .. وكالسمن والعسل .. 

 كيف يقوموا بالتفرقة بينهم مرة أخرى ؟
غن ضــعظــيم الكفـر ، شــديد ال) ٢( شـيخا فــدعا اليهــوديكـان شــأس بـن قــيس      

مــن  ����علـى املسـلمني ، شــديد احلسـد هلــم ، فمـر علـى نفــر مـن أصــحاب رسـول اهللا
لفــــتهم جملــــس قــــد مجعهــــم يتحــــدثون فيــــه ، فغاظــــه مــــا رأى مــــن أُ  يفاألوس واخلــــزرج 

 يفكـان بيـنهم مـن العـداوة   الـذيومجاعتهم وصالح ذات بينهم علـى اإلسـالم ، بعـد 
لقـد اجتمـع " ن جاء اإلسالم اصطلحوا وألف اهللا بني قلـوم فقـال اجلاهلية ، فلما أ

ـذه الـبالد ، ال واهللا مـا لنـا معهـم إذا اجتمـع ملـؤهم ـا مـن قـرار ، ) ٣(قيلة بينمأل 
مث اذكـر يـوم  إلـيهم فـاجلس معهـم ، أعمـد: من يهـود كـان معـه فقـال  فأمر فىت شاباً 

ا تقــاولوا فيــه مــن األشــعار ، ففعــل ومــا كــان قبلــه وأنشــدهم بعــض مــا كــانو ) ٤( بعــاث

                                                           

 .٤ 4ية�-الحديد�سورة�) ١

٢ (~gأى�كب 

 .أم��وس�والخزرج�) ٣

مكان�ويقال�حصـن�وقيـل�مزرعـة�عنـد�ب´ـ��قريظـة�عdـى�ميلـgن�مـن�ا>دينـة�كانـت�بـه�وقعـة�بـgن�: بعاث�) ٤

�وس�والخـــزرج�قتـــل�فيـــه�كثgـــ~�مـــ�²م�وانتصـــرت��وس�عdـــى�الخـــزرج�وذلـــك�قبـــل�الهجـــرة�بخمـــس�ســـنgن�

 .�ول�أصح�افظ�ووقيل�بأربعgن�سنة�،�قال�الح
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فقـال  شـيءبعض ما قاله أحد احليني ىف حـرم فكـأم دخلهـم مـن ذلـك  فأنشدهم
: وقــد قــال شــاعرنا : وقــد قــال شــاعرنا كــذا وكــذا ، فقــال اآلخــرون : اآلخــرون  احلــي

كـــذا وكـــذا ، فـــتكلم القـــوم عنـــد ذلـــك وتنـــازعوا وتفـــاخروا ، حـــىت تواثـــب رجـــالن مـــن 
مـن األوس ، وجبـار بـن صـخر ) أحد بىن حارثة بن احلارث( قيظيبن  أوس: احليني 

ناهـا ددر إن شـئتم : من اخلزرج ، فتقاوال ، مث قال أحـدمها لصـاحبه ) سلمة بينأحد (
قد فعلنا ، موعدكم الظـاهرة واحلـرة : فغضب الفريقان مجيعا ، وقالوا ) ١(اآلن جذعة

واخلـزرج بعضـها إىل بعـض علـى نضـمت األوس ا، السالح السالح فخرجوا إليهـا ، ف
فخــرج إلــيهم فــيمن  ���� اجلاهليــة ، فبلــغ ذلــك رســول اهللا يفكــانوا عليهــا   الــيتدعـواهم 

اهللا اهللا : يـا معشـر املسـلمني : "  معه من املهـاجرين مـن أصـحابه حـىت جـاءهم فقـال
أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم بعد أن هـداكم اهللا لإلسـالم وأكـرمكم بـه ، وقطـع 

اجلاهليــة واســتنقذكم بــه مــن الكفــر ، وألــف بيــنكم ، فرتجعــون إىل مــا   رنكم أمــبــه عــ
نزعـة مـن الشـيطان وكيـد مـن عـدوهم ، فـألقوا  اعـرف القـوم أـف" كنـتم عليـه كفـارا ؟ 

بعضــهم بعضــا ، مث  هم وبكــوا ، وعــانق الرجــال مــن األوس واخلــزرجيمــن أيــد حالســال
أطفـأ اهللا عـنهم كيـد عـدوهم وعـدو  سامعني مطيعني ، قـد ���� انصرفوا مع رسول اهللا
 . )٢(اهللا شأس بن قيس

يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتن ِإال  ���� ���� وأنزل اهللا     

                                                           

 .أى�أحدثنا�الحرب�) ١

،�ومختصـــر� ٣/٥٨٠ -محمـــد�يوســـف�الصـــالûى�الشـــامى� -ســـبل�الهـــدى�والرشـــاد��ـــى�ســـg~ة�خgـــ~�العبـــاد�) ٢

�~gابن�كث�~g٣٠٦/  ١ –تفس  . 
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ويتقيــه ىف كــل أحوالــه   ���� فاإلنســان عنــدما خيــاف مــن اهللا،  )١( ���� َوأنــتم مْســِلُمونَ 
اتق اهللا حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس " كما جاء ىف احلديث 

والنتيجة تتحصن األمة مـن .. ، فالشيطان ال يستطيع أن يضله ) ٢( "حسن  خبلق 
يعـــاً َوَال  ���� ســـائر الفـــنت وال تكـــون الفرقـــة ، قـــال تعـــاىل ـــِل اللـــِه مجَِ َواْعَتِصـــُموا ِحبَْب

 . )٣( ����تـََفرُقوا 

 فما العالج حىت ال نقع ىف حبائل الشيطان ؟الشيطان معكم      
ــَتُكن  ����:  واألمــر بــاملعروف والنهــى عــن املنكــر ���� أن نقــوم بالــدعوة إىل اهللا      َوْل

نَكــــر
ُ
َهــــْوَن َعــــِن امل َْعُروِف َويـَنـْ

ــــنُكْم أمــــة يَــــْدُعوَن إىل اخلَــــْريِ َويَــــْأُمُروَن بِــــامل م 
ْفِلُحـونَ 

ُ
د أن تكـون ىف األمـة طبقـة مـن النـاس يكـون بـ ، فـال )٤( ���� َوأُْولَِئَك ُهـُم امل

وإىل اخلري وإىل إنقاذ الناس من املعاصـى واملنهيـات  ���� شغلهم ومههم الدعوة إىل اهللا
 . وذا األمر تكون أمة واحدة

فكـــل أعمـــال ،  )٥( ���� َوَال َتُكونُـــوا َكالـــِذيَن تـََفرقُـــوا َواْختَـَلُفـــوا ���� قـــال تعـــاىل     

ِإيــاَك نـَْعبُــُد  ����  ����َوأَِقيُمــوا الصــالةَ  ���� الصــالة وحــدة ففــي الــدين لتوحيــد املســلمني
 .  ���� َوِإياَك َنْسَتِعنيُ 

                                                           

 .١٠٢ 4ية�-آل�عمران�سورة�) ١

 . باب�التقوى �–رياض�الصالحgن�) ٢

 .١٠٣ 4ية�-آل�عمران�سورة� )٣

 .4١٠٤ية��–ان�آل�عمر �سورة) ٤

 .١٠٥ 4ية�-آل�عمران�سورة�) ٥
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صــالة اجلماعــة تفضــل علــى صــالة الفــذ بســبع " ىف صــالة اجلماعــة  ����ورغــب النــىب
  ٠)١()  رواه اإلمام البخاري(  " وعشرين درجة

وىف أداء الزكــــاة . .وىف الصــــيام وحــــدة  ..وجعــــل املســــجد الجتمــــاع املســــلمني      
ك وىف احلـــج وحـــدة جلميـــع األقـــوام والبلـــدان واجلنســـيات واللغـــات ، وكـــذل.. وحـــدة 

وإكرام املسلمني وحسن اخللق كل هذا أسباب للوحـدة .. لقات التعليم حل االجتماع
 .وتبيض وجوه املؤمنني 

احتقــــــار املســــــلم . .النميمــــــة.  .الغيبــــــة. .البغضــــــاء.. احلســــــد   :هــــــذاوعكــــــس      
 جهـنم، وجتره إىل نار صاحبها،سود وجه تو  ويشتتها، األمة،كل هذا ميزق . .يذائهوإ

ــَيض َوُجــوٌه َوَتْســَود َوُجــوهٌ  ���� قــال تعــاىل وكــل هــذه اآليــات نزلــت ،  )٢( ���� يـَــْوَم تـَبـْ
وتبــني .. عنــدما أراد اليهــود أن يفرقــوا بــني األنصــار وينشــبوا بيــنهم العــداوة والبغضــاء 

وحتـذر مـن عـذاب اآلخـرة  الُكْفـْر، :أعمـالفريق بـني املسـلمني مـن هذه اآليات أن الت
 .األمةواليوم أعداء املسلمني جيتهدون لتفريق 

بأخيـــه إىل املســـجد  يـــأيتواحـــد   ، وكـــلوللوقايـــة علينـــا أن نقـــوم بالـــدعوة إىل اهللا     
وة املساجد حلقات التعليم والذكر والـتالوة ومـذاكرة اليقـني والتشـاور للـدع يفوتكون 

،  ����النــيباملســجد لألعمــال كمــا كــان مســجد  يفوعلــى مجيــع الطبقــات أن جيتمعــوا 

وإذا اجتمع ثالثة عليهم أن يراعوا أن رابعهم هو اهللا يسمع كالمهم ويـرى مكـام ، 
 ؟ وافبماذا يتكلم

 .أحدوال نتآمر على  األمة،ذا جلسنا مع بعض فال نتكلم إال لصاحل إ     
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 .١٠٦ �ية�-آل�عمران�سورة� )٢
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وحتمل اجلوع والفاقة واخلوف واإليذاء والسـب والطـرد  ����النيبفهذه األمة كوا      
 .وإراقة الدماء ، وحنن اليوم نقوم بتمزيقها ملصاحلنا الدنيئة 

 : أيها األحباب 
،  علــيكم أال تنســوا أن اهللا ســبحانه وتعــاىل مــا حــذر علــى تــرك صــالة اجلماعــة      

 يفأمـة فـال يسـتطيع أحـد فـاليوم لـو يكـون املسـلمون .. كما حذر علـى تفريـق األمـة 
 .أمامهمأن يذهلم بل كل واحد خيضع  ، العامل
ـــْؤِمِننيَ  ���� فـــإذا اتصـــفنا بصـــفة      ـــى اْلُم ـــأتى ســـنة  ���� أَِذلـــٍة َعَل ـــزٍة َعلَـــى  ���� ت َأِع

 .كل واحد يظن أنه صغري أمام أخيه فيتواضع أمامه  )١( ���� اْلَكاِفرِينَ 

َا النْجَوى ِمـَن الشـْيطَان ���� تنع عن النجوى قال تعـاىلمنوعلينا أن       ٢(    ����ِإمن( 

يَــا أَيـَهــا الــِذيَن آَمُنــوا ال  ����ريةخحــىت ال يظــن املســلم بأخيــه ظــن الســوء وعــن الســ
ُهْم َوال ِنَســاٌء ِمــْن ِنَســاٍء  ــْوٍم َعَســى َأْن َيُكونُــوا َخــْرياً ِمــنـْ ــْوٌم ِمــْن قَـ َيْســَخْر قَـ

ُهن وَ  ال تـَْلِمـــُزوا أَنـُْفَســـُكْم َوال تـََنـــابـَُزوا بِاألَْلَقـــاِب َعَســـى َأْن َيُكـــن َخـــْرياً ِمـــنـْ
ميَاِن َوَمْن ملَْ يـَُتْب َفُأولَِئَك ُهُم الظـاِلُمونَ   ���� بِْئَس اِالْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد اْإلِ

)٣(. 

يَــا أَيـَهــا الــِذيَن آَمنُــوا اْجَتِنبُــوا َكِثــرياً ِمــَن الظــن  ���� وعــن إذاعــة عيــب املســلم    
ـــــب إِ  ـــــْب بـَْعُضـــــُكْم بـَْعضـــــاً َأحيُِ ـــــَض الظـــــن ِإْمثٌ َوال َجتَسُســـــوا َوال يـَْغَت ن بـَْع
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ــوا اللــَه ِإن اللــَه تـَــواٌب  ــاً َفَكرِْهُتُمــوُه َواتـُق ــَم َأِخيــِه َمْيت َأَحــدُُكْم َأْن يَْأُكــَل حلَْ
 .  )١(    ���� َرِحيمٌ 

حــض األمــة ..  ســبحانه وتعــاىل واهللا: فــإذا متســكنا ــذه األصــول جنمــع األمــة       
بـــل يظـــن كـــل  يكرمـــه،وأن ال يطلـــب اإلنســـان مـــن غـــريه أن  واالحـــرتام،علـــى اإلكـــرام 

فحينمـا يضـع  . .واالعتزازبل الكل يستحق مىن التكرمي  لإلكرام،واحد أنه ليس أهال 
 فــالعزة والذلــة بيــد اهللا.. كــل واحــد منــا نفســه ونفيســه حتــت أمــر اهللا فتتكــون األمــة 

.����  
ينحــرف عــن  والــذي ،ينزلــه املكانــة العاليــة ���� والــذى خيتــار تلــك الســنن الربانيــة فــاهللا

فــاليهود مــن ســاللة األنبيــاء فلمــا احنرفــوا عــن ســنن اهللا .. يبيــده  ���� تلــك الســنن فــاهللا
وجعــــل مــــنهم القــــردة ، واملســــكنة الذلــــة وضــــرب علــــيهم  ، غضــــب علــــيهم ���� فــــاهللا

 .واخلنازير 
ولكنهم قاموا بسنن اهللا تعـاىل األوثان، هم من نسل عباد اهللا عن رضيوالصحابة     

 .فاهللا أعطاهم الكلمة السامية املسموعة .. واحرتموها 
ونتحـرك ـا ، ونبذل من أجلها كل غال ونفيس ، فعلينا أن نقوم ذه الدعوة املباركة

 وختــرج األمــة مــن كيــد الــنفس.. عليهــا وبــذلك تتكــون األمــة ونواظــب، ىف العــامل كلــه 
 .)٢("  اللهم أعد للمسلمني جمدهم وعزهم.. " والشيطان 
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 ):رحمه اهللا(يقول الشيخ محمد عمر البالميوري و 
األخـذ بكـل سـبيل و ، علـى عبـادهجيب القيام حبق الدعوة الذي افرتضه اهللا تعاىل     

يف  مــن تلــك األســـباب أن حنقــق احلكمـــةو ، يف جنــاح الـــدعوة ونشــرها وقبوهلـــايســاهم 
للـــني مـــع اآلخـــرين وحفـــض اجلنـــاح هلـــم والرفـــق ـــم والصـــرب علـــيهم وعلـــى الـــدعوة و ا

تلــك هــي ، الــبش يف وجــوههم آذاهــم والــدعاء هلــم بطهــر الغيــب وختــوهلم باملوعظــة و 
  . سلم يف الدعوة مع اآلخرينيب صلى اهللا عليه و نال سنة
فلـــو اجتمـــع األمـــران ، العمـــل والشـــيوخ عنـــدهم قـــوة الـــرأي الشـــباب عنـــدهم قـــوة     

ل واحد يف الدعوة إىل كذلك جيتمع القدماء مع اجلدد على قلب رج، حيدث النصرة
  .احلكمةو والقدماء عندهم الفكر ، حلماسفاجلدد عندهم ا، اهللا تعاىل
عمـران رضــي اهللا  كـذلك حـديث النــيب صـلى اهللا عليـه و ســلم مـع حصـني والــد     
كلـم لنـا : فقـالوا لـه -وكانـت تعظمـه –إن قريشـا جـاءت إىل حصـني  ...) : عنهمـا

بـا مـن بـاب النـيب فجاءوا معه حىت جلسـوا قري، هذا الرجل فإنه يذكر آهلتنا و يسبهم 
وعمـران  _،أوسـعوا للشـيخ: سـلم  عليه و فقال النيب صلى اهللا، سلم صلى اهللا عليه و 

نـــا عنـــك أنـــك تشـــتم آهلتنـــا مـــا هـــذا الـــذي بلغ: فقـــال حصـــني –وأصـــحابه متـــوافرون 
حصـني  يـا  : أبوك حصينة و خريا ؟ فقال صلى اهللا عليـه و سـلمقد كان و ، تذكرهمو 

فإذا أصابك الضر :قال، سبعا يف األرض وواحدا يف السماء :كم تعبد من إله ؟ قال
الـذي : فإذا هلك املال فمن تدعو ؟ قـال: قال، الذي يف السماء: عو ؟ قالفمن تد

يف الشكر أم ختاف يته ضأر  ،فيستجيب لك وحده و تشركهم معه: قال، يف السماء 
، تسلم ني أسلم صيا ح: قال ،و ال واحدة من هاتني، ال : أن يغلب عليك ؟ قال 

ســتهديك ألرشــد اقــل اللهــم  :ذا أقــول ؟ قــالاعشــرية فمــإن يل إن يل قومــا و : قــال 
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 .فقاهلا حصني فلم يقم حىت أسلم، زدين علما ينفعين و ، أمري 
وكـان داعيـا  ر،عـب الكـرة وهـو مشـهو يف احلكومـة يلرجل موظـف مـن الوجهـاء       

بينمـــا هـــو ميشـــي وجـــد أوالدا و ، لزيـــارة بعضـــاحملبني املعجبـــني ذهـــب إىل بعـــض القـــرىو 
؟ ن نصف سـاعة فكيـف أدعـوهم إىل اهللاأنا عندي اآل: فقال يف نفسه، لكرةيلعبون ا

ذهبـوا معـه واسـتجابوا و ، فتـأثروا ة،عهـم قلـيال مث بعـد ذلـك تكلـم الـدعو فأخذ يلعـب م
  . املسجدإىل 
ــوا   ����: هكــذا قــال اهللا تعــاىل ال نــذكر أحــد بســوء و      ــوا اْجَتِنُب ــا الــِذيَن آَمُن ــا أَيـَه َي

َكِثـــرياً ِمـــَن الظـــن ِإن بـَْعـــَض الظـــن ِإْمثٌ َوال َجتَسُســـوا َوال يـَْغَتـــْب بـَْعُضـــُكْم بـَْعضـــاً 
ــب َأَحــدُُكْم َأْن يَْأُكــَل حلَْــَم َأِخيــِه َمْيتــ ــواٌب َأحيُِ اً َفَكرِْهُتُمــوُه َواتـُقــوا اللــَه ِإن اللــَه تـَ

 .  )١(    ���� َرِحيمٌ 
نقــول هــذا يســافر للخــارج مــع أن مكســبه قليــل مــن فــال نظــن بالشــخص الســوء و     

فهنـا ال ننظـر لشـيء ، أين يأيت باملـال ؟ هنـا نـدخل إىل التجسـس مث نغتابـه يف غيابـه 
لو كلمـين أحـد عـن أخيـه و ، ا وذا ونعاتبها حناسبهبل ننشغل بأنفسنا و ، من هذا 

يَـا أَيـَهـا الـِذيَن آَمنُـوا اْجَتِنبُـوا َكثِـرياً ِمـَن الظـن ِإن بـَْعـَض  ����فأذكره بقـول اهللا تعـاىل 
الظن ِإْمثٌ َوال َجتَسُسوا َوال يـَْغَتْب بـَْعُضـُكْم بـَْعضـاً َأحيُِـب َأَحـدُُكْم َأْن يَْأُكـَل َحلْـَم 

 .  )٢(    ���� ِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه تـَواٌب َرِحيمٌ أَ 
بـني  مث، فهـذا يعمـل علـى مجـع القلـوب بـني الـدعاة  ،فنرتك هذه الصفات السـيئة    
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فهنـــا ال أذهـــب مباشـــرة إىل لكـــن لـــو أنـــا أبصـــرت أمـــرا و ، املســـلمني عامـــة فيمـــا بعـــد 
ويكــون الكــالم خفيــة لــيس ، بــة و رابطــة بينــه حمكــان بيننــا و الشــخص وأكلمــه إال لــو  

قـة فهنـا خنـرب رجــال إذا مل يكـن بيننـا عالو ، مث أالطفـه يف الكـالم لـيفهم  س،أمـام النـا
، خلـري والصـالح علـى أن يفهمـه ويشـرح لـه سـرا بينهمـاا نظن ابينهما حمبة وعالقة و 

تكــون قــد تفهــم و  ألن النــاس ال نــتكلم ــذا يف بيــان عــام علــى ســبيل مــا بــال أقــوامو 
مثــل رجــل ، كــذلك ال نعــرض هــذا األمــر يف الشــورى حــىت ال تكــون فتنــة، مشــكلة 

مـا بـال أنـاس يرتـدون مثـل ذيـل : ة وسط األحباب فهنا دخل رجـل فقـاليرتدي كرافت
ويل (و لكنه ) مما بال أقوا(فهذا ليس ، الكلب ؟ هنا اجلميع ينظر إىل ذلك الرجل 

لكن لـو رأينـا ) ال تلمزوا أنفسكمو : (اىل ينهى عن هذا ويقول هللا تعاو ) لكل مهزة ملزة
 .راألمر باملعروف و النهي عن املنكأمرا فيه خمالفة صرحية يف الدين فهنا علينا ب

 ):رحمه اهللا( لشيخ سعيد أحمدويقول ا
،     مبــين علــى أصــول دقيقــة) الــدعوة إىل اهللا عمــل التبليــغ و  (العظــيم هــذا العمــل      

التواضــع يف ختيــار ا: ه إال إذا طبقــت فيــه تلــك األصــولال ميكــن إصــالح الــنفس بــفــ
 .املعاشرةو يف املعامالت الكالم ويف اجللسة ويف القيام واألكل والشرب و 

فـال  ،خاصة يف يف اخلطاب والبيانو  ..فاحلاصل أن يكون التواضع يف كل شيء     
ل نــتكلم مستصــغرين أنفســنا إال بــ، ال نستصــغر النــاسو  ،نــرى أنفســنا أعلــم مــن غرينــا

ال يكــون يف  و  ،العظمــةبــالقوة و فنــتكلم ) أي اهللا تعــاىل(أنــه مادمنــا تــتكلم عــن الكبــري 
 . كالمنا خفة بل نتكلم عن الكبري معظمني كالم الكبري

 . لكنه ليس مبستحيلو التعود على هذا الشيء صعب جدا و      
 .على أحد صال تنقينقيد و عرتاض وال تاال كالمنا لوم و فال يظهر يف      
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بالصـرب  ونتحلـى ينا أحـد يف البيـان نتحمـلمن التواضع أيضا أنه إذا اعرتض علو      
املرسـلني صـلوات اهللا وهذه سنة األنبياء و  ،ال غضبعلينا سخط و فال يظهر  ،احللمو 

 . وهذا إرتقاء عظيم لنا ،عليهم أمجعني
تقصــــرينا يف بعــــض األصــــول أو مــــن التواضــــع أيضــــا أنــــه إذا نبهنــــا أحــــد علــــى و      
فات كــنقص يف العلــم أو ذكــر اهللا تعــاىل أو العبــادات أو األخــالق أو نقــص يف الصــ

 . روح التضحية أن نعرتف بتقصرينا على الفور
 . ونشكر هذا الناصح على توجيهه هذه النصيحة لنا     
ضـي اهللا قـد كـان سـيدنا عمـر ر و  ،مـن هـذه الصـفاتنسأل اهللا تعاىل أن يزيدنا و      

 ،ويف هــذا إصــالح للــنفس وارتقاؤهــا)  أهــدى إيل عيــويبرحــم اهللا امــرءا  (عنــه يقــول 
 . لو من املخالفني لناذا نقبل احلق و و 

 . فضال من أن نقبله منهم ،لكننا بسب ضعفنا نعرض عن مساع احلق منهمو      
 .إن مل يظهر لنا تقصريأن نعرتف بالتقصري و  جيبو      
ـذا و  ..أن نراعـي نسـبة التوحيـد فـيهمإىل املسلمني عامة نظـرة احملبـة و أن ننظر و      
 . يسهل العمل باإلسالمعظمة الكلمة الطيبة يف القلوب و  تزداد
 . إذا جاء يف قلوبنا إحتقار املسلمني تنقص عظمة اهللا يف قلوبنا شيئا فشيئاو      
منهــا بــدون أن ننفــر  و ال نستحســن مــا يرتكبــه املســلمني مــن املعاصــي بــل ننفــر     

 . من املسلمني
يل نكرم الناس الذين جيتهدون معنا يف هذا السبو  ،وعلينا أن ننزل الناس منازهلم     

 . هذا يورث حقيقة األخالقأكثر من غريهم و ) أي القدماء(
قــام بعمــل مــن أعمالنــا بــدون مشــورة فتنبيهــه علــى اهللا وأخطــأ أحــدهم و فــإذا قــدر     
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هــذا أمــر فيــه صــعوبة فــال ننبهــه قبــل اإلتصــاف و ) كبــرية جــدا  حكمــة(يتطلــب خطئــه 
 . ذه احلكمة املطلوبة

قد حيدث الفساد يف قلب القـدمي غالبـا و  ،بل نكتفي بالدعاء له واملذاكرة العامة     
 . لعدم إكرام أصحابه له

 .ن األصحاب وتارة من غريهمميتحن فتارة يصيبه األذى مفال يزال يبتلى و      
عجبــاً  :اء يف معــىن احلــديثجــقــد و  ،بالصـرب علــى هــذه األحــوال يرتقــى ويصـلحف     

إن أصــابته ضــراء صــرب فكــان خــرياً ، للمــؤمن ال يقضــي اهللا لــه قضــاء إال كــان خــرياً لــه
فـال ننـزعج  .وليس ذلـك ألحـدإال للمـؤمن، وإن أصابته سراء شكر فكان خرياً له، له

إمنا خناف من غضـب الـرب و . حال لى أيمما يصيبنا بل نستمر يف الدعوة إىل اهللا ع
 . وسخطه فقط

ذا و .. وخناف من السلب بعد العطاء ،ونداوم على التوبة واإلستغفار من زالتنا    
 . نكون ناجحني إن شاء اهللا

فــالنيب ، الــدعوة مــا تقتضــيه مــن أســلوب بــد للــداعي مــن معرفــة املناســبة و كمــا ال     
ه قــام بالــدعوة إىل اهللا خفيــة يف الســنوات الــثالث ســلم يف بدايــة أمــر صــلى اهللا عليــه و 

عندئــذ بــدأ صــلى اهللا عليــه ) تــؤمرفاصــدع مبــا (األوىل حــىت نزلــت ســورة األمــر بــاجلهر 
 . شا على الصفا فدعاهم إىل اهللاسلم جبهر الدعوة فجمع قريو 

يبــدؤون مبــن اء التــام و الــذين أســلموا معــه يف بدايــة األمــر علــيهم بالــدعوة باإلخفــو     
 . عرفوني

وكانــــت هــــذه الـــــدعوة  ،ى اهللا عنــــه وحــــده فــــدعا أصــــدقائهخــــرج الصــــديق رضــــو     
 .فيما بينهم يف دار األرقم يتشاورونوالذين أسلموا كانوا يتعلمون و . إنفرادية
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املـــروءة ألمانـــة واملواســـاة و اوكـــان تعلـــيمهم آنـــذاك التوحيـــد واألخـــالق كالصـــدق و     
 .كان هذا بإخفاء تامو  .فات اإلميانغري ذلك من صوالتعاون و 

بعــد وصــول مصــعب بــن عمــري  ،بــدأ عهــد الــدعوة اإلجتماعيــة يف املدينــة املنــورةو  -
بـدوره كـان و  ،ن طرف رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمرضي اهللا عنه إليها سفريا م

 . السنةمهم القرآن و يعليدعو الناس خفية و 
بـد للـداعي مـن معرفـة  ال كـذلكو ... من هذا علم أن املناسبة حتدد نوعية العمـل    

بــن عمــه علــي اطبـائع النــاس كمــا كــان صــلى اهللا عليــه و ســلم كــذلك ملــا عــرض علــى 
فقــال لــه . والــدي ابــن أيب طالــب اإلســالم قــال لــه علــي رضــي الــه عنــه حــىت أستشــري

سـلم فهـو صـلى اهللا عليـه و .. و مل تسلمسلم ال ختربه سوء أسلمت أصلى اهللا عليه و 
الـدعوة واجبـة  مناسـبتهم مـعفمعرفـة طبـائع املسـلمني و ... بطاليعرف طبع عمه أيب 
سـلم مل يسـمح أليب ذر الغفـاري رضـي فالنيب صـلى اهللا عليـه و .. على الداعي كذلك

ألن طبعــه كـــان محاســيا ال يقـــدر علــى إخفـــاء الـــدعوة  ،اهللا عنــه بالبقـــاء معــه يف مكـــة
ومـع ذلـك مـا رجـع رضـي  ،حىت يأمر اهللا باجلهر ا بل أمره بـالرجوع إىل قبيلتـه غفـار

ن عبسة رده صلى اهللا و بوكذلك عمر  ..حىت جهر ا و ضرب ضربا شديدااهللا عنه 
فرجـع إىل . سـمع يب قـد ظهـرتقال له إرجع إىل قومك حىت تعليه وسلم إىل قبيلته و 

حــىت هــاجر الرســول صــلى اهللا عليــه قــام فــيهم بالــدعوة إىل كلمــة التوحيــد فقــط قومــه و 
 .لمونقومه مسبه هو و  وسلم فعندئذ إلتحق

سـلم يف غـار ثـور قـال لصـاحبه الصـديق رضـي اهللا عنـه ملا كـان صـلى اهللا عليـه و و     
 .  معناال حتزن إن اهللا

ـــا بـــل أمرمهـــا لكـــن أيب ذر الغفـــاري و و      عمـــرو بـــن عبســـة مـــا قـــال هلمـــا إن اهللا معن
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الصــحابة و .. .ســول اهللا يف ذلــك الوقــت كــذلكبــالرجوع إىل قومهمــا مــع أن اهللا كــان مــع ر 
 . نوعية العمل الذي يناسبها على ذلكنوا هم بدورهم يعرفون املناسبة و رضي اهللا عنهم كا

مــن قصـــة أيب ذر رضـــي اهللا عنـــه ملـــا جـــاء يف أول األمـــر إىل مكـــة ليـــدخل يف اإلســـالم     
أراد أن يأخــذه إىل النــيب صــلى اهللا طالــب رضــي اهللا عنــه عنــد الكعبــة و  وجــد علــي ابــن أيب

نـه اتبعين فإذا رأيت شيئا أخاف عليـك م: سلم يف دار األرقم فقال له يف ما معناه عليه و
أدخلـه علـى هكذا حىت  ،تقدم أنت ماشيا كأنك ال تعرفينفإين سأجلس كأين أريق املاء و 

م علـم اليقـني سلم ذه الكيفيـة مـع أن علـي رضـي اهللا عنـه كـان يعلـالنيب صلى اهللا عليه و 
ألنــه   ،احلــذررغــم ذلـك فإنــه مل يهمــل احلكمــة يف أخــذ علــى احلــق و  أن نصـرة اهللا معــه وأنــه
ال ينبغـــي للـــداعي إمهـــال احلكمـــة  مـــن هـــذا علــم.... مـــا تقتضــيه منـــهكــان يعلـــم املناســـبة و 

 أن اهللا معـــه بالتأييـــدع أنـــه علـــى احلـــق و بصـــرية بـــدافوالســـري مـــع العاطفـــة مـــن غـــري هـــدى و 
 . الغييب
اليقني على نصرة اهللا ىل جانب العاطفة والثقة باهللا و بل ال بد له من الوعي واإلدراك إ    
 .تعاىل
علـى  فقد حتملـه علـى القـدوم،الضرر الكبري لهتسبب العاطفة وحدها الداعي ب سري ف    
اكل ال طاقـة هلـا يكون سببا يف إيقاع األمة كلها يف مشـول أو عمل ال يرضاه اهللا تعاىل و ق

ون يف مثـل هـذه األخطـاء بسـبب جهلهـم للنظـام اس اليـوم يقعـلنكثري من او .. على حتملها
 . الرباين الغييب مث ينتظرون نصرة اهللا

مثــال لــذلك مــا وقــع يف حادثــة احلــرم و ، حنــن علــى احلــق ينصــرنا اهللا و يشــتكون ملــذا الو     
عالقـة هلـم ـذا سجن كثري مـن األبريـاء الـذين ال و  ،منهم العلماء قتلوا كلهم ،املكي املؤملة

عـــدما كـــان الـــدين منـــع الكـــالم يف املســـاجد يف كثـــري مـــن بلـــدان اإلســـالم بو  ،احلـــادث املـــؤمل
علـــى الشـــباب يف لباســـهم ووجـــوههم ويف النســـاء يف لباســـهم  يظهـــر أثـــرهيـــزداد يف األمـــة و 
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ال إدراك العاطفــة بــدون وعــي و ولكــن بســبب احلمــاس و  ،فــيهنبــدأت صــفة احليــاء تتولــد و 
 . تغريت األحوال

املناســبة الصــحيحة لقــول األســلوب احلــق و  اليقــني أنــه ال بــد مــنفعلينــا أن نعلــم علــم     
فرمبــا ) أدع إىل ســبيل ربــك باحلكمــة(إدراك كــل هــذا يســمى باحلكمــة و  ،العمــل بــهاحلــق و 

 . يف املناسبة رمبا يكوناخلطأ يكون يف األسلوب و 
 هـــذه احلكمـــة ال نتحصـــل عليهـــا إال يف هـــذا اخلـــروج يف هـــذا الســـبيل املبـــارك الـــدقيقو     

و جيـــب أن نتـــدبر يف تـــاريخ . إذ بدونـــه ال نعلـــم كيـــف نـــدعوا أبـــدا. علـــى ترتيبـــه الصـــحيح
و الــيت . دعـوات كـل األنبيــاء و الرسـل صـلوات اهللا علــيهم أمجعـني الـيت بينهــا القـرآن الكـرمي

  .ال ميكن فهم القرآن بدوا أبدا
هم الـيت هـي مبثابـة كما جيب أن نضع بني أعيننا دائما سـرية الصـحابة رضـوان اهللا علـي    

 . احلاشية على السرية النبوية
فبدونـــه يضـــل اإلنســـان يف فهـــم هـــذه املصـــادر . كمـــا جيـــب اســـتخدام العقـــل الســـليم    

و العقـــــل الســـــليم ال يـــــدرك إال باحلصـــــول علـــــى ... و يزيـــــغ عـــــن ســـــواء الســـــبيل. الـــــثالث
والصــــدق و زهــــد و القناعــــة و الصــــرب و الشــــكر صــــيفات اإلميــــان كــــالتقوى و التوكــــل و ال

... حـــب رســـوله صـــلى اهللا عليـــه و ســـلماألمانـــة والعـــدل وخـــوف اهللا واإلنابـــة إليـــه وحبـــه و 
فصـــاحب هـــذه اخلصـــال هـــو صـــاحب العقـــل الســـليم و هـــو الـــذي يوفقـــه اهللا تعـــاىل لفهـــم 

و إال فرمبــا ينتقــل بــه العقــل مــن اجلهــل ... القــرآن و الســنة و ســرية الصــحابة فهمــا ســليما
هــذا أكــرب مصــدر الفســاد يف العــامل نعــوذوا و ) فيضــل و يضــل(ركــب إىل اجلهــل املالبســيط 

 .باهللا تعاىل منه
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L@M�� BC 
 وتصحيح�النية��ي�جميع��قوال�

 و�عمال�و�حوال�البارزة�والخفية

يَن ُحنَـَفاء  َوَما أُِمُروا ِإال لِيَـْعُبُدوا اللَه ُخمِْلِصنيَ     ����:قال تعاىل                     َلُه الد
 .)٢)(١( ����    اْلَقيَمةِ  ِقيُموا الصَالَة َويـُْؤُتوا الزَكاَة َوَذِلَك ِدينُ َويُ 

ـــُروٍف َأْو   ����قـــال تعـــاىل      ـــَر ِبَصـــَدَقٍة َأْو َمْع ـــَواُهْم ِإال َمـــْن أََم ـــٍري ِمـــْن َجنْ ـــَر ِيف َكِث ال َخيـْ
 ���� ِه َفَسـْوَف نـُْؤتِيـِه َأْجـراً َعِظيمـاً ِإْصالٍح بـَْنيَ الناِس َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضـاِت اللـ

)٣(. 

َعْن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب َرضَي الله َعْنُه قَاَل مسعت رسـول و      
، إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نـوى ":الله صلى الله عليه وسلم يقول
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وخــص�الصــaة�. عــن�سـائر��ديــان�ا>خالفــة�لـدين�التوحيــد] مــائلgن[معرضـgن�: أي} ُحَنَفــاءَ {الزلفـى�لديــه،�

ـــــَه�ُمْخِلِصـــــgَن {مـــــع�أ¼�مـــــا�داخـــــaن��ـــــي�قولـــــه�] بالـــــذكر[والزكــــاة�
َّ
لفضـــــلهما�وشـــــرفهما،�وكو¼�مـــــا�} ِلَيْعُبـــــُدوا�الل

 )٢. (لعبادتgن�اللتgن�من�قام���ما�قام�بجميع�شرائع�الدينا

ــَه�ُمْخِلِصــgَن�:( قـال�شــيخ�xسـaم�ابــن�تيميـة�رحمــه�هللا�تعـاVى��ــي�قولــه�عـز�وجــلو 
َّ
�ِلَيْعُبـُدوا�الل

َّ
sِمــُروا�ِإ

ُ
َوَمـا�أ

يَن�ُحَنَفــاء ــُه�الــّدِ
َ
يســg~�الكـــريم�ت(وهــذا�هــو�حقيقــة�قـــول��sإلــه�إ�sهللا�وبــذلك�بعــث�جميـــع�الرســل: قـــال. )ل

 )الرحمن

 . ١١٤اآلية  –سورة النساء  )٣



 
 
 

  ٤٢٢ 
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َىل اللــــه ورســــوله، ومــــن كانــــت فَمــــْن كانــــت هجرتــــه ِإَىل اللــــه ورســــوله فهجرتــــه إِ 
متفــق َعَلــى  "هجرتــه لــدنيا يصــيبها أو امــرأة ينكحهــا فهجرتــه ِإَىل مــا هــاجر إليــه

 .)١( صحته


وعــن معــاذ بــن جبــل      


. أنــه قــال حــني بُعــث إىل الــيمن يــا رســول اهللا أوصــىن  
 ) .رواه احلاكم " ( أخلص دينك يكفيك العمل القليل : قال 

لـدنيا بسـند منقطـع عـن عمـر  وروى ابـن أىب ا     


ال عمـل ملـن ال نيـة لـه : قـال  

 ).٢(" وال أجر ملن ال حسبة له 

وعــن ابــن مســعود      


ال ينفــع قــول إال بعمــل، وال ينفــع قــول وعمــل إال : قــال 

 ).٣(بنية، وال ينفع قول وعمل ونية إال مبا وافق السنة 
ظمــه النيــة، ورب عمــل كبــري رب عمــل صــغري تُع: وعــن عبــد اهللا بــن املبــارك قــال     

 ).٤( تصغره النية

وعـــن محيـــد بـــن عبـــد الـــرمحن أن متيمـــاً الـــدارى أســـتأذن عمـــر      


ىف القصـــص   

أقـرأ علــيهم القـرآن وآمــرهم : مـا تقـول ؟ قــال: سـنتني ويـأىب عليــه فلمـا أكثــر عليـه قــال
إىل عـظ قبـل أن أخـرج : مث قـال . ذلـك الـذبح : قال عمر. باخلري وأاهم عن الشر 

فلما كان  عثمان  . اجلمعة فكان يفعل ذلك 


 .استزاده فزاده يوماً آخر  

                                                           

بــــاب�xخــــaص�وإحضــــار�النيــــة��ــــي�جميــــع��عمــــال�و�قــــوال�و�حــــوال�البــــارزة� –ريــــاض�الصــــالحgن�) ١

 ).  ١:( رقم�الحديث_ والخفية

 .جامع العلوم والحكم البن رجب  )٢

 .المرجع السابق ) ٣

 .المرجع السابق  )٤



 
 
 

  ٤٢٣ 
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 .فأذن له. على مثل الذبح ، قال إىن أرجو العاقبة : وىف رواية قال له 

 ).١(وىف رواية قال له أو لرجل غريه أخشى أن تنتفخ حىت تبلغ الثريا      

مـا مـن عبـٍد خيطـب خطبـة : "  ����قال رسول اهللا  : وعن احلسن رمحه اهللا قال      
كان مالك بن دينار إذا حدث : قال جعفر "  سائله عنها ما أراد ا ؟  ����إال اهللا 

حتســبون أن عيــىن تقــر بكالمــى علــيكم ، : هــذا احلــديث بكــى حــىت ينقطــع مث يقــول 
رواه ابن أىب الدنيا والبيهقى . ( سائلى يوم القيامة ما أردت به  ����فأنا أعلم أن اهللا 

 .)٢() ال باسناد جيد مرس
لـو : وخطب عمر بن عبد العزيز يوماً فرق الناس وبَكـْوا، فقطـع خطبتـه فقيـل لـه     

إن القــــول فتنــــة، والفعــــل أوىل : فقــــال عمــــر ،أمتمــــت كالمــــك رجونــــا أن ينفــــع اهللا بــــه
 ).٣(باملؤمن من القول 

عظـــاً إذا جلســـت للنـــاس فكـــن وا: ويقـــول أبـــو حفـــص ألىب عثمـــان النيســـابورى     
لقلبــك ونفســك، وال يغرنــك اجتمــاعهم عليــك، فــإم يراقبــون ظــاهرك، واهللا يراقــب 

 .باطنك 
خشية الرياء ولكن جيب على كل  ����رتك الدعوة إىل اهللا توليس معىن ذلك أن      

مبراقبـــة قلبــــه وجماهـــدة نفســــه علــــى  ���� مـــن قــــام بعمـــل الــــدعوة وتـــذكري النــــاس بــــاهللا 

                                                           

١( jم�للذهaسx٢٤١/  ٢ –��تاريخ� . 

 .١/٦٣باب�ال¿~هيب�أن�يعلم�وsيعمل�بعلمه�وبقوله�وsيفعله��–كتاب�ال¿~غيب�وال¿~هيب�للمنذري� )٢

 .جامع�العلوم�والحكم�sبن�رجب�الحنبdى�) ٣

 



 
 
 

  ٤٢٤ 
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ياء ، وذلك بتصحيح النية قبـل العمـل وأثنـاء العمـل اإلخالص والتنزه عن خطرات الر 
 .واالستغفار بعد الفراغ من العمل 

رحم اهللا عبداً وقف عند مهه فإن كان هللا مضى وإن كان لغريه  :اهللاقال احلسن رمحه 
 .تأخر

  :معنى اإلخالص
 . مراقبة اهللا يف كل األعمال    
 . ر إىل اخلالق فقطاإلخالص نسيان رؤية اخللق بدوام النظ :وقيل    
كتمــان العبــادة واحلســنات عــن اخللــق، وهــو بــذل مــا بوســعك : اإلخــالص هــو  :وقيــل

 . حملبوبك
 .اإلخالص هو ما أريد به وجه اهللا تعاىل، وهو ضد الرياء: وقيل
 .وال جمازيا سواه ،اهللا غري شاهداً  اإلخالص أن ال تطلب على عملك:وقيل
لعبـد ال يعلمـه ملـك فيكتبـه وال شـيطان فيفسـده اإلخالص سر بني اهللا وبـني ا :وقيل

 .وال هوى فيميله
 .اإلخالص تصفية العمل من كل شوب :وقيل
 .تصفية العمل عن مالحظة املخلوقنياإلخالص هو : وقيل
 .هو إفراد احلق سبحانه بالقصد يف الطاعة أن تقصده وحده ال شريك له: وقيل
كـل قـدر لـه يف قلـوب النـاس مـن أجـل هو الـذي ال يبـايل لـو خـرج   :مع�KBاMخلص    

 .وجل، وال حيب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله صالح قلبه مع اهللا عز
يكون اإلخالص هو الباعث على العمل ، يعـىن أى عمـل تعمـل تنـوى بـه رضـاء     
ونكـــون دائمـــاً ىف كـــل عمـــل مشـــغولني بقبـــول العمـــل ، فالصـــحابة رضـــى اهللا  ����اهللا 



 
 
 

  ٤٢٥ 
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 –رضـــى اهللا عنهـــا  –فعـــن عائشـــة   ،ملـــون وخيـــافون أال يُقبـــل مـــنهم عـــنهم كـــانوا يع
َوالِذيَن يـُْؤتُوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة   ����عن هذه اآلية ����سألت رسول اهللا : قالت 

ِـْم رَاِجعُـونَ  ُهْم ِإَىل َرال يـا بنـت : أهـم الـذين يشـربون اخلمـر ويسـرقون ؟ قـال  )١( ����أَنـ
ولكــنهم الــذين يصــومون ويصــلون ويتصـدقون وهــم خيــافون أال يُقبــل مــنهم !     الصـديق 

 ). ٢) (رواه الرتمذى وابن ماجة . (  أولئك الذين يسارعون ىف اخلريات
كانت أعماهلم مثل اجلبال ولكـن  ����َكانُوا قَِليًال ِمَن اللْيِل َما يـَْهَجُعونَ  ����مع أم    

يتهمـــون أنفســـهم بالنفـــاق، فعـــن أىب مليكـــة  أال يقبـــل مـــنهم، وكـــانوا ����خيـــافون اهللا 




كلهــم خيــاف النفــاق علــى نفســه،   ����يقـول أدركــت ثالثــني مــن أصــحاب حممـد : 

  .)رواه البخارى.(ما منهم أحد يقول إن إميانه كإميان جربيل وميكائيل
 ).٣(األعمال أن تغيب عن الناس باإلخالص وعن نفسك بشهود املنه أنفع : وقالوا    
وال تصـدق مبـا  ،وال تفـرح مبـا يقـال عنـك ،فر من النـاس فـرارك مـن األسـد :اوقالو     

 .يقال عندك
 :  مقصد�wخ�ص

١ (���� �� ����. 

٢ (������ �ِإن اللـَه ال : (  النـيب َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلمَ  عن أيب أمامة الباهلي عن: ! �
 .)٤() ُه َخاِلًصا َوابـُْتِغَي ِبِه َوْجُهُه يـَْقَبُل ِمْن اْلَعَمِل ِإال َما َكاَن لَ 

                                                           

 .   4٦٠ية��–سورة�ا>ؤمنون�) ١

 .   ١٤٧٠/  ٣ -باب�البكاء�والخوف��–مشكاة�ا>صابيح�) ٢

 . الفوائد�sبن�القيم) ٣

 .٥٢)وصححه��لباني��ي�السلسلة�الصحيحة�) ٣١٤٠(رواه�النسائي�) ٤



 
 
 

  ٤٢٦ 
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فرب مكثر من األعمال ال يفيده إال التعب منها يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة      
رب صائم ليس له من صيامه إال اجلوع،  ":وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

 ). ١("ورب قائم ليس له من قيامه إال السهر

 

 :لهمالمخلصون يخفون أعما
قَـاَل َخَرْجنَـا َمـَع َرُسـوِل َأِيب ُموَسـى َعْن َأِيب بـُْرَدَة َعْن بـَُرْيِد ْبِن َأِيب بـُْرَدَة ْن ع) ١

نَـَنـــا بَِعـــٌري نـَْعَتِقُبـــُه َقـــاَل  اللـــِه َصـــلى اللـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلَم ِيف َغـــَزاٍة َوَحنْـــُن ِســـتُة نـََفـــٍر بـَيـْ
ـــَدَماَي َوَســـَقَطْت َأْظَفـــا ـــْت َق ـــَداُمَنا فـََنِقَب ـــْت أَْق ـــا فـََنِقَب رِي َفُكنـــا نـَُلـــف َعَلـــى َأْرُجِلَن

َيْت َغْزَوَة َذاِت الرَقاِع ِلَما ُكنـا نـَُعصـُب َعلَـى َأْرُجِلنَـا ِمـْن اْخلِـَرِق قَـاَل  اخلَِْرَق َفُسم
ُكوَن أَبُو بـُْرَدَة َفَحدَث أَبُو ُموَسى ََِذا احلَِْديِث ُمث َكرَِه َذِلَك َقاَل َكأَنُه َكرَِه َأْن يَ 

 .)٢(َشْيًئا ِمْن َعَمِلِه أَْفَشاُه 
  :المخلصون خائفون

: قالـت -رِضـي اهللا عْنهـا  -وى التـْرمذي يف ُسـَننه مـن حـديث عائشـة ر      
َوالِذيَن يـُْؤُتوَن     ���� :عن هذه اآلية -صلى اهللا علْيه وسلم  -سألُت رسوَل اهللا 

أُهـــم الـــذين يْشـــَربون اخلمــــر : الـــْت عائشـــةُ ، ق)٣( 				 َمـــا آتـَـــْوا َوقـُلُـــوبـُُهْم َوِجلَـــةٌ 
ال يـــا بنـــَت الصـــديق، ولكـــنهم الـــذين َيصـــومون، ويصـــلون،  ":ويســـرِقون؟ قـــال

                                                           

 . ٣٤٨٢رواه�ابن�ماجه�عن�ابي�هريرة،�وصححه��لباني��ي�صحيح�الجامع�برقم�) ١

 ).١٨١٦: (رقم�الحديث��باب�غزوة�ذات�الرقاع « كتاب�الجهاد�والسg~ « صحيح�مسلم)  ٢

 .  4٦٠ية�–سورة�ا>ؤمنون�) ٣
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" ويتصدقون، وهم َخيافون أال يـُْقَبل مـنهم، أولئِـك الـذين ُيسـارِعون يف اخلـريات
)١(. 

ِإن  ﴿ :ةه علـى اآليـيف تْعليِقـ -رمحـه اهللا  -قـال الشـيخ عبـدالرمحن بـن سـعدي     
ِـــْم ُمْشـــِفُقونَ  ـــِذيَن ُهـــْم ِمـــْن َخْشـــَيِة َرم، كـــل : أي؛ ﴾ الُوِجلـــون مْشـــفقة قلـــو

ـم؛ خوفًـا مـن أن يَضـع علـيهم عْدلَـه فـال يُبقـي هلـم حسـنة، وسـوء  ذلك من خشـية ر
ل، ومعرفــة ظــن بأنُفِســهم أال يكونــوا قــد قــاموا حبــق اهللا، وخوًفــا علــى إميــام مــن الــزوا

م ومـــا يســـتحقه مـــن اإلجـــالل واإلكـــرام، وخـــْوفهم وإشـــفاقهم يُوجـــب هلـــم  مـــنهم بـــر
 )٢(الكف عما يوجب األمر املخوف من الذنوب، والتقصري يف الواجبات

ـــه وســـلم  -ولقـــد كـــان أصـــحاُب رســـول اهللا      مـــع اجتهـــادهم يف  -صـــلى اهللا علْي
بط أعمـــاُهلم، وأال تـُْقبــــل مــــنُهم؛ لرســــوخ علمهــــم، األعمـــال الصــــاحلة، خيَشــــون أن حتــــ
َألْن أعلم أن الله تقبل مـّين ركعتـني، أحـب إيل مـَن " :وعميق إمياِم، قال أبو الدرداء
نيا وما فيها؛ ألن اهللا يقول ِقنيَ ﴿  :الدُه ِمَن اْلُمتُل اللَا يـَتَـَقب ٣(﴾ ِإمن( . 

قـال : ِمْن حديث أِيب بردة بـن أيب موسـى األْشـعري، قـال :ويف صحيح البخاري     
قـــال أيب : ال، قـــال: فقلـــت: هـــل تـــْدري مـــا قـــال أِيب ألبيـــك؟ قـــال: عبـــداهللا بـــن ُعمـــر

 -صـلى اهللا علْيـه وسـلم  -يا أبا موسى، هل يسرك إسالُمنا مـع رسـول اهللا : "ألبيك
، وأن كـل عمـٍل عِمْلنـاه بعـُد جنْونـا وهجرتُنا معه وجهاُدنا معه وعملُنـا كلّـه معـه بـَرد لنـا
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صـلى اهللا  - ال واهللا، قـد جاهـْدنا مـع رسـوِل اهللا: ، فقـال أيب"منـه كفافًـا رأًسـا بـرْأس؟
وصـلينا وُصـْمنا وعِمْلنـا خـريًا كثـريًا، وأسـلم علـى أيـدينا بَشـٌر كثـري، وإنـا  -علْيه وسلم 

فس ُعمر بيِده، لـوددُت أن ذلـك بـَـَرَد لنـا، لكين أنا والذي ن: "لنرجو ذلك، فقال أيب
 -واهللا  -إن أبــاك : ، فقلــت"وأن كــل شــيٍء عِمْلنــاه بعــُد جنْونــا منــه كفافًــا رأًســا بــرْأس

 .خٌري من أيب
والقائـــل هـــو أبـــو بـُـــْردة، وخاطـــب بـــذلك ابـــَن ُعمـــر، فـــأراد أن ُعمـــَر خـــٌري مـــن أيب    

 جـــاء،  موســـى، فُعمـــر أفضـــل مـــن أِيب موســـى؛ ألنمقـــام اخلـــوف أفضـــل مـــن مقـــام الر
ـا قـال  فالِعْلم ُحميط بأن اآلدمـي ال خيلـو عـن تْقصـٍري مـا يف كـّل مـا يريـد مـن اخلـري، وإمن
 ذلــك عمــر هْضــًما لنْفِســه، وإال فمقامــه يف الفضــائل والكمــاالت أشــهر مــن أن يـُـْذَكر

 .اهـ )١(.
 :الشيطان عدو اإلخالص

ـْيطَ     ����::::قال تعـالى )١ الش ـُذوهُ ِإن َِفاخت َـا يَـْدُعو ِحْزبَـُه  اَن َلُكـْم َعـُدو ا ِإمنَعـُدو
 )٢( 				    لَِيُكونُوا ِمْن َأْصَحاِب السِعريِ 

 .)٣( 				    ِإن الشْيطَاَن ِلِإلنَساِن َعُدو مِبنيٌ  ����::::قال تعالى )٢

ـــال تعـــالى )٣ ـــعْ  ����::::ق ـــن يـَتِب ـــْيطَاِن َفِإنـــُه يَـــْأُمُر بِاْلفَ  َوَم ْحَشـــاء ُخطُـــَواِت الش
 .)٤( 				    َواْلُمنَكرِ 
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ـِبيلِ  ����::::قال تعالى )٤ ُهْم َعـِن الس ـْيطَاُن َأْعَمـاَهلُْم َفَصـد َن َهلُـُم الشفَـُهـْم  َوَزي
 .)١( 				    َال يـَْهَتُدونَ 


 َجاِبرٍ َعْن و  )٥


  ـِيبْعـُت الن ـْيطَاَن  :"َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم يـَُقـولُ  قَاَل مسَِ الش ِإن
َحيُْضـُر َأَحـدَُكْم ِعْنـَد ُكــل َشـْيٍء ِمـْن َشــْأنِِه َحـىت َحيُْضـرَُه ِعْنــَد َطَعاِمـِه فَـِإَذا َســَقَطْت 

ـْيطَاِن َوَال يَـَدْعَها ِمْن َأَحدُِكْم اللْقَمُة فـَْلُيِمْط َما َكـاَن َِـا ِمـْن أًَذى ُمث لَِيْأُكْلَهـا  لِلش
 .)٢( فَِإَذا فـَرََغ فـَْليَـْلَعْق َأَصاِبَعُه فَِإنُه َال َيْدرِي ِيف َأي َطَعاِمِه َتُكوُن اْلبَـرََكةُ 

ليفسد النية )  ِإن الشْيطَاَن َحيُْضُر َأَحدَُكْم ِعْنَد ُكل َشْيٍء ِمْن َشْأنِهِ (: وقوله    
 سنت نّيتك، دلك على عمل ليس مشروعا تفعله ذه النيةوالقول والعمل، فإن ح

احلسنة، وإن حسن عملك أفسد عليك نيتك، وإن حسنت النية عندك أفسد 
عليك أسلوبك مع الناس ليوقع العداوة والبغضاء بينك وبينهم ما استطاع اىل ذلك 

 .سبيال
 :)رضي اهللا عنهم( دليل إخالص الصحابة

ــــوَن ِمــــَن  ����لقــــرآن أنــــه رضــــي عــــنهمأن اهللا أخــــرب عــــنهم يف ا     َوالّســــاِبُقوَن األّوُل
ُهْم َوَرُضـواْ  اْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر َواّلِذيَن اتـّبَـُعـوُهم بِِإْحَسـاٍن ّرِضـَي اللّـُه َعـنـْ
َعْنُه َوَأَعّد َهلُْم َجّناٍت َجتْرِي َحتْتَـَها األنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَهآ أََبداً َذِلَك اْلَفـْوُز 
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 .)١( ���� ِظيمُ اْلعَ 

   :عالمة اإلخالص

 .مدحذم وال تأثر بيال أن يستوي عند العبد املدح والذم، ف) ١
ميلك نفسه عند الغضب، مثل عمر يف قصة دخول احلـر بـن قـيس وأقاربـه الـذين ) ٢

 .دخلوا علي النيب وطلبوا اإلمارة
 .عند الشهوة مل يرتكب املعصية، مثل يوسف عليه السالم) ٣
لــو ظهــر مــن هــو أحســُن منــه ف ه،كــل ذي جهــد يــربز وإن أخــذ مكانــرح بفــيأن ) ٤

وال بأس حبسد الغبطة  حيسده،وعظاً وأغزر منه علماً والناس أشُد له قبوًال فرح به ومل 
 .مثلهوهو أن يتمىن لنفسه 

أن  ملن متيـز وكـره يقوى بكثرة املتميزين فإن حزنريد لإلسالم أن يعمل هللا و ي هنأل    
لكــل ذي كفــاءة  فــإن فــرح ه،راجــع إخالصــفعليــه أن ي ،وأكثــرأكثــر  يظهــر يف الصــورة

 .على خري هوف
حباب فجهدك هللا واحد أليؤثر يف جهدك مكانك بني اأخي احلبيب اجتهد أال  )٥

وإن كنــت يف آخــر الصــف فــإذا وجـــدت نفســك يــزداد جهــدك إذا كنــت يف املقدمـــة 
بن الوليد حني عزله عمر  ويقل إذا كنت يف املؤخرة فراجع إخالصك ورحم اهللا خالد

بن اخلطاب عن قيادة اجليش فوجدوه يعمل يف اجليش جبهد أكـرب وكفـاءة أكـرب فلمـا 
ن أهكــذا ال يشــرتط "إمنــا أفــتح الشــام هللا ال لعمــر بــن اخلطــاب"ســئل عــن ذلــك قــال 

نـك نـت جمتهـد دائمـا ألأو خادمها كمـا نقـول ال واهللا أ اجلماعةمري أن تكون أجتتهد 
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 . ربكتبتغى مرضات 
ـــيس  وال) ٦ تيـــأس ومتـــل إذا تـــأخرت الفتوحـــات وتـــأخرت الثمـــرة ألنـــك هللا وحـــده ول

للنتــائج ورحــم اهللا مسيــة ومحــزة ومصــعب مــاتوا ومل يــروا النتــائج وال الثمــار فــإذا وجــدت 
نفسـك تـزداد بــذل وعطـاء كلمــا رأيـت النتـائج وتفطــر ومتـل إذا ســاءت النتـائج فراجــع 

 . نيتك
و أمـــثال  املشــورة يفب وتتفاعـــل إذا أخــذ باقرتاحاتــك إذا وجــدت نفســك تتجــاو ) ٧

غريها وتغضب وتثور وتفطر وال تشارك إذا مل يؤخذ باقرتاحاتك وتتهم اآلخـرين أـم 
يتعـــاونون ضـــدك رغـــم أن األمـــر أخـــذ بالشـــورى فراجـــع إخالصـــك بشـــدة فكثـــري مـــن 

 .حباب يسقطون يف هذه النقطةاأل
بر جملســه مل يتغــري كالمــه بــل يكــون لــو حضــر األكــاأنــه : ومــن إخــالص الــداعي) ٨

للخلــق كلهــم بعــني واحــدة ، وال يتــأثر بكثــرة النــاس حولــه ، وال بقلــتهم ، بــل  نــاظراً 
وقــد ُحكــى لنـــا أن الشــيخ حممــد إمساعيــل  ،يــتكلم مــع القليــل كمــا يــتكلم مــع الكثــري 

ألقـــى حماضــــرة ملـــدة ثـــالث ســـاعات وبعـــد أن فـــرغ مـــن إلقـــاء احملاضـــرة وانصـــرف " )١(
: ناس فإذا برجل يدخل املسـجد فوجـد الشـيخ حممـد إمساعيـل وهـو ال يعرفـه ، فقـالال

أنـــا جئـــت مـــن مســـافة ثالثـــة عشـــر كيلـــو مـــرت ألمســـع حماضـــرة الشـــيخ حممـــد : يـــا شـــيخ
إمساعيــل ، فقــال لــه الشــيخ حممــد إمساعيــل أحتــب أن أمسعــك الــذى قالــه الشــيخ حممــد 

اعيـل ملـدة ثـالث سـاعات يلقـى فجلس معه الشيخ حممد إمس. نعم : إمساعيل ؟ قال 
 ) .وهذا دليل اإلخالص ( عليه  احملاضرة 
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، ) اخل .. منصب  –جاه  –شهرة  –مال ( وأن ال يطلب من وراء دعوته أجر ) ٩
 . )١( ���� َوَما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجرَِي ِإال َعَلى َرب اْلَعاَلِمني   ����قال تعاىل

عالمــات اإلخــالص : رمحــه اهللا  –حممــد يوســف الكانــدهلوي   /قــال الشــيخ  ) ١٠
 .املداومة على األعمال حىت املوت 

ـــز  يـــأيت.  عنـــد اإلنســـان اإلخـــالص يـــأيتملـــا  )١١ 
ســـيدنا علـــى ف.. عنـــده التميي


 
فالتفـت وبصـق ىف وجـه .. قتـل تسـعة وأوجـع ىف املسـلمني  الـذيعندما أراد أن يقتل 

قـال ! ؟ تـركتينملاذا : كه بعد أن ظفر به فسأله الرجل اإلمام على كرم اهللا وجهه ، فرت 
 .  فأسلم الرجل ..  لنفسيمث تغريت النية للثأر .. كنت أريد أن أقتلك أوًال هللا : 

 ) .دعاء .. ( أستغفرك من كل عمٍل عملته لك مث خالطته النية لغريك  )١٢
.. ىل العلـن هنـاك شـيطان خيـرج العمـل مـن السـر إ ،جنعل حال سر وحال علـن )١٣

يكـون لنـا عمـل  ..فإذا خرج للعلن يباهى به خيرجه من ديوان السر للعلن حـىت يبطلـه
 .ىف السر وال حرج أن يكون لنا عمل ىف العلن 

 �اهللا  ادعـــو ا: الثالثـــة الـــذين دخلـــوا الغـــار وأطبقـــت علـــيهم الصـــخرة وقـــالوا ) ١٤
  .مصريهمفلوال اإلخالص كيف يكون .. بصاحل أعمالكم 

تركـــه  ينبغـــي الـــذيعـــن العمـــل : الدمشـــقيالشـــيخ العـــز بـــن عبـــد الســـالم  لَ ئِ ُســـ) ١٥
 .خوف الشهرة ؟

 : : : :     �عمال�ثaثة�أقسام:  فأجاب رمحه اهللا 

                                                           

 . 4٧٨ية��-سورة�الحج� )١
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

كقيام الليل وإسرار الذكر والدعاء فهذا ال يظهره : ما شرع ىف السر واخلفاء ::::أحدهما أحدهما أحدهما أحدهما 

 .  عة والرياءوال جيهر به ألنه إذا أظهره فقد خالف سنته مع تعريضه للسم
ــانى  ــانى الث ــانى الث ــانى الث مــا ُشــرع عالنيــة كــاألذان وتشــييع اجلنــائز واجلهــاد واحلــج واألمــر بــاملعروف  ::::الث

فهــذا ال يرتكــه خــوف ) كالقضــاء واإلمامــة ( والنهــى عــن املنكــر والواليــات الشــرعية 
به وجياهد نفسـه ىف دفـع الفتنـة والريـاء وعلـى هـذا أدرج السـلف  يأيتالرياء والفتنة بل 

 . واخللف 

كالصـدقات فإنـه قـال جـل : ما خـري الشـرع فيـه بـني اإلظهـار واإلخفـاء  ::::لثالث لثالث لثالث لثالث اااا

ـٌر َلُكـمْ   ����وعال  ِإْن تـُْبُدوا الصَدقَاِت فَِنِعما ِهَي َوِإْن ُختُْفوَها َوتـُْؤتُوَها اْلُفَقرَاَء فـَُهـَو َخيـْ
���� )١(. 

خواطر  فهذا إخفاؤه خري من إظهاره ملا فيه من احلزم ، وحفظ األجر ، عن     
الرياء ، إال أن يكون مظهره ممن يقتدى به فيه إذا أظهره وهو قوى على ضبط نفسه 
 يفوحفظها من الشبهة والرياء كمن تصدق بدرهم على فقري مثًال فاقتدى به 

التصدق عليه فهذا إظهاره أفضل ألنه أمن من الرياء فتسبب إىل التوسعة على 
احلديث من سن سنة حسنة  األغنياء وىفالفقراء وإىل مثوبة من تصدق عليهم من 

 .)٢( فله أجرها وأجر من عمل ا

                                                           

 . ٢٧١من�4ية��–سورة�البقرة� )١
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 :اإلخالص يظهر عند الشدائد
 ). حتزن إن اهللا معنا ال(  النبي وأبو بكر في الغار )١

 ). حسيب اهللا ونعم الوكيل(  :حينما أُلقي في النار قال: إبراهيم عليه السالم )٢
 . )هدينكال إن معي ريب سي(  ) عليه السالم( موسي  )٣

َوَلما َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن اْألَْحَزاَب َقاُلوا َهَذا َما َوَعَدنَا اللُه {{{{ :في األحزاب )٤
 .)١(}}}}    َوَصَدَق اللُه َوَرُسولُُه َوَما زَاَدُهْم ِإال ِإميَانًا َوَتْسِليًما َوَرُسولُهُ 

اَس قَـْد َمجَُعـواْ َلُكـْم الِذيَن َقاَل َهلُـُم النـاُس ِإن النـ    {{{{: وفي حمراء األسد) ٥
َفانَقَلُبواْ بِِنْعَمـٍة     *فَـَزاَدُهْم ِإميَاناً َوَقاُلوْا َحْسبُـَنا الّلُه َونِْعَم اْلوَِكيُل  َفاْخَشْوُهمْ 

ِرْضــَواَن اللّــِه َواللّــُه ُذو َفْضــٍل  مــَن اللّــِه َوَفْضــٍل ملْ َميَْسْســُهْم ُســوٌء َواتـبَـُعــواْ 
 .)٢(}}}}    َعِظيمٍ 

وعن أيب َعْبد الرَمحن َعْبِد اللِه ْبِن ُعَمَر ْبِن اْخلطاِب،  :ثة الذين دخلوا الغارالثال )٥
ْعـُت رسـول اهللا َصـّلى اهللاُ َعَلْيـِه وَسـلم يـَُقـولُ : رضي اهللا عنهما قـال اْنطَلَـَق َثالَثَـُة  ":مسَِ

َلُكْم َحىت آَواُهُم اْلمِبيُت ِإَىل َغاٍر فَ  َدَخُلوُه، فاْحنََدَرْت َصْخرٌة ِمَن نفر ِممْن َكاَن قـَبـْ
ِإنـُه ال يـُْنِجـيُكْم ِمـْن الصـْخرَِة ِإال َأْن تَـْدُعوا : اْجلبِل َفَسدْت َعَلْيِهْم اْلَغاَر، فـََقـاُلوا 

اللُهــم َكــاَن ِيل أَبَــواِن َشــْيَخاِن  : قــال رجــٌل ِمــنُهْم  . اهللا تعــاىل بصــاحل أَْعَمــالُكمْ 
ْنُت َال أَغِبُق قْبلَهما أَْهًال َوال ماًال فنَأى يب طَلَـُب الشـجِر يـَْومـاً فَلـْم َكِبرياِن ، وكُ 
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

أُرِْح َعَلْيهَمــا َحــىت نَاَمــا َفَحلْبــت َهلَُمــا غُبوَقهَمــا فـََوَجــْدتـُُهَما نَــاِئمْنيِ ، َفَكرِْهــت َأْن 
ـــ ـــاًال، فـََلِبْث َلُهَمـــا أَْهـــًال أَْو َم ـــَق قـَبـْ ـــى أُوقَظهَمـــا َوَأْن أَْغِب أَنـَْتِظـــُر  يـــديُت َواْلَقـــَدُح َعَل

ــَد  َيُة يـََتضــاَغْوَن ِعْن ــبـْ بـَــَرَق اْلَفْجــُر َوالص فَاْســتَـْيقظَا َفَشــربَا  قــدمياْســِتيَقاَظُهما َحــىت
اللُهم ِإْن ُكْنُت فـََعْلُت َذِلَك ابِْتَغاَء َوْجِهَك فـََفرْج َعنا َما َحنُْن ِفيـِه ِمـْن . َغُبوقـَُهَما 

اللُهـم : قـال اآلخـر.  الصـْخرَة ، فانـَْفَرَجـْت َشـْيئاً ال َيْسـَتطيُعوَن اْخلُـُروَج ِمْنـه َهـِذهِ 
 ــاِس ِإَيلالن كانــْت َأَحــب ــُة عــم ــا  « : ويف روايــة » ِإنــُه َكانــْت ِيلَ ابـَْن ــُت ُأِحبـَه ُكْن

ـــى نَـ  ـــا ُحيـــب الرَجـــاُل النَســـاِء ، فََأَرْدتـَُهـــا َعَل ـــْت ِمـــىن َحـــىت َكَأشـــد َم ْفســـَها فَاْمتَـنَـَع
اٍر َعَلى َأْن ُختَلـَى فََأْعطَْيُتِها ِعْشريَن َوِماَئَة ِدينَ  ٌة ِمَن السِنَني َفَجاَءْتِين أََلمْت َِا َسنَ 

َها  بـَْيِين  ـا قـََعـْدُت  ":ويف روايـة » َوبـَْنيَ نـَْفِسَها فَفَعَلت ، َحىت ِإَذا َقَدْرُت َعَليـْ فـََلم
َها ، قَالتْ بَـ  َهـا َوِهـَى : ْنيَ رِْجليـْ اتِق اهللا وال تـَُفض اْخلـاَمتَ ِإال ِحبَقـِه ، فاْنَصـَرْفُت َعنـْ

َأَحب النـاِس ِإيل َوترْكـُت الـذَهَب الـذي أَْعطَيتـَُهـا ، اللُهـم ِإْن ُكْنـُت فـَْعلـُت َذلِـَك 
ــــنُ  ــــا َحنْ ــــَك فــــافْـرُْج َعنــــا َم ــــاَء َوْجِه ــــْم ال  ابِْتَغ ــــَر أَنـُه ــــْخرَُة َغيـْ ــــِه ، فانَفَرَجــــِت الص ِفي

َهـــا اللُهـــم ِإين اْســـَتْأَجْرُت ُأجـــرَاَء َوأَْعطَْيـــُتهْم : وقَـــاَل الثالِـــثُ .َيْســـَتِطيُعوَن اْخلـُــُروَج ِمنـْ
ــرت  ـه وذهــب فثمــذي لـــَر َرُجــٍل َواِحــٍد تـَــَرَك ال أجــره حــىت كثــرت منــه َأْجــَرُهْم َغيـْ

ُكـل َمـا تـَـَرى : بعد حني فقال يـا عبـد اهللا أَد ِإَيل َأْجـرِي، فـَُقْلـتُ  جائيناألموال ف
يب،  ئيـا َعْبـَد اللـِه ال َتْسـتْهز  :ِمـَن اِإلبِـِل َواْلبَـَقـِر َواْلغَـَنم َوالرِقيـق فقـال: مْن َأْجـرِكَ 
ــرُ : فـَُقْلــتُ  ــْم يـَتـْ ــه َشــْيئاً، اللُهــم ِإْن  َال َأْســتَـْهزُي بــك، فََأَخــَذُه ُكلــُه فاْســتاَقُه فـََل ْك ِمْن

ُكْنــُت فـََعْلــُت َذلِــَك ابْتغَــاَء َوْجِهــَك فــافْـرُْج َعنــا َمــا َحنْــُن ِفيــِه ، فَانـَْفَرَجــِت الصــْخرَُة 
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

  .متفٌق عليه»  فخَرُجوا َميُْشونَ 

 .ملا ُعزل عن قيادة اجليش مل يتغري وظل يعمل جنديا خالد بن الوليد )٦
 

 :قصص في اإلخالص

 :ة يوسف الصديق باالخالصنجا •
ـــَذِلَك  {{{{::::قـــال تعـــاىل ـــاَن َربـــِه َك ـــْوال َأْن َرَأى بـُْرَه َـــا َل ِ ـــم ـــِه َوَه ـــْد َمهـــْت ِب َوَلَق

 .)١(}}}}لَِنْصِرَف َعْنُه السوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنُه ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصنيَ 
 :باإلخالص ����نجاة يونس  •

فَـنَـاَدى  ذَهَب ُمَغاِضًبا َفظَـن َأن لـن نـْقـِدَر َعَلْيـهِ َوَذا النوِن ِإذ  {{{{::::قال تعاىل
 أَنـــَت ُســـْبَحاَنَك ِإين ِإلَـــَه ِإال ُلَمـــاِت َأن الـــاِلِمَني  ِيف الظُكنـــُت ِمـــَن الظ* 

َناهُ  َنا َلُه َوَجنيـْ  .)٢(}}}}ِمَن اْلَغم وََكَذِلَك نُنِجي اْلُمْؤِمِنني َفاْسَتَجبـْ
 :م يناجي ربهموسي عليه السال •

يــا رب علمــين شــيًئا أذكــرك بــه : قــال موســى:عــن أيب ســعيد، عــن النــيب أنــه قــال    
يـا رب كـل عبـادك يقـول : قـال.ال إلـه إال اهللا: قـل يـا موسـى: قـال. وأدعـوك بـه

يـا موسـى لـو : قـال.إمنـا أريـد شـيًئا ختصـين بـه: قـال.ال إلـه إال اهللا: قل: قال.هذا
ضـــني الســـبع، يف كفـــة وال إلـــه إال اهللا يف كفـــة، أن أهـــل الســـموات الســـبع، واألر 
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 .ابن حبانو  احلاكمرواه . مالت م ال إله إال اهللا

 :إخالص رجل من األعراب •
اِد ْبِن اْهلَاِد َأن َرُجًال ِمْن اْألَْعـَراِب َجـاَء ِإَىل النـِيب َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم      َعْن َشد

ِه َواتـبَـَعُه ُمث قَاَل أَُهـاِجُر َمَعـَك فََأْوَصـى بِـِه النـِيب َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم بـَْعـَض َفآَمَن بِ 
ًيا فـََقَســَم َوَقَسـَم لَــُه  ـا َكانَــْت َغـْزَوٌة َغــِنَم النـِيب َصــلى اللـُه َعَلْيـِه َوَســلَم َسـبـْ َأْصـَحاِبِه فـََلم

َما َقَسَم َلُه وََكاَن يـَْرَعى َظْهَرُهْم فـََلما َجاَء َدفـَُعوُه ِإلَْيِه فـََقاَل َما َهـَذا فََأْعَطى َأْصَحابَُه 
قَـاُلوا ِقْسـٌم َقَسـَمُه لَـَك النـِيب َصـلى اللــُه َعَلْيـِه َوَسـلَم فََأَخـَذُه َفَجـاَء بِـِه ِإَىل النـِيب َصــلى 

قَـاَل َمـا َعلَـى َهـَذا اتـبَـْعتُـَك َوَلِكـين   :َهـَذا قَـاَل َقَسـْمُتُه لَـكَ اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقـاَل َمـا 
ـــَأُموَت فََأْدُخـــَل اْجلَنـــَة  ـــِه ِبَســـْهٍم َف ـــا َوَأَشـــاَر ِإَىل َحْلِق ـــى َأْن أُْرَمـــى ِإَىل َهاُهَن ـــَك َعَل اتـبَـْعُت

نـََهُضـوا ِيف ِقتَـاِل اْلَعـُدو فَـُأِيتَ بِـِه النـِيب  ِإْن َتْصُدْق اللَه َيْصُدْقَك فـََلِبثُـوا قَلِـيًال ُمث  :فـََقالَ 
َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ُحيَْمُل َقْد َأَصابَُه َسْهٌم َحْيُث َأَشاَر فـََقاَل النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه 

  َه َفَصَدَقُه ُمثَم َأُهَو ُهَو قَاُلوا نـََعْم قَاَل َصَدَق اللَم َوَسلُه َعَلْيِه َوَسلى اللَصل ِيبَنُه النَكف
َمـــُه َفَصـــلى َعَلْيـــِه َفَكـــاَن ِفيَمـــا َظَهـــَر ِمـــْن  َقد َم ُمثـــُه َعَلْيـــِه َوَســـلى اللَصـــل ـــِيبـــِة النِيف ُجب

ا أَنَـــا َشـــِهيٌد َعَلـــى َصـــَالتِِه اللُهـــم َهـــَذا َعْبـــُدَك َخـــرََج ُمَهـــاِجًرا ِيف َســـِبيِلَك فـَُقِتـــَل َشـــِهيدً 
 .)١(َذِلكَ 


إخالص سعد بن معاذ  •


: 
ْبن النـْعَمان ْبن ِاْمرِِئ اْلِقيس ْبن َعْبد اْألَْشَهل ، ا َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ َرِضَي اللُه َعْنهُ     

أسلم وهو بن ثالثون سنة، علي يد مصعب بن عمري، حني بعثه َوُهَو َكِبري اْألَْوس ، 
                                                           

،�والب��قـي��ـي�٤٩٧/ ٢) ١٩٥٢(رقـم�الحـديث�_  الصaة�عdى�الشهداء « كتاب�الجنائز « س�ن�النسائي) ١(

 . ٤/٦٦سننه�
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يا : قالف أسلم رجع إيل قومهملا له أهل املدينة قبل هجرته إليها، و  رسول اهللا ليهيئ
. سيدنا وأفضلنا رأياً وأميننا نقيبة: كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: بين عبد األشهل

فواهللا ما : فإن كالم رجالكم ونسائكم علي حرام حىت تؤمنوا باهللا ورسوله، قال: قال
 .)١(رجل وال إمرأة إال مسلماً أو مسلمةأمسى يف دار بين عبد األشهل 

  : مسََِعْت قـَُرْيًشا َهاتًِفا َعَلى َأِيب قَِبيٍس يـَُقولُ وملا أسلم   

 ُد َبْكٍر، َسْعُد َمتِيٍم ؟ َمِن السْعَداِن ؟ َسعْ  : فـََقاَل أَبُو ُسْفَيانَ     
  : َفَسِمُعوا ِيف اللْيِل ، اْهلَاِتَف يـَُقولُ     

 

 .)٢( )رضي اهللا عنهما ( َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ ُهَو َواللِه  :فـََقاَل أَبُو ُسْفَيانَ     
وشهد بدرا وأحدا واخلندق ويف كل .. تفوته مشاورة السعدين ال ���� وكان النيب    

ذالك جياهد يف سبيل اهللا خملصا مع رسوله، ومات سنة ست من اهلجرة بعد غزوة 
 قة أحد بين عامر بن لؤي،يوم اخلندق حبان بن قيس بن العر  اهرمبين قريظة، فقد 

عرق اهللا : خذها وأنا ابن العرقة ، فقال سعد: فلما أصابه قالبسهم يف أكحله، 
سهم حنوا من شهر ، حىت حكم يف الوجهك يف النار، مث عاش سعد بعد ما أصابه 

مث انفجر كلمه فمات ،  ���� ورجع إىل مدينة رسول اهللا  ����بين قريظة بأمر رسول اهللا

                                                           

 . حياة�الصحابة�للكاندهلوي ) ١(

)٢ (ijء�للذهaم�النبaأع�~gس . 

 ِبَمكَة َال َيْخَشى ِخَالَف اْلُمَخاِلِف   َفِإْن ُيْسِلِم السْعَداِن ُيْصِبْح ُمَحمدٌ 

 اْلَغَطاِرفِ  َوَيا َسْعُد َسْعَد اْلَخْزَرِجينَ    َأَيا َسْعُد َسْعَد اْألَْوِس ُكْن َأْنَت َناِصًرا
 ِفي اْلِفْرَدْوِس ُمْنَيَة َعاِرفِ  َعَلى اللهِ    ا ـَدى َوَتَمنيَ ـــــــــَأِجيَبا ِإَلى َداِعي اْلهُ  

  ِه ِللطَثَواَب الل َناٌن ِمَن اْلِفْرَدْوِس َذاُت َرَفاِرِف ـــــــــــجِ     َدى ـاِلِب اْلهُ ــــــــــَفِإن 
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من هذا الذي فتحت له أبواب  : فقال له،  ���� رسول اهللا ���� يلليال ، فأتى جرب 
 .»  إىل سعد فوجده قد مات ���� فخرج النيب« ؟  السماء واهتز له عرش الرمحن

، خملصا لدينه جماهدا )ست سنوات(وهو ابن ست وثالثون، فعاش يف اإلسالم      
 .  ���� مع نبيه

َعْن ف ه،اْهتَـز اْلَعْرُش ِلَمْوتِ ه سنوات قالئل لكن ممزوجة باإلخالص، فعند موت     
متفق " اْهتَـز َعْرُش الرْمحَِن ِلَمْوِت َسْعِد ْبِن ُمَعاذٍ  :����قَاَل َرُسوُل اللِه : ، قَالَ َجاِبٍر 
 ).١(عليه
ملراد باهتزاز العرش استبشاره وسروره بقدوم روحه، يقال لكل من فرح بقدوم وا     

 .قادم عليه اهتز له، ومنه اهتزت األرض بالنبات إذا اخضرت وحسنت
لكنه "  َعْرُش فرحا بهالاْهتَـز "  ووقع ذلك من حديث ابن عمر عند احلاكم بلفظ    

 ٠ تأوله كما تأوله الرباء

َلْت ِجَنازَُة َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، قَاَل اْلُمَناِفُقونَ : ، قَالَ أََنٍس َعْن و        َما َأَخف : َلما محُِ
 النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم ، فـََقالَ  ِجَنازَتَُه، َوَذِلَك ِحلُْكِمِه ِيف َبِين قـَُرْيظََة ، فـَبَـَلَغ َذِلكَ 

 ).٢(رواه الرتمذي " ِإن اْلَمالِئَكَة َكاَنْت َحتِْمُلهُ : "
إن جربيل  "ويؤيده حديث .. املراد باهتزاز العرش اهتزاز محلة العرش : وقيل     
 "من هذا امليت الذي فتحت له أبواب السماء واستبشر به أهلها :  قال

                                                           

َضــا « صــحيح�مســلم )١(
َ
ــَحاَبِة ِكَتــاب�ف ــه « ِئِل�الصَّ

َّ
�iَالل َضــاِئِل�َســْعِد�ْبــِن�ُمَعــاٍذ�َر�ــ�ِ

َ
،�ورواه��َبــاب�ِمــْن�ف

ْوِت�َسْعِد�ْبِن�ُمَعاٍذ �:بلفظ�: البخاري 
َ
ْحَمِن�ِ> َعْرُش�الرَّ َّÎ

َ
 .اْه¿

 .باب�جامع�اMناقب « كتاب�اMناقب�والفضائل « مشكاة�اMصابيح )٢(
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 ).١(٠أخرجه احلاكم
هي عالمة نصبها اهللا ملوت من ميوت من أوليائه ليشعر مالئكته : وقيل      
 .بفضله
ملا مات سعد : عن أمساء بنت يزيد بن السكن األنصارية رضي اهللا عنها قالتو     

يسكن وجيف وينقطع بعد ( أال يرقأ ���� : بن معاذ صاحت أمه، فقال هلا رسول اهللا
ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك اهللا إليه واهتز  دمعك،) جريانه 

 ).٢(له العرش 
 
 :عثمان وبيعة الرضوان •

بـايع الصـحابة علـي املـوت عنـدما أشـيع أن أهـل مكـة قتلـوا  ���� النـيب: يف احلديبية    
َمْن َصِعَد الثِنيَة ثَِنيَة اْلُمَراِر َفِإنُه ُحيَط :" ���� قَاَل النِيب : ، قَاَل َجاِبٍر َعْن عثمان ، ف

لُنَــا بَــِين : قَــاَل َجـاِبرٌ ،  "َعْنـُه َمــا ُحــط َعــْن بَــِين ِإْســَرائِيَل  َفَكــاَن َأوَل َمــْن َصــِعَدَها َخيـْ
 الن تـََتام اْخلَْزرَِج ، ُمث ـِيبُكْم َمْغُفـوٌر لَـُه ِإال َصـاِحَب اجلََْمـِل :"   ����اُس ، فـََقاَل النُكل

َألْن : َيْستَـْغِفْر لَـَك َرُسـوُل اللـِه َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم ، فـََقـالَ  تـََعالَ  :فـَُقْلَنا، " اَألْمحَرِ 
َصـاِحُبُكْم، َوِإَذا ُهـَو يـُْنِشـُد َضـالًة ، ملَْ يـَـْرِو  َأِجَد َضـالِيت َأَحـب ِإَيل ِمـْن َأْن َيْسـتَـْغِفَر ِيل 
رواه مسـلم واحلـاكم يف املسـتدرك علـي ". . َهـَذا اْحلَـِديَث َعـْن قـُـرَة بْـِن َخالِـٍد ِإال ُمَعـاذُ 

 .الصحيحني

                                                           

 .٢٦٠ص�/  ٣اMستدرك�عuى�الصحيح�ن�للحاكم�ج�)١(

 .٢٦٣ص�/  �٣ن�للحاكم�ج�اMستدرك�عuى�الصحيح)٢(
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النيب بايع لعثمان ضرب بيده علي يده األخري وقال هـذه لعثمـان ، ألنـه غائـب     
 .ف جد بن قيس حاضر وليس نيته هللاولكن نيته هللا، خبال

كــان قزمــان مــن املنــافقني وكــان قــد ختلــف عــن أحــد، فلمــا أصــبح عــريه : انــــقزم •
ممـا  قـد خـرج الرجـال وبقيـت يـا قزمـان، أال تسـتحيي ،يـا قزمـان :نساء بـين ظفـر فقلـن

صنعت ؟ ما أنت إال امرأة خرج قومك فبقيت يف الدار فأحفظنه فدخل بيته فـأخرج 
فخـــرج يعـــدو حـــىت انتهـــى إىل   - وكـــان يعـــرف بالشـــجاعة -ه وســـيفه قوســـه وجعبتـــ
وهـو يسـوي صـفوف املسـلمني فجـاء مـن خلـف الصـفوف حـىت انتهـى  ���� رسول اهللا

 . إىل الصف األول فكان فيه 
فجعــل يرســل نــبال كأــا الرمــاح وإنــه . .وكــان أول مــن رمــى بســهم مــن املســلمني   

ل األفاعيــل حــىت إذا كــان آخــر ذلــك مث صــار إىل الســيف ففعــ. ليكــت كتيــت اجلمــل 
 . إذا ذكره قال من أهل النار ���� وكان رسول اهللا. قتل نفسه 

فلما انكشف املسلمون كسر جفن سيفه وجعل يقول املوت أحسن من الفرار يـا    
آل أوس قــاتلوا علــى األحســاب واصــنعوا مثــل مــا أصــنع قــال فيــدخل بالســيف وســط 

ع ويقول أنا الغالم الظفـري حـىت قتـل مـنهم سـبعة قد قتل مث يطل :املشركني حىت يقال
فمر به قتادة بن النعمان فقال أبـا الغيـداق قـال لـه  ،وأصابته اجلراحة وكثرت به فوقع 

إين واهللا مـا قاتلـت يـا أبـا عمـرو : يا لبيك قال هنيئا لك الشـهادة قـال قزمـان: قزمان 
 . إلينا حىت تطأ سعفنا  قريش على دين ما قاتلت إال على احلفاظ أن تسري

 ،ه اجلراحــة فقتــل نفســهفأندبتــ. " مــن أهــل النــار :"جراحتــه فقــال ���� فــذكر للنــيب    
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 .)١( "إن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر :" ���� فقال رسول اهللا
ــَرَة َعــْن ويف الصــحيحني       َرِضــَي اللــُه َعْنــُه قَــاَل َشــِهْدنَا َمــَع َرُســوِل اللــِه َصــلىَأِيب ُهَريـْ

ي اللُه َعَلْيـِه َوَسـلَم َخْيبَــَر فـََقـاَل َرُسـوُل اللـِه َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم لَِرُجـٍل ِممـْن َمَعـُه يَـدعِ 
ْسَالمَ  فـََلما َحَضَر اْلِقَتاُل قَاَتَل الرُجـُل ِمـْن َأَشـد اْلِقتَـاِل وََكثـُـَرْت  َهَذا ِمْن َأْهِل النارِ  اْإلِ
َراُح فَأَثـَْبَتْتُه َفَجاَء َرُجٌل ِمْن َأْصَحاِب النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسـلَم فـََقـاَل يَـا َرُسـوَل بِِه اجلِْ 

 ــِه ِمــْن َأَشــدــاِر قَــْد قَاتَــَل ِيف َســِبيِل اللــُه ِمــْن َأْهــِل النْثَت أَن ــِذي َحتَــدُجــَل الــِه أَرَأَيْــَت الرالل
 أََمـا ِإنــُه ِمـْن َأْهــِل النــارِ  ثـُــَرْت بِـِه اْجلِــَراُح فـََقـاَل النــِيب َصـلى اللــُه َعَلْيـِه َوَســلمَ اْلِقتَـاِل َفكَ 

َنَما ُهَو َعَلى َذِلَك ِإْذ َوَجَد الرُجُل َأَملَ اْجلَِراِح فََأْهَوى  َفَكاَد بـَْعُض اْلُمْسِلِمَني يـَْرتَاُب فـَبَـيـْ
َها َسْهًما فَانـَْتَحَر َِا فَاْشَتد رَِجاٌل ِمـْن اْلُمْسـِلِمَني ِإَىل َرُسـوِل بَِيِدِه ِإَىل ِكَنانَتِ  ِه فَانـْتَـزََع ِمنـْ

اللـِه َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم فـََقـاُلوا يَـا َرُســوَل اللـِه َصـدَق اللـُه َحـِديَثَك قَـْد انـَْتَحـَر فُــَالٌن 
يَــا بِــَالُل قُــْم فَــَأذْن َال يَــْدُخُل  اللــِه َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلمَ  فـََقتَــَل نـَْفَســُه فـََقــاَل َرُســولُ 

ينَ  ــــَذا الــــد ــــْؤِمٌن َوِإن اللــــَه لَيـَُؤيــــُد َه ــــاِجرِ  اْجلَنــــَة ِإال ُم هــــذا لفــــظ .)٢( بِالرُجــــِل اْلَف
 اهللا أكـــرب أشـــهد أين عبـــد اهللا :"���� قـــال رســـول اهللا: البخـــاري، ويف روايـــة مســـلم

ورســوله مث أمــر بــالال فنــادى يف النــاس إنــه ال يــدخل اجلنــة إال نفــس مســلمة 
 .)٣( "وإن اهللا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

                                                           

 . ١/٢٢٤_ غزوة�أحد�_ كتاب�ا>غازي�للواقدي�) ١(

( ،�و�ــي�غــزوة�خي¡ــ~�رقــم�: () رقــم�الحــديث��بــاب�العمــل�بــالخواتيم _ كتــاب�القــدر _ صــحيح�البخــاري  )٢

 ). ٢٨٩٧(،�و�ي�باب�إن�هللا�يؤيد�هذا�الدين�بالرجل�الفاجر�)  ٣٩٧٦

بــاب�غلــظ�تحــريم�قتــل�xنســان�نفســه�وإن�مــن�قتــل�نفســه��.بــاب _ كتــاب�xيمــان� _ مســلم�صــحيح )٣

 ).  ١١١( رقم�الحديث�بi�øء�عذب�به��ي�النار�وأنه��sيدخل�الجنة�إ�sنفس�مسلمة�
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بإخالص عمر بن الخطاب •


  :رزقه اهللا الشهادة  
خطـــب عمـــر بـــن : أخـــرج الطـــرباين، ابـــن عســـاكر عـــن قـــيس بـــن أيب حـــازم قـــال     

إن يف جنات َعْدن قصـراً لـه : فقال يف خطبتهاخلطاب رضي اهللا عنه الناس ذات يوم 
مث . مخس مائة باب، على كل باب مخسـة آالف مـن احلـور العـني، ال يدخلـه إال نـيب

مث . هنيئـاً لـك يـا صـاحب القـرب: التفت إىل قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
اً لــك يــا أبــا هنيئــ: أو صــديق، مث التفــت إىل قــرب أيب بكــر رضــي اهللا عنــه فقــال: قــال
وأىن لــك الشــهادُة يــا عمــر؟ مث : أو شــهيد، مث أقبــل علــى نفســه فقــال: مث قــال. بكــر
كـذا . إن الذي أخرجين من مكة ِإىل هجرة املدينة قادر أن يسـوق إّيل الشـهادة: قال

: قـال ابـن مسـعود رضـي اهللا عنـه: وزاد يف جممع الزوائد عن الطـرباين. يف كنز العمال 
رجالــه رجــال : قــال اهليثمــي. إليــه علــى يــد شــّر خلقــه عبــد مملــوك للمغــريةفســاقها اهللا 

 .الصحيح غري َشرِيك الَنَخعي وهو ثقة، وفيه خالف ا هـ
اللهـــم إرزقـــين شـــهادة يف : وأخـــرج البخـــاري عـــن أْســـَلم عـــن عمـــر رضـــي اهللا عنـــه    

عـن سبيلك، واجعل مويت يف بلد رسـولك صـلى اهللا عليـه وسـلم وأخرجـه اِإلمسـاعيلي 
اللهـــم قـــتًال يف : مسعـــت عمـــر رضـــي اهللا عنـــه يقـــول: َحْفَصـــة رضـــي اهللا عنهـــا قالـــت

: وأّىن يكون هذا؟ قال: فقلت: سبيلك، ووفاًة ببلد نبيك صلى اهللا عليه وسلم قالت
 .كذا يف فتح الباري . يأيت به اهللا إذا شاء

رمحه اهللا يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، ويف   البخارييقول اإلمام و      
موسى بن حدثنا : كتاب احملاربني، ويف كتاب فضائل الصحابة، يقول رمحه اهللا

رمحه اهللا عن  الزهري، عن  معمرحدثنا : ، قال عبد الواحدحدثنا : ، قال إمساعيل
حرب القرآن وترمجانه، رضي اهللا عنهما  ابن عباسعن  عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة
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: رضي اهللا عنه وأرضاه، قال عمركنت حججت يف آخر حجة حجها : قال
أصحاب الرسول عليه الصالة والسالم -وكنت يف خيميت يف مىن أقرئ الصحابة 

، وكنت أقرئُه القرآن   عبد الرمحن بن عوففدخل علّي  -من املهاجرين واألنصار
ال : أما تدري ماذا حدث اليوم؟ قلت!  بن عباسايا : فلما دخل علّي قال: قال

إذا مات : أمري املؤمنني يزعم أنه مسع رجًال يقول عمرإن رجًال أتى : واهللا، قال
سوف أقوم يف أهل : ، وقال عمرفغضب : أو قتل بايعت فالناً باخلالفة، قال عمر
عبد الرمحن وأتكلم فيهم عن هؤالء الذين يغصبوهم أمورهم، قال  -احلجاج-مىن 

ال تقم يف مىن ، ! يا أمري املؤمنني: عمرفقلت لـ ابن عباسوهو يتكلم مع  بن عوف
فإن مىن فيها الغوغاء وفيها رعاع الناس، وسوف حيملون كالمك على غري حممله، 
 ويطريون به يف اآلفاق، ولكن اصرب ومتكن، فإذا رجعت إىل املدينة املنورة ، اليت
هي دار اهلجرة، وفيها السنة وأهل اخلري ووجوه الناس، فقل ما تشاء أن تقول، 

ألقومن أول قدومي على ) إن شاء اهللا(إي واهللا، واهللا :  عمروأنت متمكن، قال 
فلما : رضي اهللا عنهما ابن عباساملنرب يف املدينة فأخرب الناس ذا األمر، قال 

عند اجلمرات، وقد اضطجع على ظهره ورفع  عمررجعنا من تلك احلجة رأيت 
اللهم إين قد : وقال -بعدما انتهى من احلج، وقد شاب رأسه، وطال عمره -يديه 

أجلي، وكثرت رعييت، اللهم فاقبضين إليك غري مفرط وال مفتون،  رق عظمي ودنا
فأخربوا ابنته ، اللهم إين أسألك شهادة يف سبيلك، وموتة يف بلد رسولك : مث قال
أتسأل الشهادة يف املدينة ؟ ! يا أبتاه: رضي اهللا عنها وعن أبيها، فقالت حفصة
-فعاد رضي اهللا عنه وأرضاه، فلما كان يف آخر مجعة : قال! إي واهللا يا بنية: قال

فبكرت :  ابن عباسقال  -بالناس ويقوم فيهم خطيباً  عمرآخر مجعة يصلي فيها 
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: قال - البخاريوهذه رواية  ابن عباسهذا تبكري عند -س بعد أن زاغت الشم
 يلسعيد بن زيد بن عمرو بن نففلما زاغت الشمس بكرت فأتيت املسجد جبوار 

فجلست جبانبه وركبيت تصتك يف ركبته، فقلت : أحد العشرة املبشرين باجلنة، قال
ماذا عساه أن :  سعيد بن زيدفقال اليوم كالماً ما قاله قبل اليوم،  عمرليقولن : له

رضي اهللا عنه وأرضاه أقبل، فصعد املنرب  عمرفرأيت : يقول؟ وأنكر علّي، قال
آخر قومة قامها يف  عمروسلم على الناس، فلما انتهي املؤذن من أذانه، قام 

أيها : السالم عليكم ورمحة اهللا بعد أن محد اهللا وأثىن عليه قال: املسلمني فقال
إنه كان فيما أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كتاب اهللا حد ! الناس

لقد قرأناها وأقرأناها رسول اهللا  الثيب احملصن إذا زىن فإنه يرجم، والذي نفسي بيده
الشيخ ( -يف القرآن: أي-صلى اهللا عليه وسلم، وكان فيما أنزل عليه يف الكتاب 

وإين أخشى إذا طال بكم األمد أن ينكرها قوم ) والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة
اهللا لقد أنزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والذي نفسي  فيضلوا، فو

أيها : يف كتاب اهللا لكتبتها بيدي، مث قال عمرزاد : ه لوال أن يقول الناسبيد
ا أطرت النصارى ابن ال تطروين كم: إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول! الناس

 .عبد اهللا رسوله: مرمي ولكن أنا عبد اهللا ورسوله، فقولوا

بايعت  عمرلو مات : إنين مسعت أن بعضكم يقول! أيها الناس: مث قال    
وإين قد علمت أن أقوامًا يطعنون يف هذا األمر أنا ( صحيح مسلمفالناً، ويف 

لوا ذلك فأولئك أعداء اهللا الكفرة ضربتهم بيدي هذه على اإلسالم فإن فع
كانت فلتة وقد كانت كذلك،   أيب بكرإن بيعة : الضالل، ومسعت أم يقولون

ال يشق له غبار، وال تضرب أعناق اإلبل ملثل  أبو بكرولكن اهللا وقى شرها، و 
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ويع ملا ب أيب بكرأتدرون ما خربنا وخرب : ، مث بدأ يسوق القصة، قال أيب بكر
ملا تويف الرسول عليه الصالة والسالم اجتمعنا : باخلالفة؟ فسكت الناس، قال

 حول مسجده صلى اهللا عليه وسلم وكثر اللغلط واللهج وارتفع البكاء، فظننت

: واهللا أن الرسول عليه الصالة والسالم ال ميوت يف ذاك اليوم حىت يدبرنا، قال
ن األنصار، وقد علما أن الرسول عليه فلما تيقنت اخلرب، أتانا رجالن صاحلان م

- أيب عبيدةولـ عمرولـ أيب بكرقاال لـ) األنصاريان(الصالة والسالم تويف، فقاال لنا 
أدركوا األنصار فقد اجتمعوا يف سقيفة بين ساعده، يريدون أن يؤمروا أمرياً منهم  :

ال :  أبو بكراذهب بنا، قال :  أيب بكر، فقلت لـ سعد بن عبادةباخلالفة، وهو 
: واهللا لندخلن عليهم وما عسى أن يصنعوا، قال:  عمرتدخل بنا عليهم، قال 
 -كنت زورت يف صدري كالمًا : عمرفلما جلسنا، قال  فدخلنا عليهم مجيعاً 

 -وكنت أرى بعض احلدة : قال -خطبة زورها وهيأها وجهزها يف صدره: أي
وخشيت منه، وأوقره ملكانته يف اإلسالم، فأردت أن  أيب بكر يف -بعض الغضب
ة  مث اندفع يتكلم على البديهة، واهللا ما ترك كلم: اسكت، قال: أتكلم فقال

حدثنا الثقة : بسنده الشافعيقال .كنت زورا يف صدري إال أتى بأحسن منها
اهللا عنه وأرضاه باألنصار، اندفع رضي  أبو بكرملا اجتمع : أنه قال الشعيبعن 

خطيبًا فأثىن على اهللا عز وجل ومحده وصلى على الرسول عليه الصالة والسالم، 
فأنتم أحسنتم وكفيتم وآويتم ونصرمت، فجزاكم اهللا عن اإلسالم : أما بـَْعد: وقال

 : طفيل الغنويما مثلنا ومثلكم إال كما قال ! خري اجلزاء، واهللا يا معشر األنصار
 تِ ـــبنا نعلنا في الشارفين فزل  جزى اهللا عنا جعفرًا حيث أشرفت

 لتِ ــــــــت وأظإلى غرفات أدفأ       وس وألجئواـــــــــــهم خلطونا بالنف
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 تالقي الذي يلقون منا لملتِ   اـــــونا ولو أن أمنــــــــأبوا أن يمل

واهللا ال أبايع باخلالفة يف قوم : ك، قلتابسط يدك ألبايع!  عمريا : مث قال     
أنت منهم، وألن أقدم فيضرب رأسي يف غري حمرم أحب إيل من أن أتقدم بقوم 

ال واهللا، : ابسط يدك أبايعك باخلالفة، قال! أبا عبيدةيا : قال، فأبو بكرفيهم 
سعد فبطها فبايعناه فأخذ األنصار يبايعون معنا، و !  أبا بكرابسط يدك يا : قلنا

 .مريض مزمل يف ثبابه، وهو من سادام بن عبادة
أنـا : ومـا هـو؟ قـال :أتيـتكم بـرأي، قلنـا:  احلباب بن املنذرفيقول قائلهم وهو     

جذيلها احملكك وعذيقها املرجب، منا أمري ومنكم أمري، فرفضـنا هـذا الـرأي وبـايع 
وهــو يف ثيابــه، قــال  ســعد بــن عبــادةقتلــتم : ، فقــال قائــل مــنهم أبــا بكــراألنصــار 

قبلـه، وأثـىن  عمـر، عـاد إىل املسـجد، فـتكلم  أبـا بكـرفلمـا بـايعوا ! قتله اهللا:  عمر
ويزعجـه إزعاجـاً إىل  أيب بكـرجيـذب بكـم  عمـرفرأيت :  أنس، قال  أبا بكرعلى 

رضــــي اهللا عنــــه وأرضــــاه مــــن هــــول  أن قــــام وبــــايع النــــاس وهــــو يبكــــي ويــــده ترتعــــد
 عمرمث عاد :  ابن عباسوهو يبايع الناس، قال  أيب بكريأخذ بيد  عمراملوقف، و 

ديكـــاً ينقـــرين  وإين رأيـــت البارحـــة فيمـــا يـــرى النـــائم أن: إىل حديثـــه يف اخلطبـــة قـــال
، فـأخربتين أنـين سـوف أقتـل،  أمسـاء بنـت عمـيس اخلثعميـةثالث نقرات، فسـألت 

فــاهللا املســتعان، وســوف أطعــن مث غلبــه البكــاء، فغلــب النــاس البكــاء، فمــا هــي إال 
نه أبو لؤلؤَة اوسي لعنه اهللا، فبينما عمر يصّلي بالناس صالَة الفجر، إذ طع ،ليلة

وطعن معه ثالثـَة عشـر رجـال، وتنـاول عمـر يـَد عبـد الـرمحن بـن عـوف فقّدمـه ليـتّم 
الصــالة، وأهــُل املســجد ال يـــدرون مــا جيــرِي إال مــن كـــان خلــَف عمــر، غــَري أـــم 
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فصّلى م عبد الرمحن ! سبحان اهللا! سبحان اهللا: فقدوا صوَت عمر وهم يقولون
يا ابن عباس، انظر مـن قَتلـين، فـذهب ابـن : فة، فلّما انصرفوا قال عمرصالًة خفي

ســـاحمه اهللا، لقـــد أمـــرُت بـــه : قتلـــك غـــالُم املغـــرية، قـــال عمـــر: عبـــاس مث عـــاد فقـــال
معروفـــا، احلمـــد هللا الـــذي مل جيعـــل ميَتـــيت بَِيـــد رُجـــٍل يـــّدعي اإلســـالم، فاحتمـــل إىل 

ال بأس، : بة قبل يومِئذ، فقائل يقولبيته فانطَلقنا معه وكأن الناس مل تِصبهم مصي
أخـــاف عليـــه، فـــأيت بشـــراب فشـــربه فخـــرج مـــن جوفـــه، مث أيت بلـــنب : وقائـــل يقـــول

فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنـه ميّـت، فـدخلنا عليـه وجـاء النـاس يثنـون عليـه، 
ببشــرى اهللا لـــك مـــن صـــحبة  -يـــا أمـــري املـــؤمنني-أبشــر : وجــاء رجـــل شـــاّب فقـــال

 اإلســـالم مـــا قـــد علمـــت، مثّ وليـــَت فعـــَدلت، مث شـــهادة، قـــال رســـول اهللا وقـــدٍم يف
وِددُت أّن ذلــــك كفــــاف، ال يل وال علــــّي، مث دعــــا ابنــــه عبــــد اهللا فــــأمره أن : عمــــر

يقضــَي مــا عليــه مــن الــديون، مث أمــره أن ينطلــَق إىل عائشــة ليســتأذا يف أن يــدَفَن 
رجــع عبــد اهللا وأخــرب  مــع صــاحَبيه، فأذنــت لــه وآثرتــه باملكــان علــى نفســها، فلّمــا

يســـتأذُن عمـــر بـــن : إن أنـــا قضـــيُت فـــامحلوين مث ســـّلم فقـــل: عمـــر اخلـــرب قـــال عمـــر
 .اخلطاب، فإن أِذنت فأدخلوين، وإن رّدتين رّدوين إىل مقابر املسلمني

 .اللهم ارزقنا عيش السعداء وموت الشهداء..ولقي ربه شهيدا كما متين    
  :إخالص عبد اهللا بن جحش •
الطــرباين عــن ســعد بــن أيب وقــاص أن عبــد اهللا بــن جحــش قــل لــه يــوم أخــرج     
يـا رب، ِإذا لقيـت العـدّو : أال تدعو اهللا؟ َفَخَلوا يف ناحية، فدعا سعد فقـال: ُأحد

فلّقــين رجــًال شــديداً بأُســه، شــديداً َحــَرُده، أقاتلــه ويقــاتلين، مث إرزقــين الظفــر عليــه، 
اللهــم، إرزقــين رجــًال : مث قــال. بــن جحــش حــىت أقتلــه وآخــذ َســَلبه؛ فــأمن عبــد اهللا
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شديداً َحَرُده، شديداً بأسه، أقاتله فيك ويقاتلين، مث يأخذين فيجـدع أنفـي وأذين، 
فيـك ويف رسـولك صـلى : مـن جـدع أنفـك وأذنـك؟ فـأقول: فإذا لقيتـك غـداً قلـتَ 
يـــا بُـــّين، كنـــت دعـــوة عبـــد اهللا بـــن : قـــال ســـعد. صـــدقتَ : اهللا عليـــه وســـلم فتقـــول

. اً من دعويت، لقد رأيته آخـر النهـار، وإن أنفـه وأذنـه ملعلقـان يف خـيطجحش خري 
رجاله رجال الصحيح ا هـ وهكذا أخرجه البغوي كما يف اِإلصابة ، : قال اهليثمي 

وهكــذا أخرجــه أبــو نعــيم يف : وابــن َوْهــب كمــا يف اإلســتيعاب ؛ والبيهقــي ــــــ مثلــه
 .صر على دعاء عبد اهللاحللية ، إال أنه مل يذكر دعاء سعد، واقت

قال عبـد اهللا بـن جحـش رضـي اهللا : وأخرجه احلاكم عن سعيد بن املسيب قل   
اللهم ِإين أُقسم عليك أن ألقى العدّو غداً، فيقتلوين مث يبقروا بطين، وجيدعوا : عنه

إين ألرجـو : قـال سـعيد بـن املسـيب. فيـك: أنفي وأذين، مث تسألين َمب ذاك؟ فأقول
 .)١(. اهللا آخر قسمه كما بّر أوله أن يربّ 

 


 ُهَريـَْرةَ  وأَبِ  كان :أصيرم بني عبد األشهل •


ثُوِين َعْن َرُجٍل َدَخَل اْجلَنَة    يـَُقوُل َحد
َعْمـُرو  ُأَصْريُِم َبِين َعْبِد اْألَْشـَهلِ  ملَْ ُيَصل َقط فَِإَذا ملَْ يـَْعرِْفُه الناُس َسأَُلوُه َمْن ُهَو فـَيَـُقولُ 

ـــــــشٍ  ـــــــِن َوْق ـــــــُن ثَابِـــــــِت ْب ـــــــالَ  ْب ـــــــتُ  احلَُْصـــــــْنيُ  َق ـــــــِن لَِبيـــــــدٍ  فـَُقْل ـــــــَف َكـــــــاَن  ِلَمْحُمـــــــوِد ْب َكْي
ْسَالَم َعَلى قـَْوِمِه فـََلما َكاَن يـَْومُ  اْألَُصْريِمِ  َشْأنُ   َوَخرََج َرُسـوُل اللـهِ  ُأُحدٍ  قَاَل َكاَن يَْأَىب اْإلِ

ْســَال  ُأُحــدٍ  ِإَىل  ���� َفُه فـَغَــَدا َحــىت أَتَــى اْلَقــْومبَــَدا لَــُه اْإلِ فَــَدَخَل ِيف ، ُم فََأْســَلَم فََأَخــَذ َســيـْ
َنَما رَِجالُ  يـَْلَتِمُسـوَن  َبِين َعْبـِد اْألَْشـَهلِ  ُعْرِض الناِس فـََقاَتَل َحىت أَثـَْبَتْتُه اْجلَِراَحُة قَاَل فـَبَـيـْ
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َوَمـا َجـاَء َلَقـْد تـَرَْكنَـاُه َوِإنـُه  َلْألَُصـْريِمُ  َواللـِه ِإن َهـَذا قـَْتَالُهْم ِيف اْلَمْعرََكِة ِإَذا ُهـْم بِـِه فـََقـاُلوا
َأَحْربًـا َعلَـى قـَْوِمـَك  َعْمـُرو َلُمْنِكٌر َهَذا احلَِْديَث َفَسأَُلوُه َما َجاَء بِِه قَاُلوا َما َجاَء ِبَك يَـا

ْسَالِم قَاَل َبْل َرْغَبًة ِيف  سْ  َأْو َرْغَبًة ِيف اْإلِ َالِم آَمْنُت بِاللِه َوَرُسولِِه َوَأْسَلْمُت ُمث َأَخْذُت اْإلِ
َسْيِفي فـََغَدْوُت َمَع َرُسوِل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فـََقاتـَْلُت َحىت َأَصـاَبِين َمـا َأَصـاَبِين 

ِإنـــُه َلِمـــْن َأْهـــِل  :"فـََقـــالَ  ���� اللـــهِ  قَـــاَل ُمث ملَْ يـَْلبَـــْث َأْن َمـــاَت ِيف أَيْـــِديِهْم فَـــذََكُروُه لَِرُســـولِ 
 .)١( "اْلَجنةِ 

وكــان ممــن قتــل يومئــذ خمرييــق، وكــان أحــد بــين : قــال ابــن اســحاق: مخيريــق يهــود •
يا معشر اليهود، واهللا لقد علمتم أن نصر : ثعلبة بن الفيطون، ملا كان يوم أحد قال 

فأخـــذ ســـيفه .. ال ســـبت  :إن اليـــوم يـــوم الســـبت ، قـــال:حممـــد علـــيكم حلـــق، قـــالوا 
 ���� إن أصــبت فمــايل حملمــد يصــنع فيــه مــا شــاء ، مث غــدا إيل رســول اهللا: وعدتــه وقــال

،  )٢(" خمرييــق خــري يهــود : "فيمــا بلغنــا ���� فقاتــل معــه حــىت قتــل، فقــال رســول اهللا

 .فكل شئ مداره علي النية
ــن المســيب • رضــي اهللا عنــه ورمحــه اهللا رمحــة واســعة، وهــو الــذي مــا فاتتــه  ســعيد ب

تكبرية اإلحرام يف احملراب يف الروضة ستني سنة، يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 .وسلم

 :جريج العابد نجاه اهللا باإلخالص •
ملَْ يـََتَكلْم ِيف  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال    

اْلَمْهِد ِإال َثَالثٌَة ِعيَسى، وََكاَن ِيف َبِين ِإْسرَائِيَل َرُجٌل يـَُقاُل َلُه ُجَرْيٌج َكاَن 
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اللُهم َال ُمتِْتُه  :َقاَلتْ ُأِجيبـَُها أَْو ُأَصلي فَـ : ُيَصلي َجاَءْتُه أُمُه َفَدَعْتُه فـََقالَ 
َحىت تُرِيَُه ُوُجوَه اْلُموِمَساِت وََكاَن ُجَرْيٌج ِيف َصْوَمَعِتِه فـَتَـَعرَضْت َلُه اْمَرأٌَة 

ِمْن : وََكلَمْتُه فََأَىب فَأََتْت رَاِعًيا فََأْمَكَنْتُه ِمْن نـَْفِسَها فـََوَلَدْت ُغَالًما فـََقاَلتْ 
ُه َفَكَسُروا َصْوَمَعَتُه َوأَنـَْزُلوُه َوَسبوُه فـَتَـَوضَأ َوَصلى ُمث أََتى اْلُغَالَم ُجَرْيٍج فَأَتـَوْ 

نـَْبِين َصْوَمَعَتَك ِمْن َذَهٍب : َقاُلوا! الراِعي: َمْن أَبُوَك يَا ُغَالُم؟ َقالَ : فـََقالَ 
 .رواه البخاري ومسلم ..".َال ِإال ِمْن ِطنيٍ َ: َقال

 :من بني إسرائيلحكاية عابد  •
إن ههنـــا قومـــاً   : أن عابـــداً كـــان يعبـــد اهللا دهـــراً طـــويًال فجـــاءه قـــوم فقـــالواحيكـــي      

يعبـــدون شـــجرة مـــن دون اهللا تعـــاىل فغضـــب لـــذلك وأخـــذ فأســـه علـــى عاتقـــه وقصـــد 
أريد   : أين تريد رمحك اهللا قال  : الشجرة ليقطعها فاستقبله إبليس يف صورة شيخ فقال

تركـــت عبادتـــك واشـــتغالك بنفســـك   ! ومـــا أنـــت وذاك  : لشـــجرة قـــالأن أقطـــع هـــذه ا
إين ال أتركـك أن تقطعهـا فقاتلـه   : إن هذا من عباديت قال  : فقال  ! وتفرغت لغري ذلك

أطلقـــين حـــىت   : فأخـــذه العابـــد فطرحـــه إىل األرض وقعـــد علـــى صـــدره فقـــال لـــه إبلـــيس
 قـد أسـقط عنـك هـذا ومل يفرضـه يا هذا إن اهللا تعـاىل  : أكلمك فقام عنه فقال إبليس

وما تعبدها أنت ومـا عليـك مـن غـريك وهللا تعـاىل أنبيـاء يف أقـاليم األرض ولـو   ! عليك
ال بـــد يل مـــن قطعهـــا فنابـــذه   : فقـــال العابـــد  ! شـــاء لبعـــثهم إىل أهلهـــا وأمـــرهم بقطعهـــا

مـر هـل لـك يف أ  : للقتال فغلبه العابد وصرعه وقعد على صدره فعجز إبليس فقـال لـه
أطلقــين حــىت أقــول لــك   : ومــا هــو قــال  : فصــل بيــين وبينــك وهــو خــري لــك وأنفــع قــال

أنت رجل فقري ال شيء لك إمنا أنت كل علـى النـاس يعولونـك   : فأطلقه فقال إبليس
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  ! ولعلك حتب أن تتفضل على إخوانك وتواسـي جريانـك وتشـبع وتسـتغين عـن النـاس
ولــك علـى أن أجعــل عنـد رأســك يف كـل ليلــة فــارجع عـن هــذا األمـر   : نعــم قـال  : قـال

دينـــــارين إذا أصـــــبحت أخـــــذما فأنفقـــــت علـــــى نفســـــك وعيالـــــك وتصـــــدقت علـــــى 
إخوانك فيكون ذلك أنفع لك وللمسلمني من قطع هذه الشجرة الـيت يغـرس مكاـا 

فتفكـر العابـد فيمـا   ! وال يضرهم قطعها شـيئاً وال ينفـع إخوانـك املـؤمنني قطعـك إياهـا
لســت بنــيب فيلــزمين قطــع هــذه الشــجرة وال أمــرين اهللا أن   ! صــدق الشــيخ  : قــال وقــال

أقطعها فأكون عاصياً برتكها وما ذكره أكثر منفعة فعاهده على الوفاء بذلك وحلـف 
له فرجع العابد إىل متعبده فبات فلما أصبح رأى دينارين عند رأسه فأخذمها وكذلك 

شــيئاً فغضــب وأخــذ فأســه علــى عاتقــه  الغــد مث أصــبح اليــوم الثالــث ومــا بعــده فلــم يــر
   : أقطــع تلــك الشــجرة فقــال  : إىل أيــن قــال  : فاســتقبله إبلــيس يف صــورة شــيخ فقــال لــه

فتناولـه العابـد ليفعـل   : كذبت واهللا ما أنت بقادر على ذلك وال سبيل لك إليهـا قـال
ني هيهــات فأخــذه إبلــيس وصــرعه فــإذا هــو كالعصــفور بــ  : بــه كمــا فعــل أول مــرة فقــال

لتنتهني عن هذا األمر أو ألذحبنك فنظر العابد   : رجليه وقعد إبليس على صدره وقال
يا هذا غلبتـين فخـل عـين وأخـربين كيـف غلبتـك أوًال وغلبتـين   : فإذا ال طاقة له به قال

ألنــك غضــبت أول مــرة هللا وكانــت نيتــك اآلخــرة فســخرين اهللا لــك وهــذه   : اآلن فقــال
  . )١(يا فصرعتكاملرة غضبت لنفسك وللدن

 :قصة غازي في سبيل اهللا •
أشــرتيها   : غــزوت يف البحــر فعــرض بعضــنا خمــالة فقلــت  : يــروى عــن بعضــهم قــال     

فأنتفع ا يف غزوي فإذا دخلت مدينة كذا بعتهـا فرحبـت فيهـا فاشـرتيتها فرأيـت تلـك 
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الغــزاة اكتــب   : الليلــة يف النــوم كــأن شخصــني نــزال مــن الســماء فقــال أحــدمها لصــاحبه
فأملي عليه خـرج فـالن متنزهـاً وفـالن مرائيـاً وفـالن تـاجراً وفـالن يف سـبيل اهللا مث نظـر 

مــا خرجــت أجتــر ومــا   ! اهللا اهللا يف أمــري  : اكتــب فــالن خــرج تــاجراً فقلــت  : إيل وقــال
يا شيخ قد اشرتيت أمس خمالة تريد   : معي جتارة أجتر فيها ما خرجت إال للغزو فقال

  : مـا تـرى فقـال  : ال تكتبوين تاجراً فنظر إىل صـاحبه وقـال  : فبكيت وقلت أن تربح ا
اكتب خرج فالن غازياً إال أنه اشرتى يف طريقـه خمـالة لـريبح فيهـا حـىت حيكـم اهللا عـز 

  . وجل فيه مبا يرى

ــه • ــام فقيــل ل كــل شــيء    : كيــف وجــدت أعمالــك فقــال  : ورؤي بعضــهم فــي المن
مان لفظتها من طريق وحىت هرة ماتت لنا رأيتهـا يف كفـة عملته هللا وجدته حىت حبة ر 

احلســنات وكــان يف قلنســويت خــيط مــن حريــر فرأيتــه يف كفــة الســيئات وكــان قــد نفــق 
مـوت سـنور يف كفـة احلســنات   : فقلـت ،محـار يل قيمتـه مائـة دينـار فمـا رأيـت لــه ثوابـاً 

قــد   : ملـا قيــل لـكإنــه قـد وجــه حيـث بعثـت بــه فإنـه   : ومـوت محـار لــيس فيهـا فقيـل يل
يف ســــبيل اهللا لوجدتــــه يف   : ولــــو قلــــت ،يف لعنــــة اهللا فبطــــل أجــــرك فيــــه  : مــــات قلــــت
وكنت قد تصدقت بصدقة بني الناس فأعجبين نظرهم إيل   : ويف رواية قال  . حسناتك

مــا أحســن حالــه إذ مل   : )ملــا مســع هــذا  (قــال ســفيان  . فوجــدت ذلــك ال علــي وال يل
   . إليه يكن عليه فقد أحسن

كــان رجــل خيــرج يف زي النســاء وحيضــر كــل موضــع جيتمــع فيــه    : قيــل :قصــة تائــب •
النساء من عرس أو مأمت فاتفق أن حضـر يومـاً موضـعاً فيـه جممـع للنسـاء فسـرقت درة 

أن أغلقــوا البــاب حـــىت نفــتش فكــانوا يفتشــون واحـــدة واحــدة حــىت بلغـــت   : فصــاحوا
إن جنـوت مـن هـذه   : ا اهللا تعاىل باإلخالص وقالالنوبة إىل الرجل وإىل امرأة معه فدع
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أن أطلقــوا   : الفضــيحة ال أعــود إىل مثــل هــذا فوجــدت الــدرة مــع تلــك املــرأة فصــاحوا
   . احلرة فقد وجدنا الدرة

 :قصة صاحب النقب •
كان مسلمة بن عبـد امللـك علـى رأس جـيش للمسـلمني حياصـرون قلعـة عظيمـة      

لـى جـيش املسـلمني الرتفـاع أسـوارها وإلغـالق مجيـع استعصت ع للروم، ولكن القلعة
املنافذ إليها، األمر الذي رجح كفة جنـود الـروم فأخـذوا يقـذفون جـيش املسـلمني مـن 

ويف الليــل قــام أحــد جنــود املســلمني  .أعالهــا، فــازداد تعــب واــاك جنــود املســلمني
يــه وينقــب بــالتخفي والصــعود إىل قلعــة الــروم إىل أن وصــل بــاب القلعــة وظــل ينقــب ف

حــــىت اســــتطاع أن ُحيــــدث بــــه نقبــــاً مث رجــــع دون أن ُخيــــرب أحــــداً، وعنــــد الغــــد تأهــــب 
املســلمون للقتــال كعــادم ، فــدخل هــذا البطــل مــن النقــب وقــام بفــتح البــاب فتــدافع 
املسلمون وتسلقوا أسوار القلعة وما هي إال حلظات حىت مسع الروم أصوات تكبريات 

 .اخل ساحتها فتحقق هلم النصراملسلمني على أسوار قلعتهم ود
َمـن : امللك اجليش، ونـادى بـأعلى صـوته بعد املعركة مجع القائد مسلمة بن عبد     

فعـاد وقاهلـا مـرة ! .. فلـم خيـرج أحـد.. أحدث النقب يف بـاب القلعـة فليخـرج لُنكافئـه
مث وقـف مـن الغـد وأعـاد مـا ! .. فلم خيـرج أحـد.. أخرى، من أحدث النقب فليخرج

أقسـمُت علـى مـن : ويف اليـوم الثالـث، وقـف وقـال!.. فلـم خيـرج أحـد.. األمسقالـه بـ
وعنـد حلـول الليـل والقائـد . أحدث النقب أن يأتيين أي وقت يشـاء مـن ليـل أو ـار
 هل أنت صـاحب النقـب ؟: جيلس يف خيمته، دخل عليه رجٌل ملثم، فقال مسلمة

ولكن لديه ثالثة شروط حىت إن صاحب النقب يريد أن يرب قسم أمريه : فقال الرجل
أْن ال تســأل عــن امســه، وال أن : قــال الرجــل ومــاهي ؟: فقــال مســلمة  .يلــَيب الطلــب
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 . يكشف عن وجهه، وال أن تأمر له بعطاء
أنــا صــاحب النقــب، مث عــاد : عنــدها قــال الرجــل. طلــب لــه مــا: فقــال مســلمة     

 ! أدراجه مسرعاً واختفى بني خيام اجليش
اللهـم احشـرين مـع صـاحب النقـب، : بعد ذلك يقول يف سـجوده فكان مسلمة     

 .اللهم احشرين مع صاحب النقب
 :فوائد من كتاب اإلخالص البن أبي الدنيا

العمل الصاحل الذي ال تريد أن حيمدك عليه أحد إال : قال علي بن أيب طالب •
 .هللا
 ال يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل ؟: قال علي بن أيب طالب •
طوىب ملن أخلص عبادته ودعاءه هللا ومل : محزة من بعض ولد ابن مسعود قال عن •

يشغل قلبه ما تراه عيناه، ومل ينسه ذكره ما تسمع أذناه، ومل حيزن نفسه ما أعطي 
 .غريه
 . اإلجابة مقرونة باإلخالص ال فرقة بينهما: قال عبد الواحد بن زيد •
اللهم زوجين : به وهو يقولمر عمر بن عبد العزيز برجل يف يده حصى يلعب  •

بئس اخلاطب أنت أال ألقيت احلصى ، : فقام عليه عمر فقال. من احلور العني
 . وأخلصت هللا الدعاء

كونوا لقبول العمل أشد مها منكم بالعمل، أمل تسمعوا : قال علي بن أيب طالب •
َا يـَتَـَقبُل الّلُه ِمَن اْلُمتِقنيَ   ����:اهللا يقول  ِإمن    	١((  .  
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إن الرجل ليعمل العمل احلسن يف : مسعت إبراهيم ، يقول: ن األعمش قالع •
أعني الناس، أو العمل ال يريد به وجه اهللا فيقع له املقت والعيب عند الناس حىت 
يكون عيبا، وإنه ليعمل العمل أو األمر يكرهه الناس يريد به وجه اهللا فيقع له املقة 

  . واحلسن عند الناس
 . إذا أقبل العبد إىل اهللا أقبل اهللا بقلوب العباد إليه: قال عن حممد بن واسع •
أي : رأيت عامر بن عبد قيس يف النوم فقلت: عن عبد امللك بن عتاب قال •

 . ما أريد به وجه اهللا: األعمال وجدت أفضل ؟ قال
عند تصحيح الضمائر : مسعت أبا حازم يقول: عن عبد الرمحن بن جرير قال •

 . عزم العبد على ترك اآلثام أتته الفتوحتغفر الكبائر، وإذا 
دخلت مع ابن حمرييز حانوت بزاز ليشرتي منه متاعا، : عن موىل البن حمرييز قال •

اخرج إمنا نشرتي : فرفع يف السوم، ومل يعرف ، فأشرت إليه أنه ابن حمرييز فقال
 . بأموالنا ال بأدياننا

: د أضافوه وأكرموه فقال مر سليمان اخلواص بإبراهيم بن أدهم وهو عند قوم ق •
 . نعم الشيء هذا يا أبا إبراهيم إن مل يكن تكرمة دين

يصعد امللك بعمل العبد مبتهجا فإذا انتهى إىل ربه : عن حيىي بن أيب كثري قا  •
  . اجعلوه يف سجني فإين مل أرد ذا: قال
بعني عن حممد بن أيب منصور قال كان عابدا يف بين إسرائيل عبد اهللا يف سرب أر  •

صدقتم مالئكيت ولكنه : قال. وعزتك ربنا ما رفعنا إليك خفاء: سنة فقالت املالئكة
 . حيب أن يعرف مكانه
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ألن أكون أعلم أن اهللا قد تقبل مين مثقال حبة من : كان فضالة بن عبيد يقول •
َا يـَتَـَقبُل الّلُه ِمَن   ����:خردل أحب إيل من الدنيا وما فيها ؛ ألن اهللا يقول ِإمن

  .  )١(	    اْلُمتِقنيَ 

 . االتقاء على العمل أال يكون هللا: ما احلذر ؟ قال : قيل لعطاء السلمي •

ُلوَُكْم أَيُكْم َأْحَسُن َعَمالً  ����إبراهيم بن األشعث  • أخلصه : قال ).٢(	    لَِيبـْ
إن العمل إذا كان خالصا ومل يكن صوابا مل يقبل، وإذا كان صوابا ومل : وأصوبه قال
إذا  : مل يقبل حىت يكون خالصا صوابا، واخلالص إذا كان هللا، والصواب يكن خالصا

 . كان على السنة
من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه يوم القيامة، : قال علي بن أبي طالب •

 . ومن كان باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامة
فضل، ومن كانت من كانت سريرته أفضل من عالنيته فذلك ال: عن زبيد قال •

 . سريرته مثل عالنيته فذلك النصف، ومن كانت سريرته دون عالنيته فذلك اجلو
كانت العلماء إذا التقوا تواصوا ذه : عن معقل بن عبيد اهللا الجزري قال •

من أصلح سريرته أصلح اهللا   الكلمات، وإذا غابوا كتب ا بعضهم إىل بعض أنه
اهللا كفاه اهللا ما بينه وبني الناس، ومن اهتم بأمر  عالنيته، ومن أصلح ما بينه وبني

 .آخرته كفاه اهللا أمر دنياه
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 :فوائد من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي •

 .إنك مراء، فزدها طوال: إذا أتاك الشيطان وأنت يف الصالة فقال )١
 انو اخلري،: دلوين على عمل ال أزال به عامال هللا تعاىل، فقيل له: وقال قائل) ٢

 .فالنية تعمل وإن عدم العمل. فإنك ال تزال عامال وإن مل تعمل
 .إين أحب أن يكون يل يف كل شيء نية، حىت يف أكلي وشريب) ٣
 .املخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته) ٤
 .أخلص النية يف أعمالك يكفك القليل من العمل) ٥
 .ختليص النيات على العمال أشد عليهم من مجيع األعمال) ٦
 .اإلخالص ميّيز العمل من العيوب كتمييز اللنب من الفرث والدم) ٧
 .مراد اهللا من عمل اخلالئق اإلخالص) ٨
 .من شاهد يف إخالصه اإلخالص، فقد احتاج إخالصه إىل اإلخالص) ٩
 .اإلخالص نسيان رؤية اخللق بدوام النظر إىل اخلالق فقط) ١٠
 :خالصفوائد من كتاب الزهد البن المبارك في اإل •
كانوا يكرهون الشهرة من الثياب اجليدة والثياب : يروى عن الثوري أنه قال )١

 .الرديئة إذ األبصار متتد إليها مجيعا
كنت مع ابن املبارك فأتينا على سقاية والناس يشربون : عن احلسن أنه قال )٢

ما : منها، فدنا منها ليشرب ومل يعرفه الناس، فزمحوه ودفعوه، فلما خرج قال يل
 .لعيش إال هكذا، يعين حيث مل نعرف ومل نوقرا
كان عبد اهللا بن املبارك يكثر اجللوس يف بيته : روي عن النعيم بن محاد أنه قال )٣

 .كيف أستوحش وأنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقيل له أال تستوحش؟ فقال
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بالد  كنا يف سرية مع عبد اهللا بن املبارك يف: روي عن عبدة بن سليمان أنه قال )٤
الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا الرباز فخرج 
إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، مث آخر فقتله مث آخر فقتله، مث دعا إىل الرباز 
فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه وقتله، فازدحم عليه الناس، وكنت فيمن ازدحم 

بن  بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد اهللا عليه، فإذا هو يلثم وجهه
 وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا؟: املبارك، فقال

مالك هذه األعمال : مسعت جعفر بن حيان يقول: روي عن املبارك أنه قال )٥
 .النيات، فإن الرجل يبلغ بنيته ما ال يبلغ بعمله

لس فأعجبه احلديث إذا كان املرء حيدث يف ا: كان أحد احلكماء يقول )٦
 .فليسكت، وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث

ألن أبيت نائما وأصبح نادما : الشخري أنه قال روي عن مطرف بن عبد اهللا )٧
 .أحب اّيل من أن أبيت قائما فأصبح معجبا

ما رأيت عبيدة رمحه اهللا متطوعا يف مسجد : روي عن النعمان بن قيس أنه قال )٨
 .احلي
إن كان : بن املبارك عن مبارك بن فضالة عن احلسن أنه قال هللاروي عن عبد ا )٩

وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثري وما . الرجل لقد مجع القرآن وما يشعر به الناس
وإن كان الرجل ليصلي الصالة الطويلة يف بيته وعنده زوار وما . يشعر به الناس

من عمل يقدرون أن يعملوه ولقد أدركت أقواما ما كان على األرض . يشعرون به
لقد كان املسلمون جيتهدون يف الدعاء وما يسمع هلم . يف السر فيكون عالنية أبدا
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ادعوا { :وذلك أن اهللا تعاىل يقول. صوت، إن كان إال مهسا بينهم وبني رم
 .}ربكم تضرعا وخفية

ل ال يزال العبد خبري إذا قال، قا: روي عن جعفر بن حيان عن احلسن أنه قال )١٠
 . هللا، وإذا عمل، يعمل هللا

إن اهللا ال يقبل من مسمع وال : روي عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال )١١
 .مراء وال العب، وال داع إال دعايا دعاء ثبتا من قلبه

 :درر من أقوال العلماء في اإلخالص •
o   الصادق هو الذي ال يُبايل لو خرج كل قدر له يف قلوب اخلْلق من أجل صالح

وال حيب إطالع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله وال يكره أن يطلع ، قلِبه 
الناس على السيئ من عمله ، فإن كراهته لذلك دليل على أنه حيب الزيادة عندهم 

  .)١( . وليس هذا من عالمات الصادقني
o   ر ينابيعواإلخالص هللا أن يكون اهللا هو مقصود املرء ومراده، فحينئذ تتفج

  .)٢(من قلبه على لسانه  احلكمة
o   ٣(وكلما قوي إخالص العبد كملت عبوديته(. 
o   ٤(ما ينظر املرائي إىل اخلْلق يف عمله إال جلهله بعظمة اخلالق(.  

                                                           

 ).٣/١٨٦( ،)٢/٢٨٩(مدارج�السالكgن��–ابن�القيم� )١

 . ١٤٧/ النبوات�ص�/ ابن�تيمية�) ٢

 .١٠/١٩٨الفتاوى�/ ابن�تيمية� )٣

 .٣١/ابن�رجب�كلمة�xخaص�ص )٤
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o   ل إىل اهللا سواه، واحرصوا علىاجتهدوا اليوم يف حتقيق التوحيد، فإنه ال يوص
 .)١(ه القيام حبقوقه، فإنه ال ينجي من عذاب اهللا إال إيا

o  ٢( فمن كان خملًصا يف أعمال الدين يعملها هللا كان من أولياء اهللا املتقني(.  
o  ٣( . إذا حسنت السرائر أصلح اهللا الظواهر(.  
o  ب وحسن القصد٤(وصحة الفهم نور يقذفه اهللا يف قلب العبد ميده تقوى الر(.  
o   ه فهو م رضاالصادق مطلوبهتقلب فيها يسري معها ربه، وتنفيذ أوامره وتتبع حماب

أينما توجهت ركائبها، ويستقل معها أينما استقلت مضارا فبينا هو يف صالة إذ 
رأيته يف ذكر مث يف غزو مث يف حج مث يف إحسان للخلق بالتعليم وغريه من أنواع 

 .)٥( . املنافع
o   فمن أصلح سريرته فاح عبري فضله، وعبقت القلوب بنشر طيبه فاهللا اهللا يف

 .)٦(إصالح السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صالح الظاهر
o  فاإلخالص هو سبيل اخلالص واإلسالم هو مركب السالمة واإلميان خامت األمان 
)٧(. 
 
 

                                                           

 . ٥٤ابن�رجب�كلمة�xخaص�ص) ١

 ).١/٨(ابن�تيمية�الفتاوى� )٢

 ).٣/٢٧٧(ابن�تيمية�الفتاوى� )٣

 ).١/٦٩(أعaم�ا>وقعgن��–ابن�القيم�) ٤

 .٢/٢٨٦(مدارج�السالكgن��–ابن�القيم� )٥

 ٢٨٦صيد�الخاطر�ص��–ابن�الجوزي� )٦

 ).١/٧٤(مفتاح�دار�السعادة��–ابن�القيم� )٧
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 : ثمرات اإلخالص •
رب عمل صغري تكثره النية، ورب ): رمحه اهللا ( قال ابن املبارك : تعظيم العمل) ١

 ).١(عمل كبري تصغره النية

   :به العبد أعلى الدرجاتينال  )٢

قَــاَل َرُســـوُل اللــِه َصـــلى اللــُه َعَلْيـــِه : َعــْن أَنَــِس بْـــِن َمالِــٍك رضـــي اهللا عنــه قَـــالَ ف     
      .)٢("  َمْن طََلَب الشَهاَدَة َصاِدقًا أُْعِطيَـَها َوَلْو ملَْ ُتِصْبهُ  ": َوَسلَم 

َمــْن : (  صــلى اهللا عليــه وســلم قــال وعــن ســهل بــن حنيــف رضــي اهللا عنــه أن النــيب     
 ).٣( ) َسَأَل اللَه الشَهاَدَة ِبِصْدٍق بـَلَغُه اللُه َمَنازَِل الشَهَداِء َوِإْن َماَت َعَلى ِفَراِشهِ 

َمـــْن " :وعــن معــاذ بــن جبــل رضــي اهللا عنـــه أن النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم قــال     
 ).٤( ) ِه َصاِدقًا ُمث َماَت أَْو قُِتَل فَِإن َلُه َأْجَر َشِهيدٍ َسَأَل اللَه اْلَقْتَل ِمْن نـَْفسِ 

َثِين أَبُـو َكْبَشـَة اَألْمنَـارِي، أَنـُه : َعْن َسِعيٍد الطاِئي ، َأِيب اْلَبْخَرتِي ، أَنُه قَالَ و     َحد
ـــَع َرُســـوَل اِهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم يـَُقـــوُل  َـــٌة أُْقِســـ:مسَِ ُثُكْم َثالَث َوُأَحـــد ،ُم َعَلـــْيِهن

َما نـََقَص َماُل َعْبٍد ِمْن َصَدَقٍة، َوَال ظُِلَم َعْبٌد َمْظِلَمًة، : َحِديثًا َفاْحَفظُوُه ، َقالَ 

                                                           

 . ١٣/ ١ والحكم العلوم جامع) ١

 .)١٩٠٨(رواه مسلم ) ٢

 .)١٩٠٩(اMرجع�السابق�) ٣

صـــحيح�أبـــي�" وصـــححه��لبـــاني��ـــي�. وقـــال�حســـن�صـــحيح�) ١٦٥٣(وال¿~مـــذي�) ٢٥٤١(رواه�أبـــو�داود�) ٤

 داود�
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ـــَتَح اهللاُ  ـــٌد بَـــاَب َمْســـأََلٍة ، ِإال فـَ ـــَتَح َعْب َهـــا ، ِإال َزاَدُه اهللاُ ِعـــزا ، َوَال فـَ َفَصـــبَـَر َعَليـْ
ــ ــِه َب ــالَعَلْي ــاْحَفظُوُه، َق ُثُكْم َحــِديثًا َف ــًة َحنَْوَهــا ، َوُأَحــد ــٍر ، َأْو َكِلَم َــا  :اَب فـَْق ِإمن

نـَْيا َألْربـََعِة نـََفرٍ  ُه ، َوَيِصُل ِفيـِه : الدِقي ِفيِه َربَعْبٍد َرَزَقُه اُهللا َماًال َوِعْلًما ، فـَُهَو يـَت
َهـــَذا بَِأْفَضــِل اْلَمَنـــازِِل، َوَعْبــٍد َرَزقَـــُه اهللاُ ِعْلًمـــا وَملَْ َرِمحَــُه ، َويـَْعَلـــُمِ ِهللا ِفيــِه َحقـــا، فَـ 

لَــْو َأن ِيل َمــاًال َلَعِمْلــُت ِبَعَمــِل فُــَالٍن، : يـَْرزُْقــُه َمــاًال ، فـَُهــَو َصــاِدُق النـيــِة، يـَُقــولُ 
َو َخيْـِبُط  يـَْرزُقْـُه ِعْلًمـا ، فـَُهـفـَُهَو بِِنيتِـِه ، فََأْجُرُمهَـا َسـَواٌء ، َوَعْبـٍد َرَزقَـُه اهللاُ َمـاًال وَملَْ 

ِيف َمالِــِه ِبَغــْريِ ِعْلــٍم ، َال يـَتِقــي ِفيــِه َربــُه، َوَال َيِصــُل ِفيــِه َرِمحَــُه ، َوَال يـَْعَلــُمِ ِهللا ِفيــِه 
: َو يـَُقـولُ َحقا ، فـََهَذا بَِأْخَبِث اْلَمَنازِِل ، َوَعْبٍد ملَْ يـَْرزُْقُه اهللاُ َماًال َوَال ِعْلًمـا، فـَُهـ

 ).١( .َلْو َأن ِيل َماًال َلَعِمْلُت ِفيِه ِبَعَمِل ُفَالٍن، فـَُهَو بِِنيِتِه ، َفِوْزُرمهَُا َسَواءٌ 

أَنــُه َأْخبَـــَرُه ، َأن َرُســوَل اللــِه َصــلى اللــُه اٍص َســْعِد بْــِن َأِيب َوقــَعــْن ف  :حصــول األجــر)٣
َهـا  ِإنـَك لَـْن تـُْنِفـَق نـََفَقـًة تـَْبَتغِـي َِـا َوْجـَه اللـِه ِإال ُأِجـْرتَ  :"َعَلْيِه َوَسـلَم ، قَـالَ  َعَليـْ

 ).٢( " َحىت َما َجتَْعُل ِيف َفِم اْمَرأَِتكَ 

صــاحب التســعة والتســعين ســجال مــن الــذنوب ، (  :الكبــائر غفــران الــذنوب وإن كانــت مــن)٤

قَـــاَل : َعْبـــُد اللـــِه بْـــُن َعْمـــِرو بْـــِن اْلَعـــاِص رضـــي اهللا عنهمـــا ، قـــال فعـــن ):  والمـــرأة البغـــي
ِإن اللَه َسُيَخلُص َرُجًال ِمـْن أُمـِيت َعلَـى ُرُءوِس " :َرُسوُل اللِه صلى اهللا عليه وسلم 

                                                           

~ِمذي"و) ١٨١٩٤( ٤/٢٣١أخرجه�أحمد�) ١ ِ
ّ
: صـحيح��انظـر�حـديث�رقـم� : قال�الشيخ��لبـاني�٢٣٢٥" ال¿

�ي�صحيح�الجامع�٣٠٢٤. 

 .)١٦٢٨ ( مومسل ،) ٥٦ (البخاري  رواه) ٢
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َالِئِق يَـ  ْوَم اْلِقَياَمِة ، فـَيَـْنُشُر َعَلْيِه ِتْسَعًة َوِتْسِعَني ِسِجال ، ُكل ِسِجل ِمْثُل َمد اخلَْ
أَتـُْنِكُر ِمـْن َهـَذا َشـْيًئا ؟ َأظََلَمـَك َكَتبَـِيت اْحلَـاِفظُوَن ؟ فـَيَـُقـوُل : اْلَبَصِر ، ُمث يـَُقوُل 

 : ــا َرب ــْذٌر ؟ فَـ : فـَيَـُقــوُل . َال َي ــَك ُع ــا َرب : يَـُقــولُ أَفـََل بـََلــى، ِإن : فـَيَـُقــولُ . َال َي
فـََتْخـرُُج ِبطَاقَـٌة ِفيَهـا َأْشـَهُد َأْن . َلَك ِعْنَدنَا َحَسَنًة ؛ َفِإنـُه َال ظُْلـَم َعَلْيـَك اْليَــْوَم 

: فـَيَـُقولُ ،ْزنَـكَ اْحُضـْر وَ : َال ِإَلَه ِإال اللُه َوَأْشَهُد َأن ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسـولُُه، فـَيَـُقـولُ 
ِت ؟ ــــِجال َمــــا َهــــِذِه اْلِبطَاقَــــُة َمــــَع َهــــِذِه الس ، ــــَك َال ُتْظَلــــمُ : فـََقــــالَ ! يَــــا َربِإن .

ــــٍة  ُت ِيف َكف ــــِجال ــــٍة ، -وجيــــوز بكســــر الكــــاف–فـَُتوَضــــُع الس َواْلِبطَاقَــــُة ِيف َكف ،
ُت َوثـَُقَلْت اْلِبطَاَقُة  ِجالِه َشْيءَفَال يَـ . َفطَاَشْت الس١( " ثْـُقُل َمَع اْسِم الل(. 

َنــا  :"ْن َأِيب ُهَريـْـَرَة َرِضـَي اللــُه َعْنـُه َأن َرُسـوَل اللــِه َصـلى اللـُه َعَلْيــِه َوَسـلَم قَـالَ وعـ     بـَيـْ
َهـــا ُمث َخـــرََج فَـــإِ  ـــًرا َفَشـــِرَب ِمنـْ ـــَزَل بِئـْ َذا ُهـــَو َرُجـــٌل َميِْشـــي َفاْشـــَتد َعَلْيـــِه اْلَعطَـــُش فـَنَـ

ِبَكْلٍب يـَْلَهُث يَْأُكُل الثـَرى ِمْن اْلَعَطِش فـََقاَل َلَقْد بـََلَغ َهـَذا ِمثْـُل الـِذي بـَلَـَغ ِيب 
 ". َفَمَألَ ُخفُه ُمث أَْمَسَكُه ِبِفيـِه ُمث َرقِـَي َفَسـَقى اْلَكْلـَب َفَشـَكَر اللـُه لَـُه فـََغَفـَر لَـهُ 

 . رواه البخاري

                                                           

أخرجـه�ال¿~مـذي��ـي�كتـاب�xيمـان�،�بـاب�مــا�جـاء�فـيمن�يمـوت�وهـو�يشـهد�أن��sإلـه�إ�sهللا،�وأخرجــه�) ١

 .أحمد�وابن�ماجة



 
 
 

  ٤٦٥ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ــِه َوَســلمَ َعــْن َأِيب و       ــاَل النــِيب َصــلى اللــُه َعَلْي ــاَل َق ــُه َق ــَرَة َرِضــَي اللــُه َعْن َنَمــا   :" ُهَريـْ بـَيـْ
َكْلـــٌب ُيِطيـــُف ِبرَِكيـــٍة َكـــاَد يـَْقتُـلُـــُه اْلَعطَـــُش ِإْذ َرأَْتـــُه بَِغـــي ِمـــْن بـََغايَـــا بَـــِين ِإْســـَرائِيَل 

  رواه البخاري ومسلم . "ا ِبهِ فـَنَـَزَعْت ُموقـََها َفَسَقْتُه فـَُغِفَر هلََ 

قُــْل  ���� :قــال تعــاىل،  مثــل الطعــام والشــارب واملنــام: تحويــل العــادات إلــي عبــادات) ٥
 .)١( 				ِإن َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِلِه َرب اْلَعاَلِمنيَ 

امــرأة  جنــى اهللا ســيدنا يوســف عليــه الســالم بإخالصــه مــن فتنــة: النجــاة مــن الفــتن) ٦
ِلَك  ����:العزيــز، قــال تعــاىل َوَلَقــْد َمهــْت بِــِه َوَهــمِ ـَـا لَــْوَال َأْن رََأٰى بـُْرَهــاَن َربــِه  َكــذَٰ

 .)٢(  				لَِنْصِرَف َعْنُه السوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنُه ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصنيَ 

قولــه  ايــة يففالشــيطان اســتثىن املخلصــني مــن الغو : الحصــانة مــن الشــياطين )٧
قَـاَل َرب ِمبَـا أَْغـَويـَْتِين َألَُزيــَنن َهلُـْم ِيف اْألَْرِض َوَألُْغـوِيـَنـُهْم َأْمجَعِـَني   ���� :تعـاىل

ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ *  .)٣(  				ِإال ِعَباَدَك ِمنـْ

: عن أيب سـليمان الـداراين: جاء يف مدارج السالكني البن القيم: يدفع الوساوس) ٨
 .لعبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياءإذا أخلص ا

                                                           

 . 4١٦٢ية��–سورة��نعام�) ١

 . 4٢٤ية��–سورة�يوسف�) ٢

 . 4٢٤ية��–سورة�يوسف�) ٣
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مثــل الثالثــة الــذين دخلــوا الغــار وانطبقــت علــيهم الصــخرة : النجــاة مــن الشــدائد) ٩
 .فنجاهم اهللا بصاحل أعماهلم

، أَنـُه َأِيب َعْبـِد الـرْمحَِن يـَْعـِين ُمَعـاًذا ، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه َعْن ف:  دخول الجنة) ١٠
َثُكمْ : قَـــاَل َوُهـــَو َمـــرِيٌض  ُأَحـــد ـــَة َحـــىتاْلُقب َحـــِديثًا لَـــْوال َمـــا أَنَـــا َعَلْيـــِه ملَْ  اْكِشـــُفوا َعـــين

ْثُكْم ، فَأَْنَشــَأ أَبُــو َعْبــِد الــرْمحَن، فـََقــالَ  ــُه َعَلْيــِه ، : ُأَحــدى اللــِه َصــلْعــُت َرُســوَل الل ِإين مسَِ
 .)١(" َمْن قَاَل ال ِإَلَه ِإال اللُه ُخمِْلًصا َدَخَل اْجلَنةَ   : "يـَُقولُ 
: َمْن قَاَل  " : قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ  :قَاَل  ,ْبِن أَْرَقَم  َعْن زَْيدِ و     

أَْن َحتُْجزَُه : " َوَما ِإْخَالُصَها ؟ قَاَل  : ، قِيلَ  " ال ِإَلَه ِإال اللُه ُخمِْلًصا َدَخَل اْجلَنةَ 
 َوَجل ِه َعز٢( َعْن َحمَارِِم الل( 

َويُْطِعُموَن الطَعاَم َعَلى ُحبِه     ����: قال تعايل    :نجاة من عذاب اهللال) ١١
َا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللِه َال نُرِيُد ِمنُكْم َجَزاء َوَال  *َويَِتيًما َوَأِسريًا  ِمْسِكيًنا ِإمن
اُهُم اللُه َشر فَـَوقَ  *ِإنا َخنَاُف ِمن ربـَنا يـَْوًما َعُبوًسا َقْمَطرِيًرا  * ُشُكورًا
 * َوَجَزاُهم ِمبَا َصبَـُروا َجنًة َوَحرِيًرا *اْليَـْوِم َوَلقاُهْم َنْضَرًة َوُسُرورًا  َذِلكَ 

َوَدانَِيًة * ُمتِكِئَني ِفيَها َعَلى اْألَرَاِئِك َال يـََرْوَن ِفيَها َمشًْسا َوَال َزْمَهرِيًرا 
من ِفضٍة  َوُيطَاُف َعَلْيِهم بِآنَِيةٍ  *وفـَُها َتْذلِيًال َعَلْيِهْم ِظَالُهلَا َوُذلَلْت ُقطُ 

                                                           

 .)٢٣٥٥(رقم_  ٥/٤٧٠السلسلة�الصحيحة�لüلباني�رحمه�هللا�) ١

الــــدعاء�،�)٥٠٧٤ (رقــــم�٥/١٩٧: للط¡~انــــي�>عجــــم�الكبgــــ~ ،�ا)١٢٣٥( ٥٦ /٢: للط¡~انــــي�ا>عجــــم��وســــط) ٢

 .١٤٧٥للط¡~اني�رقم�
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َوُيْسَقْوَن * قَـَوارِيَر ِمن ِفضٍة َقدُروَها تـَْقِديًرا  *َوَأْكَواٍب َكاَنْت قَـَوارِيَرا 
ًنا ِفيَها ُتَسمى َسْلَسِبيًال  *ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها َزَجنِبيًال  َوَيطُوُف  * َعيـْ

َوِإَذا َرأَْيَت َمث  * َلْيِهْم ِوْلَداٌن خمَلُدوَن ِإَذا َرأَيـْتَـُهْم َحِسْبتَـُهْم ُلْؤُلًؤا منُثوًراعَ 
َرٌق َوُحلوا  َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسنُدسٍ  *َرأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا َكِبريًا  ُخْضٌر َوِإْسَتبـْ

ِإن َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاء  *َطُهوًرا  َرابًاَأَساِوَر ِمن ِفضٍة َوَسَقاُهْم َربـُهْم شَ 
 .)١(	وََكاَن َسْعُيُكم مْشُكورًا 

أَنُه َظن أَن لَُه أَبِيِه َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعٍد َعْن :  الحصول على نصرة اهللا)  ١٢
 ِيبهِ  ���� َفْضًال َعَلى َمْن ُدونَُه ِمْن َأْصَحاِب النالل ُه َهِذِه :" ���� فـََقاَل َنِيبَا يـَْنُصُر الل ِإمن

 .)٢( اْألُمَة ِبَضِعيِفَها ِبَدْعَوِِْم َوَصَالِِْم َوِإْخَالِصِهمْ 
 

 :وصايا المشايخ لألحباب باإلخالص في العمل •
 ):رحمه اهللا ( وصية الشيخ إلياس 

كانـت أحـوال أمـم األنبيـاء عامـة بأنـه : ) رحمـه اهللا ( إلياس الكانـدهلوي قال الشيخ    
كلمــا بعــد عنهــا زمــن النبــوة فتصــبح أمورهــا الدينيــة خاليــة مــن الــروح واحلقيقــة حبيــث 

 . ت تقليديــــــــة حمضــــــــة ، فكانــــــــت تأديتهــــــــا كعــــــــادة تقليديــــــــةتصــــــــبح كعــــــــادا
فإلصـــالح هـــذه الضـــاللة كانـــت تبعـــث األنبيـــاء الـــذين كـــانوا يبطلـــون هـــذه العـــادات 

 . التقليديـــــــة ويرشـــــــدون األمـــــــة إىل احلقيقـــــــة الواقعيـــــــة وروح الشـــــــريعة احلقيقـــــــة

                                                           

 . ٢٢؛��4٨يات�من��–سورة�xنسان�) ١

 .٣١٧٨̈ستنصار�بالضعيف�رقم� « كتاب�الجهاد « س�ن�النسائي) ٢
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يت كانـت فأخرياً ملا بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكانت حالة األقـوام الـ     
هلا عالقة باألديان السماوية يف زمانه صلى اهللا عليه وسلم نفس تلك احلالـة املـذكورة 

بـه أنبيـاؤهم كأـا عـادات تقليديـة خاليـة  ابأن األمور الدينيـة الـيت بقيـت لـديها ممـا أتـو 
 . مــــــــــن الــــــــــروح ، فكانــــــــــت تظــــــــــن أــــــــــا هــــــــــي الشــــــــــريعة وأصــــــــــل الــــــــــدين

لــك املألوفــات التقليديــة فقــام بتعلــيم أصــل فأبطــل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ت
حقـــائق الـــدين وأحكامـــه، وأن األمـــة احملمديـــة أيضـــاً ابتليـــت يف هـــذا املـــرض حـــىت يف 
عباداا أصبحت تقليدية إىل حـد أن تعلـيم الـدين أيضـاً الـذي كـان مـن املفـروض أن 
،  يكون سبباً إلصالح مجيع مثل هـذه املفاسـد فأصـبح يف بعـض املـدن عـادة تقليديـة

ولكـــن ألن سلســـلة النبـــوة قـــد انتهـــت اآلن فمســـئولية مثـــل هـــذه األمـــور محلـــت علـــى 
النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ، فإمنـا الواجـب علـيهم  نائبني عـنعلماء األمة الذين هم 

 . أن يركزوا إىل إصالح ذلك الضالل وفساد احلال
د إال عنـــد ألن األعمـــال ال تصـــري عـــادات وتقاليـــ: وطريقتـــه هـــو تصـــحيح النيـــة      

عدم الالهّية واإلخالص وفقدان شأن العبوديـة ، فبتصـحيح النيـة يعـود جتـاه األعمـال 
إىل اهللا البتـــة ، فتتولـــد فيهـــا احلقيقـــة بـــدل العـــادات الروتينيـــة ، فيكـــون صـــدور مجيـــع 

 . األعمال باحلماسة على العبودية وعبادة املعبود
املني للـــدين يف هـــذا الـــزمن أن فاملقصـــود أن أهـــم واجـــب علمـــاء هـــذه األمـــة احلـــ    

يبــــذلوا جهــــدهم يف تركيــــز اجتــــاه النــــاس إىل تصــــحيح نيــــام وحيــــاولوا أن يتولــــد فــــيهم 
 . اإلخالص والّالهّية واحلقيقة يف األعمال

قــد أذيــع يف القــرآن واحلــديث باهتمــام خــاص أن الــدين : قــال الشــيخ رحمــه اهللا و     
أن كلمــا كــان األمــر أمهــاً مــن اآلخــر كــان  فيقتضــى هــذا) أعــين يســٌري وســهٌل ( ُيســٌر 
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 . أيسراً حسب أمهيته
فــألن تصــحيح النيــة واإلخــالص هللا مــن أهــم الواجبــات يف الــدين ، بــل مــن روح     

مجيع أمور الدين فلذا هـذا سـهل جـداً وألن هـذا اإلخـالص هللا هـو حاصـل ومقصـود 
، ولكـن لـيعلم أن  السلوك والطريق كله ، فعلم من هذا بـأن السـلوك أيضـاً أمـر سـهل

مجيع األمور بأصوهلا وبطرقها الوضعية تكون سهلة ، فمهما كانت األمور يسرية فإذا 
 . صريت بغري طريقتها فحينئذ تتعسر

فمن خطأ الناس اآلن أم يرون التقليد على األصول هـو الصـعب فيتهربـون منـه     
ى تقليــــدات أصــــوله، مــــع أن مهمــــا كــــان األمــــر يســــرياً مل يبلــــغ مرامــــه إال باملشــــي علــــ

فالطائرة والباخرة والقطار والسيارة ال تسـري إال باألصـول حـىت الطبـيخ واخلبـز مل جيهـز 
 . إال باألصول

إذا تقيدنا باألصول بتصحيح النية واإلخالص وترسـيخ اإلميـان يف القلـب : أقــول     
َحـــىت  َأَحـــدُُكمْ  يـُـــْؤِمنُ  الَ  " :َرُســـوُل اِهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم لقـــوللنكـــون مصـــداقاً 

 .)١( . فيتحقق لنا أن الدين يسرٌ   "َيُكوَن َهواُه تـَبَـَعاً ِلَما ِجْئُت ِبهِ 

 ):رحمه اهللا ( وصية الشيخ يوسف

في رسالته التي أرسلها إلي  )رحمه اهللا(  يقول الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي   
 كــل عمــل عاطفــة يكــون عنــدنا يف :جماعــة الحــج والعمــرة المتجهــة إلــي بــالد الحجــاز

، وال يكون مقصدنا يف أي عمل طلب الدنيا والشهرة، فالعمل القليل   ����إرضاء اهللا
يكــون ســببا جللــب نعمــه، واألعمــال العظيمــة بغــري رضــوانه تكــون  ���� مــع مرضــاة اهللا

 .سببا للعذاب والنقمة
                                                           

 . )رحمه�هللا�( كتاب�ملفوظات�الشيخ�إلياس�) ١
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ة ولتصحيح نياتنا جنعل الشوق والرغبة يف قلوب الناس ولتصـحيح نيـام بالـدعو      
 .لذلك
نراقـب أعمالنـا قبـل العمـل ويف أثنـاء العمـل، ونسـتغفره بعـد العمـل، ونتضــرع إىل      

 .اهللا تعاىل بأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل
 ):رحمه اهللا ( وصية الشيخ محمد عمر البالمبوري

، وصـــــفة االحتســـــابمـــــن قـــــوة اإلميـــــان وصـــــفة ال بـــــد : إخـــــواين وأحبـــــايب يف اهللا    
َصـلى اهللاُ َعَليـِه َوَسـلَم، يقـول النـيب اإلخالص، فيكون العمـل علـى ـج  اإلحسان مع

َصـلى   ، ويقـول البخـاري "أصـلى رأيتمـوينصـلوا كمـا  ":  َصلى اهللاُ َعَليِه َوَسلمَ  النيب
  . الرتمذي رواه"  خذوا عىن منا سككم" :اهللاُ َعَليِه َوَسلَم 

صــلواتنا وأعمالنــا تكــون  يف، وإذا حتققــت  � النــيبفجميــع األعمــال علــى ــج     
 .األعمال حقيقية ، وتقبل عند اهللا عز وجل

 : لذلك يجب أن نعمل األعمال بنية

 .  على وعد اهللا وموعوده ، ملرضاة اهللا تـََعاَىل : اليقين : أوال 
 . َصلى اهللاُ َعَليِه َوَسلمَ   النيبتعمل العمل على هدى  أي: اإلتباع : ثانيا

 . تكن تراه فإنه يراك ملفإن  أن تعمل العمل كأنك ترى اهللا تـََعاَىل،: اإلحسان: الثاث
ىف اآلخرة، ونعلم   عليه إال اهللا تـََعاَىل  يكافئينفإن ذلك العمل لن : االحتساب: رابعا

 . هذا بعلم الفضائل
 .  فال عمل إال لوجه اهللا تـََعاَىل : اإلخالص: خامسا
هو الغىن، وحنن   الذين حنتاج إىل اهللا عز وجل، واهللا تـََعاَىل  أى حنن: االفتقار: سادسا

أَنـُْتُم   يَا أَيـَها الناس����: أحوج ما نكون إىل قبول أعمالنا لذلك يقول سبحانه
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  )١(	 اْلُفَقَراُء ِإَىل اللِه َواللُه ُهَو اْلَغِين احلَِْميدُ 

 . ئبةوذلك جلرب العمل إذا شابه شا: االستغفار: سابعا
فلو مترنا على ذلك تكون كل أعمالنا على صفة الصالة، فتكون مقبولة عند اهللا      
  .، وبعد هذه األعمال املقبولة تأتى املعامالت احلسنة بني الناس تـََعاَىل 

صالتنا ، فإن شاء اهللا  يفأعمالنا تكون أعمالنا قوية، جنتهد حىت  يفخبمسة أشياء و 
 : حقيقية ، وا تقضى حاجاتناتكون صالتنا   تـََعاَىل 
 .أن يكون اليقني صحيحا  )١
  .شواق حقيقيةاألأن تكون   )٢
 .َصلى اهللاُ َعَليِه َوَسلمَ   أن تكون الطريقة صحيحة وهى طريقة الرسول )٣
 .يعمل العمل باإلحسان   )٤
  .النيةإخالص   )٥

 : لـــالتفصي

 .ما معنى اليقين الصحيح ؟ 

 نه قويااكون يقينه على األشياء ، فبهذا يكون إميأن يكون يقينه على اهللا ، ال ي )١
.  
 أن تكون أشواقه صحيحة ؟ )٢
َصلى   أن يعمل هذا العمل بالشوق، يعىن أن يتيقن على وعد اهللا ووعد رسوله )٣

  .وعد على األعمال  اهللاُ َعَليِه َوَسلَم، ألن اهللا تـََعاَىل 
َليِه َوَسلَم ، صالتنا على َصلى اُهللا عَ   أن تكون أعمالنا على طريقة الرسول )٤
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َصلى اُهللا َعَليِه َوَسلَم ، الزواج ال يكون على طريق العوام ، بل على   طريق الرسول
 .َصلى اهللاُ َعَليِه َوَسلَم   طريق الرسول

 يفأن نعمل كل عمل باإلحسان واستحضار فضيلته، وال نعمل بالغفلة، مثال   )٥
 .بل يستحضر عظمة اهللا، وأن اهللا يتقبل منه  الدعاء ال يكون املرء غافال،

 .خملوق أليغرض من الدنيا أو  أليأن تكون أعمالنا هللا تعاىل، ال  )٦
مثل الصـالة والصـوم واحلـج وغريهـا، كـذلك هنـاك : هناك أعمال ظاهرية إميانيةو      

 واإلخـالص وغريهـا، واألعمـال واإلحسـان مثل اليقني والتقوى: أعمال باطنية إميانية
عمال الباطنية القلبية، فعلى قدر اليقني واإلخالص الظاهرية ال تقبل إال بقدر قوة األ

كمــا جـاء يف احلــديث   القـرآن بــاليقني واإلخـالص يقــال لـه قــارئتقبـل األعمــال، مثـل 
يـَُقــــاُل  :"قَــــاَل َرُســــوُل اللـــِه َصــــلى اللــــُه َعَلْيـــِه َوَســــلمَ  :قَـــالَ ٍرو َعْبــــِد اللـــِه بْــــِن َعْمــــَعـــْن :

نـَْيا فَـِإن َمْنزِلَـَك ِعْنـَد  ُل ِيف الـدْل َكَمـا ُكْنـَت تـَُرتـِلَصاِحِب اْلُقْرآِن اقْـَرْأ َواْرَتِق َوَرتـ
َرْأَت اْلُقـْرآَن لِيـَُقـاَل ُهـَو َوقـَـ ": ، واآلخـر يقـال لـه)١(أبـو داود رواه" آِخِر آيٍَة تـَْقَرُؤَهـا

ـــَر بِـــِه َفُســـِحَب َعَلـــى َوْجِهـــِه َحـــىت أُْلِقـــَي ِيف النـــارِ  رواه " قَـــارٌِئ فـََقـــْد ِقيـــَل ُمث أُِم

 .ألنه بدون اليقني واإلخالص، .)٢(مسلم
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، ولكـــن حـــىت  � النـــيبعلـــى رأس كـــل مكلـــف مـــن أمـــة  ملباركـــةهــذه الـــدعوة او     
بد من التعاهد واملالحظـة  وال هد فالبد من الرتبية والتدرج ،يتحمل اإلنسان هذا اجل

والبـــد لـــألرض أن  –كمـــا قلنــا   –، فهنـــا اإلنســـان مثــل األرض   ، حــىت تـــأتى الثمــرة
شــجرة الـــدين  أيتنبــت حــىت يظهـــر اجلهــد والنتيجــة ، لـــذلك الــدين مثــل الشـــجرة ، 
 يــــأيتياتنــــا البــــد أن بفوائـــدها ومنافعهــــا ، وهــــى ال تنبــــت إال باهلـــدوء ، والــــدين ىف ح

حتتاجـه الشـجرة الرتبـة ، فالبـد هلـذه الرتبـة أن يـأ  شـيءباهلدوء ، فهنـا ننظـر إىل أول 
حىت تستقبل البذور فنعطيها السبخ حىت تقوى وتشرب املاء لتأخذ كفايتها ، وتكون 
األرض آنذاك صاحلة الستقبال البـذرة ، وبعـد البـذرة نسـقيها املـاء مث نعطيهـا السـماد 

 يفنراعى الزراعة الصيفية والزراعة الشتوية ، بعد فرتة تبدأ زراعة األشجار والنخيل ، و 
الساق ، مث أغصان ومنها أوراق ، وبعد ذلك مثـار الفاكهـة  شيءالظهور فيظهر أول 

، فـاألرض   تكون بنية اجلهـد لنشـر ديـن اهللا تـََعـاَىل  اليتاملتنوعة ، هكذا شجرة الدين 
ملسـلمني ، فالبـد مـن يئـة تلـك األرض بالزيـارات ونشـر قلـوب ونفـوس وعقـول ا هي

أفــراحهم وأتــراحهم ، واملــاء هــو حلقــات التعلــيم ، والســماد هــو  يفاحملبــة ومشــاركتهم 
واجلـــو املناســـب لشـــجرة الـــدين هـــو الـــدعاء   التضـــحية بـــالنفس واألمـــوال والعواطـــف

ــاَىل  فل والســاق مــن أعلــى ، اجلــذر مــن أســ يــأيتوالتوجــه إليــه ، مث   والبكــاء أم اهللا تـََع
العبـادات وهـى أركـان اإلسـالم مــن  هـيفاجلـذر هـو كلمـة التوحيـد واإلميـان ، والســاق 
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املعــامالت واملعاشــرات  فهــيالصــالة والزكــاة والصــوم واحلــج ،وأمــا األغصــان واألوراق 
 الـــيتوغـــريه ، مث تـــأتى الثمـــار والفاكهـــة  وفيهـــا الصـــدق وحفـــظ اللســـان وغـــض البصـــر

 يفإلخــالص ، فهنــا تــأتى شــجرة الــدين وفيهــا يكــون الــدين الكامــل نتلــذذ ــا وهــى ا
 .حياتنا فتكون حياة إسالمية كاملة

  أن ننفــى أنفســنا ، فلــو هــدى اهللا علــى أيــدينا النــاس هــداجل اهــذ يفاإلخالص فــ    
 فيـه اهللا سـبحانه ليـأجرينفيـه سـببا  جعلـينفال ننسب ذلـك ألنفسـنا ِمـَن اِهللا تـََعـاَىل ، 

وجــزاء العمــل ىف تلــك التجــارة ، )١( 				َوَمــا ِبُكــْم ِمــْن نِْعَمــٍة َفِمــَن اهللاِ   ����:تـََعــاَىل 

يـَْغِفـــْر َلُكـــْم ُذنُـــوَبُكْم َويُـــْدِخْلُكْم َجنـــاٍت َجتْـــرِي ِمـــْن  ����: بـــاإلخالص هـــو 
فهــل بعــد تلــك املكانــة الرفيعــة مــن مكانــة ، ففيهــا ال يبلــى   ،)٢( 				  َحتِْتَهــا اْألَنـَْهــارُ 

َوُأْخـَرى حتُِبونـََهـا ����:  ىن الشباب ، وال ينفد النعيم ، مث يقول سـبحانهالثياب وال يف
الدنيا ، وما  يفالعاجلة النصر والفتح  يففهنا    ،)٣( 				َنْصٌر ِمَن اِهللا َوفـَْتٌح َقرِيبٌ 

، والفـــتح فهـــو فـــتح القلـــوب، ألن الـــبالد  النصـــرة احلقيقيـــة إال إعـــالء كلمـــة اهللا تـََعـــاَىل 
  .ال تبعا لذلك تأتى بطبيعة احل

لـــيس مـــن كمـــال  ات، لوجـــدنا النظـــام، وهـــذا النظـــاماحلكومـــولـــو نظرنـــا يف نظـــام     
اإلنســان ألن النحــل عنــدهم امللكــة، واجلنــود والشــغاالت، وهنــاك عمــل دائــب، صــنع 
النحــل وبنــاء اخلاليــا وجتهيــز غــذاء امللكــات، وكيــف يطــري النحــل بعيــدا ألخــذ رحيــق 
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امللكـة  يـدياجلـالدون بـني  يأيتتأتى برحيق غري طيب،  اليتالثمار والورود ؟ والنحلة 
يتصـــدر أو ميســـك امللـــك  الـــذيأيضـــا االنتخـــاب فاألصـــلح هـــو  ويقتلوـــا، وعنـــدهم

 . والكل يعمل
أنـا خـري مـن : (  يف نظام احلكومة والسياسة بسبب عدم الفهـم يـأيت مـن يقـول         
ـوا أَنـُْفَسـُكْم ُهـَو َأْعلَـُم ِمبَـِن اتـَقـى فَـَال  : ���� يـَُقـولُ   ، واهللا تـََعـاَىل ) ميـثلكم  تـُزَك				١( ( 

فيه العجب والكرب، وهـذا العجـب بـني الـديوك حينمـا يـدخلوا معركـة  يأيتوإذا جنح 
يفوز يرفع عنقه ، ويعجـب بنفسـه ، ويفـرد جناحـه ، وميشـى متبخـرتا  الذي، فالديك 

واملسـاكن ،  املبـاينبتشـييد ، كما يتصور اإلنسـان أنـه  شيء، ويظن أنه أكرب من كل 
درجة الكمال والرقى والقوة والفوز  يفأو باكتشاف الكهرباء أو الطب أو يتصور أنه 

. 
النتيجـة مثـل املسـافر،  يفبـد أن يتفكـر  إذا أراد اإلنسان أن يعمل عمال ما فـالف     

جهـــد الـــدين والـــدعوة جهـــد كـــل  تقلـــه، الـــيتالوســـيلة  يففهـــو يعـــني املكـــان مث يتفكـــر 
ـــاَىل  ـــاَل  مســـلم ، ولكـــن البـــد مـــن أن نعـــني املقصـــد وهـــو طلـــب رضـــاء اهللا تـََع كمـــا َق

مرضاته سـبحانه  ولكن كيف نتحصل على  ،)٢( 				َوِرْضَواٌن ِمَن اِهللا َأْكبَـرُ ����:  تـََعاَىل 

ــــَد اللــــِه  ����: اختــــار لنــــا طريقــــا أخــــرب ــــا فقــــال  وتعــــاىل ؟ اهللا تـََعــــاَىل  يَن ِعْن الــــد ِإن
ْسَالمُ  َصـلى اهللاُ َعَليـِه َوَسـلَم ، كيـف   اختار لنا الدين علـى طريـق الرسـول ،)٣( 				  اْإلِ

حياتنــا تكــون  يفنقــوم ــا  الــيتتكــون حياتنــا حيــاة إســالمية صــحيحة ؟ كــل األمــور 
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 يفإذا حتقــق فينــا هــذا  َوَســلَم،َصــلى اهللاُ َعَليــِه  النــيبوطريــق   حســب أوامــر اهللا تـََعــاَىل 
ـــا وشـــغلنا فكـــل هـــذا يكـــون أكلنـــا وشـــربنا وزو  ـــا وىف   دينـــا،اجن كيـــف يتحقـــق هـــذا فين

 .أزواجنا وأهلينا ومجيع العامل ؟ 
ونيته غري سليمة، وعندما خيرج وجيتهد اهللا  سبيل اهللا تـََعاَىل  يفخيرج الذي      
 يف االستمراربد من املراقبة للنية، مع  يعطيه اإلخالص ويصحح نيته، فال تـََعاَىل 

ف على أنفسنا، وخناف على نيتنا أن تتغري، ألن سيدنا إبراهيم عليه التضحية ، وخنا
َواْجنُْبِين  ����: السالم خاف من ذلك ودعا ربه وسأله أال يعبد هو وبنوه األصنام فقال

 .)١(  				 َوَبِين َأْن نـَْعُبَد اْألَْصَنامَ 

لُـو  َوَمـا َتُكـوُن ِيف َشـْأنٍ  ���� ����بقـول احلـق  .. خنتم بـاب اإلخـالص  ::::وأخريًا وأخريًا وأخريًا وأخريًا  َوَمـا تـَتـْ
ــْرآٍن َوال تـَْعَملُــوَن ِمــْن َعَمــٍل ِإال ُكنــا َعَلــْيُكْم ُشــُهوداً ِإْذ تُِفيُضــوَن ِفيــِه َوَمــا  ِمْنــُه ِمــْن قـُ
يـَْعُزُب َعْن رَبَك ِمْن ِمثْـَقاِل َذرٍة ِيف االْرِض َوال ِيف السَماِء َوال َأْصَغَر ِمـْن َذلِـَك َوال 

 . )٢( ���� ٍب ُمِبنيٍ َأْكبَـَر ِإال ِيف ِكَتا

 
 فكل بناٍء قد بنْيَت خرابُ   إْن لم يكن ِهللا فعلك خالصاً 

������������������������ 
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�� N� ?�=��� 
َوَعِمـَل َصـاِحلًا َوقَــاَل  َوَمـْن َأْحَسـُن قَــْوًال ِممــْن َدَعـا ِإَىل اللـهِ  ����:تعـاىلقـال     

  .)١( ���� ِإنِين ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

 ِإَىل َســـِبيِل َربـــَك بِاحلِْْكَمـــِة َواْلَمْوِعظَـــِة احلََْســـَنةِ  ادْعُ ����  :وقـــال تعـــاىل     

 ���� َوَجاِدْهلُْم بِالِيت ِهَي َأْحَسنُ 
)٢(.   

 َسـِبيِلي أَْدُعـو ِإَىل اللـِه َعلَـى َبِصـريٍَة أَنَـا َوَمـِن اتـبَـَعـِين  قُـْل َهـِذهِ �:وقـال تعـاىل     

 . )٣( ���� ْشرِِكنيَوُسْبَحاَن اللِه َوَما أَنَا ِمَن اْلمُ 

 .)٥)(٤( 				 قال رب إين دعوت قومي ليًال وارا ����: تعاىل الوق    

 :التعريف بالدعوة اصطالحاً 

 :الدعوة يف لسان الشرع
هي الدعوة إىل اإلميان به، ومبا جاءت به رسله، بتصديقهم فيما  :الدعوة إلى اهللا )١

 ).٦( .أخربوا به وطاعتهم فيما أمروا
وداللتهم على الرشد، بأمرهم باملعروف  ي مجع الناس إىل اخلري،ه :الدعوة إلى اهللا )٢
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َولْــَتُكن مــنُكْم أُمــٌة يَــْدُعوَن ِإَىل اْخلَــْريِ َويَــْأُمُروَن     ����: وــيهم عــن املنكــر، قــال تعــاىل
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  بِاْلَمْعُروفِ   .)١(				 َويـَنـْ

هـي رسـالة السـماء إىل األرض، وهـي هديـة اخلـالق إىل املخلـوق،  :إلى اهللا الدعوة  )٣
الطريـق املوصـل إليـه  وهي دين اهللا القومي، وطريقـه املسـتقيم، وقـد اختارهـا اهللا وجعلهـا

يَن ِعندَ  ����سبحانه الد الّلِه اِإلْسـَالمُ  ِإن    				مث اختارهـا لعبـاده، وفرضـها علـيهم، ومل ، )٢(
ـَر اِإلْسـَالمِ   ����يـرض بغريهـا بـديًال عنهـا ِدينًـا فـَلَـن يـُْقبَـَل ِمْنـُه َوُهـَو ِيف  َوَمـن يـَْبتَـِغ َغيـْ
 .)٤( )٣(				 اآلِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ 

 بأمسائــه وصـــفاته،وتعـــريفهم  وخــالقهم تعريـــف النــاس بـــرمهــي : إلـــى اهللا الــدعوة )٤
 ����ى مْســَتِقيٍم َوادُْع ِإَىل َربــَك ِإنــَك َلَعَلــى ُهــدً     ���� : وآالئــه ونعمائــه، قــال تعــاىل

 .)٦( ����    اْلُمْشرِِكنيَ  َوادُْع ِإَىل َربَك َوَال َتُكوَنن ِمنَ     ����:وقال تعاىل. )٥(
ـــالدع )٥ حــداء بالنــاس ملعرفــة اهللا واإلميــان بــه ، وتوحيــده ربـــًا خالقـــًا هــي : إلــى اهللا وةـ

ريك لـه يف إهليتـه مالكـًا، وإهلـًا معبوًدا وحاكمـًا فرًدا ، فال منـازع لـه يف ربوبيتـه ، وال شـ
غُــــوَن َولَــــُه َأْســــَلَم َمــــْن ِيف  ���� ، وال مضــــاد لــــه يف حاكميتــــه ــــَر ِديــــِن اللــــِه يـَبـْ أَفَـَغيـْ
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 .4٨٧ية��_ القصص� سورة) ٦
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ــَماَواِت َواَألْرِض َطْوعــاً وََكْرهــاً َوِإلَْيــِه يـُْرَجُعــونَ  الس				َوَمــْن َأْحَســُن ِمــَن  ����،  )١(
 .به النيب صلى اهللا عليه وسلم واتباع كل ما جاء )٢(				 اللِه ُحْكماً ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ 

بتبصــري النــاس  ،قيــام املســلم ذي األهليــة يف العلــم والــدينهــي : إلــى اهللا وةــــالدع )٦
 بأمور دينهم، وحثهم على اخلري، وإنقاذهم من شر واقع، وحتذيرهم من سـوء متوقـع،

 ). الشيخ صاحل بن محيد( على قدر الطاقة، ليفوزوا بسعادة العاجل واآلجل
هــي عبــارة عــن رد الشــاردين مــن عبيــده اآلبقــني عــن : ى اهللا عــز وجــلالــدعوة إلــ )٧

طاعتـــه إىل طاعـــة اهللا، فـــاهللا جـــل جاللـــه ربنـــا وســـيدنا وويل نعمتنـــا وويل أمرنـــا، وحنـــن 
عبيـده، فقــد يــأبق مـن يــأبق منــا، ويشـكر مــن يشــكر، لعوامـل كثــرية، ومــن أظهرهــا أن 

أقســــم بربنــــا أن يضــــل عبيــــده هنــــاك عــــدواً هللا، كاشــــف اهللا بالعــــداوة وصــــارحه ــــا، و 
ويغويهم مـا أمكنـه اإلضـالل واإلغـواء، فـال يشـعر عبـد اهللا إال وقـد أسـر وأخـذ، فـرتك 
خدمــة ســيده، وأصــبح خيــدم عــدوه، متــرد علــى طاعــة مــواله، وأصــبح عبــداً طيعــاً يعبــد 
وخيدم عدو اهللا، فالوساطة يف هذا الشأن من أفضل األعمال، أن يـراك ربـك تتوسـط 

بيـده الشــاردين العاصـني املتمــردين فــرتدهم إليـه واحــداً واحـداً ومجاعــة بعــد بينـه وبــني ع
 )الشيخ أبو بكر جابر اجلزائري( فلهذا شرف الدعوة إىل اهللا شرف عظيم. .أخرى

واألمر باملعروف والنهـي عـن  حث الناس على اخلري واهلدى،هي : إلى اهللا وةـــالدع )٨
 ).٣( املنكر، ليفوزوا بسعادة العاجل واآلجل
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 .4٥٠ية�_ سورة�ا>ائدة�) ٢

طبــع��ــي� _  لــدعوة�إVــى�xصــaح�للشــيخ�العaمــة�محمــد�الخضــر�حســgن�شــيخ��زهــر�الســابقكتــاب�ا) ٣

 .هـ��ي�ا>طبعة�السلفية١٣٤٦القاهرة�سنة�



 
 
 

  ٤٨٠ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ـــالدع )٩ ــى اهللا وةـ  تبليــغ اإلســالم للنــاس، وتعليمــه إيــاهم، وتطبيقــه يف واقــع احليــاة هــي :إل
)١(. 

ادُْع ِإَىل  ���� :عـــز وجـــل إىل الســـبل املوصـــلة إىل مرضـــاة اهللا:  إلـــى اهللا وةــــــالدع )١٠
 ���� َسنُ َوَجاِدْهلُْم بِالِيت ِهَي َأحْ  َسِبيِل َربَك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ 

)٢(. 

: ( وهــذه التعريفــات معناهــا واحــد ونســتخلص منهــا بــأن الــدعوة تنقســم إىل قســمني
والدعوة إيل السبل املوصلة إىل مرضاة اهللا وهـي العبوديـة الكاملـة هللا .. الدعوة إىل اهللا

 ).من عبادات ومعامالت ومعاشرات وأخالق ودعوة إيل اهللا: تعاىل
 :مقصد الدعوة

ومـع ذلـك ننـوي  العـامل كلـه إيل يـوم القيامـة إيل قيـام السـاعة إحياء الدين كلـه يف )١
ــــيُخ حممــــد عمــــر البــــاملبوري :رضــــاء اهللا ســــبحانه وتعــــاىل ُه  ُ ( قَــــاَل الشHHHHإذا أراد : )  َرِحَم

بـــد أن يتفكــر ىف النتيجـــة مثـــل املســافر، فهـــو يعـــني  اإلنســان أن يعمـــل عمـــال مــا فـــال
جهد الدين والدعوة جهد كل مسلم، ولكن ف ،املكان مث يتفكر ىف الوسيلة الىت تقله 

َوِرْضـَواٌن  : (كما قَـاَل تـََعـاَىل    ،بد من أن نعني املقصد وهو طلب رضاء اهللا تـََعاَىل  ال
 ولكن كيف نتحصل على مرضاته سبحانه وتعاىل ؟ ، .)٣( )ِمَن اِهللا َأْكبَـرُ 

ْســَالمُ ِإن الــد : (اختــار لنــا طريقــا أخــرب ــا فقــال  اهللا تـََعــاَىل      ــَد اللــِه اْإلِ  )يَن ِعْن

ـــار لنـــا الـــدين علـــى طريـــق الرســـول، )٤( كيـــف تكـــون حياتنـــا حيـــاة إســـالمية ، ���� اخت
                                                           

 .حمد�أبو�الفتح�البيانوني>  ا>دخل�إVى�علم�الدعوة) ١
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وطريـق  حياتنـا تكـون حسـب أوامـر اهللا تـََعـاَىل  يفنقـوم ـا  اليتصحيحة ؟ كل األمور 
،   أكلنـا وشـربنا وزواجنـا وشـغلنا فكـل هـذا يكـون دينـا يفإذا حتقق فينا هـذا ، ����النيب 

 .كيف يتحقق هذا فينا وىف أزواجنا وأهلينا ومجيع العامل ؟
HHيُخ      Bالَ الشHHُه  ُ ( وَقHHوبــاقيمــدينتنا  يفكــل مكــان   يفلــذلك جيــب مــن احلركــة  ): َرِحَم 

إن شـاء  –علـى أقـل تقـدير مصـلني ، مث باجلهـد   املدن والبلدان ، حـىت يصـري النـاس
 .ين الكامل حيام الد يف يأيت –  اهللا تـََعاَىل 
 اهللاُ َعـنُهم ، فهمـوا أن الـدين رضـيالبـد أن يكـون مقصـدنا كمقصـد الصـحابة و      

، وكلفهـم اهللا مــن عـريب نـيبنـزل هلـم وهـم العـرب، باللغـة العربيـة دسـتوره القـرآن، علـى 
هلـــا، ولكـــن مـــا مقصـــد  ونضـــحيفـــوق ســـبع مســـوات، لـــذلك البـــد أن جنتهـــد للـــدعوة 

العــامل كلــه إىل يــوم  يف، هــو إحيــاء الــدين كلــه   تـََعــاَىل الـدعوة ؟ مقصــد الــدعوة إىل اهللا
ال ختــرج فجــأة  فهــيالقيامــة ، ولكــن الــدين ال ينتشــر فجــأة ، بــل ــدوء مثــل الشــجرة 

بـــل جـــذور، مث ســـاق وأغصـــان وأوراق ، وقبـــل هـــذا إصـــالح الرتبـــة وســـقى املـــاء، اهللا 
 ه، وأعطـاه مفاحتهـا وهـى الصـالة فقـالَصلى اهللاُ َعَليـِه َوَسـلَم خزائنـ  أرى رسوله تـََعاَىل 

ـــــَالةِ ( ـــــْربِ َوالص م ، )١() َواْســـــَتِعيُنوا بِالصفالصـــــحابة التزمـــــوا الصـــــالة، واســـــتعانوا بـــــر
وخزائنــه، مثــل الزراعــة   فاســتجاب هلــم، والصــالة ســبب اســتفادة مــن قــدرة اهللا تـََعــاَىل 

  .من خريات الرتبة لالستفادة
اهللاُ َعــنُهم فأصــبح عنــدهم مخســة أشــياء فيهــا  يرضــعلــم الصــحابة   ����الرســول      

  .خــــالقأإميانيــــات ، عبــــادات ، معاشــــرات ، معــــامالت ، : القــــوة بــــاإلخالص وهــــى

HHيُخ      Bالَ الشHHُه  ُ ( وَقHHبــد مــن وضــع النيــة الراســخة اجلازمــة أن حياتنــا كلهــا  ال ): َرِحَم
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وة إىل آخـر العمـر وإىل تكون للدعوة، وىف النية أن تكون هذه األمة مشـتغلة ىف الـدع
يــوم القيامــة، وملــا نقــوم للــدعوة نقــوم باهلــدوء، ونتصــرب للمــدد الطويلــة، فنعتــاد أعمــال 

 يفجهد املقـام ، مث نوبـة  يف الباقياإلميان، وملا خنرج أربعة أشهر أو ثالثة أو شهرين، 
سـبيل  يفالدين للدعوة، حـىت نصـل إىل النصـف مـن الرجـال خيرجـون  يفاألهل ونوبة 
  ": ����  األعمــال واألشــغال الدنيويــة، كمــا قــال رســول اهللا يف، والنصــف  اهللا تـََعــاَىل 

 .مسلمرواه  " بينهم واألجر لينبعث من كل رجلني أحدمها

يخُ      Bاس حـىت  : ) َرِحَمُه  ُ  ( وَقالَ الشفينـا  يـأيتعلينا أن جنتهد على أنفسنا وعلى الن
، الغــىن يعطــى حقــوق الفقــري، والفقــري  ر اهللا تـََعــاَىل اإلميــان والعمــل الصــاحل، فرياعــى أمــ

، أنــه مســع ىف حلقــة التعلــيم عــن فضــل التعفــف وعــدم  يعــف وال يســأل إال اهللا تـََعــاَىل 
 .شيئا سؤال الناس

ـــــدعو إىل اهللا وخنـــــرج يف ســـــبيله، بـــــالنفس والوقـــــت واملـــــال احلـــــالل، وذلـــــك أن  )٢ ن
ال يبقــى علــى ظهــر األرض بيــت  إلصــالح أنفســنا ولتــذكري إخواننــا املســلمني، وحــىت

 ): رمحه اهللا(  إنعام احلسنالشيخ ال ق، مدٍر وال وبٍر وال شعٍر إال ويدخله هذا الدين
الـبالد إلصـالح مـا بالـداخل،   أنـتم خترجـون إىل خـارج:للجماعة اخلارجة خارج اهلنـد

يت نـور بالـدعاء والتضـرع بالليـل يـأ  جنتهد بالـدعوة يف النهـار وجنتهـد: مث أضاف قائال
يتضرع إىل اهللا يف الليل خياف عليه أن يصيبه الكرب  داية، ومن جيتهد يف النهار والاهل

ألن عــدم الــدعاء والتضــرع إىل اهللا ســبحانه يــدل علــى أن الــداعي يتكــل علــى نفســه 
  .وجهده

اك جهــد بالنهــار اهللا ســبحانه يف الليــل ولــيس هنــ إىلبالتضــرع  وإن كــان الــدعاء     
سنة اهللا سبحانه وتعاىل، مثل هذا الداعي كمثل من يريد األوالد  عيفقد خالف الدا
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ويســأل اهللا أن يرزقــه األوالد، رغــم أن اهللا ســبحانه قــادر علــى هــذا ولكنــه   ومل يتــزوج
  .من سنة اهللا سبحانه يف اخللق  ليس
األوالد خبـــالف األســـباب وبــــدون  إن اهللا ســـبحانه وتعـــاىل قـــادر علـــى أن يـــرزق     

، وسيدنا عيسى عليه شيءاهللا من ال  خلقه )عليه السالم(كمثل سيدنا آدم األسباب  
وهــذا بقدرتــه ولكنــه جعــل ســنة خلــق  مــن أم بــال أب األســبابالسـالم خلقــه خبــالف 

وهكـــذا اهلدايـــة ســـنة اهللا ســـبحانه فيهـــا هـــي  يـــوم القيامـــة أن يتـــزوج النـــاس، النـــاس إىل
 .اجلهد والدعاء إىل يوم القيامة

 :إلي اهللا عز وجل األمر بالدعوة
 :-دلة�من�القرآن)١

ــاْلَمْعُروفِ     ����: قــال تعــاىل      ــٌة يَــْدُعوَن ِإَىل اْخلَــْريِ َويَــْأُمُروَن ِب ــنُكْم أُم ــَتُكن م  َوْل
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   .)١(				 َويـَنـْ

ـــِن قُـــْل َهــــِذِه َســـِبيِلي أَْدُعـــو  ����: تعـــاىل  وقـــال     َـــْا َوَم ـــى َبِصـــريٍَة أَن ِإَىل اللـــِه َعَل
   .)٣()٢(				 اتـبَـَعِين َوُسْبَحاَن اللِه َوَمآ أَنَْا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

َواْلُمْؤِمنُــــــوَن َواْلُمْؤِمنَـــــاِت بـَْعُضـــــُهْم َأْولَِيــــــآُء بـَْعـــــٍض يَــــــْأُمُروَن  ����: تعـــــاىل  وقـــــال     
َهْوَن َعِن اْلُمنْ   .)١(				َكر  بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

                                                           

 .4١٠٤ية��- آل�عمرانسورة�) ١

 .    4١٠٨ية�- يوسف�سورة�) ٢

ـــِه�وحـــده��sشـــريك�: "يقـــول�xمـــام�الط¡ـــ~ي��ـــي�تفســـg~ه) ٣
ّ
لـــه�علــــى�َســـِبيdي�وطريق�ـــ�iودعـــوتي�أْدُعـــو�إVـــى�الل

َبَعِنـي�وصّدقنـي�وآمن�بـي  ".َبِصgَ~ٍة�بذلك،�ويقـgن�علـم�منـي�به،�َويدعو�إليه�عdى�بصg~ة�أيضا�َمن�اتَّ



 
 
 

  ٤٨٤ 
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يَـأَيـَها الرُسوُل بـَلْغ َمآ أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن ربَك َوِإن ملْ تـَْفَعـْل َفَمـا  ����: قال تعاىل و      
   .)٣()٢(				بـَلْغَت رَِسالََتُه 

ُهْم َوَما َكـاَن اْلُمْؤِمنُـوَن لَِينِفـُروْا َكآفـًة فـَلَـْوَال نـََفـَر ِمـن ُكـل ِفرْ  ����: تعاىل وقال       قَـٍة مـنـْ
يِن َولُِينـــِذُروْا قـَـــْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعـــوْا ِإلَـــْيِهْم َلَعلُهـــْم َحيْـــَذُرونَ  ُهـــوْا ِيف الـــدَيتَـَفقَطآئَِفـــٌة ل 

				)٥()٤(.   

 . )٦(				 َسَيذكُر َمن َخيَْشى* َفذَكْر ِإن نـَفَعِت الذْكَرى  ����: تعاىل وقال      

َآ أَنَت ُمذَكرٌ َفذَ  ����: وقال تعاىل       ْر ِإمنك 				٧(( ، 

ْر بِاْلُقْرآِن َمن َخيَاُف َوِعيدِ  ����: وقال تعاىل      َفذَك 				٨(( . 

 :سنة�النبوية-دلة�من�ال)٢


 َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِي َعْن     


َمـْن َرَأى ِمـْنُكْم ُمْنَكـًرا   : "قَـالَ  ����  للـهِ َعْن َرُسوِل ا 

                                                                                                                                                                       

 .    ٧١ 4ية�- التوبة�سورة�) ١

 .    ٦٧ة�4ي�- ا>ائدة��سورة�) ٢

خاصـة�ورثـة�بـل�الرسـول�وأتبـاع�الرسـول�و قوجوب�تبليـغ�رسـالة�هللا�إVـى�النـاس�مـن��وهذه�4ية�تفيد�) ٣

�ي�خطاب�هللا�للرسول�صdى�هللا�عليه�وسلم�إ�sما�استث´�iدخلت��مة،��ن��نبياء. 

 .    ١٢٢ 4ية�- التوبة�سورة�) ٤

 .والدعوة�وxنذار�أبنا��ا�للتعلمتفيد�أنه�يجب�عdى��مة�أن�تفرغ�طائفة�من�) ٥

 . ٩��،١٠تان�4ي�- �عdى�سورة�) ٦

 .    ٢١ ة4ي�- الغاشية�سورة�) ٧

 . ٤٥ 4ية�- ق�سورة�) ٨
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ـــِه ، َوَذلِـــَك  ـــِدِه ، فَـــِإْن ملَْ َيْســـَتِطْع فَِبِلَســـانِِه ، َفـــِإْن ملَْ َيْســـَتِطْع فَِبَقْلِب ـــْرُه بَِي فـَْليـَُغيـ
ميَانِ    .َرَواُه ُمْسِلٌم  " َأْضَعُف اْإلِ

ُهَما َعْن النـِيب َصـلى اللـُه َعَلْيـِه َوَسـلَم قَـالَ عن النـْعَماَن ْبَن َبِشٍري َرِضَي اللُه عَ و      « :  نـْ

ــْوٍم اْســتَـَهُموا َعَلــى َســِفيَنٍة  َمثَــُل اْلَقــاِئِم َعَلــى ُحــُدوِد اللــِه َواْلَواِقــِع ِفيَهــا َكَمثَــِل قـَ
َفِلَها ِإَذا َفَأَصــــاَب بـَْعُضــــُهْم َأْعَالَهــــا َوبـَْعُضــــُهْم َأْســــَفَلَها َفَكــــاَن الــــِذيَن ِيف َأْســــ

اْستَـَقْوا ِمْن اْلَماِء َمـروا َعلَـى َمـْن فـَـْوقـَُهْم فـََقـاُلوا لَـْو أَنـا َخَرقْـنَـا ِيف َنِصـيِبَنا َخْرقًـا 
يًعـــا َوِإْن َأَخـــُذوا َعَلـــى  رُُكـــوُهْم َوَمـــا أََراُدوا َهَلُكـــوا مجَِ وَملَْ نـُـــْؤِذ َمـــْن فـَْوقـََنـــا فَـــِإْن يـَتـْ

يًعـــاأَيْـــِديِهْم َجنَـــْوا َوَجنَـــ إن النـــاس إذا رأوا الظـــامل ومل « : ويف روايـــة بلفـــظ ،  )٢(» ْوا مجَِ
  .)٣(»يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب من عنده

وعن زينب بنت جحش رضي اهللا عنها أا سـألت رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه     
ا كثـــر نعـــم إذ« : يـــا رســـول اهللا، ألـــك وفينـــا الصـــاحلون؟ قـــال: وســـلم فقالـــت لـــه

 .)٤(» اخلبث

إن « : قــال رســول الّلــه صــلى الّلــه عليــه وســلم: عــن عبــد الّلــه بــن مســعود، قــال و    
يــا : أول مـا دخــل الــنقص علـى بــين إســرائيل كـان الرجــل يلقــى الرجـل فيقــول

هــذا اتــق اللّــه ودع مــا تصــنع، فِإنــه ال حيــل لــك، مث يلقــاه مــن الغــد فــال مينعــه 
يـــده فلمـــا فعلـــوا ذلـــك ضـــرب اللّـــه قلـــوب ذلـــك أن يكـــون أكيلـــه وشـــريبه وقع

لُِعَن الِذيَن َكَفُروْا ِمـن بَـِين ِإْسـَرائِيَل َعلَـى ِلَسـاِن َداُووَد ﴿ : مث قال » بعضهم ببعضٍ 
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 )٢(				 َفاِسـُقونَ ... ﴿: إىل قولـه  )١(				َوِعيَسـى ابْـِن َمـْرَميَ َذلِـَك ِمبَـا َعَصـوا وَكـانُوْا يـَْعتَـُدونَ 

ـــاملعروف ولتنهـــون عـــن « : يـــه وســـلممث قـــال صـــلى اهللا عل، . ـــأمرن ب كـــال واللّـــه لت
املنكــر ولتأخــذن علــى يــدي الظــامل ولتأطرنــه علــى احلــق أطــراً ولتقصــرنه علــى 

 .)٥( » احلق قصراً 

ال يؤمن أحدكم «  :أنس بن مالك عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم قال وعن      
 .)٦(»سه حىت حيب  ألخيه أو قال جلاره ما حيب لنف

يُن النِصــيَحُة قـُْلَنــا « : َعــْن َمتِــيٍم الــدارِي َأن النــِيب َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَم قَــالَ و      الــد
ِة اْلُمْسِلِمنيَ  ِه َوِلِكَتاِبِه َوِلَرُسولِِه َوألَِئم٧(»ِلَمْن َقاَل لِل(. 

 :حكم الدعوة
 ) : ٢٠/٥(موع الفتاوى يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية في مج

والدعوة إىل اهللا واجبة على من اتبع الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهـم أمتـه وقـد     
الـِذيَن يـَتِبُعـوَن الرُسـوَل النـِيب األُمـي الـِذي ���� : قوله تعاىل يف : وصفهم اهللا بذلك 

ــْوَراِة َواإلِ  ــَدُهْم ِيف التـ ــا ِعن ــُه َمْكُتوًب ــاُهْم َعــِن جيَُِدوَن َه ــاْلَمْعُروِف َويـَنـْ ــْأُمُرُهم ِب ــِل َي ي جنِْ
ُهْم ِإْصــــَرُهْم  ِــــَث َوَيَضــــُع َعــــنـْ ــــْيِهُم اْخلََبآئ ــــاِت َوُحيَــــرُم َعَل ــــل َهلـُـــُم الطيَب اْلُمنَكــــِر َوحيُِ

تـبَـُعـــوْا النـــوَر َواَألْغـــَالَل الـــِيت َكانَـــْت َعَلـــْيِهْم َفالـــِذيَن آَمنُـــوْا بِـــِه َوَعـــزُروُه َوَنَصـــُروُه َوا

                                                           

 .٧٨ 4ية�- ا>ائدة�سورة�) ١

 . ٨١ �ية�- اMائدة�سورة�) ٢
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فهذه يف حقه صلى اهللا عليه وسلم ويف )١(				 الِذَي أُنزَِل َمَعُه أُْولَـِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 
َر أُمٍة أُ  ����: حقهم قوله  َهْوَن َعِن ُكْنُتْم َخيـْ ْخرَِجْت لِلناِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ

ُهُم اْلُمْؤِمنُـوَن  ـًرا َهلُـْم ِمـنـْ اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوَلْو آَمَن َأْهـُل اْلِكتَـاِب َلَكـاَن َخيـْ
ــُرُهُم اْلَفاِســُقوَن  ــا ����: وقولــه  ،)٢(				َوَأْكثـَ ــآُء َواْلُمْؤِمُنــوَن َواْلُمْؤِمَن ِت بـَْعُضــُهْم َأْولَِي

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكر    .)٣(				بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

وهـو فـرض كفايـة يسـقط عـن الـبعض  األمـة،وهذا الواجب واجـب علـى جممـوع      
ــــه ْعُروِف  ����: بــــالبعض كقول

َ
ــــامل َــــْأُمُروَن ِب َــــْدُعوَن إىل اخلَــــْريِ َوي ــــنُكْم أمــــة ي ــــَتُكن م َوْل

نَكــرَويَـ 
ُ
َهــْوَن َعــِن امل ْفِلُحــونَ  نـْ

ُ
فجميــع األمــة تقــوم مقامــه يف  ، )٤( ���� َوأُْولَِئــَك ُهــُم امل

 .هـ . أ .فبهذا إمجاعهم حجة وإذا تنازعوا يف شيء ردوه إىل اهللا ورسوله: الدعوة
نود من مساحتكم أن تبينوا لنا حكم الدعوة إىل ): رحمه اهللا(الشيخ ابن باز  لَ ئِ سُ و 

  وأوجه الفضل فيها؟ اهللا عز وجل
فقــد دلــت األدلــة مــن الكتــاب والســنة علــى وجــوب الــدعوة  :أمــا حكمهــا: قــالف    

 ����: واألدلــة يف ذلــك كثــرية منهــا قولــه ســبحانه. إىل اهللا عــز وجــل وأــا مــن الفــرائض
َهـــْوَن َعـــِن  َْعُروِف َويـَنـْ

ـــنُكْم أمـــة يَـــْدُعوَن إىل اخلَـــْريِ َويَـــْأُمُروَن بِـــامل نَكـــرَوْلـــَتُكن م
ُ
 امل

ْفِلُحـــونَ 
ُ
ـــَك ُهـــُم امل ادُْع ِإَىل َســـِبيِل َربـــَك ����: ، ومنهـــا قولـــه جـــل وعـــال )٥( ���� َوأُْولَِئ

                                                           

 .١٥٧ 4ية�- �عراف�سورة�) ١

 .١١٠ 4ية�- آل�عمرانسورة�) ٢

 .    ٧١ 4ية�- التوبة�سورة�) ٣

 .4١٠٤ية��–آل�عمران��سورة) ٤

 .4١٠٤ية��–آل�عمران��سورة) ٥
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 ���� َوَجــاِدْهلُْم بِــالِيت ِهــَي َأْحَســنُ  بِاحلِْْكَمـِة َواْلَمْوِعظَــِة احلََْســَنةِ 
ومنهــا قولــه عــز  ،)١(

: ، ومنهـا قولـه سـبحانه.)٢( ����    ْشـرِِكنيَ اْلمُ  َوادُْع ِإَىل َربَك َوَال َتُكـوَنن ِمـنَ     ����:: وجل
ـــِين  ����: تعـــاىل  وقـــال ـــِن اتـبَـَع َـــْا َوَم ـــى َبِصـــريٍَة أَن ــــِذِه َســـِبيِلي أَْدُعـــو ِإَىل اللـــِه َعَل قُـــْل َه

، فيبـني سـبحانه أن أتبـاع الرسـول صـلى  )٣(				 َوُسْبَحاَن اللِه َوَمآ أَنَـْا ِمـَن اْلُمْشـرِِكنيَ 
وهـم أهـل البصـائر والواجـب كمـا هـو معلـوم هـو . إىل اهللاهللا عليه وسـلم هـم الـدعاة 

َلَقْد َكاَن َلُكـْم   ����: اتباعه والسري على منهاجه عليه الصالة والسالم كما قال تعاىل
ــْوَم اآلِخــَر َوذََكــَر اللــَه   ِيف َرُســوِل اللــِه ُأْســَوٌة َحَســَنٌة ِلَمــْن َكــاَن يـَْرُجــو اللــَه َواْليَـ

    ....)٤(  				 َكِثرياً 
وصرح العلماء أن الدعوة إىل اهللا عز وجل فرض كفاية بالنسبة إىل األقطار الـيت      

فإن كل قطر وكل إقليم حيتاج إىل الدعوة وإىل النشاط فيها، فهـي . يقوم فيها الدعاة
فرض كفاية إذا قـام ـا مـن يكفـي سـقط عـن البـاقني ذلـك الواجـب وصـارت الـدعوة 

 .احلاً جليالً يف حق الباقني سنة مؤكدة وعمًال ص

وإذا مل يقـــم أهـــل اإلقلـــيم أو أهـــل القطـــر املعـــني بالـــدعوة علـــى التمـــام صـــار اإلمث     
عامـاً وصــار الواجــب علــى اجلميــع وعلــى كـل إنســان أن يقــوم بالــدعوة حســب طاقتــه 
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وإمكانه، أما بالنظر إىل عموم البالد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة 
 أرجـــاء املعمـــورة، تبلـــغ رســـاالت اهللا، وتبـــني أمـــر اهللا عـــز وجـــل إىل اهللا جـــل وعـــال يف

بـالطرق املمكنـة، فـإن الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم قـد بعـث الـدعاة وأرسـل الكتــب 
 .)١(إىل الناس، وإىل امللوك والرؤساء ودعاهم إىل اهللا عز وجل

 :شروط يجب أن تتوفر في الداعي إلى اهللا
أن خترج من حظوظ نفسك ومـن إرادة غـري  : تعالىاإلخالص في الدعوة إلى اهللا )١

اهللا، ال تــدعو لتحصــل علــى مــال، وال لتحصــل علــى جــاه، وال شــرف وال صــيت وال 
-ذكـر، هــذه كلهــا معوقـات وأهلهــا منجرفــون معهــا، الـداعي حســبه شــرفاً أن أصــبح 

 واسطة بـني اهللا وعبـاده، ال هـم لـه إال إرضـاء مـواله فقـط، أمـا أن يرائـي -كما قدمنا
 .يف دعوته حىت يصبح يدعو إىل النقيض لنفسه فقد هلك

فال بد من اإلخالص والتجرد، وليس هذا باملستحيل وال بالصعب؛ فـإن اهللا مـا       
كلفنا املستحيل وال كلفنا شاقاً؛ بل التكـاليف كلهـا وإن كانـت مـن الكلفـة واملشـقة، 

 .ينهولكنها ميسورة وسهلة ملن استعان اهللا عز وجل، وطلب أن يع
فالــداعي ينبغـــي أن يكــون مشـــبعاً بــروح احلكمـــة،  :الحكمــة فـــي الــدعوة إلـــي اهللا) ٢

وفـنت األولـني،  سقراطو  بقراطبد من قراءة  ال: واحلكمة قد تكون يف بدنك، ال تقل
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احلكمــــة مودعــــة يف الصــــمت، مــــن الزم الصــــمت أجــــرى اهللا علــــى لســــانه احلكمــــة، 
 . واحلكمة مثرة التقوى

  فال بد من اإلخالص والتجـرد، ولـيس هـذا باملسـتحيل وال بالصـعب؛ فـإن اهللا مـا    
كلفنا املستحيل وال كلفنا شاقاً؛ بل التكـاليف كلهـا وإن كانـت مـن الكلفـة واملشـقة، 

  .ولكنها ميسورة وسهلة ملن استعان اهللا عز وجل، وطلب أن يعينه
  :اليقين والعلم) ٣

وهذه حالة صعبة يعـيش عليهـا املسـلمون، وهـي أـم فاقـدون لليقـني يف اجلملـة،     
رضــــي اهللا عنــــه، فقــــد هجــــس يف نفســــه  عمــــرمبســــألة ونستشــــهد لــــه . واليقــــني عزيــــز

حنـــن أميـــون ال نقـــرأ وال نكتـــب، فكيـــف قبلنـــا : هـــاجس، وخطـــر ببالـــه خـــاطر، وقـــال
ب جرياننـا مـن اليهـود والنصـارى وأهـل الكتـا! اإلسـالم ودخلنـا فيـه مبجـرد أن مسعنـاه؟

أهــل كتــاب يقــرءون ويكتبــون ويعرفـــون ومل يســلموا ومل يــدخلوا يف اإلســالم؟ حقيقـــة، 
هـذا هــاجس ســجية يف الــنفس، كيـف هــم علمــاء ومــا قبلـوا هــذا الــدين، وحنــن أميــون 

ُهْم أُميـــوَن ال ����: قـــال تعـــاىل: أوالً : أي ســـبب هلـــذا؟ ويف القـــرآن اجلـــواب! فقبلنـــا  َوِمـــنـْ
، تـــدخل يف مســـاجدنا يف الـــبالد )١(				 يـَْعَلُمـــوَن اْلِكَتـــاَب ِإال أََمـــاِين َوِإْن ُهـــْم ِإال َيظُنـــونَ 

اإلســـالمية يـــوم اجلمعـــة قبـــل الصـــالة، جتـــد األمـــة تقـــرأ القـــرآن ويف أيـــديها مصـــاحف، 
 فتظن أم علماء، وأم عارفون، وأم بصراء، فقهاء، يقرءون كتاب اهللا، ويف الواقع
ال يعرفون شيئاً، إال جمرد قراءة، كما كان أيضاً جرياننا باملدينة مـن اليهـود، ملـا يـدخل 
عليهم يف بيتهم ودارهم وإذا مصاحف التوراة بني أيديهم يدجلون ويهمهمـون، قـال 
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ُهْم أُميــــوَن ال يـَْعَلُمــــوَن اْلِكَتــــاَب ِإال أََمــــاِين َوِإْن ُهــــْم ِإال  ����: تعــــاىل عــــنهم  َوِمــــنـْ
َلِكـِن الراِسـُخوَن  ����: ، إال قراءة، أحد وجهـي التفسـري، وأوضـح مـن هـذا)١(				 َيظُنونَ 

ـــكَ  ـــزَِل ِإلَْي َـــا أُن ـــوَن ِمب ـــوَن يـُْؤِمُن ُهْم َواْلُمْؤِمُن ـــنـْ ـــِم ِم ، وهـــذا هـــو الفـــرق بـــني )٢(				 ِيف اْلِعْل
صـــاحب القـــدم الراســـخة وبـــني املعلومـــات الومهيـــة الســـطحية، وهـــذه حقيقـــة تأملوهـــا 

َا َخيَْشى اللَه ِمـْن ِعبَـاِدِه اْلُعَلَمـاءُ   ����:دبروها، أما مسعنا اهللا يقولوت ِإمن 				قَالَـْت و  ، )٣(
ِه فـَتَـنَــزَه َعْنـُه قـَـْوٌم فـَبَـلَـَغ َذلِـَك َصَنَع النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسـلَم َشـْيًئا فـَـَرخَص ِفيـَعاِئَشُة 

ــَواٍم يـَتَـنَـزُهــوَن َعــْن  النــِيب َصــلى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَم َفَخطَــَب َفَحِمــَد اللــَه ُمث قَــاَل َمــا بَــاُل أَقْـ
ُهْم لَــُه َخْشــ ــِه َوَأَشــدَألَْعَلُمُهــْم بِالل ــِه ِإينــْيِء َأْصــنَـُعُه فـََوالل فأميــا عــامل ! انتبهــوا ، )٤(َيةً الش

علمــه ســطحي مــا متكــن مــن نفســه وال اســتطاع أن حيــول أو يغــري غرائــزه، فهــذا العلــم 
  ����:: صاحبه ذلك أمي، فالعلم احلق هو الذي يغري نظريـات اإلنسـان وجمـرى سـلوكه

َا َخيَْشى اللَه ِمـْن ِعبَـاِدِه اْلُعَلَمـاءُ  ِإمن 				ة، فمـىت وجـدت العلـم اخلشـي: حـىت قـالوا ، )٥(
اخلشية فالعلم حاضر، وهو كذلك واهللا العظيم، لو وجدت األمي ترتعـد فرائصـه مـن 
خشــية اهللا؛ خيشــى أن ينظــر نظــرة ال ترضــي اهللا، أو يعمــل شــيئاً يســخط اهللا، فــاعلم 
أنـــه هـــو العـــامل، عـــرف أيقـــن بوجـــود اهللا ومجالـــه وكمالـــه، ومـــا لديـــه ومـــا عنـــده، وتـــرى 

رر مـا يقـرر ويتصـرف يف معـارف العلـوم وميحـو ويكتـب، وهـو الرجل يتلو ما يتلـو ويقـ
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ال يســتطيع أن يضــبط نفســه ســاعة، وتــراه كاهلمــل يف املعاصــي واملوبقــات، فهــل هــذا 
 . عامل؟ ما علم، علمه سطحي، ما هو بيقيين

الفلســـــطيين ألقاهـــــا يف اجلامعـــــة  أمـــــني احلســـــنيوقـــــد حضـــــرت حماضـــــرة للشـــــيخ      
اإلســـالمية أيـــام فتحهـــا وبـــدايتها، وهـــي كلمـــة جـــديرة بـــأن يســـمعها األبنـــاء ويعوهـــا، 

أن هـــذا التنظـــيم التعليمـــي وبـــرامج التعلـــيم ليســـت بـــرامج إســـالمية نبعـــت مـــن : وهـــي
ســتوردة مــن الغــرب، ايتهــا كبــدايتها؛ فقهــاء اإلســالم ورجــال العلــم فيــه، بــل هــي م

بدايتها إزالة األمية حىت يتفامهوا مع أناس غري أميني؛ ألن الغرب ال يعطوم حقهم، 
نرقــــى باملســــتعمرات أو بالشــــعوب املتخلفــــة الفقــــرية الــــيت حتــــت أيــــدينا إىل : ويقولــــون

ا النـاس مستوى يتجاوزون به حد احليوانية، حىت إذا خاطبناهم يفهمون عنا، وأوصـلو 
 .إىل مستوى الذبذبة واحلرية

فأوجدونا كمـا يعلمنـا اهللا؛ علمـاء غـري علمـاء، عـارفني غـري عـارفني، أميـني ولسـنا     
بـــأميني، وهلـــذا أســـوأ حـــال يعيشـــها املســـلمون هـــي هـــذه، ملـــن يعمـــل أو يتقـــي؟ هـــذا 

أيــام كـــان يطلـــب العلـــم هللا، . ختطــيط ليصـــبح العبـــد يف مســتوى الذبذبـــة، وينتهـــى بـــه
عكف عليه طالبه، جيلسون عليه السـنني ال يضـطر لإلجابـة، إذ هـم فقـط يتعلمـون وي

ليعرفــوا اهللا ويــذكروه، ليســتقيموا علــى املــنهج الــذي يعبدونــه بــه، فلمــا أصــبح التعلــيم 
علوماً سطحية يف  -يقيناً -شهادات تصل بالطالب إىل وظيفة، من هنا أصبح العلم 

ىل وجـــدام، وإن رأيـــت أناســـاً صـــاحلني آذان املســـلمني، مـــا تعمقـــت وال توصـــلت إ
فاعلم أم ما أخذوا هذا من العلم، أخذوه من ااورة أو الرتبية أو االسـة آلبـائهم 
: أو مشاخيهم، أما العلم الذي تلقـوه فمـا ينـتج خشـية وال يولـد التقـوى؛ لعلـة معروفـة

ــؤِمِنَني َأيب َحْفــٍص ُعَمــَر بــِن اخلطــاِب َرِضــف
ُ
ْعــُت َرُســوَل : َي اهللاُ َعْنــُه قَــاَل عــن أَِمــِري امل مسَِ
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ـا لُكـل اْمـرِىٍء مـا نـَـَوى،  " :اِهللا صلى اهللا عليه وسـلم يـَُقـولُ  ـاِت وإمنيـا اَألْعَمـاُل بالنـ ِإمن
يا َفَمْن كاَنْت ِهْجَرتُُه إىل اِهللا وَرُسولِِه َفِهْجَرتُُه إىل اِهللا وَرُسولِِه، وَمـْن كانَـْت ِهْجَرتُـُه لِـُدنْ 

، لو جتتمع الـدنيا كلهـا علـى )١( ."ُيِصيُبها أو اْمرأٍة يـَْنِكُحها َفِهْجَرتُُه إىل ما َهاَجَر إليه
ــا لُكــل اْمــرِىٍء مــا : (نقــض هــذه القاعــدة واهللا مــا نقضــوها، ومل خيتلــف األمــر أبــداً  وإمن

ـــَوى فـــإذا كنـــا نطلـــب العلـــم للوظيفـــة فعلـــى العلـــم الســـالم، وعلـــى العمـــل كـــذلك ). نـَ
لسالم؛ ألننا أصبحنا ما نعبد اهللا ذا العلم، وإذا هان هذا يف الـذكران فمـا بالنـا يف ا

اإلنـــاث يـــتعلمن ويتســـابقن ألي غايـــة؟ ليعبـــدن اهللا؛ لتـــتمكن اخلشـــية مـــن ! اإلنـــاث؟
قلــــــب أمــــــة اهللا فتخــــــر صــــــارخة إذا ذكــــــر اهللا؟ اللهــــــم ال، ألي شــــــيء إذن؟ للتيهــــــان 

املتخرجـــات يف العـــامل اإلســـالمي ربانيـــات   والضـــياع، هـــل بلغكـــم أن مـــن املتعلمـــات
؟ ال؛ ألن العلـــم مـــا طلـــب هللا؛ طلـــب إمـــا لوظيفـــة أو لســـمعة أو  عائشـــةو  الزهراءكــــ

 .شهرة، وما مل يكن كذلك ال يكمل تقواه
بعد العلم اليقني، جيب أن تكون علومنا يقينية، ما نـدعو وحنـن : ومن هنا نقول     

شاكون يف اهللا، ما خنوف من عذاب اهللا وحنن غري مطمئنني إىل وجود هذا العذاب، 
نعيم العلوي وحنن غري موقنني بأن هناك نعيماً، ال ندعو إىل اإلصالح ما نرغب يف ال

عــن طريــق كتــاب اهللا وســنة نبيــه وحنــن غــري مــوقنني أن اإلصــالح مــن طريقهمــا، البــد 
أقســم بــاهللا الــذي ال إلــه غــريه، مــا كمــل إنســان وال : مــن مســتوى اليقــني، كمــا نقــول

عمـــال، إال بعـــد أن خيلـــص مـــن ســـعد يف الـــدنيا واآلخـــرة إال علـــى اإلميـــان وصـــاحل األ
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أوضـــار الشـــرك واملعاصـــي، لـــن يســـتطيع أحـــد أن يقنعنـــا أن شـــعباً أو أمـــة ميكنهـــا أن 
تكمــل أو تســعد علــى غــري اإلميــان وصــاحل األعمــال يقينــاً، فلهــذا إذا دعــوت أنــا فإمنــا 

  .أدعو النقيض وهو الشاك، فالذي يدعو وهو شاك ما ينفع، البد من اليقني
وة ال بـد مـن مراعـاة العلـم فيهـا، فـالعلم ضـروري، فلـو أن واحـداً قـام فهذه الـدع     

إن هناك مأدبة فاخرة عظيمة، تعـالوا، فتشـرئب  !معشر املستمعني الكرام: اآلن وقال
مـا أدري، مسعـت ـا، أيـن هـي؟ مـا : أيـن الوليمـة؟ أيـن املأدبـة؟ فيقـول: أعناقنا وخنرج

يكون موقفـه معنـا؟ أضـلنا، فتننـا وحرينـا،  استطاع أن يأخذ بنا إىل هذه املأدبة، كيف
فالبــد ملــن يــدعو إىل وليمــة أن يعــرف دارهــا برقمهــا، بطريقهــا األقــرب إليهــا؛ لتكــون 

  .دعوته دعوة حقيقية نافعة
ومــن أيــن لنــا : أمــا أن يــدعو وهــو جاهــل فإنــه يتعــب النــاس وحيــريهم، وال تقــولن    

: مب نـؤتى العلـم يـا حـرب؟ قـال: رضـي اهللا عنـه ابـن عبـاسالعلـم؟ العلـم ميسـور، سـئل 
 .بلسان سئول وعقل عقول، بلسان سئول كثري السؤال، وعقول كثري العقل والضبط

ا يف حاجــــة ماســــة إىل لســــن: وهلــــذا أقــــول دائمــــاً للمــــؤمنني يف مثــــل هــــذه اــــالس    
مــــدارس ومعاهــــد وكليــــات أبــــداً، تلــــك للصــــناعات، أمــــا بالنســــبة إىل الطريــــق إىل اهللا 
والفوز برضا اهللا فال نفتقر إىل كل هذا أبداً، اعمل بفأسك ومسحاتك طول النهار، 

افعـل كـذا : كيـف أعمـل لـريب؟ فـإذا قـال: وإذا أردت أن تعبد اهللا بشيء اسأل العامل
بينــك وبــني الفعــل الــدنيا كلهــا، وقــد ضــربنا أمثلــة هلــذا، جيــيء الرجــل  فعلــت، ومل حيــل

كــذا : يف طــرف احللقــة، فيقــول) أي العمــل أحــب إىل اهللا يــا رســول اهللا: (ويقــول
  .وكذا، فال يرتك ذلك العمل حىت ميوت
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كــذا، فــال : أي الــذنب أعظــم عنــد اهللا يــا رســول اهللا؟ فيقــول :ويســأل أحــدهم     
  .يقربه حىت ميوت

فعلومنا ومعارفنا املوصلة ألرواحنا، إىل ذلك الكمال ال تفتقر أبدًا إىل هذه     
ما هي حباجة أبداً، : املدارس والكليات، وليس هذا تثبيطاً لعزائم الناس، ولكن نقول

أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أكثرهم أميون، مل يعرفوا القلم ومل يكتبوا به، 
، مصابيح الدجى، أناروا احلياة؛ ألن هذا العلم ما يفتقر لكنهم أصدق هداة األنام

إال إىل اإلخالص والصدق والتطبيق، ليست العلوم معارف فقط ترتاكم، وأصحاا 
الدعوة تفتقر إىل  والعياذ باهللا تعاىل مقطوعو الصلة عن اهللا، ال يربطهم باهللا رابط

رفة حىت ال خيوف الناس العلم، من دعا إىل شيء يكون قد علمه وعرفه، هذه املع
  .جيب أن تدرسوا وترتقوا وتتنقلوا من مدرسة إىل أخرى: ويقول
اقرأ علي القرآن، ! أي عبد اهللا: أبداً، اسألوا، تعلموا، تأيت بالرجل وتقول له    

أمسعين كالم اهللا، فيقرأ آيات فتنطبع يف نفسك، وتشع أنواره يف قلبك، وإذا بك 
َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني   �:مع فقط، أما قوله تعاىلمزدهر النفس، جمرد أن يس

، مسع وفهم وعرف، إن شاء اهلداية )١(				 اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىت َيْسَمَع َكالَم اللهِ 
  .اهتدى، وإن رضي بالضالل بقي على ضالله، فهو السماع فقط

ملعارف فهي متوفرة واألعمال فالذي يعوزنا أو ينقصنا هو الصدق، أما العلوم وا    
اعلم مث ادع، كيف تعلم؟ اسأل، ! العلم يا من يدعو إىل اهللا: قلت، فمن هنا أقول

: تعلم، جالس الصلحاء والعلماء وتعلم، عرفنا أميني ما قرءوا وال كتبوا، يقول لك

                                                           

 .٦ ة4ي�- التوبة�سورة�) ١



 
 
 

  ٤٩٦ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ف وال اآلية الفالنية يف السورة الفالنية، واهللا العظيم، ومل حيمل القلم، ومل يعرف األل
  .الباء

واحذر من اجلهل؛ فإن اجلاهل بالشيء ال يستطيع أن يهدي به وهو جاهل به، وال 
ينفع أبداً، فالبد من العلم، وطلب العلم فريضة، ليس على اختياري، كل مؤمن 
جيب أن يعرف الطريق إىل اهللا، يعرف حماب اهللا ومكارهه، يعرف اهللا أوًال بأمسائه 

 ).١(وصفاته، فإذا عرف دعا 

أجر الدعوة على اهللا :  

 َوَما َأْسـأَُلُكْم َعَلْيـِه ِمـْن َأْجـٍر ِإْن َأْجـرَِي ِإال َعلَـى َرب اْلَعـاَلِمنيَ  ����: قال تعاىل      

قاهلا نوح وقاهلا هود وقاهلا صاحل وقالتها األنبياء، وقاهلا خامتهم حممـد صـلى اهللا ، )٢(				
 .)٣(				ْيِه َأْجًرا ِإال اْلَمَودَة ِيف اْلُقْرَىب ُقْل ال َأْسأَُلُكْم َعلَ  ����:عليه وسلم

التوفيق في الدعوة علي اهللا : 
 َوِإَىل َمــْدَيَن َأَخــاُهمْ  ����: قــال تعــاىل يظهــر ذلــك يف كــالم  خطيــب األنبيــاء شــعيب مــع قومــه ،      

ـــرُهُ  ـــْن ِإلَــــٍه َغيـْ ـــْوِم اْعُبـــُدوْا الّلـــَه َمـــا َلُكـــم م َال تَنُقُصـــوْا اْلِمْكَيـــاَل وَ  ُشـــَعْيًبا قَـــاَل يَـــا قـَ
يٍط  َواْلِميَزاَن ِإينَ َأَراُكم ِخبَْريٍ  َِأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم حم ََأْوفُـوْا  َويَـا قـَـْومِ  *َوِإين

ــْوْا ِيف اَألْرِض  اْلِمْكَيــاَل َواْلِميــَزاَن بِاْلِقْســِط َوَال تـَْبَخُســواْ  النــاَس َأْشــَياءُهْم َوَال تـَْعثـَ
ٌر لُكْم ِإن ُكنُتم مْؤِمِنَني َوَما أَنَْا َعَلْيُكم* ْفِسِديَن مُ  قَـاُلوْا  *ِحبَِفـيٍظ  بَِقيُة الّلِه َخيـْ
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ـُرَك َمـا يـَْعبُـُد آبَاُؤنَـا َأْو َأن نـْفَعـَل ِيف أَْمَوالِنَـا َمـا  يَا ُشَعْيُب َأَصـالَُتَك تَـْأُمُرَك َأن نـتـْ
ـُتْم ِإن *يُم الرِشـيُد ِإنَك َألَنَت اْحلَلِ  َنَشاء ُكنـُت َعلَـَى بـَيـنَـٍة مـن  قَـاَل يَـا قـَـْوِم َأَرأَيـْ

ُأَخـالَِفُكْم ِإَىل َمـا أَنـَْهـاُكْم َعْنـُه ِإْن أُرِيـُد  ريب َوَرَزَقِين ِمْنُه رِْزًقا َحَسًنا َوَمـا أُرِيـُد َأنْ 
 )١(				بِالّلِه َعَلْيِه تـَوَكْلُت َوِإلَْيِه أُنِيُب َوَما تـَْوِفيِقي ِإال َما اْسَتَطْعُت  ِإال اِإلْصَالحَ 

 :عقوبة ترك الدعوة

 َعْن ُحَذيـَْفةَ      


  ِيبالن بِاْلَمْعُروِف :" َقالَ  ���� َأن ِذي نـَْفِسي بَِيِدِه لََتْأُمُرنَوال

َعَث َعَليْ  َهُون َعِن اْلُمْنَكِر أَْو لَُيوِشَكن اللُه َأْن يـَبـْ ُكْم َعَذابًا ِمْن ِعْنِدِه ُمث َولَتَـنـْ
  . التـْرِمِذي َرَواُه   " لََتْدُعنُه َوَال ُيْسَتَجاُب َلُكمْ 


 لنـْعَماِن ْبِن َبِشريٍ اَوَعِن     


َمَثُل اْلُمَداِهِن ِيف :"���� قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَل  
ُحُدوِد اللِه َواْلَواِقِع ِفيَها َمَثُل قـَْوٍم اْستَـَهموا َسِفيَنًة، َفَصاَر بـَْعُضُهْم ِيف َأْسَفِلَها 

ِلَها َميُر بِاْلَماِء َعَلى الِذيَن ، َوَصاَر بـَْعُضُهْم ِيف أَْعَالَها، َفَكاَن الِذي ِيف َأْسفَ 
ِفيَنِة ، َفأَتـَْوُه  ُقُر َأْسَفَل الس ِيف َأْعَالَها فـََتَأذْوا بِِه، َفَأَخَذ فَْأًسا، َفَجَعَل يـَنـْ

فَِإْن َأَخُذوا َعَلى . تََأذيـُْتْم بِِه َوَال بُد ِيل ِمَن اْلَماِء  : َما َلَك ؟ قَالَ : فـََقالُوا
َرَواُه  . " ِه َأْجنَْوُه َوَجنْوا أَنـُْفَسُهْم، َوِإْن تـَرَُكوُه أَْهَلُكوُه َوَأْهَلُكوا أَنـُْفَسُهمْ َيَديْ 

 اْلُبَخاِري . 

 َأِيب َبْكٍر الصديقِ َوَعْن     


(  : ِإنُكْم تـَْقَرُءوَن َهِذِه اْآليَةَ !  يَا أَيـَها الناسُ : قَاَل  

َفِإني )  َضل ِإَذا اْهَتَديـُْتمْ يَاأَيـَها الِذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم أَنـُْفَسُكْم َال َيُضرُكْم َمْن 
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ِإن الناَس ِإَذا َرأَْوا ُمْنَكرًا فـََلْم يـَُغيـُروُه يُوِشُك َأْن  :" َيُقولُ  ���� َسِمْعُت َرُسوَل اللهِ 
َحهُ َوالتْرِمِذي ، اْبُن َماَجْه َرَواُه  . " يـَُعمُهُم اللُه ِبِعَقابِهِ  َوِفي ِرَواَيِة أَِبي َداُودَ .  َوَصح 

 " َقابٍ ِإَذا َرأَُوا الظاِملَ فـََلْم يَْأُخُذوا َعَلى َيَدْيِه أَْوَشَك َأْن يـَُعمُهُم اللُه ِبعِ  " :

َما ِمْن قـَْوٍم يـُْعَمُل ِفيِهْم بِاْلَمَعاِصي ، ُمث يـَْقِدُروَن َعَلى أَْن  " : َوِيف ُأْخَرى َلهُ  .
 : َوِفي ُأْخَرى َلهُ  . " يـَُغيـُروا ، ُمث َال يـَُغيـُروَن ِإال يُوِشُك َأْن يـَُعمُهُم اللُه ِبِعَقابٍ 

  . "ْم بِاْلَمَعاِصي َأْكثـََر ِممَْن يـَْعَمُلُه َما ِمْن قـَْوٍم يـُْعَمُل ِفيهِ  "

 َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اللهِ     


َما ِمْن َرُجٍل  :" يـَُقولُ  ���� مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : قَاَل  

َيُكوُن ِيف قـَْوٍم يـَْعَمُل ِفيِهْم بِاْلَمَعاِصي ، يـَْقِدُروَن َعَلى َأْن يـَُغيـُروا َعَلْيِهْم َوَال 
  .َواْبُن َماَجهْ َرَواُه َأُبو َداُوَد ،  . " ِإال َأَصابـَُهُم اللُه ِمْنُه ِبِعَقاٍب قـَْبَل َأْن َميُوتُوا،  َغيـُرونَ يُـ 

َع َجدي َحد  : َوَعْن َعِدي ْبِن َعِدي اْلِكْنِدي قَاَل       يـَُقوُل  
ثـََنا َمْوًىل لََنا أَنُه مسَِ
ِإن اللَه تـََعاَىل َال يـَُعذُب اْلَعامَة بَِعَمِل اْخلَاصِة  :"يـَُقولُ  ���� مسَِْعُت َرُسوَل اللهِ : 

 يـُْنِكُروا ، َحىت يـََرُوا اْلُمْنَكَر بـَْنيَ َظْهَرانِيِهْم َوُهْم قَاِدُروَن َعَلى َأْن يـُْنِكُروُه َفَال 
 . َشْرِح السنةِ  َرَواُه ِفي  " َفِإَذا فـََعُلوا َذِلَك َعذَب اللُه اْلَعامَة َواْخلَاصةَ 


 َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعودٍ َوَعْن      


َلما َوقـََعْت بـَُنو :" ���� هِ قَاَل َرُسوُل الل : قَاَل  
ُهْم ُعَلَماُؤُهْم فـََلْم يـَْنتَـُهوا، َفَجاَلُسوُهْم ِيف َجمَاِلِسِهْم  ِإْسرَائِيَل ِيف اْلَمَعاِصي نـََهتـْ
، َوآَكُلوُهْم َوَشاَربُوُهْم ، َفَضَرَب اللُه قـُُلوَب بـَْعِضِهْم بِبَـْعٍض، فـََلَعنَـُهْم َعَلى 

َفَجَلَس : قَاَل . ْبِن َمْرَميَ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن  ِلَساِن َداُوَد َوِعيَسى
َال َوالِذي نـَْفِسي بَِيِدِه َحىت تَْأِطُروُهْم أَْطرًا : " وََكاَن ُمتِكًئا فـََقالَ   ����اللهِ  َرُسولُ 
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َكال َواللِه لََتْأُمُرن بِاْلَمْعُروِف " :، َوأَبُو َداُوَد َوِيف رَِوايَِتِه قَالَ التـْرِمِذي َرَواُه  "
 ُه َعَلى احلَْقاملِِ ، َولََتْأِطرُنَعَلى َيَدِي الظ َعِن اْلُمْنَكِر، َولََتْأُخُذن َهُون َولَتَـنـْ

ى احلَْق َقْصًرا، أَْو لََيْضرَِبن اللُه ِبُقُلوِب بـَْعِضُكْم َعَلى َأْطرًا، َولَتَـْقُصرُنُه َعلَ 
 .بـَْعٍض، ُمث لَيَـْلَعنَـنُكْم َكَما َلَعنَـُهمْ 

 :ما حدث لبني إسرائيل بسبب ترك الدعوة
وَن ِيف َواْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَِة الِيت َكاَنْت َحاِضرََة اْلَبْحِر ِإْذ يـَْعدُ  : ���� قال تعاىل    

السْبِت ِإْذ تَْأتِيِهْم ِحيَتانـُُهْم يـَْوَم َسْبِتِهْم ُشرًعا َويـَْوَم َال َيْسِبُتوَن َال تَْأتِيِهْم 
ُلوُهْم ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن  ُهْم ِملَ تَِعظُوَن قـَْوًما *َكَذِلَك نـَبـْ َوِإْذ قَاَلْت أُمٌة ِمنـْ

بـُهُ  ُه ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمَعذُهْم اللُكْم َوَلَعلْم َعَذابًا َشِديًدا قَالُوا َمْعِذرًَة ِإَىل َرب
َهْوَن َعِن السوِء َوَأَخْذنَا *يـَتـُقوَن  َنا الِذيَن يـَنـْ فـََلما َنُسوا َما ذُكُروا بِِه َأْجنَيـْ

ا َعْن َما نـُُهوا فـََلما َعتَـوْ *الِذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن 
 .)١(	َعْنُه قـُْلَنا َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ 

هـــو أول أيـــام األســـبوع، تعظمـــه اليهـــود، زاعمـــة أن اهللا اســـرتاح فيـــه بعـــد والســـبت       
ـــــَماَواِت ﴿ :خلقـــــه الســـــموات واألرض، فكـــــذم اهللا بقولـــــه َوَلَقـــــْد َخَلْقَنـــــا الس

نَـُهَمــا ِيف  ــَنا ِمــْن لُُغــوبٍ َواْألَْرَض َوَمــا بـَيـْ ــاٍم َوَمــا َمسِة أَيأي تعــب،  )٢( ﴾ ِســت
وألــزمهم اهللا عقوبــة هلــم، كمــا وردت آثــار كثــرية نقتصــر منهــا علــى بعــض مــا نقلــه ابــن 
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جريــر، قــال حــدثنا ابــن محيــد، قــال حــدثنا ســلمة بــن الفضــل، قــال حــدثنا حممــد بــن 
إن اهللا إمنـا افـرتض : "إسحاق عن داود بن احلصـني عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس، قـال

علــى بـــين إســـرائيل اليــوم الـــذي افـــرتض علـــيكم يف عهــدكم يـــوم اجلمعـــة، فخـــالفوا إىل 
السبت، فعظموه وتركوا ما أمروا به، فلما أبـوا إال لـزوم السـبت ابـتالهم اهللا بـه، فحـرم 

فحـرم  ،مـدين: عليهم ما أحل هلم يف غريه، وكانوا يف قرية بني إيلة والطور، يقـال هلـا 
 .)١( هاصيدها وأكل: عليهم يف السبت احليتان اهللا

وكـــانوا إذا كـــان يـــوم الســـبت أقبلـــت علـــيهم شـــرعاً إىل ســـاحل حبـــرهم، حـــىت إذا      
ذهــب الســبت ذهبــت، فلــم يــروا حوتــاً صــغرياً وال كبــرياً، فكــانوا كــذلك حــىت إذا طــال 

تــاً عهــد رجــل مــنهم فأخــذ حو  -يعــين اشــتدت شــهوم  -األمــد وقرمــوا إىل احليتــان 
سراً يوم السبت، فحزمه خبيط، مث أرسله يف املـاء، وأوتـد لـه وتـداً يف السـاحل، فأوثقـه 

جــاء فأخــذه، أي أنــه مل يأخــذه يف الســبت، مث انطلــق بــه  دمث تركــه حــىت إذا كــان الغــ
فأكلــه، حــىت إذا كــان يــوم الســبت اآلخــر عــاد ملثــل ذلــك، ووجــد النــاس ريــح احليتــان 

 ففعلوا كمـا فعـل، وأكلـوا سـراً زمانـاً طـويًال، مل يعجـل وعثروا على صنيع ذلك الرجل،

 .اهللا عليهم بعقوبة حىت صادوها عالنية وباعوها باألسواق
يعـــين أهـــل التمييـــز والفهـــم يبقـــون علـــى  -وقالـــت طائفـــة مـــنهم مـــن أهـــل البقيـــة     

 َوْحيَكـم، اتقـوا اهللا، وـوهم عمـا كـانوا يصـنعون،، ك بدينـهأنفسهم بطاعة اهللا والتمس
ــٌة ﴿ مل نأكــل احليتــان ومل ننــه القــوم عمــا صــنعوا: وقالــت طائفــة أخــرى َوِإْذ قَاَلــْت أُم

بـُُهْم َعَذابًا َشِديًدا قَاُلوا َمْعِذَرًة  ُه ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمَعذُهْم ِملَ َتِعظُوَن قـَْوًما الل ِمنـْ
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  .)١(﴾َوَلَعلُهْم يـَتـُقونَ ﴿ ولسخطنا أعماهلم ﴾ِإَىل َربُكمْ 

ــــاس     ــــن عب ــــال اب ــــديتهم : "ق ــــك أصــــبحت تلــــك البقيــــة يف أن فبينمــــا هــــم علــــى ذل
إن للناس لشأناً فـانظروا  :ومساجدهم وفقدوا الناس فال يروم، فقال بعضهم لبعض

هـو؟ فـذهبوا ينظــرون يف دورهـم، فوجـدوها مغلقـة علــيهم قـد دخلـوا لـيًال، فغلقوهــا  مـا
صــبحوا فيهــا قــردة، وإــم ليعرفــون علــى أنفســهم كمــا يغلــق النــاس علــى أنفســهم، فأ

 .)٢(الرجل بعينه وإنه لقرد، واملرأة بعينها وإا لقردة، والصيب بعينه وإنه لقرد

فلـوال مـا ذكـر اهللا أنـه أجنـى الـذين ينهـون عـن السـوء لقلنـا : قـال ابـن عبـاس: قال     
 :عليه وسلموهي القرية اليت قال اهللا حملمد صلى اهللا : ، قالوا.)٣(أهلك اجلميع منهم

وقـال . األعـراف مـن سـورة.)٤(	َواْسَأْهلُْم َعِن اْلَقْريَِة الـِيت َكانَـْت َحاِضـَرَة اْلَبْحـرِ ﴿
ـْبِت ﴿ :قتادة يف قوله تعاىل ِذيَن اْعَتَدْوا ِمـْنُكْم ِيف السَوَلَقْد َعِلْمُتُم ال	قـال .)٥( :

بالء من اهللا ليظهـر  حرمت عليهم احليتان يوم السبت فكانت تشرع إليهم فيه فقط"
صنف أمسك وانتهى عن : علمه فيمن يطيعه ممن يعصيه، فصار القوم ثالثة أصناف

فلمــا . املعصــية، وصــنف أمســك عــن حرمــة اهللا، وصــنف انتهكهــا ومــرد علــى املعصــية
فصاروا قردة ، ﴾ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ ﴿ :أبوا إال االعتداء إىل ما وا عنه قال اهللا هلم

  .)٦("ناب بعد أن كانوا رجاًال ونساءً هلا أذ
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إن أهل القرية افرتقت ثالث فرق، وهـو الظـاهر مـن الضـمائر : وقال جمهور المفسرين
عصــــــت : الفرقــــــة األوىل هــــــي الفرقــــــة العاصــــــية أصــــــحاب اخلطيئــــــة، أي: يف اآليــــــات

 والفرقـة الثانيـة هـي الفرقـة املعتزلـة، أي اعتزلـت. وصادت، وكـانوا حنـوا مـن سـبعني ألفـا
 ﴾ِملَ َتِعظُـوَن قـَْوًمـا  ﴿ :فلم تنـه ومل تعـص، وإن هـذه الطائفـة هـي الـيت قالـت للناهيـة

بـُُهمْ  ﴿ - تريـد العاصـية - ـُه ُمْهِلُكُهـْم أَْو ُمَعـذعلـى غلبـة الظـن ملـا عهـد مـن  ﴾ الل
مــــن إهــــالك العصــــاة أو تعــــذيبهم مــــن دون : فعــــل اهللا تعــــاىل حينئــــذ بــــاألمم العاصــــية

َمْعـــِذَرًة ِإَىل َربُكـــْم َوَلَعلُهـــْم  ﴿ :فقالـــت الفرقـــة الثالثــة الناهيـــة .استئصــال بـــاهلالك
وكل قد كانوا . إن كان هالك فلعلنا ننجو، وإما أن ينتهوا فيكون لنا أجراً ، ﴾يـَتـُقوَن 
فلمـا وقـع . ولعلكم تتقـون، بالكـاف: ولو كانوا فرقتني لقالت الناهية للعاصية. ينهون

ِملَ َتِعظُـوَن قـَْوًمـا اللـُه ُمْهِلُكُهـْم  ﴿ :الطائفتان اللتان قالواعليهم غضب اهللا، جنت 
وأهلــك اهللا أهــل معصــيته الــذين أخــذوا ، ﴾ َمْعــِذَرًة ِإَىل َربُكــمْ  ﴿ :والــذين قــالوا، ﴾

 .احليتان، فجعلهم قردة وخنازير
واهللا ما  !كمواهللا لنأتينكم الليلة يف مدينت! فقد فعلتم يا أعداء اهللا: وقال الناهون    

 .نراكم تصبحون حىت يصبحكم اهللا خبسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب
للمسلمني باب وللمعتـدين : فقسموا القرية جبدار!! واهللا ال نساكنكم يف قرية واحدة

  .فلما كان الليل طرقهم اهللا بعذاب. باب
ن هلــم شــأناً لعــل إ: فأصــبح النــاهون ذات يــوم ومل خيــرج مــن املعتــدين أحــد، فقــالوا   

ـــتهم الرجـــل : فوضـــعوا ســـلماً، وأعلـــوا ســـور املدينـــة رجـــًال، فـــإذا هـــم قـــردة! اخلمـــر غلب
أي عبــاد اهللا، قــردة واهللا تتصــايح كــالكالب : فالتفــت إلــيهم فقــال!! وأزواجــه وأوالده
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ففتحـــوا فـــدخلوا علـــيهم، فعرفـــت القـــرود أنســـاا مـــن اإلنـــس، ومل : قـــال! وهلـــا أذنـــاب
فجعلوا ينظرون إىل الرجل فيتومسـون فيـه، فيقولـون. ا من القرودتعرف اإلنس أنسا: 

فجعلــت . بيــده إىل صــدره أن نعــم، مبــا كســبت يــداي فيــومئأي فــالن، أنــت فــالن؟ 
! أمل نــنهكم عــن كــذا؟: القــرود يأتيهــا نســيبها مــن اإلنــس فتشــم ثيابــه وتبكــي، فيقــول

فمــا جنــا إال . س مث هلكــوافمكثــوا ثالثــة أيــام ينظــر إلــيهم النــا!! نعــم: فتقــول برأســها
وقيــل إن شـــباب القــوم صـــاروا قــردًة، وأن الشـــيوخ مـــنهم . الــذين ـــوا وهلــك ســـائرهم

 .صاروا خنازير
واعلم أن ظاهر النظم القرآين هو أنـه مل يـنج مـن العـذاب إال الفرقـة الناهيـة الـيت      

ــ﴿  :مل تعــص، لقولــه تعــاىل َهــْوَن َعــْن الس َنــا الــِذيَن يـَنـْ يعــذب ﴾، وأنــه لــم  وءِ َأْجنَيـْ

ــا َعتَـــْوا َعــْن َمــا نـُُهــوا َعْنــُه قـُْلَنــا ﴿  :باملســخ إال الطائفــة العاصــية لقولــه تعــاىل فـََلم
  .﴾ َهلُْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ 

فإن كانت الطوائف منهم ثالثاً كما تقدم، فالطائفـة الـيت مل تنـه ومل تعـص حيتمـل     
ية، ألـــا قـــد ظلمـــت نفســـها بالســـكوت عـــن النهـــي أـــا ممســـوخة مـــع الطائفـــة العاصـــ

 . وعتت عما اها اهللا عنه من ترك النهي عن املنكر
وإن كانـــت ظاملـــة لنفســـها عاتيـــة عـــن أمـــر رـــا  -وحيتمـــل أـــا مل متســـخ، ألـــا      

مل تظلـــم نفســـها ـــذه املعصـــية اخلاصـــة، وهـــي صـــيد احلـــوت يف يـــوم  -ويـــه، لكنهـــا 
 .ه هلا عن الصيدالسبت، وال عتت عن ي

وأما إذا كانت الطائفة الثالثة ناهية كالطائفة الثانية، وإمنا جعلت طائفة مسـتقلة      
لكوــا قــد جــرت املقاولــة بينهــا وبــني الطائفــة األخــرى مــن النــاهني املعتــزلني، فهمــا يف 
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  .احلقيقة طائفة واحدة الجتماعهما يف النهي واالعتزال والنجاة من املسخ
ا جند أن اآليات قـد نصـت علـى جنـاة النـاهني وهـالك الظـاملني، وسـكتت وهكذ     

فهم ال يستحقون مدحا فيمدحوا، وال !! عن الساكتني، ألن اجلزاء من جنس العمل
 .ارتكبوا عظيما فيذموا

ـا َنُسـوا  :���� ومما يـدل علـى أنـه إمنـا هلكـت الفرقـة العاديـة ال غـري، قولـه تعـاىل     فـََلم
ـــ ـــُروا ِب ـــا ذُك ـــوِء َوَأَخـــْذنَا الـــِذيَن ظََلُمـــوا َم َهـــْوَن َعـــِن الس ـــا الـــِذيَن يـَنـْ َن ِه َأْجنَيـْ

فـََلما َعتَـْوا َعْن َمـا نـُُهـوا َعْنـُه قـُْلنَـا َهلُـْم  *ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقوَن 
 .)١(	ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئنيَ 

ِذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِيف السْبِت فـَُقْلَنا َهلُْم  َوَلَقْد َعِلْمُتُم ال  : ���� قال تعاىلو      
َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلَما بـَْنيَ َيَديـَْها َوَما َخْلَفَها * ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَني 

 .)٢(	َوَمْوِعَظًة لِْلُمتِقنيَ 
ء كلمة اهللا بذل اجلهد إلعال: )٣( )البهاولبوري (  ويقول الشيخ محمد أحمد األنصاري     

 :له ثالث مراحل
، مث حياة البساطة.. مث التضحية.. جهد الدعوة: أول ما خرج من حياة األمة     

فصار اجلهد ، أخرجوها من حياة األمة فاجتهد األعداء على هذه الصفات حىت

                                                           

 . ١٦٥��،١٦٦تان��4ي�– �عرافسورة�) ١

 .٦٥��،٦٦تان�4ي�– البقرةسورة�) ٢

وأســـتاذ�بالجامعـــة�xســـaمية�بمدينـــة�) ينـــة���ـــاولبور مـــن�مد(مـــن�علمـــاء�الـــدعوة�والتبليـــغ�بباكســـتان��) ٣

 .��اولبور�
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والتضحية للدنيا وصار اإلنسان يسعى للرفاهية وصار اتمع يستنكر احملرمات  
 .وال يستنكر ترك الدعوة إىل اهللا وخروجها من حياة األمةكالربا واخلمر 

واهللا عز وجل خلقنا لعبادته، وتكميل اإلميان، واألعمال، واألخالق،      
 .والسنن، والواجبات، ومل خيلقنا لتكميل األموال والشهوات واألشياء

ر احلاجة، والدنيا دار احلاجات، واجلنة دار الشهوات، فنأخذ من الدنيا بقد     
ونقوم بأداء أوامر اهللا حسب الطاقة، واهللا سبحانه يكمل شهواتنا يوم القيامة يف 

 .اجلنة دار كمال النعيم
وقد ُسئل يوما عن الدعوة  ):أمري الدعوة بباكستان ( ويقول الشيخ عبد الوهاب     

 هل هي فرض؟
حبياـا حتيـا كـل  لـو قلـت أن الـدعوة فـرض فقـد ظلمتهـا، فإـا أم الفـرائض: فقال    

لـــو موجـــودة يوجـــد : فهـــي مثـــل األم.. الفـــرائض ومبوـــا متـــوت كـــل الفـــرائض يف األمـــة
ولكــــن لــــو ماتــــت األم لتغــــري حــــال األوالد مــــن .. األبنــــاء ويكونــــون يف أحســــن حــــال

 .األحسن إيل األسوأ
لألسـف حنـُن اليــوم جنلـس نسـتغفر اهللا مـن الـذنوب واملعاصــي : وتكلـم يومـا فقـال    
ارتكبناها، ونسينا أن نستغفر اهللا من املعصية الكربى وهي تـرك الـدعوة إيل اهللا،  التـي

 .)١( �التـي بسبب تركها ظهرت الكبائر والفواحش يف أمة النيب 
  :عقوبة من لم يطابق قوله فعله


 َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيدٍ      


ْوَم اْلِقَياَمِة ، فـَيُـْلَقى ُجيَاءُ بِالرُجِل يَـ :  ���� قَاَل َرُسوُل اللهِ : قَاَل  
ِيف الناِر فـَتَـْنَدِلُق أَقْـَتابُُه ِيف الناِر فـََيْطَحُن ِفيَهـا َكَطْحـِن احلَِْمـاِر ِبَرَحـاُه ، فـََيْجَتِمـُع َأْهـُل 

                                                           

 . ٤ص�) من�أقوال�الشيخ�عبد�الوهاب(كتاب�فرضية�الدعوة�إVى�هللا�) ١
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َهانَــا َمـا َشــْأُنَك ؟ أَلَـْيَس ُكْنــَت تَْأُمرُنَـا بِــاْلَمْعُروِف وَ ! النـاِر َعَلْيــِه فـَيَـُقولُـوَن َأْي فُــَالُن  تـَنـْ
 " ُكْنُت آُمرُُكْم بِاْلَمْعُروِف َوَال آتِيِه ، َوأَنـَْهاُكْم َعِن اْلُمْنَكِر َوآتِيهِ : َعِن اْلُمْنَكِر ؟ قَالَ 

 . ُمتَفٌق َعَلْيهِ  

 َوَعْن أََنسٍ     


َلَة ُأْسرَِي ِيب رَِجاًال تـُْقـَرُض ِشـَفاهُ  : قَالَ  ���� َأن َرُسوَل اللهِ   ُهْم َرأَْيُت لَيـْ

رَ : ِمبََقارِيَض ِمْن نَاٍر ، قـُْلُت  َهـُؤَالِء ُخطَبَـاُء ِمـْن أُمتِـَك : ئِيُل ؟ قَاَل اَمْن َهُؤَالِء يَا ِجبـْ
َهِقـي ِيف  " َشـرِْح السـنةِ " َرَواُه ِيف  . " يَـْأُمُروَن النـاَس بِـاْلبَـر َويـَْنَسـْوَن أَنـُْفَسـُهمْ  ُشـَعِب " َواْلبَـيـْ

ميَـاِن  أُمتِـَك الـِذيَن يـَُقولُـوَن َمـا َال يـَْفَعلُـوَن ، َويـَْقـَرُءوَن   ُخطَبَـاُء ِمـنْ  " : َوِيف رَِوايَتِـِه قَـالَ " اْإلِ
  . "ِكَتاَب اللِه َوَال يـَْعَمُلوَن 


 َوَعــْن َجــاِبرٍ 


ــاَل   ــاَل َرُســوُل اللــهِ : َق ــهِ  جربائيــلَأْوَحــى اللــُه َعــز َوَجــل ِإَىل   ���� :  َق  َعَلْي
ِإن فِـيِهْم َعْبـَدَك فُـَالٌن ! يَـا َرب : َأِن اْقِلْب َمِديَنَة َكَذا وََكَذا بَِأْهِلَها ، قَـاَل : السَالُم 

َهــا َعَلْيــِه َوَعَلــْيِهْم ، فَــِإن َوْجَهــُه ملَْ : فـََقــاَل : " قَــاَل " . ملَْ يـَْعِصــَك َطْرفَــَة َعــْنيٍ :  اْقِلبـْ
 .)١( .رواه البيهقي يف ُشعب اإلميان".ط يـََتَمعْر ِيف َساَعًة قَ 
 :عالمة الدعوة

جتــد النــاس قــد حتولــت وجهــتهم مــن الــدنيا إيل اآلخــرة، ومــن اخللــق إيل اخلــالق،  )١
 .ومن األشياء إيل األعمال

 .الفهم الصحيح لتصريف النفس واملاليأيت  )٢

                                                           

بــاب��مــر�بــا>عروف��_ كتــاب�4داب�_ مشــكاة�ا>صــابيح�: �حاديــث��ــي�بــاب�صــفة�الــدعوة�مــن�كتــاب�) ١

١٤٢١/ ٣  . 

 

.  
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 :خ اليقني يف سويداء القلب، والقلب له ثالث أقساميرس )٣
                            .حمل اإلميانالقلب وهو _  أ 
                           .الفؤاد وهو حمل اليقني _ ب
 .السويداء وهي حمل رسوخ اليقني _ـ ج

 :ثمرات الدعوة إلى اهللا

 .احلصول على رضا اهللا سبحانه وتعاىل  )١

 .يتحصل على صالح نفسه  )٢
 .يتعلم اخلارج أمور دينه  )٣
 .يتعلق بربه جال وعال  )٤
 .يتحصل علي حمبة اهللا عز وجل وحمبة اخللق له  )٥
 .يتحصل على معية اهللا عز وجل  )٦
 .يقضى اهللا مجيع حوائجه بالدعاء  )٧
 .يأيت يف قلبه الشفقة والرمحة على مجيع اخللق  )٨
 .يشعر مبسئولية الدين  )٩
 . أن الدعوة هي الطريق الوحيد لتكميل الدين يف حياتنا ونشره يف العامليعلم  )١٠
 .على السعادة والطمأنينة والراحة والرفعة يالداعيتحصل  )١١
 .يتحصل علي الربكة )١٢
 .احملبة يف يف قلوب الربرة )١٣
 .اهليبة يف قلوب الفجرة )١٤
 .السعة يف الرزق )١٥
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 .استجابة الدعاء )١٦
 .النجاة عند نزول العذاب )١٧
 .يتحصل علي أجر الدعوة )١٨
 .حيفظ من الفنت )١٩
 .يتحصل صفات األنبياء )٢٠
 .يتحصل علي العزة الدينية )٢١
 .األنبياءحيشر مع  )٢٢
 .حييا احلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة )٢٣
 .يتحصل الفردوس األعلى يف اآلخرة )٢٤
من جيتهد على الناس حىت يربطهم باهللا تعاىل، بإقامتهم علي اإلميان واألعمال  )٢٥

 .الصاحلة، اهللا يرزقه التعلق باهللا ويرزقه اإلميان واألعمال الصاحلة قبل الناس
ن الـــدعوة هـــو الداعيـــة نفســـه، هـــذا الرجـــل الـــذي يف احلقيقـــة املســـتفيد األول مـــ )٢٦

يدعو الناس إىل اهللا هـو املسـتفيد األول، سـواء اسـتجاب النـاس لـه، أو مل يسـتجيبوا، 
 .وسواء مسعوا له حال دعوته هلم، أو مل يسمعوا، فهو مستفيد على كل األحوال

ه إال ومـا عصـى اهللا مـن عصـا، ما أطـاع اهللا مـن أطاعـه إال بقـوة اإلميـان واليقـني )٢٧
 .بضعف اإلميان واليقني

لــــه مــــن األجــــر مثــــل أجــــر مــــن تبعــــه إىل يــــوم القيامــــة كمــــا يف  :الــــداعي إىل اهللا )٢٨
َكـاَن لَـُه ِمـْن ، َمـْن َدَعـا ِإَىل ُهـًدى:"  قَـالَ  �َأن َرُسـوَل اللـِه ، َأِيب ُهَريـْـَرةَ عن  :احلديث

، َوَمـْن َدَعـا ِإَىل َضـَالَلةٍ ، ِمْن ُأُجـورِِهْم َشـْيًئا َال يـَنـُْقُص َذِلكَ ، اْألَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن تَِبَعهُ 
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مثِْ ِمْثُل آثَاِم َمْن تَِبَعهُ   ).١("َال يـَنـُْقُص َذِلَك ِمْن أوزارهم َشْيًئا، َكاَن َعَلْيِه ِمْن اْإلِ
 .الدعوة إىل اهللا تثمر لصاحبها الثبات على اهلدى )٢٩
 .هالدعوة إىل اهللا تثمر الربكة يف عقب الداعي وأهل )٣٠
 الدعوة إىل اهللا يصلح ا حال اتمع احمليط بالداعيـة وقـد تتعـدى بركـة الـدعوة )٣١

َوَجَعلَـِين ُمَبارًَكـا  �:، قال تعاىل على لسان نيب اهللا عيسى عليه السالمإىل أماكن كثرية
 ).٢( 	َوالزَكاِة َما ُدْمُت َحيا أَْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِين بِالصَالةِ 

 .اهللا طريق لدخول الناس يف دين اهللا وصالح اتمعاتالدعوة إىل  )٣٢
 .الدعوة طريق لتقليص املنكرات وقطعها )٣٣
 .الدعوة إىل اهللا سبيل لرد دعوات املضلني ودحضها )٣٤
 .الدعوة إىل اهللا سبيل يف استمرار الدين وثباته يف اتمعات )٣٥
  .الدعوة إىل اهللا سبيل يف عزة اإلسالم ورفع شأنه ونشره )٣٦
مثرات الدعوة إىل اهللا وكفي للدعوة مثرة أا سبيل قيام الدين الذي فهذه بعض  )٣٧

 .ارتضاه للناس رب العاملني
وكـــان ):  رمحـــه اهللا ( يقـــول شـــيخنا أبـــو احلســـن النـــدوي : وعـــن مثـــرات الـــدعوة )٣٨

 : لذلك نفع ملموس  قد جتلى ىف ناحيتني 

                                                           

 .رواه�مسلم) ١

 .4٣١ية��_سورة�مريم�) ٢

.  
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أنفســـهم ،  يفوا أن املتطـــوعني الـــذين قضـــوا قســـطاً صـــاحلاً مـــن أوقـــام تغـــري  : األولـــى
عرفوا مبادئ الدين وأحكامه األوليـة واسـتيقظت فـيهم العاطفـة الدينيـة وهبـت علـيهم 

 . نفحة من نفحات احلياة اإلسالمية 
ميوات فرأينا تغرياً مشاهداً  يفوقد رأينا طالئع هذه احلياة وآيات النهضة الدينية      

ومساجد تبىن وتعمر وجنايات  ىف املعتقد واألعمال واألخالق ، رأينا مدارس تشيد
تقل وتندر ، وفتنًا تضمحل ، وبدعًا متوت ، وتقاليد جاهلية ترتفع ، ودعوات دينية 
وتعليمية تثمر وتزدهر ، ونفوسًا جاحمة تلني وقلوبًا جانية ترق وعيونًا تذرف ، ومهماً 

د سبيل الدين وإجالًال ألهل العلم والدين وخضوعًا للحق مما لو جاه يفتعلوا 
 . اإلنسان الواحد منها باالستقالل الستغرق وقتاً طويالً وجهداً كبرياً 

ورأينا كذلك ىف أوساط املتصلني ذه الدعوة واحلركة واملتطوعني هلا من الناشـئة      
، رأينــا وحشــة عــن  الــدييناجلديــدة والطبقــة املثقفــة واملــوظفني والتجــار آثــار االنقــالب 

  –املتــدينني واملتمــدينني أو املتنــورين  طبقــيت، وتنــافراً بــني الــدين تــزول وتتبــدل بــاألنس 
يرتفـــــع وإجـــــالًال لشـــــعائر اإلســـــالم وتعظيمهـــــا حيـــــل حمـــــل  –كمـــــا يســـــمون أنفســـــهم 

تعلم الدين ومعرفة أحكامه تشتد وتلح إىل غـري  يفاالستهزاء والسخرية منها ، ورغبة 
 . ذلك مما ميتازون به عن أقرام وأترام وزمالئهم 

أن اجلمــــاهري مــــن املســــلمني مل يزالــــوا يبتعــــدون عــــن الــــدين بالتــــدريج حــــىت : انيــــة الث
واٍد وتشــاغل عــنهم العلمــاء وأصــحاب اإلصــالح والتعلــيم  يفواد والــدين  يفأصــبحوا 

وأصبح هـؤالء أمـة وأولئـك أمـة ، ختتلـف األوىل عـن يء كل ش  يفحىت انفصلوا عنهم 
واللغات واللهجات ، وأصبح هؤالء العامـة  العادات واللباس ومظاهر احلياة يفالثانية 

جبهلهـــم فريســـة لكـــل صـــائد وأتبـــاع كـــل نـــاعق تنهشـــهم ســـباع املاديـــة وتغـــري علـــيهم 
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لصـــوص الــــدين ، وأخـــرياً فشــــت فـــيهم دعــــوة الشـــيوعية ووجــــدت أنصـــارها ىف عامــــة 
املســــلمني مرتعــــاً خصــــباً ، ولكنــــا نتوقــــع أن هــــذه الــــدعوة الدينيــــة واحلركــــة الصــــحيحة 

باجلماهري والطبقات املنحطة ىف العلم والدين واملعاش مباشرة وبذل النصح  واالتصال
 . ويكون سداً منيعاً ىف وجه احلركات الالدينية  �هلا يصد هذا التيار إن شاء اهللا 

إال بالـــدعوة الدينيـــة   تكميلـــيأو  إصـــالحيعرفنـــا كـــذلك أنـــه ال يزدهـــر مشـــروع      
علـــى طريـــق النظـــام والسياســـة ىف البدايـــة ،  األوىل عـــن طريـــق التحـــريض والدعايـــة ال

فاحليــاة املدنيــة ىف اإلســالم مبنيــة دائمــاً علــى أســاس احليــاة املكيــة ، وكــل مؤسســة ال 
، إىل متهيـد األرض يفوال تسـبقها جهـود  الـديينتقـوم علـى أسـاس الـدعوة والتحـريض 

بعيـدة عـن مركـز بـالد  يفايار ىف العاجـل أو اآلجـل ، اقتنعنـا ـذه املبـادئ وجربناهـا 
أرض وعرة قد أمهلت منذ زمن طويل فرأينا الغراس يثمـر واجلهـد القليـل  يفاإلسالم ، 

 .)١(  حباصل كبري يأيت

وقـد تكلـم عـن ): في كتابه الممتع  ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ( ويقول أيضا 
فقــد ظلــت : فـتح املســلمني لــبالد العـامل ونشــرهم للهدايــة يف مجيــع أحنـاء األرض فقــال

هذه األمم املفتوحة تعترب العرب املنقذ من اجلاهلية والوثنية، والـداعي إىل دار السـالم 
  .، والقائد إىل اجلنة ، واملعلم للحضارة، واألستاذ يف األدب

هــذه هــي القيــادة العامليــة الــيت هيأــا البعثــة احملمديــة ، وهــي القيــادة الــيت جيــب أن     
حلـرص ، ويعضـوا عليهـا بالنواجـذ ، ويسـعوا إليهـا بكـل مـا حيرص عليهـا العـرب أشـد ا

يف شـــريعة العقـــل  -أوتـــوا مـــن مواهـــب ويتواصـــى ـــا اآلبـــار واألبنـــاء ، وال جيـــوز هلـــم 
أن يتخلــوا عنهـا يف زمــن مـن األزمـان ، ففيهــا عـوض عــن كـل قيــادة  -والـدين والغـرية 

                                                           

  .  بقلم�ا>ؤلف) روائع�أبي�الحسن�الندوي��ي�الدعوة�إVي�هللا�( التبليغ�بgن�يديك�) ١
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ليت تشمل مجيـع أنـواع مع زيادة ، وليس يف غريها عوض عنها وكفاية ، وهي القيادة ا
ـــر مـــن ســـيطرا علـــى  ـــادة والســـيارة ، وهـــي تســـيطر علـــى القلـــوب واألرواح ، أكث القي

 . . األجســــــــــــــــــــــــــام واألشــــــــــــــــــــــــــباح
إن الطريــق إىل هــذه القيــادة ممهــدة ميســورة للعــرب، وهــي الطريــق الــيت جربوهــا يف     

ســبيلها اإلخــالص للــدعوة اإلســالمية واحتضــاا وتنبيهــا والتفــاين يف : عهــدهم األول
   .وتفضيل منهج احلياة اإلسالمي على مجيع مناهج احلياة

ختضــع هلــم األمــم  -مــن غــري قصــد وإرادة لنيــل هــذه القيــادة وتبوئهــا  -وبــذلك     
اإلســـالمية يف أحنـــاء العـــامل ، وتتهالـــك علـــى حـــبهم وإجالهلـــم وتقاليـــدهم ، وبـــذلك 

مغارـا ، امليـادين الـيت وميـادين جديـدة يف مشـارق األرض و  تنفتح هلم أبواب جديدة
استعصت على غزاة الغرب ومستعمريه وثارة عليه ، وتدخل أمم جديـدة يف اإلسـالم 
، أمــم فتيــة يف مواهبهــا وقواهــا وذخائرهــا ، أمــم تســتطيع أن تعــارض أوربــا يف مــدنيتها 
 . وعلومها إذا وجدت إميانا جديدا ، ودينا جديدا ، وروحا جديدا ، ورسالة جديدة

مىت أيها العرب تصرفون قواكم اجلبارة اليت فتحتم ا العامل القدمي يف ميـادين إىل     
الذي جرف بـاألمس باملـدنيات  - ضيقة حمدودة؟ وإىل مىت ينحصر هذا السيل العرم

بعضها بعضا؟  يف خدود هذا الوادي الضيق ، تصطرع أمواجه ويلتهم -واحلكومات 
اختـــاركم اهللا لقيادتـــه واجتبـــاكم هلدايتـــه ، إلـــيكم هـــذا العـــامل اإلنســـاين الفســـيح الـــذي 

وكانت البعثة احملمدية فاحتة هذا العهد اجلديد يف تاريخ أمتكم ويف تاريخ العامل مجيعا 
، ويف مصـــريكم ومصـــري العـــامل مجيعـــا فاحتضـــنوا هـــذه الـــدعوة اإلســـالمية مـــن جديـــد 

تبــاكم ومــا وجاهــدوا يف اهللا حــق جهــاده هــو اج{ وتفــانوا يف ســبيلها وجاهــدوا فيهــا 
جعل عليكم يف الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو مسـاكم املسـلمني مـن قبـل ويف 
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هذا ليكون الرسول شـهيدا علـيكم وتكونـوا شـهداء علـى النـاس فـأقيموا الصـالة وآتـوا 
  .  الزكاة واعتصموا باهللا هو موالكم فنعم املوىل ونعم النصري

 

 :من أفواه الدعاة إلي اهللا

مــن الطعــام ســد اجلــوع ومــن اللبــاس ســرت العــورة ومــن الســكن بيــت  حاجــة الــنفس* 
 .وأما شهوة النفس فليس هلا حدود، يقي احلر والقر

ــُد َوِإيــاَك َنْســَتِعنيُ  ����خروجنــا لتــأيت حقيقــة *   				ِإيــاَك نـَْعُب
يف حياتنــا وحيــاة  )١(

 .الناس مجيعاً 
 .ن وقارونيف حياتنا بأحوال فرعو  ���� ال ميكن أن تأيت أعمال الرسول* 
 .ال يقوم حبق الدين إال من أحاط بالدين من كل جوانبه* 
، الصــحابة رضــي اهللا عــنهم كــان زواجهــم علــى الســنة فكــان زواجهــم ســبب الغــىن* 

 .وأما حنن فألن زواجنا بعيد عن السنة فصار زواجنا سبب للفقر
د يف فــال بــد أن نزيــ، األصــل أن اجلهــد جهــدنا ولكــن إذا رأينــا جهــد أهــل الباطــل* 

 .جهدنا
 .جتهدوا يف بلد واحد ما غطوا حاجة ذلكم البلدالو الدعاة يف العامل * 
 .إذا أعطانا اهللا نعمه ومل نشكر اهللا عليها فقد يسلبها اهللا منا* 
 .جهدنا ليألف الناس جهدنا حىت ومل خيرجوا فنحن نعيش فرتة الغربه *
 .املسئوليةولكن لتحمل  لالنتماءهذا اجلهد ليس  *
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 :  بيننا وبين الصحابة الكرام الذي الفرق 

فالـذين مهـدوا  ..مثل الفرق بني الذين مهـدوا الطريـق للقطـار وبـني ركـاب القطـار    
خذوا سنوات يف احلفر ووضع القضيب الذي سيمشـي عليـه القطـار يعملـون أالطريق 

ال فقــط كــي نقــول  بأعمــارهمالء هــم الصــحابة الكــرام ضــحوا ؤ هــ ..يف احلــر ويف الــربد
وحنــــن مثــــل ركــــاب القطــــار نأخــــذ املســــافة يف ســــاعات مرتــــاحني نأكــــل  ..إلــــه إال اهللا
  .األجر لتشبهنا بالرجال يعطيناومع ذلك اهللا .ونشرب

 :الدعوة تناديكم أنا وظيفة أعماركم* 

بينما كنت أتابع األخبار فرأيت األمر قد ازداد سوءاً والصورة : يقول بعض األحبة    
.. وكثري من حدود اهللا يتعدى عليها.. كثري من احلرمات ينتهك ..قد ازدادت قبحا ً 

فسـرت يف الشــارع فوجـدت ذلــك .. وأمـوال تغتصــب.. وأنفـس تزهــق  ..دمـاء ـراق
.. فـــأردت أن أعـــود إىل بيـــيت ألنـــام وأســـرتيح.. واقعـــاً  ومشـــاهدا ،ً فتأملـــت وحتســـرت

 .ال تفعل..تفعلال   :ويقول يل.. فوجدت من جيذبين ويهزين ويعنفين ويلومين
 من أنت؟: فسألتها    
 .أنا هداية اخلالئق ..أنا الدعوة : قالت    

.. وأي ديـــن.. وأي خـــري فيـــك  ..وأيـــن عقلـــك ؟.. أي قلـــب لـــك.. تـــذهب وتنـــام
وهـــو بـــارد .. وســـنة نبيـــه يرغـــب عنهـــا.. ودينـــه يضـــيع.. فـــيمن يـــرى حمـــارم اهللا تنتهـــك

 .شيطان أخرس.. القلب، ساكت اللسان
.. أال وهي موت القلب..قد بلوا بأعظم بلية.. ء مع سقوطهم من عني اهللافهؤال    

   فالقلب كلما كان حياً  كان انتصاره حلرمات اهللا أقوى
 .الدعوةما من حرمة تنتهك إال بسبب تقصريكم يف   :اعلم     
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

ومــا مــن نفــس تزهــق إال بســبب تقصــريكم يف .. ومــا مــن دم يهــراق يف غــري حملــه    
 . الدعوة
 . وما من حق يضيع إال بسبب تقصريكم يف الدعوة.. وما من ظلم حيدث     

 فرددت عليها ليس يف جعبيت شيء أدعو به
 .لإلسالماعلم أن الدعوة إىل اهللا هي دليل انتمائك  :قالت     
فــأين دليـــل ..وكــل دعــوى حتتــاج لــدليل إثبــات..هــذه دعــوى..فقولــك أنــا مســلم    

 إثباتك؟
 ..(صــلى اهللا عليــه وســلم(بــن عمــرو الدوســي يلتقــي رســول اهللا هــاهو الطفيــل     

 . ووجد صعوبة بالغة يف ذلك
 .وبعد أن أعلن إسالمه علم أن الدعوة دليل االنتماء هلذا الدين     
وفشـــي فيهـــا اخلمـــر والزنـــا فأرســـلين .. فقـــال يـــا رســـول اهللا إن دوســـا كفـــرت بـــاهللا     
وأسلم على يديه مثانون .. شيء إال الشهادة وليس يف جعبته.. فأرسله إليهم.. إليهم

 . بيتاً من دوس
 . فال تقل ليس يف جعبيت شيء أدعو به    
 . وقد غاب عين هذا الفهم..حقيقة كم أنا مقصر: فقلت هلا    
وأىن يل أن أعمل .. وتعديت اخلمسني سنة  لقد بلغت من العمر عتيا :قلت هلا    

 .بعد هذا العمر؟ 
 .الدعوة إىل اهللا وظيفة العمر : ائلةفهبت يف ق    
فعــــن عمــــرك أنــــت .. أي أن حياتـــك كلهــــا البــــد وأن تصــــرف يف الــــدعوة إىل اهللا    

عــن عبــد اهللا بــن مســعود رضــي اهللا عنــه عــن النــيب صــلى اهللا  :مســئول، ففــي احلــديث
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ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حىت يسأل  " :عليه وسلم قال 
عمــره فيمــا أفنــاه وعــن شــبابه فيمــا أبــاله وعـــن مالــه مــن أيــن  عــن مخــس عــن

  .)١( "أكتسبه وفيـم أنفقه وما عمـل فيما علم

دعــــوة بالليــــل والنهــــار بالســــر .. ألــــف ســــنة إال مخســــني عامــــاً  : نــــوح عليــــه الســــالم
  .واإلعالن
  أَمْ  " إىل اهللاه داعــي أنــ ىمل ينســ.. وهــو علــى فــراش املــوت: : : : ))))    عليــه الســالمعليــه الســالمعليــه الســالمعليــه الســالم( ( ( (     يعقــوب

 .)٢( )...ُكنُتْم ُشَهَداء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوتُ 

ـْجِن (  : مل ينسـى أنـه داعـي:في السـجن ) عليه السالم( يوسف  يَـا َصـاِحيبَِ الس
ٌر أَِم الّلُه اْلَواِحُد اْلَقهارُ   .)٣( )أَأَْربَاٌب متَـَفرُقوَن َخيـْ

كمــا يف : نــادي وقــال .. وهــو علــى فــراش املــوت :)صــلى اهللا عليــه وســلم(محمــد 
أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم كــان يقــول يف  :ســنن ابــن ماجــه عــن أم ســلمة

الصـــالة ومـــا ملكـــت أميـــانكم، فمـــا زال يقوهلـــا حـــىت  ": مرضـــه الـــذي تـــويف فيـــه
 .وصححه األلباين يفيض ا لسانه

سـول كـان آخـر كـالم ر  :ورواه أبو داوود عن علي رضي اهللا عنـه بلفـظ آخـر قـال    
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

  .الصالة الصالة اتقوا اهللا فيما ملكت أميانكم :اهللا صلى اهللا عليه وسلم
علـم أنـه مسـئول مـاذا قـدم لـدين .. بـالرغم مـن وجـود الرسـل الثالثـة :مؤمن آل يسو 

 .)١( )اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َوَجاء ِمْن أَْقَصى ( اهللا فجاء مسرعا ً 

وقــام جياهــد يف ســبيل .. فقــد كــان أعــرج. .رجــل أعــذر اهللا إليــه :عمــرو بــن الجمــوحو 
  .ويقول أريد أن أطأ بعرجيت اجلنة.. اهللا

وقــــد قــــام بالــــدعوة إىل اهللا رجــــال األزهــــر .. رمبــــا ال تكــــون علــــي مســــئولية    :فســــألتهافســــألتهافســــألتهافســــألتها
اتـق اهللا فالـدعوة : فهـل هـذا يعفيـين ؟ فـامحر وجههـا وعـال صـوا وقالـت.. واألوقاف

أمل أعطــك .. أمل أعطــك مــاالً ؟: أن اهللا ســائلك ..واعلــم. إىل اهللا مســئولية اجلميــع
 فماذا قدمت هلذا الدين؟.. ولداً ؟
.. وينظر أشأم منه فال جيد إال ما قدم.. فينظر العبد أمين منه فال جيد إال ما قدم    

  . فاتقوا النار ولو بشق مترة.. وينظر أمامه فال جيد إال النار
تظل بسماء اهللا ويأكل من رزق اهللا ويُعبـَد أىب أن يعيش على أرض اهللا ويس: اهلدهد
 .)٢()َوِجْئُتَك ِمن َسَبٍإ بَِنَبٍإ يَِقنيٍ   (فهب قائال .. غري اهللا

 فأين أنت من الهدهد ؟

وعدل ).. صلى اهللا عليه وسلم (فقلت هلا من اليوم سأجتهد يف نشر رمحة حممد    
 .وفقه علي رضي اهللا عنهم مجيعا  ..وحياء عثمان.. عمر
 . وهذا يعوقين.. أنا مثقل بالذنوب واملعاصي.. فقلت هلا قبل الوداع    
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فكـل .. أي مـنكم لـيس لـه خطـاء : فوضعت يدها على كتفـي وطمـأنتين وقالـت    
فـال تضـف إىل ذنوبـك   ..ولـيس معصـوم سـوى مـن عصـمهم اهللا .. بـين آدم خطـاء

 .ذنباً  آخر بقعودك وعدم تعليم الناس اخلري
.. ولسـت أرى منكـراً  أكـرب مـن اجللـوس وعـدم تعلـيم النـاس اخلـري" :يليقول الغزا    

 . "هذا من ناحية
 : ومن ناحية أخرى

 ..)١(  )ِإن احلََْسَناِت يُْذِهْنبَ السيَئاتِ  (_ ١ 
 . ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم" _  ٢

 . " وأتبع السيئة احلسنة متحها"  _ ٣
ـــو  كـــان يشـــرب اخلمـــر وخـــرج جياهـــد يف ســـبيل اهللا يف  :محجـــن الثقفـــيوهـــا هـــو أب

يف إقالعـــه عـــن ذلـــك فـــال تكـــن  وكانـــت ســـببا ً .. وأبلـــى بـــالءً  حســـناً  .. القادســـية
 .الذنوب حائالً  أمامك يف الدعوة إىل اهللا

وعاهــدا أن أســعى جاهــداً  يف .. وشــكرت هلــا حســن صــنيعها.. فاقتنعــت بكالمهــا
 .)تراجي اجلنزوري / بقلم تف بكم أنا وظيفة أعماركم الدعوة(حتقيق هتافها

 :ى الدعوةطرق الحصول عل
، ونتجــول ونتحــرك علــي النــاس يف البيــوت اخلــروج يف ســبيل اهللا للــدعوة إىل اهللا -١ 

 .والشوارع واألسواق وامليادين لندعوهم إىل اهللا عز وجل
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 .نكثر من اجللوس يف جمالس فضائل الدعوة إىل اهللا -٢ 
 .ندعو الناس إىل حتقيق الدعوة إىل اهللا يف حيام -٣ 
 .األمة حقيقة الدعوة إىل اهللامجيع ندعو اهللا عز وجل أن يرزقنا و  -٤ 

 :من أقوال مشايخ التبليغ في واجب الدعوة

ثبت يف التاريخ أّن أول عمل انتقل إىل األمة املسلمة من : يقول الشيخ األنصاري   
 عليه علمًا وعمًال هو اجلهد للدين، والذي هو بالقياس رسوهلا الكرمي صلوات اهللا

 .إىل باقي األعمال يعترب األساس
فإذا قام املسلمون يف أي زمان ومكان على أعمال الدين بكل فروعه ولكن مع      

  .الغفلة عن منهاج وسنة الرسول عليه الصالة والسالم يكونوا ضالني
الرســـول أي الـــدعوة، واســـتمر علـــى القيـــام  ألن مـــن يـــرى الـــدين الـــذي قـــام عليـــه     

: ببــاقي أعمــال الــدين فهــو ســاقط مــن عــني اهللا حــىت إن دعــاؤه ال يســتجاب حلــديث
فعرفت يف وجهه أن قد حضره  ���� دخل علي النيب: قالت -رضي اهللا عنها-عائشة 

شيء، فتوضـأ ومـا كلـم أحـداً، فلصـقت بـاحلجرة أسـتمع مـا يقـول، فقعـد علـى املنـرب، 
مـروا بـاملعروف : يا أيها الناس إن اهللا يقـول لكـم :" وأثىن عليه، وقالفحمد اهللا

واــوا عــن املنكــر قبــل أن تــدعوا فــال أجيــب لكــم، وتســألوين فــال أعطــيكم، 
 )١"(فما زاد عليهن حىت نزل، وتستنصروين فال أنصركم
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الصـالة فالفريضة اليت أعطيها النيب عليه الصالة والسالم وحوهلا لألمة قبل فريضـة     
كـــم تكـــون ، والصـــوم واحلـــج والزكـــاة والـــيت برتكهـــا ال يقبـــل دعـــاء املتقـــني والصـــاحلني

  .أمهيتها؟
فكذلك إقامة الدين علـى  ،وحيث أن الصالة اليت على غري الطريق النبوي باطلة    

 .غري طريق النيب، لذا ينبغي احملافظة على الطراز النبوي يف إقامة الدين والدعوة إليه
علــى املــنهج الشــائع يف العــامل كالــذي يبــين  ةســعي القامــة الــدين والــدعوة النبويــفال    

عمـــارة علـــى أســـاس غـــري قـــوي، وهــــذه هـــي اخلســـارة األساســـية الـــيت بســـببها تفشــــل 
فيهـــا اخلالفـــات وتكـــون بســـببها حمرومـــة مـــن النصـــرة  راحلركـــات الدينيـــة بســـرعة وتنشـــ

 .هليةاإل
ضـــي اهللا عنـــه بـــأن القيـــام بالـــدعوة كمـــا يتضـــح مـــن رســـالة عمـــر بـــن اخلطـــاب ر     

ال تغــرتوا بكثــرة الفــرس وســالحهم وال ختشــوهم  :االجتماعيــة هــي ســر قــوة املســلمني
ىل الفـرس مـن ذوي الـرأي يـدعوهم إىل إواستعينوا باهللا وارجوه وأرسل ممن معـك وفـداً 

يف روايــة ســ) . اإلســالم فــإن قبــل فــاقبلوا واعرضــوا عنــه وإال فاســتعينوا بــاهللا وقــاتلوهم
 .٩٣ص ٤الدين بن عمر الطربي ج

اإلتيان بـاخلري يف األمـة ) اخلروج يف سبيل اهللا ( ننا نسعى عن طريق هذا العمل إ    
أوال ، ألن اإلتيـان بـاخلري حيتـاج منـا جلهـود عديــدة وجماهـدات كـي يـأيت هـذا اخلــري يف 

تيلـه تبـدد الناس ، ومىت أتى فيهم فعل اخلـريات فمثلـه مثـل النـور والضـوء مـىت أشـعل ف
الظالم وزال ولسـنا يف حاجـة جلهـود إلزالـة ذلـك الظـالم حبكـم طبيـة األشـياء لـذا ورد 

 ) إن احلسنات يذهنب السيئات(  يف القرآن
                                                                                                                                                                       

.  
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ويــا أمــة ختمــت ــا ، ويــا أمــة ونبيهــا خــامت األنبيــاء ، يــا خــري أمــة أخرجــت للنــاس    
و يـا ، رمحـة علـى العـاملني ويا أمـة جعلهـا اهللا، ويا أمة الشاهدة على كل األمم، األمم
يـــــــا أمـــــــة التوحيـــــــد ، يـــــــا أمـــــــة التوكـــــــل ، يـــــــا أمـــــــة الصـــــــرب، كـــــــل األمـــــــملداعيـــــــة  أمـــــــة

 .أخل ..............
 .)١( )) بـَلُغوا َعني َوَلْو آيَةً  ((ستجيبوا لمطلب نبيكم ا    
فـي رسـالته التـي أرسـلها  )رحمـه اهللا(  يقول الشـيخ محمـد يوسـف الكانـدهلويو    

لقد أعطيت األمة كلهـا جهـد : عة الحج والعمرة المتجهة إلي بالد الحجازإلي جما
حــىت يتعلـق اخللــق  ���� الـدعوة إىل اهللا بربكـة خــتم نبـوة األنبيـاء بالرســول األعظـم حممـد

 .باهللا تعاىل
لــذا علــى هــذه األمــة القيــام علــى طريــق األنبيــاء بإنفــاق املــال والــنفس وال نســأل      

ــِن َعْمــٍرو َعــْن قــوم بــذلك بــاهلجرة والنصــرة أحــدا مــن النــاس شــيئا، ون ــِد اللــِه ْب ، َأن َعْب
وا َمـْن ِيف الراِمحُـوَن يـَـْرَمحُُهُم الـرْمحَُن تـَبَـاَرَك َوتـََعـاَىل ، اْرَمحُـ" : قَالَ  ،���� َرُسوَل اللهِ 

 . " اَألْرِض يـَْرَمحُْكْم َمْن ِيف السَماءِ 
)٢(. 
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 :حفظه اهللا) أمير التبليغ بالباكستان ( ويقول الشيخ عبد الوهاب 

  :إخواين وأحبائي يف اهللا تعايل 
فـإذا جـاءت  ،وهو أرحم من الوالدة بولـدها ،اهللا سبحانه وتعايل رمحن رحيم     
 .تكن معنا قوة اهللا ونصرته الغيبية ،يف كل حال اهللا يف القلب إرضاء عاطفة
كيـــف يغـــريوا عـــواطفهم مـــن أجـــل   كلهـــا،   وعلينـــا أن نفهـــم مجيـــع اإلنســـانية     

متثلنـا ألوامـر اهللا تعـايل يف كـل حـال اإذا  ، ونفهمهـم أننـاعاطفة ما يريد اهللا تعـايل
ــــا يل فــــاهللا متثــــال أوامــــر اهللا تعــــااوإذا دخلــــت يف قلوبنــــا عاطفــــة  ،فــــاهللا يرضــــي عن

ن ومـاذا يريـد آويفـتح علينـا مفـاهيم القـر  ،سبحانه وتعايل يفـتح علينـا أبـواب الرضـا
  . منا يف كل آية

فكـل أهـل لغـة يريـدون إحيـاء هـذا اجلهـد يف أهــل  جـدا،اآلن جهـدنا نـاقص      
فإذا ضحينا بشـهواتنا ورغباتنـا يفـتح علينـا  ،لغتهم وهذا من النقص يف هذا اجلهد

تعــــايل خــــزائن الفــــالح يف الــــدنيا واآلخــــرة فســــيدنا إبــــراهيم وهــــاجر اهللا ســــبحانه و 
عليهما السالم ملا تركـوا مـا تريـد أنفسـهم مـن أجـل مـا يريـد اهللا عـز وجـل فـتح اهللا 

 .حيتسبواعليهم خزائن الفالح والنجاح والرزق فرزقهم املاء من حيث ال 
شــياء فكــم يف تــرك بــد أن ال نتــأثر باأل اهللا جعــل يف الــدعوة قــوة عظيمــة فــال     

 .األم لطفلها الرضيع كم يكون من اخلسارة
ولكــــن بالنســــبة لــــرتك الــــدعوة فاخلســــارة تكــــون أكثــــر مــــن تــــرك هــــذا الطفــــل      

 .ولذا برتك الدعوة ميوت الدين يف األمة .الرضيع بدون رضاعة
وعند الدعوة واألعمال نستحضـر الفضـائل فـأوامر اهللا مقصـدها الوصـول إيل     
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  .ولكن التقرب ا إيل اهللا تعايل ،يل وليس هي مقصودة يف ذاااهللا تعا
فــال ننظــر لعاطفــة مناطقنــا ومــاذا تريــد منــا ولكــن ننظــر ملــا يريــد اهللا منــا فــال      

نرفع أقدامنا من علي األرض حسب رغبـة نفوسـنا ولكـن حسـب أوامـر اهللا تعـايل 
  .فقط
للقيـام باألعمـال نقـيم كـل مسـلم  وبالدعوة يتولد يف نفوسنا االستعداد والقوة    

 .هحسب ما يريد اهللا منإال شي ميعلي هذا اجلهد وعلي أن ال 
إيل الــــزراع والصــــيادين والفقــــراء  اذهبــــواإيل مجيــــع النــــاس يف أمــــاكنهم  اذهبــــوا    

 . واألغنياء ومجيع الناس وأقيموهم علي هذا اجلهد

 :مراعاة أحوال المدعوين

 ):رحمه اهللا(مبوري ويقول الشيخ محمد عمر البال
عهـــــد  جيـــــب أن يراعـــــي الـــــداعي أحـــــوال املـــــدعوين مـــــن علـــــم وجهـــــل وقـــــرب    

وهلم باملوعظـــة وأن خـــباإلســـالم وأميـــني ومتكـــربين وحمبـــني ونـــافرين ومقبلـــني وأن يت
، وذلـــك أدعـــى لقبـــول الـــدعوة، حيـــدثهم مبـــا يفهمـــون حـــىت ال يكـــذبوا اهللا ورســـوله


فعن على 


عقوهلم أتريدون أن يكذب اهللا  حدثوا الناس على قدر: قال  

 وعــــن ابــــن مســــعود، رواه البخــــارى. ورســــوله 


مــــا أنــــت حمــــدثاً قومــــاً : قــــال 

     .رواه مسلم .  حديثاً ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة 
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، وهي أخالق وإنفاق، بد من كالم الناس على قدر عقوهلم بالدعوة الف    
  . بل جهد الدعوةبعد اجلهد خترج آلىلء غري معروفه قو 
 

 :مراعاة مقتضيات الدعوة

القدماء أن يتفكروا يف  على):رحمه اهللا(يقول الشيخ محمد عمر البالمبوري      
وكذلك صلحيات الدعوة يف كل زمان ، مقتضيات الدعوة يف كل بلد يف العامل

  .ومن يستطيع أن يقوم بالدعوة يف هذا املكان؟، ومكان
  .مقتضيات الدعوة يف بيوتكم؟ كذلك تتفكروا ما هي     
ومنهم من يفك ، ومنهم من حيب القراءة، فاألوالد منهم من حيب اللعب    

  .نوجههاهذه الطاقات و فالبد أن نستثمر ، اآلالت
كذلك ننظر ما هو الشيء الناقص من الدين؟ فنجتهد كيف نكلمه باللني     

 .يت لنا األمنوحينما نقوم بالدعوة إىل اهللا تعاىل يأ، و الرمحة
 هل الجن مكلفون بعمل الدعوة مثل اإلنس؟

ملــــا بعــــث النــــّيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم : فعــــن ســــعيد بــــن ُجبــــري، قــــالنعــــم ،     
 ،مــا ُحرِســت إال ألمــر قــد حــدث يف األرض: ُحرِســت الســماء، فقــال الشــيطان

فبعث سراياه يف األرض، فوجـدوا النـّيب صـلى اهللا عليـه وسـلم قائمـا يصـلي صـالة 
الفجــــر بأصــــحابه بَنْخلــــة، وهــــو يقــــرأ، فاســــتمعوا حــــىت إذا فــــرغ َولــــْوا إىل قـَــــْوِمِهْم 

ــا  ﴿: قــال تعــاىل.ُمْنــِذرِينَ  َيْســَتِمُعوَن اْلُقــْرآَن فـََلم ــَن اْجلِــن َوِإْذ َصــَرفْـَنآ ِإلَْيــَك نـََفــراً م
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 . )١(﴾ ...م منِذرِينَ َحَضُروُه َقاُلوْا أَنِصُتوْا فـََلما ُقِضَي َولْوْا ِإَىل قـَْوِمهِ 
 هل واجب الدعوة على الرجال دون النساء؟

ــآُء بـَْعــٍض يَــْأُمُروَن  ﴿:يقــول اهللا تعــاىل: ج   َواْلُمْؤِمُنــوَن َواْلُمْؤِمَنــاِت بـَْعُضــُهْم َأْولَِي
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكر   .)٢(﴾  بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

واملؤمنــات، فــال خيــتص ــذا  مننيهـذه اآليــة تفيــد أن الــدعوة واجبــة علــى املــؤ     
 .الواجب أحد دون أحد

 
 :انتهاز الفرص للدعوة

َأن َرُجلَـْنيِ ِمـْن ُمَزيـْنَـَة َكانَـا َرُجلَـْي ُسـوٍء  : ينتهـز الفرصـة يف طريـق اهلجـرة ����فـالنيب _ 
 ـــِيبَِمـــا النِ ـــَتَال ، َفَمـــر ـــَيا ،  -ِه َوَســـلَم َصـــلى اللـــُه َعَلْيـــ -قَـــْد َقَطَعـــا الطرِيـــَق ، َوقـَ فـَتَـَوض

 ـِيببَايـََعـا الن َيا ، ُمثمَ  -َوَصـلـُه َعَلْيـِه َوَسـلى اللـِه ، قَـْد أََرْدنَـا : َوقَـاَال  - َصـليَـا َرُسـوَل الل
بَـْل : " قَاَل اْلُمَهانَاِن  : قَاَال " ؟  َما اْمسُُكَما : َأْن نَْأتَِيَك ، فـََقْد َقصَر اللُه ُخْطَونَا قَالَ 

  .)٣( أَنـُْتَما اْلُمْكَرَمانِ 
أخرج أمحد عن ابن سعد رضـي اهللا عنهمـا ـــــ وسـعد الـذي دل رسـول اهللا صـلى و     

حدثين أيب أن رسول اهللا صـلى اهللا : سعد اهللا عليه وسلم على طريق رَكوبَة ــــ قال ابن
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ـــ ــــ وكان ت أليب بكـــر عنـــدنا بنـــت عليـــه وســـلم أتـــاهم ومعـــه أبـــو بكـــر رضـــي اهللا عنـــه ـــ
ــــه وســــلم أراد  ــــق ِإىل  االختصــــارمسرتضــــعة، وكــــان رســــول اهللا صــــلى اهللا علي يف الطري

ــــ فقـــال لـــه ســـعد ـــان مـــن أســـَلم يقـــال هلمـــا: املدينـــة ـــ هـــذا الغـــائر مـــن رَكوبـــة وبـــه ِلص :
هانان، فإن شئت أخـذنا عليهمـا

ُ
ُخـْذ بنـا «فقـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم . امل

: هـذا اليمـاين: فخرجنـا حـىت أشـرفنا ِإذا أحـدمها يقـول لصـاحبه: قـال سـعد. »عليهما
مث سـأهلما . فدعامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرض عليهما اِإلسالم، فأسـلما

وأمرمهــا أن يَقــَدما . »بــل أنتمــا املكرمــان«: فقــال. حنــن املهانــان: عــن أمسائهمــا فقــاال
  .)١(. عليه املدينة

فقـال رسـول اهللا صـلى  فـانتهز الفرصـة،يف بعض أزقـة مكـة،  ����ل اهللا وقابل رسو     
ـــم «: اهللا عليـــه وســـلم أليب جهـــل إىل اهللا وإىل رســـوله، أدعـــوك إىل  يـــا أبـــا اَحلَكـــم، َهُل

يــا حممــد، هــل أنــت ُمنتــٍه عــن ســب آهلتنــا؟ هــل تريــد إال أن : ، فقــال أبــو جهــل»اهللا
اهللا لـو أين أعلـم أن مـا تقـول  فـو نشهد أنك قد بّلغـت؟ فـنحن نشـهد أن قـد بلغـت،

واهللا : فقـال .)٢(فانصرف رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم وأقبـل علـي .حق التبعتك
فينــا احلجابــة : أن بــين ُقَصــّي قــالوا: إين ألعلــم أّن مــا يقــول حــق، ولكــن مينعــين شــيء

ــقاية، فقلنــا نعــم؛ مث قــالوا: نعــم، مث قــالوا: فقلنــا ــدوة، فقلنــا: فينــا السنعــم، مث : فينــا الن
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منــا : نعـم، مث أطعمــوا وأطعمنــا، حـىت إذا حتاكــت الرَكـب قــالوا: فينــا اللـواء فقلنــا: قـالوا
   .)١(كذا يف البداية. نيب، واهللا ال أفعل

 والصديق يوسف عليه السالم انتهز فرصة تفسري الرؤيا بالكالم يف الدعوة إىل اهللا_ 
﴿  ارُ يَا َصاِحَيبِ السٌر أَِم الّلُه اْلَواِحُد اْلَقه  )٢(﴾ ْجِن أََأْربَاٌب متَـَفرُقوَن َخيـْ

 :االستمرارية في جهد الدعوة
فــاهللا تبــارك وتعــاىل قــص علينــا قصــص األنبيــاء وكيــف اســتمرارهم بالــدعوة رغــم      

ال املعانــدين هلــم وعــدم اســتجابة األقــوام، فنــوح عليــه الســالم كــان مشــغوال بالــدعوة لــي
 .)٣(﴾  ...قَـاَل َرب ِإين َدَعـْوُت قـَـْوِمي لَـْيالً  ﴿ـاراً ومـا سـأم رغـم قلـة املسـتجيبني، 

ــْد أَْرَســْلَنا نُوحــاً ِإَىل قـَْوِمــِه فـََلبِــَث ﴿  :مــع طــول املــدة ومل يســأم، قــال تعــاىلذلــك و  َوَلَق
 .)٤(﴾ َوُهْم ظَاِلُمونَ  يِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإال َمخِْسَني َعاًما فََأَخَذُهُم الطوفَانُ فِ 

وهكــذا شــأن الداعيــة الصــادق املخلــص احملــب للــدعوة، إذا وجــد الفرصــة ســاحنة     
 .للدعوة إىل اهللا دعا

 :وال حيق لـه أن يـرتك الـدعوة حبجـة أن النـاس ال يسـتجيبون، فـإن اهللا تعـاىل قـال     
، )٥(﴾ي َمن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ ِإنَك َال تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكن اللَه يـَْهدِ ﴿
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 .)١(﴾ َوِإنَك لَتَـْهِدي ِإَىل ِصَراٍط مْسَتِقيمٍ ... ﴿: وقال تعاىل
واهللا تبارك وتعاىل أرسـل موسـى وهـارون لـدعوة فرعـون مـرات عديـدة، مـع أن اهللا     

 .يعلم أن فرعون ال يهتدي
بــه ســواء اهتــدي النــاس أم مل يهتــدوا، قــال  والــدعوة واجــب شــرعي عليــك القيــام     
 .)٢(﴾َن يـُْؤِمُنو  ن الِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرتـَُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم َال إ ﴿: تعاىل

بـــد أن يعتـــين بدينـــه أوال  مـــن نصـــب نفســـه لنشـــر احلـــق وتعلـــيم اهلـــدى الفعلـــى      
يـا أيهـا النـاس توبـوا إىل  ": بالتوبة الدائمة إقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم إذ يقـول

 .)٣(رواه البخاري"  يف اليوم مائة مرةإليه اهللا فإين أتوب 
له صـلى اهللا عليـه وسـلم  توبـوا إىل ربكـم يريـد بـه قو : " قال ابن حبان رمحه اهللا      

اســتغفروا ربكــم وكــذلك قولــه فــإين أتــوب إليــه كــل يــوم مائــة مــرة وكــان اســتغفار رســول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتقصريه يف الطاعات اليت وظفها على نفسـه ألنـه صـلى اهللا 

مبـا اشـتغل يف بعـض عليه وسلم كان من أخالقه إذا عمل خريا أن يثبته فيدوم عليـه فر 
األوقات عن ذلك اخلري الذي كان يواظب عليه خبري آخر مثل اشتغاله بوفد بين متيم 
ـــركعتني اللتـــني كـــان يصـــليهما بعـــد الظهـــر فلمـــا صـــلى العصـــر  والقســـمة فـــيهم عـــن ال
أعادمها فكان استغفاره صلى اهللا عليـه وسـلم  للتقصـري يف خـري اشـتغل عنـه خبـري ثـان 

 .)٤("على حسب ما وصفنا
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والســـنن لـــزوم احملافظـــة علـــى الصـــلوات واألذكـــار فيجـــب علـــى العلمـــاء والـــدعاة      
 والغيبة والنميمة النفس من احلقد واحلسد والكرب املأكل وتطهريالقرآن وطيب  وتالوة

   .)١( ﴾...فَاتـُقوا اللَه َما اْسَتَطْعُتْم ﴿ : وغريها من املهلكات ممتثلني قولـه تعاىل
َوالراِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم ... قال تعاىل ﴿ ،ألمور جيمعها مجيعا لزوم االستقامةوهذه ا    

رَبـَنا َال تُزِْغ قـُُلوبـَنَـا بـَْعـَد  *يـَُقوُلوَن آَمنا بِِه ُكل مْن ِعنِد رَبـَنا َوَما َيذكُر ِإال أُْوُلواْ األْلَباِب 
ــا ِمــن لــُدن ــابُ ِإْذ َهــَديـْتَـَنا َوَهــْب لََن ــَك أَنــَت اْلَوهويف احلــديث َعــْن ، .)٢(﴾ َك َرْمحَــًة ِإن
 َقِفيِه الثـِه ، ُقْل ِيل ِيف اإلِ : قـُْلُت : ، قَالَ ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اللْسَالِم قـَْوًال َال يَا َرُسوَل الل

ـَرَك ، قَـالَ : َأْسـَأُل َعْنـُه َأَحـًدا بـَْعـَدَك ، َوِيف َحـِديِث َأِيب ُأَسـاَمَة  قُـْل آَمْنـُت بِاللـِه  " : َغيـْ
  .)٣( . " فَاْسَتِقمْ 

 : )مقام المحبين(مقام الدعوة إلى اهللا 
العظيم ما ال  فإنه يـُْعفى للمحب ولصاحب اإلحسان: )رمحه اهللا(قال ابن القيم     

قـدس –ومسعـُت شـيَخ اإلسـالم ابـَن تيميـة  يعفى لغريه ويسامح مبا ال يسامح به غـريه،
انظر إىل موسى ، َرَمى األلواَح اليت فيها كالم اهللا الذي كتبـه بيـده  :يقول–اهللا روحه 

فكسرها، وجر بلحيٍة نيب مثله، وهو هارون، ولطم عني ملك املوت ففقأها، وعاتـب 
وربه تعاىل حيتمل له ذلك وحيبـه ويكرمـه ويدنيـه  اإلسراء يف حممد ورفعه عليه، ربه ليلة

، ألنه قام هللا تلك املقامات العظيمة يف مقابلة أعدى عدو له، وصـدع بـأمره، وعـاجل 
وانظر  أميت القبط وبين إسرائيل أشد املعاجلة، فكانت هذه األمور كالشعرة يف البحر،
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 مرة فأخذهن له هذه املقامات اليت ملوسى غاضب ربه إىل يونس بن َمّىت حيث مل يك
وفــرٌق بــني مــن إذا أتــى  وســجنه يف بطــن احلــوت، ومل حيتمــل لــه مــا احتمــل ملوســى،

بــذنب واحــد، ومل يكــن لــه مــن اإلحســان واحملاســن مــا يشــفع لــه، وبــني مــن إذا أتــى 
 :بذنٍب جاءت حماسنه بكل شفيع كما قيل

 )١(َجاءْت َحمَاِسُنه بأَْلِف َشِفيعِ ..... وإَذا احلبيُب أتى ِبَذْنٍب َواحدٍ 

 ؟حكم من يهاجم الدعوة وأهلهاما 

أنواع من الناس، منهم الكفار الذين يهامجون الدعوة وأهلها، وهؤالء  ناكه :اإلجابة
من مات منهم فهو يف نار جهنم، ومن عاش منهم فهـو كـافر بـاهللا العظـيم يف حياتـه 

 .هدايته، ويعادى على الكفر ما دام مصراً عليهيرجى له اإلميان وُيسعى من أجل 
ومنهم من هو فاسق ضال مضل، إذا مـات ال ُحيكـم عليـه بالنـار، ولكـن تُرجـى      

 .له مغفرة اهللا تعاىل، ويُدعى له باملغفرة، ويُدعى يف حياته للرجوع عن ضالله وفسـقه
، أو قـــوم ومـــنهم مـــن هـــو صـــاحل الظـــاهر لكنـــه ســـقيم الفهـــم أو ضـــعيف العقـــل     

الدعوة على أساس ما يراه، فيكون هذا من التعامل بني األشخاص، وهذا يُلتمس له 
العـذر ويُعلــم وجــه اخلطــأ عليــه، فُيصـحح لــه خطــؤه إن اســتطيع إىل ذلــك ســبيل، وإال 
فإنه يُعذر يف هجومه، ألن هجومه يف غري حمله، هو ما أراد إال اخلـري ولكنـه غلـط يف 

أشــخاص ال ميثلــون هــذا الواقــع الــذي يريــده، فمهامجــة الــدعوة  التصــور أو تعامــل مــع
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باإلطالق مهامجة لدين اهللا سبحانه وتعاىل، فاهللا تعـاىل وصـف نفسـه بالـدعوة، فقـال 
َواللـُه يَـْدُعو  :، وقـال تعـاىل)١( �َواللُه َيْدُعو ِإَىل اْجلَنِة َواْلَمْغِفَرِة بِِإْذنِهِ  �تعاىل

َوَداِعيًـا  :�، والرسول صلى اهللا عليه وسلم وصفه اهللا بقولـه)٢( �مِ ِإَىل َداِر السَال 
ادُْع ِإَىل َســِبيِل ����  :وأمــره بــذلك يف قولــه ،)٣( �ِإَىل اللــِه بِِإْذنِــِه َوِســَراًجا ُمِنــريًا

، )٤( � َوَجــاِدْهلُْم بِــالِيت ِهــَي َأْحَســنُ  َربــَك بِاحلِْْكَمــِة َواْلَمْوِعظَــِة احلََْســَنةِ 

وأمـره أن ، .)٥( ����    اْلُمْشـرِِكنيَ  َوادُْع ِإَىل َربـَك َوَال َتُكـوَنن ِمـنَ     ����:لك يف قولهوكذ
َسـِبيِلي أَْدُعـو ِإَىل اللـِه َعلَـى َبِصـريٍَة  قُـْل َهـِذهِ �: :خيـرب عـن نفسـه وعـن أتباعـه بقولـه

، واهللا سـبحانه وتعـاىل  )٦( ���� َوُسْبَحاَن اللِه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكني أَنَا َوَمِن اتـبَـَعِين 
 ����:أخرب أن أحسن األقوال وأفضلها عنده سبحانه وتعاىل هو الـدعوة إليـه، قـال تعـاىل

ــــوْ  ــــْن َأْحَســــُن قَـ ــــا ِإَىل اللــــهَوَم ــــَن  ًال ِممــــْن َدَع ــــاَل ِإنــــِين ِم َوَعِمــــَل َصــــاِحلًا َوَق
العظــيم فيهــاجم هــذه فــال ميكــن أن يكــون اإلنســان مؤمنــاً بــاهللا ، )٧( ���� اْلُمْســِلِمنيَ 

بعينــه ألن أســلوب هــذا  إنســانالــدعوة املقصــودة يف القــرآن، لكــن قــد يهــاجم دعــوة 
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

اإلنسان غري موفق أو غري صاحل له هو، أو بينه وبينه مشكلة دنيوية، أو مل يفهم هو 
 .)١(دعوة هذا اإلنسان، كل ذلك حمتمل

 :وةـــــــــكلمة للمثبطين عن الدع
الكلمة إىل كل مثبط عن عمـل الـدعوة ، إن مل تسـتطع أن وأخريا أوجه هذه     

، فـال ) سلسـلة الـدعاة إىل اهللا ( تكون يف ركـب الـدعوة ومكمـال لسلسـة الشـريفة
، فإن الذي يقف أمام الدعاة مثبطا جه من يقوم ذا الواجب بالتثبيطتقف يف و 

َوقَــاُلوْا َال  ﴿ :فهـو مكمــال لـدور املنــافقني الـذين ذكــرهم اهللا يف كتابــه، فقـال تعــاىل
الـِذيَن قَــاُلوْا  ﴿ ،)٢( ﴾تَنِفـُروْا ِيف اْحلَـر قُــْل نَـاُر َجَهـنَم َأَشــد َحـرّاً لـْو َكــانُوا يـَْفَقُهـوَن 

ِإلْخــَواِِْم َوقـََعـــُدوْا لَـــْو َأطَاُعونَـــا َمـــا قُِتلُــوا قُـــْل فَـــاْدَرُؤوا َعـــْن أَنُفِســـُكُم اْلَمـــْوَت ِإن  
  .)٣(﴾ ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 
 :نصيحـــــــــــة

امسعوهـا مـين صـرحيًة  :إىل العـرب) رمحه اهللا(من فضيلة الشيخ أبو احلسن الندوي 
لو ُمجع يل العـرُب يف صـعيٍد واحـد واسـتطعت أن  باإلسالم أعزكم اهللا أيها العرب

 : أوّجــــــــه إلــــــــيهم خطابــــــــاً تســــــــمعه آذاــــــــم، وتعيــــــــه قلــــــــوم لقلــــــــُت هلــــــــم
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 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

إلسالم الذي جاء به حممد العريب صلى اهللا عليه وسلم هو إن ا! أيها السادة    
منبـــع حيـــاتكم، وِمـــْن أُُفقـــه طلـــع صـــبُحكم الصـــادق، وأن الـنبــــي صـــلى اهللا عليـــه 

بل وكل خـري جـاء  -وسلم هو مصدر شرفكم وسبب ذكركم، وكل خري جاءكم 
ـا هـو عـن طريقـه وعلـى يديـه، -العـامل  بكم إليـه أىب اهللا أن تتشـرفوا إال بانتسـا فإمن

ومتسِكُكم بأذياله واالضطالع برسالته، واالستماتة يف سبيل دينه، وال راد لقضاء 
إن العــامل العــريب حبــٌر بــال مــاٍء كبحــر الَعــروض حــىت  اهللا وال تبــديل لكلمــات اهللا،

يتخــذ حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم إمامــاً وقائــداً حلياتــه وجهــاده، ويــنهض برســالة 
العهـــد األول، وخيلـــــص العــــاَمل املظلـــوم مــــن بــــراثن جمــــانني اإلســـالم كمــــا ــــض يف 

الــذين يــأبون إال أن يقــربوا املدنيــة وقضــوا علــى اإلنســانية القضــاء األخــري  -أوروبــا
ـــه العـــامل مـــن االيـــار إىل االزدهـــار، ومـــن  -بأنـــانيتهم واســـتكبارهم وجهلهـــم ويوج

النتظــام، واألمــن والســالم، اخلــراب والــدمار والفوضــى واالضــطراب، إىل التقــدمي وا
وإنــه حــق علــى العــامل العــريب ســوف  ومــن الكفــر والطغيــان إىل الطاعــة واإلميــان ،

 .!ُيسأُل عنه عند ربه فلينظر مباذا جييب ؟

 :لــكيـــــالتش
أنتم تاج رؤوسنا :  يف أدب جم) رمحه اهللا( يقول الشيخ حممد عمر الباملبوري
أنتم األصل وحنن  عاذ بن جبل رضي اهللا عنهموقرة أعينا دمائكم دماء أيب ذر وم

  .الفرع ، أنتم اإلمام وحنن املأموم ، أنتم األستاذ وحنن التلميذ
، وأجدادنا بصفام البهيمية ظنوا أن دادكم الصحابة جاؤوا إىل أجدادناأج

، وأجدادكم بصفام اإلنسانية صربوا على أجدادنا يريدون الدنيا والنساء أجدادكم



 
 
 

  ٥٣٤ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 ، أجدادكم أقاموا البساتني اإلميانية يف العاملبدنيا بين األصفر وال نسائهم ثرواومل يتأ
عليها  ومن أجل البساتني اإلميانية ربطوا احلجارة على بطوم ، وهذه البساتني أتت

 ، ال نقول لكم اربطوا احلجارة كأجدادكم بل اربطوا الدجاجة على بطونكماملشكلة
الكعبة عندكم ، لغة القرآن لغتكم ،لغة أهل  :أمور بعةأنا أستحي أتكلم أمامكم ألر 

 .اجلنة لغتكم ، لغة النيب صلى اهللا عليه وسلم لغتكم
ويف ميدان عرفة ما كان هندي موجود وال بنغايل وال باكستاين أنتم موجودون يف 

 .امليدان
ربعني يوما بل كان تشكيل ألربعة أشهر أو ألكان تشكيلكم لسنة أو  ما

 .والشاهد يبلغ الغائب –ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م لصحابةأجدادكم ا
وأجدادكم يقولون األرض انتهت كما قال عقبة بن  أنتم تقولون املدة انتهت

احمليط األطلسي وقال وهو يغوص  ساحل على، حينما وقف نافع رضي اهللا عنه
 ).جماهدا يف سبيلكيارب لوال هذا البحر ملضيت يف البالد (جبواده يف مياه الشاطئ 
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 المراجع
 .القرآن الكرمي) ١
 .صحيح البخاري) ٢
 .صحيح مسلم) ٣
 .سنن أيب داود) ٤
 .سنن الرتمذي) ٥
 .سنن النسائي حباشية السندي) ٦
 .سنن ابن ماجة) ٧
 .مسند اإلمام أمحد) ٨
 .مشكاة املصابيح للخطيب التربيزي) ٩
 .املرسلني للنوويرياض الصاحلني من كالم سيد ) ١٠
جة الناظرين فيما ُيصلح الدنيا والدين تأليف عبد اهللا بن جار اهللا بن ) ١١

 .إبراهيم بن جار اهللا
 .الفتاوي البن تيمية) ١٢
 .الوابل الصيب من الكلم الطيب البن القيم) ١٣
 .مدارج السالكني البن القيم) ١٤
 .اليقني يف معرفة رب العاملني للمؤلف) ١٥
 .اب كلمات مضيئة للمؤلفكت) ١٦
 .األمراء الثالثة للتبليغ والدعوة للمؤلف) ١٧
 .للمؤلف)من أقوال أمري التبليغ بالباكستان(فرضية الدعوة إىل اهللا ) ١٨
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 .املنتقى من كالم أهل التبليغ والدعوة للمؤلف) ١٩
 .إحياء علوم الدين للغزايل) ٢٠
 ).ملسمى بالسرية الشاميةا(سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ) ٢١
 .القول البليغ يف مجاعة التبليغ للشيخ أبو بكر جابر اجلزائري) ٢٢
 .الصفات الست لصدر الدين عامر األنصاري) ٢٣
 الشيخ حممد عمر الباملبوري وبيان منهج النبوة يف الدعوة إىل اهللا ) ٢٤

 .للمؤلف
 .لسان الدعوة والتبليغ للشرقاوي) ٢٥
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     فهرسفهرسفهرسفهرسالالالال
 الصفحة الموضـــوع

 ٣ إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 ٤ املقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ١٢ الصفات الطيبــة

 ١٣ مدخل إىل الصفات

 ٢٨ حقيقة الصفات، وصورة الصفات

 ٣٠ التخلية قبل التحلية

 اليقني يف معرفة رب العاملني: البيان األول

 يف صفة اليقني علي اهللا: البيان الثاين

 يف صفة اليقني علي اهللا: البيان الثالث

 يف صفة اليقني علي اهللا: البيان الرابع

 يف صفة اليقني علي اهللا: البيان اخلامس

 يف صفة اليقني علي اهللا: البيان السادس

٣٧ 

٦٢ 

٦٦ 

٦٩ 

٧١ 

٧٣ 



 
 
 

  ٥٣٨ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 قصص يف اليقني والتوكل_ 

 يف دعوة اإلميان واليقني: البيان السابع

 يف الفوز والفـــــالح: يان الثامنالب

 يف مفهوم السعـــــادة: البيان التاسع

 يف دعوة اإلميان واليقني: البيان العاشر

 يف دعوة اإلميان واليقني: البيان احلادي عشر

 البيان الثاين عشر يف دعوة اإلميان واليقني

 البيان الثالث عشر يف دعوة اإلميان واليقني

  دعوة اإلميان واليقنيالبيان الرابع عشر يف

 البيان اخلامس عشر يف دعوة اإلميان واليقني

 البيان السادس عشر يف دعوة اإلميان واليقني

 البيان السابع عشر يف دعوة اإلميان واليقني

 شروط ال إلـه إال اهللا_ 

 توحيد الربوبية واإللوهية_ 

البيانات عالوة علي ما بيناه يف ( أقوال املشايخ يف مسألة التوحيد_ 

٧٦ 

٨٥ 

٨٧ 

٩١ 

٩٢ 

٩٨ 

١٠٤ 

١٠٨ 

١١٤ 

١٣٤ 

١٣٥ 

١٣٩ 

١٤٤ 

١٥٢ 

١٥٣ 



 
 
 

  ٥٣٩ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 )السابقة

 اهللا جل جالله_ 

 الرب جل جالله_ 

 الرمحـــــــــــــــــــــــــــــــن_ 

 خمتارات من الرد على املالحــــــــــــــــــــــــــــدة_ 

 تأمل يف قدرة اهللا_ 

 قصيدة مع اهللا والذر_ 

 مراقبة اهللا جل جالله_ 

 ــــــــــاءالرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 

 تقوى اهللا جل جالله_ 

١٦٣ 

١٦٦ 

١٦٧ 

١٧٠ 

١٧٨ 

١٧٩ 

١٨١ 

١٩٠ 

١٩٥ 

 )حممد رسول اهللا ( صفة اإلتباع 

 معىن حممد رسول اهللا_ 

 حممد رسول اهللا: املقصد من _ 

 حممد رسول اهللا: مقتضيات_ 

 ب حمبتهوجو _ 

٢٠١ 

٢٠٥ 

٢٠٥ 

٢٠٦ 

٢٠٧ 



 
 
 

  ٥٤٠ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 الدليل من القرآن   

 الدليل من السنة   

 بعض اآلثار يف حمبة الصحابة لرسول اهللا   

 توحيد الطاعة واالتباع_    

 ما الفرق بني طاعة النيب واتباع النيب والتأسي بالنيب_ 

 )حممد رسول اهللا ( برهان _ 

 تارك السنة يعاقب_ 

 اإلتباع الكامل دليل احلب الكامل_ 

 السنة ملعونتارك _ 

 تارك السنة ضال_ 

 التحذير من ترك السنة_ 

 معىن السنن_ 

 معىن اتباع السنن_ 

 عالمة اتباع السنة_ 

 كيف تأيت فينا صفة اتباع النيب صلى اهللا عليه وسلم_ 

٢٠٧ 

٢٠٨ 

٢٠٩ 

٢٢٦ 

٢٢٧ 

٢٣١ 

٢٣١ 

٢٣٢ 

٢٣٢ 

٢٣٣ 

٢٣٣ 

٢٣٤ 

٢٣٧ 

٢٤٠ 

٢٤٠ 



 
 
 

  ٥٤١ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 قصص يف اإلتباع_ 

 على العمل بالسنة) رمحه اهللا(اإلمام أمحد بن حنبل  شدة حرص_ 

 اع السنةحرص اإلمام مالك على اتب_ 

 حرص اإلمام الشافعي على الُسنة_ 

 حرص اإلمام أبو حنيفة على الُسنة_ 

 حرص بعض األئمة على السنة_ 

 حرص الشيخ إلياس علي إتباع السنة_ 

 حرص الشيخ ابن باز علي اتباع الُسنة_ 

٢٤٠ 

٢٥٣ 

٢٥٦ 

٢٥٧ 

٢٥٨ 

٢٥٩ 

٢٦٠ 

٢٦٢ 

 صفة الصالة ذات اخلشوع واخلضوع

 مقصـــــد الصــــــالة_ 

 رسالة الشيخ يوسف الكاندهلوي يف مقصد الصالة_ 

 كالم الشيخ سعد هارون يف مقصد الصــــــــالة_ 

 نصلي خبمس صفات_ 

 الصالة احلقيقية_ 

 أثر الصالة يف حياة املسلم_  

٢٦٤ 

٢٧١ 

٢٧٧ 

٢٧٩ 

٢٨١ 

٢٨٢ 

٢٨٣ 



 
 
 

  ٥٤٢ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 ول الصـــــــــــــــالةعالمـــة قبـــ_ 

يف كتـــاب القـــيم الوابـــل الصـــيب مـــن ) رمحـــه اهللا( ابـــن القـــيم  كـــالم_ 
 عن حديث االلتفات يف الصالة  الكلم الطيب

 اخلشــــــــــــــــــــــــوع يف الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــالة

 الفرق بني صالتنا وصالة النيب والصحابة_ 

 فوائد السواك_ 

 الوضوء وكيفيته_ 

 الغسل وكيفيته_ 

 التيمم وكيفيته_ 

 صفة صــــالة النيب البن باز_ 

 أشياء مكروهة يف الصالة_ 

 أشياء مبطلة للصالة_ 

 من أحكام سجود السهو يف الصالة_ 

 من عالمات عدم اخلشوع يف الصالة_ 

 قصص يف أحوال اخلاشعني يف الصالة_ 

٢٨٥ 

- 

٢٨٧ 

٢٩٥ 

٢٩٥ 

٢٩٦ 

٢٩٩ 

٣٠٠ 

٣٠١ 

٣٠١ 

٣١٣ 

٣١٤ 

٣١٤ 

٣١٦ 

٣١٦ 



 
 
 

  ٥٤٣ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 على الصالة) رمحه اهللا (حرص الشيخ إلياس _ 

 طريقة احلصول على الصالة ذات اخلشوع واخلضوع_ 

٣٢٣ 

٣٢٧ 

 صفة العلم والذكر

 معىن العلم_ 

 مقصد العلم_ 

 فضل العلم_ 

 عالمة العلم_ 

 جماهدة ابن عباس يف طلب العلم_ 

 در العلم الشرعيمصا_ 

 أنواع العلم_ 

 من أقول الشيخ حممد عمر الباملبوري يف العلم_ 

 كيف نتحصل علي العــــــــلم الشرعي_ 

 ينقسم إىل قسمنييف اخلروج يف سبيل اهللا التعلم و _ 

 )كسيب ، وهيب ( العلم نوعان _ 

 حقيقة العلوم اإلهلية ومثارها_ 

٣٢٩ 

٣٢٩ 

٣٣٠ 

٣٣٢ 

٣٣٧ 

٣٣٧ 

٣٣٩ 

٣٣٩ 

٣٣٩ 

٣٤١ 

٣٤٢ 

٣٤٣ 

٣٤٤ 



 
 
 

  ٥٤٤ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 وجوب اجلمع بني العلم والدعوة_ 

 على الداعي أن حيذر من الوقوع يف الرتفو _ 

 الرتف املادي   

 الرتف الفكري   

 إىل مىت نطلب العلم_ 

 العلم احلقيقي_ 

٣٤٥ 

٣٤٩ 

٣٤٩ 

٣٤٩ 

٣٥٠ 

٣٥١ 

 ذكــــــــر اللــــــــــــــه

 من فوائد الذكر البن القيم_ 

 معىن الذكر_ 

 مقصد الذكـــــــــر_ 

 أنواع الذكـــــــــــر_ 

 الذكر باللسان ينقسم إىل قسمني_ 

 الذكــــــر يف القرآن_ 

 عالمــــة حقيقــــــــة الذكـــــــــــــــــــــــــــــر_ 

 أمهية الذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر_ 

٣٥٥ 

٣٥٨ 

٣٦٣ 

٣٦٤ 

٣٦٦ 

٣٦٦ 

٣٦٦ 

٣٦٨ 

٣٦٨ 



 
 
 

  ٥٤٥ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآداب الذكــــــــــــ_ 

 فائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة_ 

٣٦٩ 

٣٦٩ 

 صفة اإلكرام وحســــــــــن اخلـــــــــــــــــــــــــــلق

 ــــــــــــــــراممعـــــــــــــىن اإلكــــــــــــــــــــــــــــ_ 

 مقصـــــــــــــــــــــــــــد اإلكـــــــــــــــــــــــــــــرام_ 

 عالمـــــــة اإلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام_ 

 مراتــــــــــب اإلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام_ 

 ــيل اإلكـــــــــــــــــــرامطرق حتصـــــــــــــــــ_ 

 قـــــصــــــص يف اإلكـــــــــــــــــــــــــــرام_ 

 من أقوال املشايخ يف اإلكــــرام_ 

 حسن اخللق_ 

 معىن حسن اخللق_ 

 مقصد حسن اخللق_ 

 عالمة حسن اخللق_ 

 جلماعة احلج) رمحه اهللا ( رسالة الشيخ حممد يوسف الكاندهلوي_ 

٣٧٣ 

٣٧٤ 

٣٧٤ 

٣٧٥ 

٣٧٥ 

٣٧٥ 

٣٧٧ 

٣٩٣ 

٣٩٥ 

٣٩٥ 

٣٩٥ 

٣٩٥ 

٣٩٥ 



 
 
 

  ٥٤٦ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 يف أصول احلياة اإلنسانية) رمحه اهللا (خ إنعام احلسن كالم الشي_ 

يف أسباب فساد األحوال ) رمحه اهللا(كالم الشيخ يوسف _ 
 وعالجها

 )رمحه اهللا(كالم الشيخ حممد عمر الباملبوري _ 

 )رمحه اهللا ( كالم الشيخ سعيد أمحد _ 

٣٩٧ 

٣٩٩ 

٤١٣ 

٤١٥ 

 صفة اإلخالص وتصحيح النية يف مجيع األقوال واألعمال واألحوال

 معىن اإلخالص_ 

 معىن املخلص_ 

 مقصـد اإلخالص_ 

 املخلصون خيفون أعماهلم_ 

 املخلصون خائفون_ 

 الشيطان عدو اإلخالص_ 

 دليل إخالص الصحابة_ 

 عالمة اإلخالص_ 

 اإلخالص يظهر عند الشدائد_ 

٤٢١ 

٤٢٤ 

٤٢٤ 

٤٢٥ 

٤٢٦ 

٤٢٦ 

٤٢٨ 

٤٢٩ 

٤٣٠ 

٤٣٤ 



 
 
 

  ٥٤٧ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 ر يف الغارالنيب وأبو بك) ١

 )عليه السالم ( إبراهيم ) ٢

 )عليه السالم ( موسي ) ٣

 يف األحزاب) ٤

 يف محراء األسد) ٥

 الثالثة الذين دخلوا الغار ) ٦

 خالد بن الوليد) ٧

 :قصص يف اإلخالص_ 

 جناة يوسف الصديق باإلخالص) ١

 جناة يونس عليه السالم من بطن احلوت باإلخالص) ٢

 :يناجي ربهموسى عليه السالم ) ٣

 إخالص رجل من األعراب) ٤

 إخالص سعد بن معاذ رضي اهللا عنه) ٥

 عثمان وبيعة الرضــــــــــــــــــوان) ٦

 قزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان) ٧

٤٣٤ 

٤٣٤ 

٤٣٤ 

٤٣٤ 

٤٣٤ 

٤٣٤ 

 ٤٣٦ 

٤٣٦ 

٤٣٦ 

٤٣٦ 

٤٣٦ 

٤٣٧ 

٤٣٧ 

٤٤٠ 

٤٤١ 



 
 
 

  ٥٤٨ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 بإخالص عمر بن اخلطاب رزقه اهللا الشهادة) ٨

 إخالص عبد اهللا بن جحش) ٩

 أصريم بين عبد األشهل) ١٠

 ودـــــــــــــــــــــــــــــرييق يهــــــــــــــــــــــــــخم) ١١

 عيد بن املسيبـــــــــــــــــــــــس) ١٢

 جريج العابد جناه اهللا باإلخالص) ١٣

 حكاية عابد من بين إسرائيل) ١٤

 قصة غازي يف سبيل اهللا) ١٥

 وأري بعضهم رؤية  يف املنام ) ١٦

 قصة تائب) ١٧

 النقب قصة صاحب ) ١٨

 فوائد من كتاب اإلخالص البن أيب الدنيا_ 

 فوائد من كتاب إحياء علوم الدين للغزايل_ 

 فوائد من كتاب الزهد البن املبارك يف اإلخالص_ 

 درر من أقوال العلماء يف اإلخالص_ 

٤٤٣ 

٤٤٨ 

٤٤٩ 

٤٥٠ 

٤٥٠ 

٤٥٠ 

٤٥١ 

٤٥٢ 

٤٥٣ 

٤٥٣ 

٤٥٤ 

٤٥٥ 

٤٥٨ 

٤٥٨ 

٤٦٠ 



 
 
 

  ٥٤٩ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 مثرات اإلخالص_ 

 وصايا املشايخ لألحباب باإلخالص يف العمل_ 

 )رمحه اهللا(وصية الشيخ إلياس    

 )رمحه اهللا(وصية الشيخ يوسف    

 )رمحه اهللا(وصية الشيخ حممد عمر الباملبوري   

٤٦٢ 

٤٦٧ 

٤٦٧ 

٤٦٩ 

٤٧٠ 

 صفة الدعوة إيل اهللا

 )يف لسان الشرع ( التعريف بالدعوة اصطالحا _ 

 مقصد الدعوة_ 

 األمر بالدعوة إىل اهللا عز وجل_ 

 حكم الدعوة_ 

 شروط جيب أن تتوفر يف الداعي_ 

 أجر الدعوة إىل اهللا_ 

 التوفيق يف الدعوة إىل اهللا_ 

 عقوبة ترك الدعوة إىل اهللا_ 

 ل بسبب ترك الدعوةما حدث لبين إسرائي_ 

٤٧٧ 

٤٧٧ 

٤٨٠ 

٤٨٣ 

٤٨٦ 

٤٨٩ 

٤٩٦ 

٤٩٦ 

٤٩٧ 

٤٩٩ 



 
 
 

  ٥٥٠ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 عقوبة من مل يطابق قوله فعله_ 

 عالمة الدعوة_ 

  مثرات الدعوة إىل اهللا_ 

 من أفواه الدعاة إيل اهللا_ 

  ما الفرق الذي بيننا وبني الصحابة الكرام_ 

 الدعوة تناديكم أنا وظيفة أعماركم_ 

 طرق احلصول علي الدعوة_ 

 من أقوال مشايخ التبليغ يف واجب الدعوة_ 

 )البهاولبوري ( قول الشيخ األنصاري     

 قول الشيخ حممد يوسف الكاندهلوي    

 قول الشيخ عبد الوهاب    

 مراعاة أحوال املدعوين_ 

 مراعاة مقتضيات الدعوة_ 

 هل اجلن مكلفون بالدعوة مثل اإلنس؟_ 

 هل واجب الدعوة على الرجال دون النساء؟_ 

٥٠٥ 

٥٠٦ 

٥٠٧ 

٥١٣ 

٥١٤ 

٥١٤ 

٥١٨ 

٥١٩ 

٥١٩ 

٥٢١ 

٥٢٢ 

٥٢٣ 

٥٢٤ 

٥٢٤ 

٥٢٥ 



 
 
 

  ٥٥١ 

 
 
 
 
 

 الصفات الست في ضوء الكتاب والسنة وفھم سلف ا�مة

 ـــــــــوةانتهاز الفرص للدعـــــــــــــ_ 

 االستمرارية يف جهد الدعـــــوة_ 

 مقام الدعوة مقام احملبني_ 

 ما حكم من يهاجم الدعوة وأهلها_ 

 كلمة للمثبطني عن جهد الدعوة_ 

 نصيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة_ 

 التشـــــــــكيل_ 

٥٢٥ 

٥٢٧ 

٥٢٩ 

٥٣٠ 

٥٣٢ 

٥٣٢ 

٥٣٣ 

 ٥٣٥ املراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

 ٥٣٧ الفهــــــــــــــــــــــــــــــــرس

 
 


