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  تقريظ الدكتور
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ي ميس عبد الرمحن اخل  تقريظ الدكتور 

 

 

والصاة  والالاةع  اي  األد ا ولان وا ناينا   أل امل  احلمد هلل رب العاملين

 له وصح ه أمجعن وبعد.آحممد و ي 

 ادسودة اجلواار  اادور    وق الواا  »لكتاملب ايالام  فقد اطلعا   اي اااا ا

أقاالا   إىلحألااع  مااد  (املوور   ا ووحم د وور)الااامج مجعااه الاااألض ال مل اا  « ادغوو  

اياثولر   ا  م أ أبالاب ، ا ئماةالاللف ما الصحملبة والتملبعن وما بعدام ماا 

، وام رب  امل  اي ا بالاب، أطامل  الا  يف أ كلا ،شت  ما أبالاب العلام فعمع مل

ني ااإ إلأل اامل مااا شاامل  مااا ، أ أقاالا م  لمألاامل   ا كلاا  أت بكاالت مي عاامل  وقصااد ماا

، واياافل ن وهاا ام، والكتااملب، واييشاادنا، والل اامل ، وايحااملننا، اخلط اامل 

 .وحمل ت م ما ااه ا قلا  دوت   مل  أو ماقة، فألعدوت فأله بغألت م

مجاإ ، واحلق أت ااا الكتملب مل ل ة  لمألاة أ أقالا  الالالف وماا بعادام

ون ، ومل أقاف إىل أنت  اي اتاملب  املبق، وحملز قصب الالا ق فاأ ألال ،  فثو 

 .مجإ ما أقلا م أ بملب واحد ممل مجعه أ ااا الكتملب، نحق
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، وحقألقتاه مع امله، طملبق ا امه مالاأه  مل  وأهيمل القملرئ مفل  ، فدو   أهيمل الدا ألة

أو و ظا  ، ورفألق  إكا  املفيت ومي عا  إكا نط ا ، لألكا ا ال  إكا نللت

اا   إىلوفاق اهلل مفل اه ، فمل   لا جتد أ بملبه مثله ون أ مع مله  حله، و حملنتأ

 .له وصح ه أمجعنآوصي الل م  ي   أل مل حممد و ي ، ن 
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 ةوأستاذ الحديث المشارك بكلية التربي
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 قدمة القاضي العالمة م
 حممد بن امساعيل العمراني

 

 

لاه وصاح ه آ بعاده، و اياحلمد هلل وحاده والصاة  والالاةع  اي ماا ن   ا      

 ..وبعد و  ده 

( مجااإ وبااثلألف الاااألض اجلوواار  اادوور    ووق الوواا  ادسوودة  ادغوو  ف اااا اتااملب)     

   اه ا ناملعس أ ااه ( يا أحالا ممل ُأنيج لل ملا حم د ر املر  الاملب ال األط )

واليقاملئق  ا ناة قد حل  فأله امألة اث   م ملراة ماا أقالا  الالالف أ مكاملرع 

صاد  مقامل   ئالقاملرااا الكتملب  ألقدع   اله ب  اله و ألعد  أتوه امل واللاقإ 

والغ ا  وال قا  وطمللاب  وايايأ العاململ وااملاا  والي ا   باه قيا،و ألالت ألد ما 

 مفل ه ن ا واتب ولاباه و امل ف حالا ملبه وزاد أ علم وشألض العلم فعز  اهلللا

    .آمن  أمثمللهالا ملب ما 

 العمراني  إمساعيلحممد بن          
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 الدكتور  مقدمة
 وجدي غنيم

 

 

 

والصاة  والالاةع  اي  األد ا ولان وا ناينا   أل امل  احلمد هلل رب العاملين

 حممد و ي آله وصح ه أمجعن وبعد.

ووو   اجلووواار ي اتاااملب )اطلعااا   ااا  العزناااز  لااا   (اادووور    وووق الووواا  ادسووودة  ادغ 

مثلاه قاد مجاإ اا  اااه الادرر الثمأل اة ،ف ال اتملبامل   أ ادمل  إ    واحلقألقة (،ا حم د ر املر  )

 ن عملز ااا الرصح الضخم اليائإ . إ  ظألم  تألعة جم لد   ملر بم بتلفألق اهلل ومدده مي

( ن  اازا   ي ااا ايع لد  ا حم د ر املر  احل ألب )أ ث  اهلل القدني أت جيزمج أن  

 واحلمد هلل رب العملين. ،اا ملر وات ن  إ به ا  ما نقياه 

 وجدي عبد احلميد حممد غنيم
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 ةـــدمـــاملق
 

اللااملُب ، ومالاتل ِب الااكي بثقما مامل نالاتطملع، بة ا قطاملعاحلمد هلل مالتحِق احلمد 

 ، الاامج ن نا  إن م اه، ايي ال للع ال واإلحالاملت، ايد ل بك  لالملت، اليحألم اليمحا، اي ملت

  .ون فض  إن ما لد ه

أااايع ، اازنا  ال لائاد، اامألا  العلائاد، وأشا د أت ن إلاه إن اهلل وحاده ن  نا  لاه

ج الكيوب، وأ ظم مثمل ، مالئل  وأش د ، جمألب د ل  ايضطي ايكيوب،  ململ الغأللب م ي 

كو ا ناة  ، الصاملد  و اده، الالاأ   اده، وح أل ه ونلألله، أت  ألد مل حممدا    ده ور لله

د بمليععزات الظملاي ، الطملاي  و اي آلاه وأصاحملبه ، صاي اهلل  لألاه، والرباان ال ملاي ، ايفن 

 . ا  ال دورصة  برش  إ، وبملبعأله وأحزابه

   :وبعد
فألعااملز   لأل اامل ، إتَّ ل ل اامل  والكلااأت دنئل اامل ومعمل أل اامل التاا  اماا  أ طألمل اامل اخلاا 

فألعااملز   لأل اامل ، أو اماا  أ طألمل اامل الرشاا وال حااش وال اااا ، اإل الااملت بملإلحالااملت إحالاامل  مل

 .بمللالألئملت ايضمل  ة إىل نلع ايعملد

Q : اتملبه الكينم أ قلله وإت أ ظم مث  بل ألح  لال  ممل نبه اهلل بعملىل أ    

                                       

                            

                                 

                                 

   [27-24:]إبيااألم 
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والكملشااف  ااا مك ل ااملت ، والكلااأت ااا  ال مجااملت ايعاارب  ااا مالااتلد ملت الضااأئي

ن إلاه » :أن وا  المة التلحألد اخلمللص، بكلمة واحد  ندن  الع د أ الدنا وايلة، الرسائي

 .أن وا  الماة الك اي، وبكلمة واحد  خييج الع د ما الدنا وايلة، «إن اهلل حممد ر ل  اهلل

مل ما فلق مل هيف م  ألة جتيمج ما ات مل ا هناملر وبكلماة ، بكلمة واحد  نت لأ الع د أ اا ة هيف 

حص  له الالعملد   فيب المة قمل مل   د  ، أني  نز  الع د أ ال ملر أبعد مممل بن ايرش  وايغيب

 .وليب المة أوردت صملح  مل ايلارد ف دع  لأل مل ونت  مل ة م دع، أ الد ألمل وا ني 

: قل  بعملىلن                                           

                                        [71-70:]ا حزاب

وو  اه م  الاط مل ، ن  غ  لإل الملت أت نكلت قلله لل املس لأل  امل» : يلد  ادعال ة ادق طب

:  ت اهلل بعاملىل قامل  يل ا  وااملروت ؛ما ه  مداا ة، مإ الرب وال مل ي             

               فمللقملئ  لأليف بثفض  ما مل   واملروت، نع   ل ي لت[44:]طه ،

 .«وقد أميمهمل رهبأ بملللن معه، ال مل ي لأليف بثن ع ما في لتو

ول امل ، وجتلب ايلد ، وجتمإ ا فئد ، بغال  الضغملئا ايالتكأل ة أ االارح ادكل ة ادطيبة

ن اقيت ما ايعيوف شألئ مل ولل بلقا  أناملب بل اه » :^ فقد قمل ، أ ر ل  اهلل أ ل  حال ة

 .«و ه طلألق واةع لن ؛  انالرب يش» : وقمل   مي با اخلطملب، «طلق

 .وبينح ال  لس وحيص  فأل مل ال  إ واخل  العد القللبب   ادكل ة ادطيبة

 .احلال ملت ووأرامل أو   مل شعملر لقملئل مل بملنتةفادكل ة 

 .ا نينا اللمالة احلمل ألة  ي   لس : ادطيبة ادكل ة

 .ا نينا الغضب واحلقد ما قللب نمتصملصدوا   حيمج : ادكل ة ادطيبة

 .  لا ه احلب واخللق ال مل   ا   دند مل  وب تح مل  بطميف مل ملت ايمليض ادكل ة ادطيبة :

نص مل اهلل  ا َّ و اة أ القايآت  ولعظمت مل كات أمهألة ا    أ حألمل  ال رش ادكل ة ادطيبة

وه    َِدْيِه َيْصَعر  اْدَكلِم  ادطَّيِّب  َااْدَعَ ل  إ :اتملبه قمل    حمل ه وبعملىل أ حمكم الكينم ددِح  َيْ َفع  ادصَّ
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 .[10]فملطي:

لقا  ف   با ه ح ة القمح   ادممل بُ ، صملد  لا بضألإ إت ني   ما قلب   ادكل ة ادطيبة

رض  نصا ة فت  ا  ألك  مل م أ ميت ا نملع  تثيت رناملح ب قل امل إىل ، رض   يدا  ن ب   أأ 

 .  إ   ملب  أ ا     لة مملئة ح ة

 اتح قلاب ني    اد فاةت ماا ال املس هبامل نُ أ المة مد  ورب، م تملح القللب ادكل ة ادطيبة

 إ الملت.

 اادممل جاايج بيوح اامل و لرااامل نكاالت حمل اامل اااأ قاامل  بعااملىل:  اامل روح و ادكل ووة ادطيبووة

و  َاَدكِوْق َلَعْلنَود   يْ َكَذدَِك َاْاَح اَ   َُ ََود   َاا اِييو
نَْت َتْرِ   َ ود اْدكِ احًد ِ ْق َاْ ِ َند َ د ك  نَد إَِدْيَك   

ََِقيٍم   ن ا ًا ََنْرِ  ْس اٍط    ََْهِر  إََِل ِِصَ َك َد  .[52]الالر :بِِه َ ْق َنَشدء  ِ ْق ِعَبدِةَند َاإِنَّ

، مقاادار ومل ألااه ولكاا بثو ااامل ن قاا  طاالنة ن باافكمج ال ام ون بثنااا م اامل ادكل وة ادطيبووة

 .ف   النته وداله  ي أنةقه وبيبألته صملح  مل والكلمة بحق كا مل بعكيف شخصألة

بفلاف القلالب وبصالح ال  الس وباااب احلازت وبزنا  الغضاب  ادطيبوة ادكل ة

تبسو ك   الوه اكيوك »وباعي بمللي مل والالعملد  ن  ألأ إكا رافقت امل ابتالاملمة صاملدقة 

  .«صرلة

ق مجأللاة الل اظ  ا لة ايع ا  بغايس اخلُلا ؛م تاملح الاد ل  والق ال ادطيبوة  ادكل ة

  .عمق أوارص اللحد  بن ال ملسمإ وبُ وا دب وب رش ا ل ة وايلد  أ ايعت

حل ألااف فتااد ل إىل ماامل نعاازز التلحألااد ون ااملأ ال اادع دنا ابلافااق الااادكل ووة ادطيبووة 

واي كيات والا لات والا  ملت                                 

              : [33]فصل. 

 تملئع امل  ..وبغلق أبلاب الرش ،ثمي  مة  صملحلمل  وب تح أبلاب اخل بُ ادطيبة  ادكل ة

 .وهملنمل مل ب مل    ملمألة ،م ألد 

 : اامة اياافم ن الصااملدقن والااد مل  وشااعملرامادكل ووة ادطيبووة            
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                                      :[26]ال تح.  

انتألملر حكألم وا صاألملع بع ادمج ماا ق ا  ايالالم  ماي اهلل  از و ا  ادكل ة ادطيبة 

 :امتثملن لقلله بعملىل           : وقللاه .[83]ال قي:                

  : وقمل    حمل ه أنضمل   .[5]ال المل:                : [28]اإلرسا.  

ونك اا  أت  ..هباامل فاهناامل أممل ااة ور اامللة ومالاافولألة ن نالااتخ ا أحااد  ادكل وة ادطيبووة 

وقاد بتحال  إىل رصناة ا اتغملوة  ..بكلت شعملر قملئل مل ورس نللده وم ملط ولابه و قملبه

  املر  ا تااار أو ل  اة ب امل   أوأو بملرقة أم  أو يالة حمل ألة أو نطملب شكي وش ملد  وفامل  

  .وم عع فخي

و ا ض الا  يف  ..وبيناد القلاب واإلحالاملس ..التخملطب واإل اةعادكل ة  ف ة  

وأدا  العلاام ور ال  ايعيفااة و اا    ..ولالاملت القضاامل  ..وشااملاد الضاام  ..واياامل ي

  .ومف ق ا  أع ..ودلأل  الصد  ..وأدا  ال ألملت ..ووامي  اللالملت..احلضملر 

  . د ل ال ملس بثحب ا  أ  إلأل م وأوقع مل أ   ل  مة ادطيبة بددكل 

 ح ب إلأل م الطمل ملت و ل ح  م مالملئ  الدنا ا تعملبة  ماي اهلل بددكل ة ادطيبة 

 ماا ناة  ال هألاب أ اخلا  وال األاب ماا الرشا ^وأمي ر لله            

                                                        

  .[104]آ   ميات:

 ق مل هيوَم بور   املسول ل فلوي  » د ل إىل الت مل   مإ قضملنمل ا مة بددكل ة ادطيبة 

 . « نهم

زاب اهلل نا ا  ا  نألاهما قامل  »  قدع الاكي يا أ د  ل مل معيوفملبددكل ة ادطيبة 

  «.فقد بمللغ ىف الث مل 
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 عرب  ا امت مل  مل بمللد مل  لعلأئ مل وماملخي مل بمللتلفألق والالداد و اعإ بددكل ة ادطيبة 

  .الد مل  وطل ة العلم  ي اييض قدممل أ مال   اخل  والعطمل 

  .بكالب ا ع وا ب قللب أب ملئ أ ونضم مل صةح أبددكل ة ادطيبة 

ب الزوج قلاب زو تاه ونتلاصا  مع امل بمللتل ألاه وال صاح أ نكالبددكل ة ادطيبة 

  .مال   ب مل  ا رس  الصملحلة

 صلح بن ال ملس و عد  بأل  م با ملد  احلاق و ادفإ الظلام بمللعاد  بددكل ة ادطيبة 

 :والالل  بملإلحالملت قمل  بعاملىل                                       

                                                          

      : [35]فصل.  

 ااد ل إىل اإل ااةع و ااثمي باامليعيوف و   اا   ااا اي كااي بملحلكمااة بددكل ووة ادطيبووة 

يل ظة احلال ة أ حمملن  أو اتملب أو  نط وا                           

                       : [125]ال ح.  

  الد خمططملت الاألطملت أ التحينش بأل  مل وبن إنلب مل امتثملن  ماي بددكل ة ادطيبة 

 :  احلق  ز و                                           

               : [53]اإلرسا.  

 ثيمج مال   اإل ةع اإل ةم  بمللكلمة ايالمل ة  ي أ لاد اي املبي بددكل ة ادطيبة 

رب ال ضاملئألملت واي تادنملت واحلالارات واياف يات وايكتلباة  اي صا حملت واييئألة  ا

  .اايائد وايعةت

اإل ااةع  إىل ااد ل ايخااملل ن بددكل ووة ادطيبووة                        

                    :[46]الع ك لت. 
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 ،و علام  املاة   ،ف  ادمج بااكت اهلل  املن   ، قادع ال صاح لرنايناطيبوة بددكل ة اد

  .«ادريق ادنصيحة»و ااي هملفة   ،و يشد بملئ مل  

م أب مل  مل اح اع آبمل ام وحقل  اللالدنا والرب هبأ ولن اامل اب عل   ُ بددكل ة ادطيبة 

 : أ                                              

                                : [24]اإلرسا.  

و حالااا لل قاايا   «ادكل ووة ادطيبووة صوورلة»  تصااد   ااي أ  الاا ملبددكل ووة ادطيبووة 

وايالملان                                : [263]ال قي.  

  ااا  شاا مل ة حالاا ة و  لااغ أممل ااة و اا  يف ايبااة و االا  مكللماامل بددكل ووة ادطيبووة 

  ..و خ ف  ا مينض

 قدع رأنمل  صملئ مل و ق ح فكي  حال ة ب  ض بثمت امل وبيقا  بمالاتل  بددكل ة ادطيبة 

  .ش ملب مل

حادنثمل  و  قا  فتال  األا   ا ة و ألا  بد اة أ   لاغ آناة و ايومج ُ بددكل ة ادطيبوة 

  ..جممللال مل وميا ةب مل ومعململت مل وجتملرب مل وحرض مل و  ي مل

  م  ملااب ال ملشئة ماا أب ملئ امل وب ملب امل و ثناا بثنادمج الطل اة  اي بددكل ة ادطيبة 

  .إىل الصلاب  ا دانة مقمل د الدرس ب ع روح الثقة والد م ايع لمج و

ت و كال  ، و حألامل أ إ ا نمل    يسا،  الاتمتإ بعةقاملت إ الامل ألة  ألاده هبامل ادكل ة ادطيبة

 .وما  اب لالمل ه اثي إنلا ه، و    حم ته هفما ن   المت، إجيملبأله فعمللة  ةقملت

: قمل  بعاملىل                                            

              : [53]اإلرسا

فملحلاار م اه  وحيار مل ما  ادو مل الااألطملت الكلمة احلال ة بملنتألملرنل   مل اهلل ونثمي مل  ف  مل

أت  لل اد مل ماإ أ  الا مل باأ حيادل حلل امل فكي امل لالالألئة فلما الكلمة   مللتهجيد    ه وا ب
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بان  الماة فتثا  العاداو  وال ازاع واخلصالمملت ا   مل  اهلب اياملا  التا  ب ااث بان ال املس

اخلطاي اال الكلماة  و اةج كلا ، والعألاملك باملهلل م اه «الااألطملت»وما وم ن يح العدو ال عض

 أ التعملم  مإ ا نينا لل اد مل الصا مل  والالد اللأل ة الطأل ة ا ل مل  انتألملرفلل أحال مل  الطأل ة

 األد  ف  مل   عل حألع قامل  ال ملر ل عمل  ماأدا   تلاث  لأل مل ل أهنملون   ال   زمملت ومكملت أ ا 

 .[وماللم ال خملرمج رواه ]»فإو مل جتراا فبكل ة طيبة، مت   اتقاا ادند  ادا بشق «^ : اخللق حممد

 تالدد  وهبامل، حازت و خ اف مامل هبِام ماا أمل و  ماتص هضاب أح ملئ املهبامل  ادطيبة دكل ةا

 .وهبمل  كالب العدو اصدنق قللب مل و  عد ال غضمل   ا و تحملبب

، وواقع ام وماامل يام وأماز ت م ال املس أفكاملر بغألا  أ ال عامل  أويامل للكلمة  ألظ 

 أت مااا ال رشاا حألاامل  أ الكلمااة مكمل ااة رفعااة  ااي أد  ولااأليف، امل اا  طأل ااة م ملراااة إكا وكلاا 

 اليا اخة احلقاملئق  ا التع   أ ا تخدام مل جيألدوت امل لا- والالةع الصة   لأل م -ا   ألمل 

 .لدهيم ايت ق  ال طي  ورصألد ال رش قإوا وبن بأل  مل واليبط

ت  دا   اث   أمثلة اإل ةم  بملرخي مل وىف  با ، مدن اة أو شاخص مالاملر الكلماة فأل مل ه َّ

 بملإلماملع فامللتق ، حمل امل   وفد أفينقألة بةد بعض ما وفدا   أت الصدد ااا أ ناايوت فمأ، قملر 

 رزقا  لال و  ا ، نا ا   دال لا كلا  وا   اي ممللا  فثو   ؛ ايااب صملحب أ يف با مملل 

 مملل  اتب بتدرنيف فثمي، اإلفينق  ال لد كل  وا  كل  ف لغ .وصةحه  دله أ مثله ايدن ة

 ااملت حدل ممل أت أظا وممل .! أفينقألة أر مل  أ ايمللك  ايااب ا تاملر إىل كل  وأد ، بلده أ

 .بمل   ي لإلمملع خيطي

 حان ا حازاب هازو  أ حادل ااأ،  ألال  أو  ألش ه مل  اللاحد  الكلمة بغ   وقد

 والأل الد قينش بن الثقة ب دند أ بال  ايرشان  لم  دع وا تخدع، مالعلد با عألم ُ  أ لم

  اي التاثو  أ الكلماة قألماة التعملرنة وايف الملت الرشاملت أدرا  وقد .ما لر ال ممل  ي

 لتامل يت دونرات رشا     ااملت لال: أحادام قامل ، لاه حيتملج ن ممل  ا  إىل ودفعه ايا مج

 .ال ملقألة بمللتالعة د ملنة وص عُ   بلاحد  
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اااةع  ^ وأفضا  ااةع وأمجاا  ااةع وأحاي اااةع بعاد اااةع اهلل وام ااةع   أل اامل حمماد

 .الصحملبة الكياع والتملبعن  م باحالملت

أحأل  باكت اهلل أملات و قلت م ما ظلأت التأله واحل   وايعامليص  فكم ما الم  طأل ة

 .والعم  الصمللح إىل  لر اإلنأت

 .«ف  ع   اهلل هبمل وةون   ه  مع  المة» : لد  ادزبير 

 

 

 



 28 والدرر من أقوال السادة الغرراجلواهر  

 

 

 

 

 ابــهذا الكت
 رذا ادكَد : 

فأله ممل نزند إنأ   ونيفإ مهت  وجيعلا  ُالقاق أ بحاملر ماا الالامل والعلال واليه اة أ 

  .التا ه بما قمل  ااه االااي

  فتاااااا  لا إت مل بكل ااااالا ماااااثل م
 

 باااااامللكياع فااااااةحإت التااااااا ه 
 

  :رذا ادكَد 

 .جيد فأله ايالملفي ا اث اهلل  للبه واللحألد ُأ اله وا صحملب  م ام

  :رذا ادكَد 

  !!ل   نمل مالكن األف أ   بمعز     مفأله   ال   ي دقملئق ا قلا   ا يض 

  :رذا ادكَد 

، وللاالا ظ أ و ظااه، بعاالت اهلل ُأ ااد لألكاالت  اا دا  و ل اامل  للخطألااب أ نط تااه

 .وللمفلف أ بثلألف اتملبه، وللمييب أ بيبألته لطةبه، لمحملن أ حمملنبهول

ون ، وللالالف متملبعامل  ، بما ح ظ اااه ااالااي أت نكالت أ نطملبتاه بملر امل   وحيمج  

 ..بالتصعب كل  فمل مي ن حيتملج بعد بلفألق اهلل بعملىل إن ل ألة نمللصة و زنمة  ملد 

  :رذا ادكَد 

با  وبغا  بملإل الاملت إكا مامل ، فاإ ا مام وبعال ال  السأقلا  وحكم ما شثهنمل أت بي

: قمل  بعملىل،  ع  لتغأل    اله                              

 .وبيبق  بمليعتمإ إكا ممل املت ا دف ال اليق  بمليعتمإ[11:]الي د

 رذا ادكَد  :

أو امل   ال ار  إلبداع   اأ نلمامل  بألالع  ، حألمل  بعض العلأ أقلا  امل   الرشار  لتغ  

أو صااةحمل  ، أو ب لقاامل  و  لهاامل  ، حتاا  صااملر إ عااملزا  أو ان ا اامل  أو م  عاامل  أو  ظينااة
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، فكم ما الع ملقي  أو العلأ  املت الال ب أ بغأل ام حكماة أو قال  ماثولر، ورشملدا  

 .مللحون  احلكم وا قلا  ممل  مل   ي ألال ة  ل  مل الص

 :رذا ادكَد 

ون ، مئاملت الكتاب  لات أو أاثي ما ال حع والغلص أ بطلت     ال حصأللة

أواص  اللأل  بملل  ملر وأ مل  أحألمل مل   وا  ،  رب ايل ل ملتالكتب أبمللغ إت قل  آنف 

 .أقلا  الصحملبة الكياع وما ب ع م باحالملت أ ااا الكتملب  قشأبحع وأ

 .«ادغ   ادسدة   اجلاار  اادر    ق الاا»و أ مألته 

أ و ملنامل مامل ا اتطع ،أممل اييا اإ مل أكاياامل  ا قلا وحملول  أت أكاي القملئلن  اه 

  .ناألة اإلطمللةالكتملب 

 باااااملهلل نااااامل  اااااملظيا فألاااااه وم ت عااااامل  

 وقاااا  أ لااااه إلااااه العااااي  مغ ااااي   

 د االت بااه ونااص   الاا  مااا ناا   

 ماااامل باااادا قمااااي وايالاااالمن مجألعاااامل  
 

 املمعااااااه م ااااااه  اااااا  اهلل بلفألقاااااامل   

 ب  اااا ملا عاااه ااا  د ااامله و   اااواق

 ومااااا نقاااالع بااااأ نك اااا  لطملبعااااه

 أو الاااااب مالاااات   مااااا مطمللعااااه
 

اا  مالالم وأت جيعلاه  وأ مل  اهلل    و ة اللاحد أ  ةه أت ن  إ هباا العلم ايتلا إ

 .كنيا    نلع ألقمله إ ه أا  التقل  وأا  ايغ ي 

 ا حم بق د ر املر  

 إ ودم اكطويب  سوجر ايي ووودو

 ع وووووو او -ي وووووق اد

Almadari_1@hotmail.com 
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 اإلخالص والنية
 
 

إتَّ ال ملس قد أحال لا القل  فماا وافاق قللاه فعلاه فاااب الاامج » : لد  عبر اهلل بق ع  

  .«أصملب حظه وما ن نلافق قلله فعله فااب الامج نلبض   اله

القألملمة أ لم  أع   ل  فملت قلا  أنلف ممل أنملف أت نقمل    نلع » : ابا ادر ةاء لد 

 لم  ن ب ق  آنة آمي  أو زا ي  إن أنات ب ينضت مل ا مي  ا  ائتميت 

فاث لك باملهلل ماا  لام  ن ن  اإ و  ايف  ن باا إ ، والزا ي  اا  ازد ايت

 ن نالمإ
 
 «.ود مل 

  .«ا  مملن ن تغ  به و ه اهلل نضمح » : لد  د ر بق احلنفية

ن نكا ام أحدام أ اثاي  العما  ولكاا لاألكا مهاه أ إحكملماه » : لد  د ر بق احلنفية

واالأل ه فات الع د قد نصال واال نعاا اهلل أ صاةبه وقاد نصالع واال 

  .«نعا اهلل أ صألملمه

 .«أت بالب إبلأليف أ العة ألة وأ   صدنقه أ الرس ابق اهلل» : لد  اريب بق ادا ة

 .«  نعلم اهلل م ه ه  كل  شمل ه اهللما بزنا لل ملس بيش» : لد  سفيدو بق عيينة

ملا  فاأ اصا إ بامللعلم الاامج إكا املت هنملرمج هنملر   أله ولألل لأل   » : لد  سفيدو بق عيينة

 ؟«ات  

إكا وافقا  الرساني  العة ألاة فاال  العاد  وإكا امل ا  الرساني  » : لد  سفيدو بوق عيينوة

  ماا الرساني  أفض  ما العة ألة فال  ال ض  وإكا امل   العة ألة أفضا

  .«فال  االر

ماامل أنلااص   ااد قااط  أربعاان نلماامل إن  ظ اايت ن ااملبألإ احلكمااة مااا قل ااه » :  كحووا لوود  

 .«ولالمل ه
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نمل » : سليُو ادّرا اين ابالد    .«إكا أنلص الع د ا قطع    ه اثي  الل ملوس والي 

نمل   ا وام أ ت د أ إ ، أ ز  يش  أ الد  ألمل اإلنةص» : بق احلسل ياسفلد   قملط الي 

 .«قل   فكث  ه ن     ي للت آني

 :  تفسحم لادوه تعودَل  لد  ادفضيل بق عيدض                              

       نمل أبمل  ال  مامل أنلصاه  :قملللا، ال أنلصه وأصلبه[2:]ايلا

وإكا ، ااملت نمللصامل ومل نكاا صالابمل مل نق ا إت  العم  إكا  :فقمل  ؟وأصلبه

اخلمللص أت  .املت صلابمل ومل نكا نمللصمل مل نق   حت   نكلت نمللصمل صلابمل

ا  ة لاب أت نكلت  ي الال  :وام قايأ قللاه بعاملىل .نكلت هلل  والص      

                                            

. 

ملم » : لد  شه  بق حاشب أ  ئ ا   اأ  أ اث   :فقمل ،   مل  ر   إىل   ملد  با الص 

 ؟.أرأن  ر ة نصل  ن تغ  و ه اهلل  وحيب  أت حيمد،   ه

أ مل ن   ن  فما املت له معا   نا   :إت  اهلل  بعملىل نقل ، لأليف له يش  » : فقد  عبدة 

 .«له ال ه ن حمل ة   فأله ف ل

ن نعلمه مل  فألكت ه ون شألطملت فأل الده ، اإلنةص رس  بن اهلل  وبن الع د» : لد  اجلنير

 .«ون نععب به صملح ه فأل طله الي مل ون ال  فألمألله

:لوود  ابووق ك ووحم   تفسووحم لادووه تعوودَل                                

                 وااات را مل العم  ايتق    ن » [110:]الك ف

 .«^  ي  نعة ر ل  اهلل  بد  أت نكلت نمللصمل هلل  صلابمل  

ن قلاه ون  العما  بغا  إناةص ون اقتادا  امليالاملفي نما   ياباه رماة  » : لد  ابق ادقّيم

 .«ن  عه
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لل قأل  ل  نمل ميائ  لغض   ولاق  لأل  وباكل فتقال  قامل  » : دفضيل بق عيدضلد  ا

ما ح   للد ألمل بزن   للد ألمل وبص ع  للد ألمل   المله قمل  حقمل  ،   نمل ميائ 

بص ع  و ألثت حت   يف  ، ابق أن بكلت ميائألمل  وأ   ن باعي:وم قمل  

لا لا  ال ملس فقملللا ال ر   صمللح فثايملب وقضلا ل  احللائج وو ع

 .«أ ايعملليف وإ أ  يفلب بملهلل وللن كل       لأل م

 إ اأ ُن ظاي إىل، بتازنا لل املس ااأ ُنازنا اي قال ، نمل ماا  ملاه بملل  امل  مغاال »:الد  آك 

واألاف ، فاكا مهما  بمليعامليص فاملكاي نالع ال عال ، ال ملطا ن إىل ال قل 

  .«ُام  إىل قرب بملا د  م يو 

واللاب ُنثقا  ،  مل  قرش ن لب ؟   م  إكا و إ أ ايألزات زاتأل» : لد  ابق اجلاز 

 .«الك ة ن القرش

لل   إ العلم بة  ما  يامل كع اهلل  ا حمل ه أح املر أاا  الكتاملب ولال   اإ » : لد  ابق ادقيم

 .«العم  بة إنةص يمل كع اي ملفقن

وأ ال املطا مالتالالأ   مت   عل  أ الظملاي ممتثة   مايه» : لد  ابق عطدء اهلل ادسكنر  

 .«لق يه فقد أ ظم اي ة  لأل 

 .«ما  ةمة ال عملح أ ال  ملنملت الي لع إىل اهلل أ ال دانملت» :الد  ايضدً 

  .«ما أ ق  بدانته أ ق  هنملنته» :الد  ايضدً 

بلغ   أت الع د نعم  العم  رسا ، فة نزا  به الاألطملت حت  نغل ه ،  »:سفيدو اد ا  لد  

أ العة ألة ، وم ن نزا  الاألطملت به حت  حُيِبَّ أت حُيمد  لأله ، فأُل الض ما العة ألة فأُلكتب 

 «.فألث   أ الينمل 

 .«وددت أت ال ملس مجألعمل  ات لا ات   ومل ن ال لا شألئمل  إ   »:  لد  ادشدفعي

ن نأز اه ، اإلنةص أت بكلت حياة الع د و كل ه أ رسه و ة ألته هلل وحاده» :الد  آك 

 .«يف ون ال  ون د ألمل  

اال  العم  الامج ن ، الي د الامج ن ممل  معه ن ن    العاب» : لد   صطفى ادسبدعي
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 .«إنةص فأله ن نثمي اخل 

  .«اطةع ال ملس  ي العم  إت الا ل  اخل ألة ا  حب» : ابق األثحم لد 

  .«ت لالمل هص حملت و  ه وفلتمل ممل أرس   د  رسني  إن أظ يامل اهلل  ي»:الد  آك 

 .«يمل فع  ؛لل  لم اييائ  أت قللب الانا نيائأل م بألد ما نعصأله» : لد  ابق حزم

 .«ااتم حال ملب  أشد مممل بكتم  ألئملب » : ع جلد  ابا حدزم األ

 «. ت نال  الي   الزاد ن   له ما أت نظ يه» : لد  ايا  ادسخَيدين

إنملب وحب اليئمل ة ، فات  » مللة فأل مل : إىل صملح ه   ملد با   ملد ر  ااد ا  سفيدو اتب 

الي   بكلت الينمل ة أحب إلأله ما الااب وال ضة وال بملب هملمض ن ن رصه إن ال ص  

د   ال  وا م  ب ألة   .«ما العلأ  الالأرس  ، فت قَّ

ممل ما أحد أحب اليئمل ة إن حالد وبغ  ، وبت إ  أللب  »:  ادفضيل بق عيدضلد  

 . «أحد بخ   ال ملس ، وايه أت ُنااي

وقد نكلت اللا ظ صملدقمل قملصدا لل صألحة إن أت م  م ما  ب  »: لد  ابق اجلاز 

اليئمل ة أ قل ه مإ الزمملت فألحب أت ُنعظَّم ، و ةمته : أ ه إكا ظ ي وا ظ 

ن لب   ه أو نعأل ه  ي اخللق ايه كل  ، ولل صحَّ قصده مل نكيه أت نعأل ه 

 . « ي نةئق اخللق 

وم  م ما ن يح بكثي  ا ب ملع ، ونل قيف  لأله إبلأليف بثت ااا ال يح لكثي   »: كالد  كذد

 . «طةب العلم ، وإ أ مياده اثي  ا صحملب

رأن  أبمل أمملمة أب   ي ر   أ ايالعد وال  امل د ن كا  أ » :لد   عق د ر بق زيدة

 .«أ   أ   لل املت ااا أ بألت  :فقمل  له أبل أمملمة، وند ل ربه،  علده
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ون طل مل وحي ط امل بعاد وقل  امل ، معيفة ممل ن الد ا  أ  أ حمل  وقل  مل» : لد  ابق ادقيم

  .«وحييص  ي  مله وحياره، ما أام ممل ن  غ  أت ن تش  لأله الع د

ه أنَّ ُناعي بمكمل ه» : لد  ايا  ادسخَيدين   .«واهلل ممل صد    د  إن رسَّ

امج ن ن مل  لل نيج ا  قدر لاه أ قلالب اخللاق الصملد  ال ال» : لد  احلد ث املحدسبي

ون حيب اطةع ال ملس  ي مثملقأل  الاار ماا حالاا ، ما أ   صةح قل ه

 .« مله

: ن ن ب الاألطملت اإل الملت حت  حيتمل  له بك  و ه، فألالتخيج م ه ممل خيرب لد  ادفضيل

، به ما  مله، لعله نكلت اث  الطلاف فألقل : ممل املت أحي الطلاف اللأللة

أو نكلت صملئأ  فألقل : ممل أوق  الالحلر أو ممل أشد العطش، فات ا تطع  

مل قملللا: ممل أبلغه  مل، إت ا   بلألغ  أت ن بكلت حمدو مل ون متكلأ  ون قملرئ 

مل ون حالا  وأحالا صلبه، فألعع   كل  فت ت ض، وإت مل بكا بلألغ 

لأليف حيالا حيدل ولأليف صلبه بحالا، أحز   وشق  الصلت قملللا:

كلت ميائأل مل، وإكا  لال  فتكلم  ومل ب مل  ما كم  وما  لأل  فت

 مدح  فتكلم.

ن بد أ رد الينمل  ما وةوة أملر: ايعيفة والكيااة واإلبمل ، »:ابا حد ر ادغزايل لد 

ا تأع الثةل، فملإلبمل  ومي  الكيااة، والكيااة ومي  ايعيفة، بحالب قل  

لة وحب الد ألمل و الألملت اإلنأت و لر العلم، و عف ايعيفة بحالب الغ 

ا ني  وقلة الت كي أ آفملت الد ألمل و ظألم  عألم ا ني .فة دوا  للينمل  

مث  اإلن مل ، وكل  ناق أ بدانة ايعملاد ، وإكا صرب  لأله مد  بمللتكلف 

 قط   ه وقله واملت  لأله كل ، وممل نمد به   ملده ما حالا التلفألق 

قلع حت  نغ وا ممل بث  ال م، فما والتثنألد والتالدند، وإت اهلل ن نغ  ممل ب
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الع د ايعملاد  وما اهلل ا دانة، وما الع د قيع ال ملب، وما اهلل فتح 

ال ملب، واهلل ن نضألإ أ ي ايحال ن، وإت ب  حال ة نضمل   مل ونفت ما 

. ا  ظألأ   لد ه أ ي 

  .«ن أ لم ر ة  أحب أت ُنعيف إن كاب دن ه وافتضح» : لد  برش بق احلد ث

  .«ملا ال ألة فاهنمل أبلغ ما العم بعل  » : حييى ابق ايب ك حملد  

 .«حب أت بكلت    ألة أ ا  يش  حت  أ الطعملع والرشابإين  ُ » :الد  احر ادسلف

  .«اِ ِل أ ا  يش  بيند اخل  حت  نيو   إىل الك مل ة» :الد  آك 

 .«وا ملب هبمل ن ا  وإت مل ب صبرأن  اخل  اله إ أ جيمعه ُحاْلا ال ألة » : لد  ةااة ادطدئي

  .« هنمل بتقلب  لَّ  ؛ممل  ملا  شألئمل  أشد  لَّ ما  ألت » : لد  سفيدو اد ا  

 .«جلألص ال ألة ما فالملدامل أشد  ي العململن ما طل  ان ت ملد» : لد  ياسف بق اسبدط

كي ا أل اة وام ف  :قمل ، اأ أ   حت  أ لمج» :قمل  ؟أن با د اا ملز  : اليل دندفع بق لبحم

 .«امضِ  :قمل 

 .«وصةح العم  بصةح ال ألة، صةح القلب بصةح العم » : لد   ط ف بق عبر اهلل

 .«يه ال ألةصغ  ب  م  ا   بُ ورُ ، ه ال ألةعظم  ب  م  صغ  بُ رُ » : لد  ابق املبد ك

  .«واإلصملبة، وال ألة احلال ة، التقل  هلل :ن نصلح العم  إن بثةل» : لد  ابق عجالو

  .«م    ألت  وإرادب  Qإ أ نيند اهلل » : لد  ادفضيل بق عيدض

 .«أفض  ما القت  أ   أل  اهلل Qإنثملر اهلل » : لد  ياسف بق اسبدط

  ه لأليف  مل  ؛لأليف  ي ال  يف يش  أشق ما اإلنةص» : لد  سهل بق عبر اهلل ادَسرت 

 .«فأله  صألب

، إين أ تغ يب مممل ب   إلأل  م اه وام  ادت فألاهالل م » : با   د اهلل كدو  ق ةعدء  ط ف

وأ ااتغ يب مماامل ، وأ اتغ يب مماامل  علتااه لا   ااي   يساا واام مل أِف باه لاا 

 .«ز م  أين أردت به و    فخمللط قل   م ه ممل قد  مل 
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  .«ايخلص ما نكتم حال ملبه اأ نكتم  ألئملبه» : لد  يعقا  املكفاف

ىف إنةصاه اإلناةص  فات َماْا شاملاد، صاإلنةص َفْقُد رؤنة اإلنة» : لد  ادسايس

ماا  وممل كاي إشملر  إىل بصا ألة العما  .«َفقد احتملج إنةصه إىل إنةص

ْعاب، إىل اإلنةص انلت ملتفات ، الُعْعب بملل ع  واال ، وال ظاي إلألاه   

  .مجألإ ا فملت واخلمللص ممل ص مل  ا، مجلة ا فملت ما

  .«اإلنةص  زنز  ولكا  ، إنةص  مل ة  عمل  ا بد» :حر ادسلفالد  

والعماُ  ماا أ ا  ال املس ، بيب العم  ماا أ ا  ال املس رنامل » : لد  ادفضيل بق عيدض

  .«أت نعملفأل  اهلل م  أ :واإلنةص،  ب

ع اهلل، أفض  ا  أ  أداُ  ممل اف ض اهلل بعملىل» : لد  ع   بق اخلطد  ، واللرُع  اأ حاي 

  .«وصد   ال ألة فألأ   د اهلل بعملىل

ون ، ون نالاتقألم قال  و ما  إن ب ألاة، نق ا  قال  إن بعما  ن» : دو بوق عيينوةلد  سوفي

 .«نالتقألم قل  و م  و ألة إن بمتملبعة الال ة

  .«ن جيد حةو  ا ني  ر   حيب أت نعيفه ال ملس» : لد  برش بق احلد ث

  .«ااتم احلال ة اأ بكتم الالألئة، ااين بعم  لتُ » :الد  ايضدً 

  .«إت املت الي   لأل ك   رشنا   ة واميأبه معه ن بعلم به» : علد  د ر بق ااس

لقد أدرا  ر ملن  املت الي   نكلت رأ ه مإ رأس اميأبه  اي و املد  واحاد  » :الد  ايضدً 

ولقاد أدراا  ر املن  نقالع ، ن باعي به اميأباه، قد ب  ممل ا  نده ما دمل ه

  .«الامج إىل    هأحدام أ الصف فتالأل  دمل ه  ي نده ون ناعي به 

فاكا نيشا ، ف دامل، إت املت الي   لألعليف ايعليف فتعألئه  رببه» : لد  احلسق ادبرص 

  .«أت بال قه قملع

ا ارب إ مث  مملل » : لد  ابق املبد ك لأليف لاه اثا  صاة  ون صاألملع إن أت ، ممل رأن  أحد 

  .«بكلت له رسني 
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ألئة ما  م  صمللح ن بعلم به زو تاه امل لا نالتح لت أت نكلت للي   ن » : لد  ادذربي

  .«ون ه امل

ما  م  للثلاب ف ل ما التعملر وما  م  نلفمل  ما ال املر ف ال » : لد   ع اف ادك كي

  .«ما الع ألد وما  م  هلل ف ل ما ا حيار

 .«نلع احلرش أمج رسنيه بكلت  لأل مل نلع ب ي الرسائي  تعلم» :الد  احر ادسلف

 .«ما  ةمملت اإلنةص ا تلا  ايدح والاع» : لد  ابا سليُو ادرا اين

 .«طلب  يا صح  له نطل  واحد  نيند هبمل و ه اهلل بعملىل» : ادناو املرص  اذ لد 

 .«فأله  ا ال ملس بملإلنةص أ  إ العم  أت بغألب» :لد  احر ادسلف

فثممل  ، إت اهلل بعملىل ن نق   ما ا  أ  إن ممل ص مل وصلب ور» : لد  عيل بق ايب طددب

 .«وأممل صةبت مل فللدنا، وأممل رقت مل فلإلنلات، ص ملؤامل فلله

إفالااملد  إصااةح الرسااائي وباايب :طااب الطمل ااملت للمااي  أ الااد ألمل ااالقُ » :لوود  احوور ادسوولف

 .«الضأئي

  .«فات أ ملبه وإن ارا ، هيتف العلم بمللعم » : عيل بق ايب طددب لد 

ما  بعلماه زلا  مل ظتاه  اا القلالب ااأ باز  إت العاململ إكا مل نع» : لد   ددك بق ةيند 

  .«القطي   ا الص مل

إ   إكا طل   العلم لتعم  به ارسب العلم وإكا طل ته لغ  العم  به مل نزدب إن » :الد  ايضدً 

  .«فخيا  

اااا  Qإكا ا اتلت رسناي  الع اد و ة ألتاه قامل  اهلل » : لد   ط ف بوق عبور اهلل ادشوخحم

 .«  دمج حقمل  

 .«ر  لألهد  ر اُ    له وما اد  ا ص   ُص م» :لد  آك 

ون ال  أت ،  ع   يا نتص إ لل ملس بمللزاد ني ل بال  قيبه ما قللهبم» : بق حزمالد  

ورآه نمللصمل  ل   القللب إلألاه ، فات ريض  مله ؛قللهبم بألد ما نعم  له
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  .«أ يض هبمل   ه وإت مل نيه نمللصمل  

،  ملت القللب إلأله فاااب حيصا  ن بقصادهما نور  اإلنةص أن نقصد الت» :الد  ايضدً 

  .«ب  بكيااته

العلاام الااه د ألاامل وا نااي  م ااه العماا  بااه والعماا  الااه ا اامل  إن » : لوود  سووهل ادَسوورت 

  .«اإلنةص

ال ملس ال م ملب  إن العلاأ  والعلاأ   اكملر  إن العاململن والعاململلت ال ام » :الد  ايضدً 

  حتا  نادرمج ماملكا خياتم لاه مغيوروت إن ايخلصن وايخلص  ي و 

 .«به

األف نكلت ما أا  العلم ما مال ه إىل آنيبه وال مق    ي طينق د ألمله » :لد  احر ادسلف

 ؟واألف نكلت ما أا  العلم ما نطلب الكةع لألخرب به ن لألعم  به

  ملح   رش له ما الث مل  ممل نم  ممل بن ايرش  وايغيب وممل نزت   د اهللإت الع د لألُ » :الد  آك 

 .«بعل ة

  .«يا ن نعلم مي  وون  يا نعلم ون نعم    إ ميات ون   » : لد  ابا ادر ةاء

نضعه » : وم ه؟ قمل  ، فقأل  له : وممل » ن بعلقملا العلم إن يا نعط  وم ه »: قمل   كيمة

  «. العململ   د ما نعم  به

، فاتَّ  لم دوت العم  فة بعلقملهإكا رأنتم طمللب العلم نطلب الزنملد  ما الع »: قمل    ألملت

رأنتمله خُيلقط أ  ما مل نعم  بعلمه ااعي  احل ظ  الأ ازداد رنمل بمليمل  ازداد ميار  ، وإكا

لا  ا بعلألمه  «. ج أل مل للحعة  لأله هدا مطعمه ومرشبه ومل اله و حل كل  ون نتلرع ، فُك ُّ

و  يمل بعع قلع بعمللا بأ بعلملت ،  حت » : م اش ط  لأل مإىل   ألملت الثلرمج نطل لت أت حُيدق

وكم ند قاللت وألملهبم وم نقلللت بعملللا  »: ، وم أردف أ رصاحة فمل حة » وم بثبلين فثحدق

 . » !!اهالللامل
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  د أيب  نح فكثيت  قمل  امل ئ با ايتلا  : حدو   حممد با   ملد  ايعملفيمج قمل  : ا مل

إىل نمللد با محألد اي يمج ا تقللا قللبكم ،  اقد در   قللبكم ، فقلمل» : ايالملئ  فقمل 

د الع ملد  وبلرل الزاملد  ، وجتي الصداقة ، وأقل لا  وبعلملا ااه اليهملئب واليقملئق ؛ فاهنمل جُتدق

 «.  ز  بقيسق القلب وبلرل العداو  ايالملئ  فاهنمل أ ه  ممل

 :  ال ملر فألقلللت  امنطلإ نلع القألملمة قلع ما أا  اا ة  ي قلع ما أا» : الد  ادشعبي

 ؟ماامل أدنلكاام ال ااملر وإ ااأ أدنل اامل اهلل اا ااة ب ضاا  بااثدن كم وبعلااألمكم

  .«فألقلللت إ مل ا مل  ثمي بملخل  ون   عله و      ا الرش و  عله

لأليف أ القألملمة أشد حرس  ما ر    ل م ال ملس  لأ  فعمللا باه ومل »:  الد  حدتم األصم

  .«ال وال  هنعم  ال به ف ملزوا بال  

اقل  ا  بعتارب فقل تاه فااكا  لألااه  :مايرت بحعاي بمكاة مكتاالب  لألاه» : لود  ابوق ادسوُك

  ؟مكتلب أ   بأ بعلم ن بعم  فكألف بطلب  لم ممل مل بعلم

قايب وام ما مُ  :وام ما خملف بملهلل  يمج   ي اهلل !هلل ااي بملهلل  ملس  ام ما مُ » :الد  ايضدً 

اتملب اهلل  وام ما بمل    !ع إىل اهلل فملر ما اهللوام ما دا !إىل اهلل بعألد ما اهلل

 !«م اللض  ا آنملت اهلل

ااملت أ ال املس  إكانكالا  إكا ااملت وحاده ون ااط  ؛للميائ  وةل  ةمملت» : لد  عيل

  .«نزند أ العم  إكا أو    لأله ون قص إكا كع

 :فقمل  له، إت أحد مل نصط إ ايعيوف حيب أت حيمد ونف ي :با ايالألب فقمل  سر   لل سعير

 .فاكا  مل  هلل  مة  فثنلصه :قمل ، ن :قمل  ؟أاب أت  ق 

، ن نقللا أحدام ااا لل ه اهلل ولل  ا  ون نقاللا اااا هلل وللايحم» : لد  ادضحدك

 .«فات اهلل بعملىل ن  ن  له

 .«ملإت اهلل نعط  الع د  ي  ألته ممل ن نعطأله  ي  مله  ت ال ألة ن رنمل  فأل » :حر ادسلفالد  

 .«نمل   يف أنلا بتخلا» :نرضب   اله ونقل   كدو  ع اف ادك كي
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ما نلص   ألته ا مله اهلل بعملىل » : إىل أيب مل   ا شعيمج  كَب ع   بق اخلطد 

 .«ممل بأل ه وبن ال ملس

 .«أنلص ال ألة أ أ أل  نك   القلأل  ما العم » :كَب بعض األاديدء إَل اخ ده

  .«ةص نمألز العم  ما العأللب اتمألألز الل ا ما ال يل والدعاإلن» : لد  حييى بق  عدذ

 .«العلم بار والعم  زرع ومملؤه اإلنةص» :حر ادسلفالد  

 .«ياد اهلل ما  م  اخلةئق اإلنةص فقطمُ » : لد  ادسايس

إت هلل   ااملدا   قلاالا فلااأ  قلاالا  ملاالا فلااأ  ملاالا أنلصاالا فمل ااتد ملام » : لوود  اجلنيوور

 .«أبلاب الرب أمجإاإلنةص إىل 

  .« اإلنةص أت نكلت  كلت الع د وحياملبه هلل بعملىل نملصة» : لد  سهل ادَسرت 

 .«اإلنةص صد  ال ألة مإ اهلل بعملىل» : إب اريم بق اةرم لد 

  .«اإلنةص  الألملت رؤنة اخللق بدواع ال ظي إىل اخلمللق فقط» :الد  آك 

 .«وااا أمجإ للمقملصد .مل  ا العةئقاإلنةص ممل ا ت   ا اخللق وص » :الد  آك 

  .«اإلنةص ال إنياج اخللق  ا معململة اليب» : الد  املحدسبي

  .«ما  ب ما اثس الينمل ة فقد نيج  ا إنةص الع لدنة» : ب اريم اخلااصإلد  

  .«اإلنةص بص ألة العم  ما الكدورات» : لد  اجلنير

 .«احلظل  ال مل اإلنةص دواع ايياق ة و الألملت» :الد  آك 

وةل ما  ةمملت اإلناةص ا اتلا  ايادح والااع ماا العملماة و الاألملت » : ادناو الد  ذ

 .«رؤنة ا  أ  أ ا  أ  واقتضمل  ولاب العم  أ ا ني 

طلب  يا أنلص   ملدباه ود امل ه هلل ومل نااغ  قل اه مامل باياه » : لد  عبر اهلل بق  سعاة

  .«ومل حيزت   اله ممل أ ط  ه ه، ك ملهومل ن اله كايه ممل بالمإ أ،  أل مله

الل م زو    ما احلالر  :بي   أ نده حم نلعب به وال نقل      ع   بق عبر ادعزيز

، باائيف اخلملطااب أ اا  أن ألقألاا  احلماا» :فقااملع  لألااه  مااي فقاامل  .العاان

 .«وأنلص  هلل الد مل 
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أمج ا  اأ  و ادت  :رأن   ملمي با   د قأليف أ ال الع فقلا  :عق عبر امللك بق عَد  لد 

 .ممل أرند به و ه اهلل :قمل  ؟أفض 

وإكا  زع الع د  ي بايب ا واملع أبتاه ،   د بصحألح الضأئي بغ ي الك ملئي» : با حدزمالد  

 .«ال تلح

ماا » :وإكا هملبلا اتب هبمل بعضا م إىل بعاض أ اه، التقلا بلاصلا هباه الكلأت كدو ادعلُء إذا

وما أصلح ممل بأل ه وبن اهلل ا مله اهلل مامل ، أصلح رسنيبه أصلح اهلل  ة ألته

 .«وما ااتم بثمي آنيبه ا مله اهلل أمي د ألمله، بأل ه وبن ال ملس

، ماامل أحااب   ااد  الينمل ااة إن أحااب كاااي ال ااملس بملل قااملئص» : لوود  ادفضوويل بووق عيوودض

 .ونكيه أت ناااي ال املس أحادا    اده بخا ، لألتمألز ال بمللكأ  ؛والعأللب

  .«بلدع ما صةحه وما  اق الينمل ة فقد

إن أحالا اهلل فألأ بأل ه وبن الع ملد  -بعملىل-ن حُيْاِلُا   د  فألأ بأل ه وبن اهلل » : لد  ابا حدزم

 .إن  الر اهلل فاألأ بأل اه وبان الع املد -بعاملىل  -فألأ بأل ه وبان اهلل  ون نعلر

 ع  اهلل إ   إكا صمل ؛وَيَُصملَ َعُة و ه  واحد  أنرُس ما مصمل عة الل له ال مل

وإكا أفالادت مامل بأل ا  وبأل اه شا ثب  الل اله ، مملل  الل لُه الُّ مل إلألا 

 .«ال مل

والعما  ايعايد  اا ، ال  ألَّة ايعيد   ا العم  ُنثملب  لأل مل» : لد  شيخ ايسالم ابق تي ية

  .«ال  ألة ن نثملب  لأله
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ونكالت ، عاملتون، ونالادد، أت نلفاق :إن أح  ا ، ممل  ملظيت أحدا  قاط :» : لد  ادشدفعي

بن اهلل احلق  :ومل أبمل  :إن، ومامل  ملظيت أحدا   ؛ لأله ر املنة ما اهلل وح ظ

  .«أو لالمل ه،  ي لالملين

وإ اأ ، أت الطينق ايلصلة إىل احلق   حمل ه لألال  ممامل نقطاإ بمل قاداع» : لد  ابق اجلاز 

والااا لات العمل لااة قطااملع الطينااق والالاا أل  املللألاا  ، نقطااإ باامللقللب

ه  أت  ن ايلفاق برصا فايس   اه ناي  أ الظلماة ااأ ناي  أ  ،ايد م

وإ أ نتعثي ما ، والصد  أ الطلب م ملر أنا و د ند   ي ااملد ، الضل 

 .«فة حل  ون قل  إن بملهلل، وإ أ نمت إ اإلنةص مما ن نياد، مل خيلص

  .«ظمة اخلمللقممل ن ظي اييائ  إىل اخللق أ  مله إن ا له بع» : لد  ابق  لب

والتقال  ، التقل  ن حيص  اإلنةص إن بعد الزاد ون الزاد إن بعد» : لد  إبق تي ية

  .«متملبعة ا مي وال   

  .«ال ملس قل   ململ ن نعم  ون  م   ملم  ن نعلم نييض ن» : لد  ادزر  

 .«حب أت أكايوممل أُ ، ايتكُ » : لد  ايا  ادسخَيدين

إن ، فاأ أبألا  أحاادا  ، إناملب والاا ي  :قمل      ألملت الثلرمج :لد بد ك عق عبر اهلل بق امل

  .وقد هناملين  ا الاا ي 

إن ماا ، أو د ألامل، أ دنا، أت نااملر إلأله بمل صملبإ :ا   بمليي   ا  » :عق إب اريم ااحلسق لدا

 .«ا مل نلمئ إىل صدره وةل مياتملالتقل  ا ؛ صم اهلل

وممل ، وممل  لأل  أت مل نثا  لأل  ؛فملفع ، عيفقدرت أت ن بُ  إت» : لد  ادفضيل بق عيدض

  .« لأل  أت بكلت

  .«مل نصد  اهلل ما أحب الا ي » : لد  إب اريم بق اةرم

  .«شمل ه اهلل :نعلم اهلل بعملىل م ه ه  كل ، ا لل ملس بيش ما بزن  » : لد  سفيدو بق عيينة

  .إت ااا زاملع :ونقل   صحملبه ؛حل  و  ه إىل احلملئط، إكا بك  كدو ع  ا بق لي 
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:  لادوه تعودَل،  لد  سوعير بوق لبوحم                   [110:]الك اف 

  .ن نيائ  بع ملد  ربه أحدا   :قمل 

  .«فزده طلن   ؛إ   ميا  :فقمل ، إكا أبملب الاألطملت وأ   بصل» : لد  احلد ث بق لي 

، والكاارب، واليناامل ، الععااب :فقاااد وقاا    الااد ألمل وا نااي ، مااا واىف االاامل  » :الووود  ايضوودً 

  .«والا ل ، واإلزرا 

  .«مل ناللم ما الينمل ، وا تث يف بملل ملس، ما ا تلحش ما اللحد » :الد  ايضدً 

وأ اأ  ايايائن باملالارح ، أ أ  الصملدقن هلل بمللقللب» : د ر بق املبد ك ادصا   لد 

ن لعلم ال ملس ، لعلم اهلل به، فلألقف ملقف العم  هلل، صد  فما ؛لل ملس

  .«يكملت  مله

الععاب  ؛أو الينامل ، ابقامل  الععاب :ن أدرمج أهيأ أشد  اي ال املس :» : لد  حدتم األصم

، الععااب أشااد  لألاا  مااا اليناامل  ؛واليناامل  ناادن   لألاا ، داناا  فألاا 

، رج ال ألا والب آني نمل، أت نكلت مع  أ ال أل  الب  قلر :ومثل أ

، الععااب :فمللااادان  ؟أو اخلاااملرج الاادان ، معاا  ؟فااثهيأ أشااد  لألاا 

  .«الينمل  :واخلملرج

فاثراد أحاادمهمل أت نصاال ، لاال أت ر لان اصااطح مل أ الطينااق» : لود  عبوور اهلل بوق املبوود ك

وإت صاةمهمل ماا أ ا   ؛ااملت كلا  رنامل ، ف ا أ     صملح ه، راعتن

  .«ف ل  ب، صملح ه

، ممل املت ما   الا » :ونقل ، أ ه املت نصف الينمل ، زند با أ لم  ا أبألهق بق عق عبر اد مح

فكياتاه ، وممل املت ما   الا  ؛فملهن مل، فا ه ما   ال ، ور ألته   ال   مل

  .«فتعلك بملهلل، فا ه ما الاألطملت،   ال 

 :فثممل الظاملاي ؛وو  ملت الظملاي، و ه ال ملطا :الينمل   ي وةوة أو ه» : لد  حدتم األصم

، أت اااا رنامل  ن شا  فألاه :فا ه  لز ل  أت اكام، وال الملد، رساففملإل

فاااكا رأناا   :وأماامل ال ااملطا ؛وال الااملد، اإلرساف :فا ااه ن جياالز أ دنااا اهلل
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ن  :فا اه ؛فا ه ن جيلز ل  أت اكم  لأله بمللينمل ، ونتصد ، الي   نصلع

  .«نعلم كل  إن اهلل 

حتا  ، فاة نازا  باه الااألطملت، رسا   ما  العما أت الع اد نع، بلغ  » : سفيدو اد ا   لد 

حتا  حياب أت حيماد ، وم ن نازا  الااألطملت باه، فألكتب أ العة ألة، نغل ه

  .«فألث   أ الينمل ، فأل الض ما العة ألة،  لأله

وأق ا  بقلالب الع املد ، أق   اهلل  لأله بل  ه :ما أراد بعلمه و ه اهلل» : لد  بريل ادعقييل

ورصف بقللب الع املد ، رصف   ه و  ه : بعملىلوما  م  لغ  اهلل ؛إلأله

  .«  ه

، وماا نالامإ أ الاد ألمل ؛را  اهلل باه نالع القألملماة، ماا را   أ الاد ألمل» : لد  ابق  سعاة

وماا نتلا اإ  ؛نضاعه اهلل، وماا نتطاملو  بعظاأ   ؛نالمإ اهلل به نلع القألملمة

 .«نيفعه اهلل، جاعمل  

فأللق  ، ن لمج به اخل ، م بمللكةع  ي اةمه ايق إت الي   لألتكل» : لد  إب اريم ادنخعي

وإت  ؛ممل أراد بكةمه إن اخلا  :حت  نقلللا، اهلل له العار أ قللب ال ملس

، فأللق  اهلل أ قللب ال ملس، ن نيند به اخل ، الي   لألتكم الكةع احلالا

 .«ممل أراد بكةمه اخل  :حت  نقلللا

واف ، وق  بأ قملللا، وقف حألع وقف القلع، الال ة اصرب   ال   ي :» : لد  األازاعي

ون ، فا ه نالع  ممل و ع م، وا ل    أل   ل   الصمللح،  أ ا لا   ه

ون نالاتقألم ، ون نالاتقألم القال  إن بمللعما ، نالاتقألم اإلناأت إن بامللقل 

وااملت ماا مما ماا  ؛اإلنأت والقال  والعما  إن بملل ألاة وملافقاة الالا ة

واإلناأت ماا ، العما  ماا اإلناأت، ن اإلنأت والعم ن ن يقلت ب،  ل  مل

ونصادقه ، اأ جيمإ ااه ا دناملت ا ام مل، وإ أ اإلنأت ا م  ملمإ ؛العم 

فتلاا  ، وصااد  كلاا  بعملااه، و اايف بقل ااه، فمااا آمااا بلالاامل ه ؛العماا 

ومل ، ومل نعايف بقل اه، وما قمل  بلالامل ه ؛العيو  اللوق  الت  ن ا  صملع  مل

 .«واملت أ ا ني  ما اخلملرسنا، نق   م ه مل، نصدقه بعمله
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، أو يش  ماا اخلا ، أو حاج، أو  مي ، أو صألملع، ما ام بصة » : لد  سعير بق املسيب

  .«املت له ممل  ل ، وم مل ن ع 

حن ، أ زأبه ال ألة ا وىل، ما  م  شألئمل  ما أ لاع اخل  بة  ألة» : لد  ايب سليُو ادرا اين

وما ،  ت ااا العم  ما   ا اإل ةع ؛ دنملت ال ملانتملر اإل ةع  ي ا

  .«شعملئي اإل ةع

والكثا  ، فمللقلأل  مإ اإلناةص اثا  ؛ن اتقي  مة  قدمته ب ألة نمللصة» : ادسبدعيلد  

وإ اأ بعع اه ، وايحمل اب اخل ا  ن بعع اه اثاي  الاد مل  ، مإ الينمل  قلأل 

 .« لد مل

ما  ةمملت اإلنةص ا اتلا  ايادح والااع ماا العملماة وةل  :» : لد  ايب ع ُو املغ يب

 .«و الألملت رؤنة ا  أ  أ ا  أ  واقتضمل  ولاب العم  أ ا ني  

 .«اإلنةص أت بالتلمج أفعمل  الع د أ الظملاي وال ملطا» : لد  حذيفة امل عيش

ا  ولاا، ولااا  العلااأ  أ الت كاا ، لااا  العملباادنا أ اي مل اامل » : لوود   صووطفى ادسووبدعي

ولااا  ا شااقألمل  أ ، ولااا  ايصاالحن أ ا دانااة، ا  ااخألمل  أ اإلحالااملت

  .«ولا  الضمللن أ اإلهلا  واإلفالملد، ولا  اللئملع أ ا ك ، اياملاالة

ْنَيَب  نصلح اهلُل  ة ألَتا » : لد  سفيدو اد ا   وأصالح فاألأ بأل ا  وبان اهلل ، أصلْح رَسِ

،  م   نيب  نكِ   اهلل أماي د ألاملبوا، نصلِح اهلل فألأ بأل   وبن ال ملس

ون ب اإ آنيبا  باد ألملب فتخرسامهمل ، وبإ د ألملب بآنيبا  بايَبْح أ مَجألعامل  

  .«مجألعمل  

َمِإ فأِلَأ ِ  َْد ال ملِس » : َلدَ  ابق ادقيم  والطَّ
ِ
َتِمُإ اإلنةُص أ القلِب َوحَمَ َُّة اْيدِح والثَّ مَل  ن جَيْ

َتِمإ اْيَملُ    .«وال ملرُ إِن َاَأ جَيْ
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أين  حالااب الي اا  ن الاا  العلاام اااملت نعلمااه بملخلطألئااة » : لوود  عبوور اهلل بووق  سووعاة

 .«نعمل مل

وإكا رأنته نعم  الالألئة ، إكا رأن  الي   نعم  احلال ة فمل لم أت  مل   ده أنلات»الد  آك :

وإت الالاألئة باد  ، ملفملت احلالا ة باد   اي أنت ا، فمل لم أت  مل   ده أنلات

  .« ي أنت مل

  .«نتملبإ  عمه  لأل  وأ   بعصأله فملحاره Qإكا رأن  اهلل » : لد  ابا حدزم

وقلَّ  ، وَ عة أ اليز ، و لرا  أ القلب، إت  للحال ة  ألمل   أ الل ه» : ابق عبدس الد 

وظلماة أ ، وإت للالألئة  الادا  أ الل اه .وحم ة  أ قللب اخللق، أ ال دت

 .«وُبغضمل  أ قللب اخللق، و قصمل  أ اليز ، ووا مل  أ ال دت، لقلبا

  .«إكا ظ ي الز مل واليبمل أ قينة أكت هبةا مل» : لد  عبر اهلل بق  سعاة

قمل  يمل فتح  قربص في  بن أال امل ف كا  بعضا م إىل بعاض فيأنا  أبامل  اعق لبحم بق نفحم

ا  مامل ن كألا  أ نالع  مللالمل  وحده ن ك  فقل  نمل أبمل الادرد  الدردا 

وحي  نمل     ممل أاالت اخللاق  اي اهلل » :قمل  ؟أ ز اهلل فأله اإل ةع وأاله

Q  إكا بيااالا أماايه بأل اامل ااا  أمااة قااملاي  ظااملاي   اام ايلاا  بيااالا أمااي اهلل

  .«فيأنت م اأ  ي 

 Qأمامل بعاد فاملت الع اد إكا  ما  بمعصاألة اهلل » :إىل معملونة  ات    ملئاة :عق عد   لد 

  .«حملمده ما ال ملس كاممل  ملد

فمللعملمة نطل لت ما اهلل بعاملىل ،     ا ايعصألة و   فأل مل :الال  قالأت» : لددت عدئشة

واخلملصاة نطل الت ماا اهلل ، الال  فأل مل ناألة  قلط مايب ت م   اد اخللاق

  ·«الال     مل ناألة  قلط م ما  ظي ايل  احلق
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نالا ق الادائب  أتلكم ما قلة الا لب فما رسه إ كم لا بلقلا اهلل بيش  ن  » :الددت ايضدً 

  .«ايعت د فلألكف   اله  ا اثي  الا لب

ون أامل ا  أ  الا مل  Qممل أايم  الع ملد أ  ال مل بمثا  طمل اة اهلل » : سعير بق املسيب لد 

أت ناي   ادوه نعما   Qوا   بامليفما  رصا  ماا اهلل ، بمث  معصألة اهلل

 .«بمعصألة اهلل

 :نقال  :قامل  ?أااب أت  الت : ا  نعما  بمليعامليص فااكا قألا  لاها   لتعد الي»الد  آك :

 ?أفاة با ب مامل بعما  ماا ايعامليص :فألقامل  لاه .و  دمج ممل   ادمج ?واألف

  .«ممل أرند بياه وممل أحب أت أملت حت  ابياه :فألقل 

 « ما أ ز   اله أك  دن ه وما أك    اله ا ز دن ه» : لد  جمدرر بق لبحم

  .«ق   اهلل بقللب ايفم ن إلألهأبقل ه  Qا اق   إىل اهلل إت الع د إك» :الد  ايضدً 

  .«أجيد طعم الع ملد  ما نعا اهلل قمل  ن ون ما هيم بمليعصألة :ده ليلا

 ?لل قم  قألملع ااه الالملرنة ممل   ع  حت  ب ظي مامل نادن  بط ا » : لد  اريب بق ادا ة

  ?«حة  أو حياع

 قألاملع اللألا  وصاألملع ال  املر فامل لم أ ا  حمايوع إكا مل بقادر  اي» : لد  ادفضيل بق عيدض

  .«مك   ا لت  نطألئت 

 .«الا لب  ياحملت ورب  يح وقإ أ مقت » : لد  ابق ادقيم

فاكا أظلم  ميآ  القلاب مل نا ا ، الا لب بغط   ي القللب :إنلاين» : لد  ابق اجلاز 

  .«وما  لم نر الا ب ا تاعي ال دع، فأل مل و ه ا د 

نامل أ ا  ايعامليص ابا   اي الاا لب ، نمل صاملحب اخلطملنامل أناا الادملع ااملرناة» :الد  ايضدً 

  .«أ  مل  ل  إكا  مل ب ايلت وممل أ   ، ايمل ألة

ا» : لد  ابق عطدء اهلل ادسكنر   ن  ما طمل ة أورو  ، رب معصألة أورو  ُكن  وا كالملر 

ا ا وا تك ملر   .« زًّ
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أبطماإ أ دنل امل ، احاد ُأنايج أبالب م  املباا ب و !نمل طمللاب اا اة» : لد  ابق اجلاز 

وباااب بمليعامليص ، إت اميأ  ب قيضا بملا ا   امل ملبه !با لب مل بتب    مل

  .«وحقألق أت نق  أ الد   اعل ه، جتيمج دائأ  دمل ه أتخللألق ، أوقملبه

إت مل بععا  هالاله وإن ، وقلع الا ب  اي القلاب القالع الاداا  اي الثالب» :الد  ايضدً 

  .«ا  الط

 ؛وام بعاد  احلادود، لقد رأن  واهلل ما أ  ق  ميه أ العلام إىل أت ااربت  ا ه» :لد  ايضدً ا

لقد ، وقل  جمملادبه، وامل لا ن نلت تلت إلأله مإ هزار   لمه، ف ملت   د اخللق

 ؛أ صا لبه ماإ قصالره بملإل املفة إىل كلا  العاململ Qرأن  ما نياقب اهلل 

ُه ووصا ته باأ نزناد  اي مامل فألاه ماا حت  َ لَِقتْ ، فعظم اهلل قدره أ القللب

وإكا زاغ ماامل    ااه ، ورأناا  مااا اااملت نااي  ان ااتقملمة إكا ا ااتقملع، اخلاا 

نفتضااح ااافن   -وشاامل  رمحااة الكااينم ، ولاالن  ماالع الالاا ، اللطااف

 .«بأو بلطف أ العقمل، ه  أ ه أ ا هلب بثدنب، اياالروت

 وأني تااه مااا أقطااملر «سووجرااا» :زإنااملب والااا لب فاهناامل أكلاا  أبااملب بعااد  اا :الوود  ايضوودً 

قا»  .«سك 

 ؟أناا بعاب ماا صاملع ا الا ي، فات الل ألب  امل نياقاب، ال ظي ال ظي إىل العلاقب»الد  آك :

ت مل نلتاا ثواا، فكثت مل نتعب ما صاملبي اللااات ؟وأنا لا  العمليص ال مل ي

 .«ما  مل  الا لات

 .« با بممل بيب أحد صة  ااأ ة إن» : ابا سليُو ادرا اين لد 

قألادب   :فقامل  .أ ألاملين قألاملع اللألا  : امع  احلالاا وقامل  لاه شاملب : بود ك بوق فضوددةلد  

 .نطملنملب

أن بااي  اثااي  اللباامل  فقاامل  أ  ااق ممالاا  وأقلااإ مااا ب وابعااظ  : ليوول دلحسووق ادبرصوو 

  .« ملحد
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 أ الألقظة ون نرضب ممل رأنا  أ Qابق اهلل » :إكا  مل  ابا   نا  ا اليؤنمل قمل  كدو اد لل

  .«اي ملع

  .«ال لا أشد اح ا مل  ما ايعمليص م كم ما  دوام» : لد  ع   ابق اخلطد 

 .«إت الدوا  أ بيب الا لب، نمل  يح  الا لب»الد  آك : 

أماامل » :فاملرس لالااعد باا أيب وقااملص   ادممل أر االه ل اتح  ممود كَبووه ع و  بووق اخلطود ا

 فاات،حمل فاين آمايب وماا معا  ماا ا   املد بتقال  اهلل  اي اا  ،بعاد

وأقل  ايكألد  أ احليب وآميب وما ، بقاال  اهلل أفض  العد   ي العدو

فاات ، بكل الا أشاااد اح ا امل  ماا ايعامليص ما كم ماا  ادوام مع  بثت

 .« دوام ك لب ااألش أنلف  لأل م ما

 .أت نمي ب  الأللع بة ك ب :لد  ؟ د ادعدفية ليل حلكيم

والاا ل  اي ملحاة ، حةو   مل ة وم مايار  العمايالا ل  ا ومة » : لد   صطفى ادسبدعي

والصارب ايرشاوع مايار   امل ة وام حاةو  ، حةو   امل ة وام ف امل  العماي

 .«ا بد

، فاكا مل بي اإ فااايامل باثنة  الي امل ، إكا مه     ال  بمليعصألة فاايامل بملهلل» :الد  ايضدً 

إ فمل لم أ   بل  فاكا مل بي ، فاكا مل بي إ فاايامل بملل ضألحة إكا  لم هبمل ال ملس

  .«الالمل ة قد ا قل   إىل حأللات

واال ، واال  ا  ما ب  ك  امل  ، ا  ظململ معملقب أ العمل    ي ظلمه ق   ا   »الد  آك :

 :مع   قلله بعملىل                [123:]ال المل.  

  .« أ  لقب به  قلبة وه لته، فظا أن  قلبة ؛ربأ رأ  العمليص  ةمة بد ه»الد  آك :

  .«واحلال ة بعد احلال ة ولاب احلال ة، ايعصألة بعد ايعصألة  قملب ايعصألة»الد  آك :

نمل  :اأ قمل  بعض أح ملر ب   إرسائأل ، ربأ املت العقملب العمل   مع لنمل  » : لد  ابق اجلاز 

ألاأليف  ؟وأ   ن بادرمج، ام أ ملق   :فقأل  له ؟ون بعملق   ، ام أ صأل  !رب

 ؟يمت  حةو  م مل مليتقد ح
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ورباأ ، فاات  ملراامل اا  الاايمملد ؛اللا اب  اي العملقا  أت حياار مغ اة ايعامليص» :الد  ايضدً 

 .«وربأ  مل ت مالتععلة، بثنايت العقلبة

وبثمألله اإلصةح فألأ بعد ولأليف  ااا ، أ عب ا شألمل  اه ار اإل الملت بمللالةمة» :الد  ايضدً 

وطامل  ، لأ أص ح وأمال  معملىف زاد انه ارفك ؛ا م  م ت   ون لةه ار حد

  .«ا م 

حي مه   د اخللالات  Qام ما مفما بملهلل  ؛أ االل  بظ يإت للخلل  بثو ات » :الد  ايضدً 

فألكالت باال   ؛أو إ ةن  لاه، أو ر مل  لثلابه، فأل ب ممل نات   حارا  ما  قملبه

ون ، فألالت ااقه اخلةئاق ،فأل الح طأل اه، ال ع  اث ه طيح  لدا  ا دنمل   ي جمماي

  .«ندروت أنا ال

 ت بلق  اهلل بال عن ك  مل  فألأ بأل   وبأل ه أالت  لأل  ماا أت بلقامله » : لد  سفيدو اد ا  

  .«با ب واحد فألأ بأل   وبن الع ملد

وبقادر مامل نعظام ، بقدر ممل نصغي الا ب   ادب نعظام   اد اهلل» : لد  ادفضيل بق عيدض

 .«  دب نصغي   د اهلل

ف ظايت أ ايعامليص ، باايت أ   ب دنل     م فاكا ال ايعامليص» : لد  ابق اجلاز 

ف ظايت أ اللاااات فااكا ااا  ناد مل  لألالاا  ، فااكا حملصاالة أ طلاب اللاااات

امل  غصامل  ، بيش   ؛فتخايج  اا الهنامل لااات  ، أ  م  مل ما ا ادار مامل نصا ق

  .«؟ر    ااه ا ادا ؛ونيىض بع  م، فكألف نت إ العملق    اله

  .«واحلال ة بعد احلال ة ولاب احلال ة، ايعصألة بعد ايعصألة  قملب ايعصألة »:الر لد  احلكُء

والعملقا  ماا إكا فعا  نطألئاة ، وقاد نفنياامل احللام، قد َبْ َغُ  العقلباملت» :بق اجلاز الد  

وأرسع ايعامليص  قلباة   .فكام مغايور بام امل  العصامل  مل نم ا  ؛بملدرامل بمللتلبة

فات امل   ا  ا مل   ي ، واي ملرز ، فتكلت امليعمل د ، ب يس ال    مملنة  ا لا 

نصلصامل  إكا وقعا  ماا ، فتل  الت  ن ُبتةىف، أو م ملز ة له أ  ظمته، اخلمللق

  .«فا ه ن در إمهملله ؛ ملرف بملهلل
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 ؛ون نالعه ه  كلا ، ونميس حزن مل  ، نص ح حزن مل   :إت ايفما» :لد   ادبرص عق احلسق 

وبن أ ا   ؛ن ندرمج ممل اهلل نص إ فأله، بن ك ب قد مم :خمملفتن  ه بن 

  .«ن ندرمج ممل نصألب فأله ما اي ملل ، قد بق 

  .«ب  معه ك لبهممل :إت ما  عملد  ايي  إكا ممل مملت » :عق حبيب ايب د ر لد 

و ال  أ ، و الر أ القلاب، قال  أ ال ادت :العم  بملحلالا ة» :لد   عق احلسق بق صددح

و ماا  أ ، وظلمااة أ القلااب، واااا أ ال اادت :والعماا  بمللالااألئة ؛ال رصاا

  .«ال رص

  .« أحدوته با ب  الة أش ي ايم  قألملع اللأل  ُح » :لد   عق سفيدو اد ا  

  .«مملئة ألف مي  :قد ا تغ يت لك  ك ب،    ألف وأربعلت ك  مل   » :لد عق  يدح ادقييس 

، ولعمايمج ؛حت  هيلكاه، ه ه مثله  ي صملح هجيتمإ إىل  :إت الا ب الصغ » :عق لَدة  لد 

  .«أور كم  ا الك  ، أت أاأل كم للصغ  ما الا ب :إ مل ل علم

أت نقال  ، إت أ ظام الاا لب :قامل   ألالا  باا ماينم  :عق سوعير بوق عبور ادعزيوز لود 

  .«واهلل نعلم أ ه املكب، اهلل نعلم أين صملد  :الي  

فاث يف ، اهلل   ماوإين  ؛أفقي ممل أاالت :تأصلح ممل أال» :لد   عق ادفضيل بق عيدض

  .«كل  أ نلق محملرمج

  .«واحلالد، واحليص، الكرب :أص  ايصأل ة وةوة أشألمل  » :لد عق حدتم األصم 

فمل صاه أ مل اإ ن ، إت ا ا  بيناد أت بعاا مالنب » :قامل ..ف  ظ ا  :الد   لل حلدتم

  .«نياب

  .«ولكا أ ظي إىل ما  صأل ، خلطألئةن ب ظي إىل صغي ا» :لد عق بال  بق سعير 

ولك ه املت نكيه أت نعاا ، ممل املت أيب بكث  الصألملع والصة  »:لد عق ع  ا بق  ي او 

  .«اهلل

  .ن جتيؤا الاألطملت  ي أحدام : مع  نألثمة وأصحملب مل نقلللت» :لد عق األع ش 
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فكلاأ كااي ، الاا لب ر   ا  ح ماا :قمل  ؟ما أ  د ال ملس :انه ليل ده، عق سعير بق لبحم

  .احتقي  مله، ك لبه

  .«دن  ال ملر وال ن ك  :ما نثت اخلطألئة وال نضح » :لد   عق بك  بق عبر اهلل املزين

  .«أت حيدل الع د بأ    اهلل بعملىل  لأله :أ ظم الا ب   د اهلل» :لد   عق إب اريم ادَي ي

و ازوا   اد ، كلالا   اد طمل اة اهلل :اامل لا نقللالت» :لود   عق عاو بوق عبور اهلل بوق عَبوة

  .«ايعصألة

ا امل  عاادامل  اي ، ا  أد  أ أ أل كم ما الاعي، إ كم لتعمللت أ أن   » :لد  ان  عق 

  .«ما ايلبقملت ^   د ر ل  اهلل

حتا  ، إصا إا قا ض ، فااكا أك اب الي ا  ك  امل  ، القلاب بم زلاة الكاف» :لد   عق جمدرر

أت  :فكمل لا نايوت ؛وم نط إ  لأله :قمل ، عمل  ب ق ض أصملبعه ال مل إص عمل  إص 

:قامل  اهلل بعاملىل، كل  اليات                        

   [14:]ايط  ن

  .أقل م ك لبمل   :أر  ال ملس قللبمل  » :لد   عق  كحا 

ويمل نت اإ الاا ب ، تهن بثما ما  ل   ملق ، نمل صملحب الا ب» :انه لد ،  عق ابق عبدس

فات قلة حألملئ  مما  ي الألمن و اي الااأ  ، أ ظم ما الا ب إكا  ملته

و احك  وأ ا  ن  ؛أ ظم ماا الاا ب الاامج  ملتاه، وأ    ي الا ب

وفيحا  بمللاا ب إكا ظ ايت  ؛أ ظم ماا الاا ب، بدرمج ممل اهلل صمل إ ب 

ا ب إكا أ ظم ما الا، وحز    ي الا ب إكا فملب  ؛أ ظم ما الا ب، به

، ونلف  ما الينح إكا حيا     بملبا  وأ ا   اي الاا ب ؛ظ يت به

 ؛ ملتااه أ ظاام مااا الااا ب إكا، ون نضااطيب فاافادب مااا  ظااي اهلل إلألاا 

فاملبتةه اهلل بعاملىل باملل ة  أ ، ا  بدرمج ممل املت ك اب أنالب ، وحي 

أ ه ا اتعملت باه مالاكن  :إ أ املت ك ب أنلب  ؟وكاملب مملله،  الده

ون اه الظاململ  اا ظلام ، ومل نثمي بمعايوف، فلم نع ه، درؤه   ه ي ظلم ن

  .«Qفملبتةه اهلل ، ااا ايالكن
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إن وقد اتب اهلل بعاملىل لاه رزقاه ، ممل ما مفما ون فمل ي» :لد  ايضًد انه  عق ابق عبدس

فت ملو  شألئمل  ما ، وإت  زع ؛آبمله اهلل بعملىل، فملت صرب حت  نثبأله ؛ما احلة 

  .« ما رزقه احلة  قصه اهلل، احلياع

وام ، قللب ايفم ن ما حألع ن ناعي لألحار ايي  أت ب غضه» :انه لد   عق ايب ادر ةاء

فأللقا  ، Qالع اد خيلال بمعامليص اهلل  :قمل ، ن :قل  ؟أبدرمج ممل ااا :قمل 

  .«اهلل بغضه أ قللب ايفم ن ما حألع ن ناعي

   يف الا ب الامج مح   ل به الادنا مامل إين :/قمل  ابا   نا :قمل  الرسمج ا   د اهلل با 

فحدل به أبمل  لألأت الاداراين  ؛نمل م ليف :قل  لي   ما أربعن   ة ؛ال

، واثايت ك لب امل وك لبا  ؛فعيفالا ماا أناا نفبالت، قلا  ك الهبم :فقمل 

  .فلأليف  درمج ما أنا  فب 

ماا  اتا ،  ممل قدربم أت بد لا م ا، لل املت نل د للا لب رنح» :لد   عق د ر بق ااسع

  .«رحي 

  .«إ ه لألعيف ال مل ي أ و  ه »:اعنه لد 

فتعملااادواا ماا أ  الااكم أ القلااب ، إت هلل بعاملىل  قلبااملت» :لوود   عوق  ددووك بوق ةينوود 

  .«و خطة أ اليز ، ووا مل  أ الع ملد ،   كمل  أ ايعألاة :وا بدات

فألص ح ، لي   لألا ب الا بإت ا» :لد  -ابا املعَ   سليُو بق ط كدو  -عق  عَ   عق ابيه 

  .« لأله مالته

واا  ، وا  حمب كلألا ، وا   ملص مالتلحش، ا  مطألإ مالتث يف» :لد عق ذ  ادناو 

  .«وا  راج طمللب، نملئف املرب

  .«فأ نزا  به ائأل مل  ، إت الع د لألعم  الا ب» :لد   عق احلسق

ومل أصا  راعتا  ، حاةمل أوباي ال ملر :قلا   يب  الألأت» :لود   عق امحر بوق ايب احلواا  

واهلل لأليف بظةع ، بأ اال   نداب :قمل  ؛ومل أص  الص ح أ مجمل ة، ال عي

  .«ش ل  أص ت مل ؛للع ألد
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فثحادو  هبامل ، فدنل  مكاة، أقم   رشنا   ة مل أحتلم »:لد   يناعق ايب سليُو ادرا 

فااثمج يش  اااملت كلاا   :فقلاا  لااه ؛فااأ أصاا ح  حتاا  احتلماا ، حاادومل  

فااأ ،   صااة  العااامل  أ ايالااعد احلااياع أ مجمل ااةبيااا :قاامل  ؟احلاادل

  .«حت  احتلم ، أص ح 

لل مل نكا أ بيب الا لب وايعمليص إن إقملمة اييو   ، وصلت العيض ،  :»لد  ابق ادقيم 

وح ظ اامله ، وصألمل ة ايمل  الامج  عله اهلل ِقلاممل يصمللح الد ألمل وا ني  ، 

وصةح ايعمل  ، وراحة ال دت ، وقل  وحم ة اخللق ، و لاز القل  بأل  م ، 

القلب ، وطألب ال  يف ، و عألم القلب ، وا رشاح الصدر ، وا ما ما 

خمملوف الُ المل  وال عملر ، وقلة ا م والغم واحلزت ، و ز ال  يف  ا احتأ  

الا  ، وصلت  لر القلب أت بط ئه ظلمة ايعصألة ، وحصل  ايخيج له مممل 

بألال   لأله اليز  ما حألع ن حيتالب ،  مل   ي ال المل  وال عملر ، و

وبألال  ممل  رس  ي أربملب ال الل  وايعمليص ، وبال أل  الطمل ملت  لأله ، 

وبألال  العلم والث مل  احلالا أ ال ملس ، واثي  الد مل  له ، واحلةو  الت  

نكتال  مل و  ه ، واي ملبة الت  ُبلق  له أ قللب ال ملس ، وا تصملرام 

م  ا  ي ه إكا اهتملبه مغتملب ، ورس ة ومحألت م له اكا أوكمج وظُ  م ، وكهبق
لِ

إ ملبة د ملئه ، وزوا  اللحاة الت  بأل ه وبن اهلل ، وُقيب ايةئكة م ه ، وُبعد 

شألملطن اإل يف وااا م ه ، وب ملفيف ال ملس  ي ندمته وقضمل  حلائعه ، 

ونط ت م يلدبه وصح ته ، و دع نلفه ما ايلت ، ب  ن يح به لقدومه 

ولقملئه له ومص ه إلأله ، وِصَغي الد ألمل أ قل ه ، وارَِب ا ني    ده ،   ي ربه

وحيصه  ي ايل  الك   وال لز العظألم فأل مل ، وكو  حةو  الطمل ة ، 

، ود مل  محلة العي  وما حلله ما ايةئكة له ،  اإلنأتوو د حةو  
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ه وإنأ ه وفيح الكملب ن به ود ملؤام له ا  وق  ، والزنملد  أ  قله وف م

ومعيفته ، وحصل  حم ة اهلل له ، وإق ملله  لأله ، وفيحه بتلبته ، واكاا جيملزنه 

 . »ب يح ورسور ن  ال ة له إىل فيحه ورسوره بمليعصألة بل ه ما الل له 

إت الع د  ي قدر ح ه يلنه حُي ق ه إىل نلقه ، و ي قدر بلق ه  ميه  » : حيي بق  عدذلد  

، و ي قدر التامله  م ه بثميه ناغ  به نلقه ، و ي قدر ُنَلققيه نلقه 

 كلت قل ه  ي و ده نطألب له  ألاه ، و ي قدر إدامته لطمل ته حُيلقأل مل أ 

صدره ، و ي قدره  عه باايه ندنم ألطملف بيه ، و ي قدر ا تألحملشه 

ما نلقه نف اله بعطملئه ، فلل مل نكا نبا آدع الثلاب  ي  مله إن ممل 

 . «  له أ د ألمله لكملت اث ا ُ عق 

أت اهلل   حمل ه  ع   قلبملت أصحملب اايائم بضد ممل قصدوا له  :» ابق ادقيم  لد 

بتل  اايائم ، فعع   قلبة الكملكب إادار اةمه ورده  لأله ، و ع  

 قلبة الغمل ق ما الغ ألمة ي مل قصد بكث  مملله بمللغلل  : حيممل ه   مه 

احليع أو اإلحياع : اينم  ألبة ما اصطملد وإحيا  متمل ه ، و ع   ق

أا  ممل صملده وبغينمه  ظ ه ، و ع   قلبة ما ا تكرب  ا   لدنته 

ه   دا  ا    لدنته وطمل ته ، و ع   قلبة ما أنملف  وطمل ته : أت ص َّ

الال أل  وقطإ الطينق : أت ُبقطإ أطيافه وُبقطإ  لأله الطي  ال مل بملل    

مل إن نملئ مل  ، و ع   قلبة ما التا بد ه اله ما ا رض ؛ فة نال  فأل 

وروحه بملللط  احلياع : إنةع بد ه وروحه بملالد والي م فألص  ا مل إىل 

حألع وصل  اللا  ، و ع ال    صي اهلل  لأله و لم  قلبة ما اطلإ أ 

ا للعضل  نمل ه ،  الامجبأل  ه ه : أت بقلإ  أل ه بعلد و حله ؛ إفالملد 

ك ه ، و ملقب ما حيص  ي اللننة واإلمملر  والقضمل  وأواه بألته بغ  إ
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بثت  ع م عه وحيممل ه ممل حيص  لأله ، و اا  ملقب أبمل ال رش آدع  لأله 

الالةع بثت أني ه ما اا ة يمل  صمله بمل ا  ما الاعي  لألخلد فأل مل ، 

له ، و ملقب ال ملس إكا بخاللا  فكمل    قلبته إنيا ه م  مل  د ممل أمَّ

علر الاللطملت  لأل م ؛ نثنا ما أملا م أ عملف ممل الكأل  وايألزات ب

ن خيف به بعض م بعضمل ، و ملق  م إكا م علا الزامل  والصدقة بيفأل مل 

ه أل م  ونالتلمج ملا م بح يف الغألع    م ، فألمحق بال  أملا م ، 

وفق ام أ احلمل ة ، و ملق  م إكا أ ي لا  ا اتملبه و   ة   أله صي اهلل 

  ما ه ه : بثت نضل م ونالد  لأل م أبلاب  لأله و لم وطل لا ا د

ا د  ، وااا بملب وا إ  دا  ظألم ال  إ يا بدبَّيه جيده متضم مل يعملق ة 

اليب   حمل ه ما نيج  ا طمل ته ، بثت نعكيف  لأله مقصلده   مل  

 .«وقدرا  د ألمل وآنيه 

يا مإ شد  التعب ومإ كل  جتد لد  احر ادصدحلل   ال  ب  ض  :ام ما اللألمل  ب ملع متثنق

لصة  ال عي أو للقألملع دوت أت نلقظ  أحد!! وام ما اللألمل   م  فأل مل 

فلرا بعد العامل  ومإ كل  طلع   لأل  الاميف بعد أت  مل    لأل  

، وقد  لم  أت الع د ُنقيع بمللعمالصة !! إهنمل واهلل حألمل  قل   لأليف ه ،

، وأ   لال   واحلي بك أله اإلشملر  ، وااه لألال  إشملر  واحد  ب  إشملرات

  د ش ل  أو شألطملت ، ولال  مل  ال  أو ه لة ب  أ   ما  ملدات 

 ا حيار و مللك  طينق ا بيار.

صح ُ    داهلل أربعمل و رشنا   ة ،  »الامج قمل    ه نملر ة با مصعب :  عبر اهلل بق عاو

 . «فأ أ لم أت ايةئكة ات    لأله نطألئة 
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أاثي م  مل ما صدنق !! قأل  : واألف  حال ملب  ما  دوب »: ادفضيل بق عيدضلد  

، اِيَت بن ندنه قمل :  ملفمله اهللكل  نمل أبمل  ل؟! قمل  : إت صدنق  إكا كُ 

و دوب إكا ُكاِيت بن ندنه نغتملب  اللأل  وال  ملر ، وإ أ ندفإ ايالكن 

حال ملبه إلأل  ، فة بيَض إكا ُكاِي بن ندن  أت بقل  : الل م أالكه .. 

: الل م أصلحه .. الل م را إ به ، ونكلت اهلل معطأل  ن ، ب  ادُع اهلل 

أ ي ممل د لت به ، فا ه ما قمل  لي   : الل م أالكه ، فقد أ ط  

 . »الاألطملت  فاله ،  ت الاألطملت إ أ ندور  ي اةب اخللق 

التملئب ن كأله ك  ه ، والزااد ن كأله هيبته ، والصدنق ن كأله نلف  »:  لد  حييى بق  عدذ

: ممل أ ا رض آدم ٌّ إن وفأله  لد  سفيدو بق عيينة »نأت زوا  اإل

َشَ ه  ما ال  ملئم؛ فم  م َما هيترص ااتصملر ا  د، وم  م ما َنْعُدو 

س ا ع   َ ْدو الائب، وم  م َمْا ن  ح ُ  ملح الكلب، وم  م َما نتطلَّ

الطملووس، وم  م َما ُنا ه اخل ملزني الت  لل ُألق  إلأل مل الطعملع الطألب 

ملفته، فاكا قملع الي    ا ر ألعه ولغ  فأله، فلال  جتد ما ا دمألن  

اه  َما لل  مإ االن حكمة مل حي ظ واحد  م  مل، وإت أنطث ر   بيوَّ

 وح ظه.

ون بقألملا الد ألمل وبقعدوامل ، وبغيقلا ا رض بمللدملع  ت احل أل ة  :عيل ادطنطدا لد  

ح  بملللص  ، ايح مة مل   ح ُق لة َو دت هبمل ، ومل بِص    وقد للَّ

ب ظملت ا شعملر أ ااه الكملروة وب افوت فأل مل ال صل  ، ب كلت 

وبالت كلت ، وم ب ململت آم ن مطمئ ن ، وال ملر ما حللكم بثا  

ال ةد والع ملد. الاعي شعلر فثمج شعلر و أمج حيف فألما ني  أمة 

اينمة جمألد  بقض مل وقضألض مل وم ملنيامل وبملرخي مل وحألمل مل وأجمملدامل 
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 -و ا  أمته و أفيادامل إنلبه  -ُبطيد ما دنملرامل و جيج ما بألت مل 

لتعط  مالملا  مل إىل أمة ما أ قط ا مم ... أمة ُنب   لأل مل الالة 

وايالك ة و بمل ت بغضب ما اهلل ... وهضب ما ال ملس و ما احلق 

و ال ضأللة و التملرنض ... و ني  صدورامل م تحة لليصملص ... 

مل  ايامل ق ... و ش ملهبمل أ شعملف اا مل  وشأللن مل مالملقن إىل ح 

وبطلت ا ودنة ندفعلت الظلم بمللدع ... و أط مل مل و  المل امل بن 

لصن ... لص دنملر ولص أ ياض ... لص حيملرب بمللااب و لص 

نقملب  بملل ملرود ... وم ن حييف ااا اله و ن ندرمج به و ن ن كي فأله 

... ممل له ...؟ ممل مصملبه يملكا ...؟ نت الامل ي ايالكن مصملب متثمل 

إت العملط ة إكا بلغ  ااا  ...؟ إت ح أل ته مل بعطه ندامل لألق له ...!

  اي لغ امل    ينمة ...!
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 اء السالمــإفش
 

، أمي   بعز  ما ومي   اد ر ا  ماا ا  صاملر ^ املت ر ل  اهلل » :عق األغّ  اغّ   زينة لد 

اهاد معاه نامل » :^ قمل  ر ل  اهلل ف ^ فمطل   به فكل م  فأله ر ل  اهلل 

أل مل الص  ح .«أبمل بكي فخا له وميه فل دبه ، فل دين أبل بكي ايالعد إكا صل 

حألع و دين فمل طلق مل فكل أ رأ  أبمل بكي ر   ماا بعألاد  ال م  لألاه فقامل  

ةع  :أبل بكي أممل بي  ممل نصألب القلع  لأل  ما ال ض  ن نال ق  إىل الال 

ةع ق   أت نالل م  لأل مل فك  مل إكا طلإ الي   ، أحد  .«بملدر مله بمللال 

ااإ لااه أ ، أت بالاال م  لألااه إكا لقألتااه :وااةل نصاا ن لاا  ود  أنألاا » : لوود  ع وو  وبل  

 .«وبد له بثحب  أ أئه إلأله، ايعليف

د  لألاه و ال م  لألاه ر ا  فاي  أ  اه  امإ  ماي باا اخلط املب : عق ان  بوق  ددوك

فقامل  ،   أمحاد إلألا  اهلل فقامل ؟األاف أ ا  :وم   ث   ماي الي  ا  .الالةع

 .«كل  ال امج أردت م   : مي

، نامل   اد اهلل  باا  ماي :قامل   رأن   مي با اخلط ملب» :عق ع  ا بق  ي او األاةّ  لد 

نقايأ  ماي باا اخلط املب  لألا   :فقا ،  اكاب إىل أع  ايفم ن  ملئاة

ااةع ، ا اا  أرنااده ل  يساا :قمللاا  .واام   اال مل أت أدفااا مااإ صااملح    ، الال 

أك ا  لا  نامل  :قمل  ؟ممل لدن  :فلأ  أق   قمل  له .  ه الأللع  ي   يسف ووي

فااكا ق ضا  ، ممل املت يش  أام  إ   ماا كلا  ايضاعإ :قمل  .أم  ايفم ن

فاات أك ا    ، نالاتثكت  ماي باا اخلط املب :وام  قا ، وم   ال ملا، فملمحللين

أحاق  هبااا  إين  ن أ لام أحادا، وإن  فايد وين إىل مقاملبي ايالالمن، فملدف لين

فماا ، واال  ا  م راض ^ ا مي ما افن  ال   ي ال انا بلأ  ر ل  اهلل 
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فالام    اثأت و لأل امل  .ف ل اخللأل ة فمل معلا له وأطألعالا، ا تخل لا بعدمج

محا با  لف و عد با أيب وق ملص ب  و  د الي  وولج  لألاه  .وطلحة والز 

ااملت لا  ماا  :اهلل  أبرش نمل أما  ايافم ن ب رشا  :شملب  ما ا  صملر فقمل 

ا ملد  بعاد ، وم  ا تخل   فعادل ، القدع أ اإل ةع ممل قد  لم  وام  الا 

ااه أويص  .ن  اال  ون   لألت اا  ناامل ابااا أناا  وكلاا  ا ملفاامل   :فقاامل  .اااا ال 

لان نا ا وأت ، أت نعايف  ام حق  ام، اخللأل ة ما بعدمج بملي امل ينا ا و 

ار واإلناأت ال  ، وأوصأله بمل  صملر ن ا .حي ظ  م حيمت م انا ب ل  وا الاد 

اة ر الله .أت نق   ما حمال  م ونع    ا مالألئ م ة اهلل  وكم   وأوصأله بام 

وأت ن نكل  الا فال  ، وأت نقملبا  ماا ورائ ام، أت نالىف  ام بع ادام ^

 .«طملقت م

اح فصاملفحه وق  ا   ماي   أت   مي با اخلط ملب :عق متيم بق سل ة لق  أبمل   ألد  با اااي 

ألمل  .«ن كألملت نده وب ح 

وا أت نالال م أحادام وجيازأ  اا » :اّنه لد   عق عيّل بق ايب طددب جيزأ  ا ااأ ة إكا مي 

 .«االلس أت نيد  أحدام

ةع» : لد  ابق عّبدس مل اأ أر  ليد   لاب الال   .«إين  أر  ليد  االاب حق 

فادن   لألاه ، سا ا   مللالامل   اد   اد اهلل  باا    امل» :أ  ه قمل  :عق دّ ر بق ع  ا بق عطدء

ةع  لألكم ورمحة اهلل  وبياملبه :فقمل ، ر   ما أا  الألما وم  زاد بعد ، الال 

ماا  :قمل  ابا    ملس وال نلمئا قد كاب برصه .كل  شألئمل مإ كل  أنضمل

امله، ااا الألأين  ال امج نغاملب :قملللا ؟ااا فاله إن  إت   :فقامل  اباا    املس، فعي 

ةع ا ت   إىل الرباة  .«الال 

وإكا قادملا ماا  ا ي ، إكا بةقالا بصاملفحلا ^ ااملت أصاحملب ال   ا   » :د لو  عق ان 

 .«بعمل قلا

ةع  لأل  نمل ابا كمج اا ملحن :املت ابا  مي إكا حأل مل ابا  ع ي قمل » :عق عد   لد   .«الال 
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ل ، أ  ه املت نثيت   د اهلل  با  مي» :عق ادّطفيل بق ايّب بق كعب اكرب  :قمل ، فألغدو معه إىل الال 

ل فاكا هدو ملط ون صاملحب ،  مل إىل الال  مل نمي    اد اهلل  باا  ماي  اي  اق 

فعئا    اد اهلل   :قامل  الط  ألا ، ون أحد إن   ل م  لأله، ون مالكن، بألعة

ال ، با  مي نلممل ال  :فقلا  لاه، فمل اتت ع   إىل الال  ، ومامل بصا إ أ الال 

لإ، وأ   ن بقف  ي ال ألإ يف ون جتلا، ون باللع هبمل، ون بالث   ا الال 

ل  ل :قمل  وأقل  ؟أ جمملليف الال  فقامل     :قامل ، ا لايف ب امل ا  امل  تحاد 

وااملت الط  ألا  كا بطاا إ  اأ  غادو ماا أ ا   !:نمل أبمل بطا :  د اهلل  با  مي

ةع  .« الل م  ي ما لقأل مل، الال 

فقملع إ   طلحة ابا   ألد اهلل  ، ^ فاكا بي ل  اهلل ، دنل  ايالعد» : لد  كعب بق  ددك

 قامل .  ه ه اي مل ينا ما ر   قملع ممل واهلل«  صملفح   وا  ثينهييو  حت  

 .لطلحة ن الملامل ن اعب فكملت: 

د با  ل  فاين  معه بملل قألإ فقمل » :لد   عق لدب   :قل  ؟أبياب هملدنمل :آني ممل ود    حمم 

ااةع ، أ ااتلد   اهلل  :فثنااا بألاادمج فغمزااامل وقاامل ،  عاام وأقاايأ  لألاا  الال 

مل  .«ااا ق لة ايفما أنمله ايفما ؟بأبدرمج ممل همزمج بألدمج إن 

 .«ما  ملع األ ملبكم ايصملفحة» :لد   عق ايب ا د ة صرّ  بق عجالو

، قأليف و يني با   د اهلل  الا عل  إىل  الأت ال املر    اباقمل   مل  ا شعع  ؛ادبحرت عق ايب 

أ ا   :وحأل ألمله وم  قاملن، فثبألمله فالل أ  لأله، فدنة  لأله أ حصا أ  ملحألة ايدائا

 .ن أدرمج :قامل  .^ أ ا  صاملحب ر ال  اهلل  :قملن . عم :قمل  . لأت ال ملر   

إين  قاد  .أ مل صملح كأ ال امج بيندات :قمل   أ .لعل ه لأليف ال امج  يند :فملربملبمل وقملن

 ؟فا  أ صملح ه ما دن  معه اا  اة فاأ حامل تكأ، و مللالته ^رأن  ر ل  اهلل  

مل :قملن  :قامل  .دا الادرأبال  :قاملن ؟ماا اال :فقامل  .ع ئ ملب ما   د أ  ل  بمللا 

ت  أر   هبمل معكم ته ال   .فثنا ادن 
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ة :لدا نمل ا ممل ة :قمل  .ممل أر   مع مل ادن  قألمل اهلل  وأد  ممل  امل ين أحاد ماا   اده إن   امل  معاه ، اب 

ة قملن مامل أرناد أمالالكأ  :قمل  .ن نيفإ  لأل مل ااا أت  ل مل أملان فملحتكم فأل مل :هبدن 

ت  بعع هبمل معكأولك    أ ة ال   .رند ا دن 

إكا ناة باه مل  ^إت  فألكم ر ة املت ر ل  اهلل   :بيش   إن  أ  ه قمل  ل مل مع ملواهلل  ممل بعع  :لدا

ةع، ن غ أحدا ه ه ة ا   أرند ما كأ  :قمل  .فاكا أبألتأه فملقيئمله م    الال  فثمج  ادن 

ةع األ ة ما   ، ه  ااه ة أفض  ما الال   .«د اهلل  م ملراة طأل  ةوأمج  ادن 

 ُّ اةع  :مجع اا  فقاد مجاإ اإلناأت ماوةل » : لد  ع اإل صاملف ماا   الا  وباا  الال 

 .«واإل  مل  ما اإلقتملر، للعململ

ةع  ملما  اي اهلل  بعاملىل أت ندنلاه  ندن الي    » :لد   عق ايب ا د ة ادبدريلّ  بألته بمللال 

 .«اا  ة

نمل ب    إكا ا   أ جمليف بي ال نا ه فععلا  با  حمل اة » :لد  ؛عق  عداية بق لّ   عق ابيه

ةع  لألكم فا     نك م فألأ نغت ملت أ كل  ايعليف  .«فق  الال 

امل   ل امل  :قمل  ؟ومل :قل  لال   .ا  مل   يح نلع اامعة :لد  ؛عق ايب حدزم عق ابيه عق سهل

الق فتطيحاه أ - خ  بمليدن ة - علز بي   إىل بضمل ة  فتثنا ماا أصال  الال 

أل مل اامعاة ا رصاف مل، قادر وبكيااي ح  املت ماا شاع  ، و الال م  لأل امل، فااكا صال 

مه إلأل مل ف  يح ما أ له  .«وممل ا  مل  قأل  ون  تغد   إن  بعد اامعة، فتقد 

أ اث مل  اا أشاألمل    با مدرب إىل  ملئااة مدربأر ل    :لد  ؛عق عبر اهللّ بق ايب  اسى

ح  :قمل   .األ املت :فقاملللا .أقعد حت   ب ايغ :فقل ، فثبألت مل فاكا ا  بصل  الض 

مل ال      ورمحاة اهلل   :فقمل  . كهنمل األف أ تثكت  لأل مل :فقل  ةع  لأل  أهي  ق  الال 

اةع  اي أم  املت ايافم ن أو  املحلن الال  ةع  لأل مل و ي   ملد اهلل  الص  وبياملبه الال 

 .«فااي احلدنع ...أزواج ال      صي  اهلل   لألكم

 .«ايصملفحة بزند أ اللد  » : رص ّ لد  احلسق ادب

 .«ما  ل م  ي ر   فقد أم ه» : لد  ابق ربحم 

 



 اإلتبـــــاع 63 
 

 

 

 اعـــــاإلتب
 

ون نل ت  ا    اه ، إت  امل ب يش   أ اتاملب اهلل  فاملقض باه» :درشويح ادقودي  لد  ع  

فاملقض  ^ فات  مل ب ممل لأليف أ اتملب اهلل  فمل ظي    ة ر ل  اهلل  ؛الي  مل 

، ^  مل ب ممل لأليف أ اتملب اهلل  ومل نكا فأله  ا  ة ماا ر ال  اهلل  فات، هبمل

فات  مل ب مامل لاأليف أ اتاملب اهلل  ومل ، فمل ظي ممل ا تمإ  لأله ال  ملس فخا به

فاملن  أمج  ا ماينا ، ومل نتكل م فأله أحد ق ل ، ^ نكا أ    ة ر ل  اهلل 

ع، شئ  ي إت ب، وإت شائ ، إت شئ  أت جتت د بيأنا  وام  بقادع فتقاد  تاثن 

ي ي إن  ن ا ل ، فتثن   .«ون أر  الت ثن 

إين  أ لم أ    حعاي ن » :أ  ه  مل  إىل احلعي ا  لد فق  له فقمل  : اعق ع   بق اخلّطد 

 .«نق  ل  ممل ق  لت  ^ ولل ن أين  رأن  ال      ، برض  ون ب  إ

 : جملال  ااا فقمل  ليف إ    مي أ :قمل ،  لال  إىل شأل ة أ ااا ايالعد :عق ايب اائل لد 

 :قامل  .إن  قالمت مل بن ايالالمن ص يا  ون بألضمل  مهم  أت ن أدع فأل مل»

 نقتاد   قامل  مهامل ايايآت :مل ن عله صاملح ملب :قل ؟مل :قمل  .ممل أ   ب مل  

 .«هبأ

أن » :أبمل ا أل ملج ا  ادمج  وقامل  لاه  بعع  ل  ابا أيب طمللب :عق ايب اهلّيدج األسرّ  لد 

، أت ن بادع  ثاملن إن  طمالاته ؟.^ مل بعث    لأله ر ال  اهلل أبعث   ي م

نته  .«ون قربا مرشفمل إن   ل 

ملام وان ت ملت بمللي  مل » : الد  فات  الي    لألعم  بعم  أا  اا  ة وم  ن قلاب لعلام  ؛إن 

وإت  الي  ا  ، اهلل  فأله فألعم  بعم  أا  ال  ملر فألملت واال ماا أاا  ال  املر

ل  املر فأل قلاب لعلام اهلل  فألاه فألعما  بعما  أاا  اا  اة لألعم  بعما  أاا  ا
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فات ا تم ن بد  فمل لن ف مل ملات ن بمل حألمل  ، فألملت وال ما أا  اا  ة

 .«وأصحملبه الكياع ^ وأشملر إىل ر ل  اهلل 

ا  ة ،  لألكم بمللال  أل  والال   ة» :لد   عق ايّب بق كعب ا أل  والال  فا  ه لأليف ما   د  ي الال 

مح ه ال  ملر Qا ف مل    أل مله ما ناألة اهلل  كاي الي  ولأليف ماا   اد  .فتمال 

محا فملقااعي   لاده ماا خمملفاة اهلل  إن  ااملت مثلاه ،  ي   أل  و   ة كاي الاي 

نح فتحاملت     امل  امث  شعي  قد ن يف ورق مل ف   اال  إك أصاملبت مل الاي 

ااعي  ورق اامل، ورق امل اا    ااه ك لبااه اااأ ااملت   ااا بلاا  الا  وإت   .إن  املب 

فمل ظيوا أت ، قتصملدا أ   أل  و   ة ن  ما ا ت ملد أ نةف   أل  و   ةا

نكاالت  ملكاام إت اااملت ا ت ااملدا أو اقتصااملدا أت نكاالت كلاا   ااي م  ااملج 

 .«ا   ألمل  و   ت م

ا اتملب اهلل  إمملممل» :نليص ر ة الد  ايضدً  فا  ه ال امج ا تخلف ، وارض به قمل ألمل وحكأ، اج 

، وشملاد ن نت  م فأله كايام وكاي ما ق لكم، طملعش ألإ م، ^ فألكم ر ل  اهلل 

 .«وحكم ممل بأل كم ونربام ونرب ممل بعدام

ا » :لد   عق حذيفة فاات أناابم نمأل امل ، ا تقألملا فقد   قتم   قمل بعألادا !نمل معرش القي 

 .«وشأن لقد  للتم  ةن بعألدا

، أناربه، ملك با    واملت ما أصحملب مع، أت  نزند ابا  م  » :عق ايب إة ي  اخلااينّ 

اي حن جيليف إن  قمل  ال   .اهلل  حكم قالط :قمل  املت ن جيليف جملالمل للا 

، إت  ما ورائكام فت امل نكثاي فأل امل ايامل  :فقمل  معملك با     نلممل .اييبملبلت

غ  ، والي    واييأ ، ون تح فأل مل القيآت حت   نثناه ايفما واي ملفق والص 

ممل لل  ملس ن نت  عالين وقاد  :قملئ  أت نقل  فأللش ، والع د واحلي  ، والك  

املام ومامل ابتادع، ممل ام بمت  ع   حت   أبتادع  ام ها ه ؟.قيأت القيآت ، فان 

رام زنغة احلكألم، فات  ممل ابتدع  ةلة ألطملت قد نقل  المة  ؛وأحا  فات  الا 
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ةلة  ي لالملت احلكألم  :قل  يعملك :قمل  .وقد نقل  اي ملفق المة احلق  ، الض 

ةلة -رمح  اهلل  -رن  ممل ند وأت  اي ملفق قد ، أت  احلكألم قد نقل  المة الض 

تا  ، بي ا ت اب ماا ااةع احلكاألم اياات يات :قمل  ؟.نقل  المة احلق   ال 

وبلاق  احلاق  إكا ، فا  ه لعل ه أت نيا اإ ؛ون نث أل    كل    ه ؟ممل ااه :نقمل 

 .«فات   ي احلق   لرا،  معته

 :نووى لادووه تعوودَل   ع  لوود  ابووق عّبوودس                 [74:]ال يقااملت

ة اد   ة  ةلة لأل تدمجا عل مل أئم   .«ب مل ون جتعل مل أئم 

 :  لادوه تعودَل  لد  ابق عّبدس                 امل »[106:]آ   مايات فثم 

اانا  .  ة وااأ اة وأولال العلامالانا ابألض   و لا م فثا  الال   امل ال  وأم 

ةلة  .«ا لد ت و لا م فثا  ال دع والض 

قدع  ألأل ة با حصا با حان ة با بدر ف ز   ي ابا أنأله احلي  با » :لد   عق ابق عّبدس

ا  ، واااملت مااا ال   ااي الااانا نااد أل م  مااي -قااأليف بااا حصااا واااملت القااي 

فقامل   ألأل اة نباا  -  مل ملأصحملب جمليف  مي وماملوربه ا لن امل لا أو ش

 :قامل  ؟.ا  ل  و ه   د ااا ا م  فتالتثكت    لألاه !نمل ابا أن  :أنأله

با ا نمل :فلأ  دن  قمل  .فمل تثكت لعألأل ة :قمل  ابا    ملس،  ث تثكت ل   لأله

فغضب  مي حت    .وممل اكم بأل  مل بمللعد ، واهلل  ممل بعطأل مل ااز ، اخلط ملب

:^ إت  اهلل  بعاملىل قامل  ل  أل اه، نامل أما  ايافم ن :فقمل  احلاي  ، ام  بثت نقإ به

                              [199:]ا  اااااياف 

وااملت ، فالاهلل  مامل  ملوزاامل  ماي حان بةاامل  لألاه .وإت  ااا ما ااملالن

ملفمل   د اتملب اهلل   .«وق 

ابعث امل قألملمامل مقأل اد   ا  ة  :قامل ،  ي ر   قد أ مل  بد ته ن حيامل أ  ه أب » : عق ابق ع  

د  د :^حمم   .«^ أمج مت  عمل    ة حمم 
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إ  مل  عد صة  احلرض وصاة   :عق ا ّية بق عبر اهللّ بق كددر بق اسير اّنه لد  دعبر اهللّ بق ع  

ا ي أ القايآت، اخللف أ القيآت  :فقامل  لاه اباا  ماي، ون  عد صاة  الال 

دا Q ا أن  إت  اهلل اب» فاا  أ   عا  ااأ ، ون  علام شاألئمل ^ بعع إلأل مل حمم 

دا   .«ن ع  ^رأن مل حمم 

وام  ن ألا  باامج ، إكا دن  أد   احلايع أمالا   اا الت ل ألاة  املت ابا  مي» :عق ندفع لد 

ل أت  ال      ، طل   .«املت ن ع  كل  ^وم  نصل  الص  ح ونغتال  وحيد 

 :قامل  ؟أ لم  أت  أبملب ه  مالاتخلف : ي ح صة فقملل  دنل » :لد   عق ابق ع  

اه فمل ا  :قملل  .ممل املت لأل ع  :قل  فحل ا  أت أال ماه أ كلا   :قامل  .إ  

 .فك ا  ااث  أ أمحا  بألمأل ا   ا ة :قامل  .حت   هدوت ومل أال مه .فالك   

وام   :قمل  .فالثل    ا حمل  ال  ملس وأ مل أنربه، حت   ر ع  فدنل   لأله

ز مالا  .ع  ال  ملس نقللالت مقمللاة فآلألا  أت أقل امل لا إين   م :قل  له

وإ  ه لل املت ل  را   إبا  أو را ا  ها م وام   امل ب ، أ    ه  مالتخلف

فل اإ  .فلافقه قال  :قمل  .في ملنة ال  ملس أشد   .وبيا مل رأن  أت قد  أل إ

وإين  لئا ن أ تخلف ، حي ظ دن ه Qإت  اهلل   :رأ ه  مل ة وم  رفعه إ   فقمل 

 .وإت أ تخلف فات  أبمل بكي قد ا اتخلف، مل نالتخلف ^ ر ل  اهلل  فات  

وأبامل بكاي فعلما  أ  اه مل نكاا  ^ فلاهلل  ممل ال إن  أت كاي ر ل  اهلل  :قمل 

 .«وأ  ه ه  مالتخلف .أحدا ^ لألعد  بي ل  اهلل 

نصة بمللت مت إ و   ة ر ل  ا Q أ  ه املت ن ت  بملل امج أ ز  اهلل   عق ابق ع    ^ هلل ما الي 

فألقال   ؟األف جمللف أبملب وقد هن   ا كل  :فألقل   ملس نبا  مي، فأله

ونلكم أن بت قلت اهلل  إت املت  مي هن   اا كلا  فأل تغا  فألاه  : م   د اهلل 

اه اهلل  و ما  باه ، اخل  نلتميف به  ملع العمي  مالت كلا  وقاد أحل  فلم اي 

إت   ؟ته أع  ا  ة  مايأحاق  أت بت  عالا  ا    ^ أفي ال  اهلل  ؟^ ر ل  اهلل 

إت  أبم  العمي   :ولك  ه قمل ،  مي مل نق  لكم إت  العمي  أ أش ي احلج  حياع

 .«أت ب يدوامل ما أش ي احلج  
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:  تفسحم لاده تعدَل  لد  ابا  اسى األشع  ّ               ما  [121:]ال قي

 .«نت  إ القيآت هي ط به  ي رنملض اا  ة

 وام  إت  اهلل ، إ  ه قد أب   لأل مل زمملت ولال مل  قيض ولالا مل ا مللا » : لد  عبر اهللّ بق  سعاة

Q ر  لأل مل أت بلغ مل ممل بيوت ، فما  ايض لاه ما كم قضامل  بعاد الألالع، قد 

فلألقض باأ قما ، فات  مل  أمي لأليف أ اتملب اهلل ، فلألقض بأ أ اتملب اهلل 

فلألقض بأ  ^ب اهلل  ون قم به   أل ه فات  مل  أمي لأليف أ اتمل، ^به   أل ه 

ملحللت  ^فات  مل  أمي لاأليف أ اتاملب اهلل  ون قما باه   أل اه ، قم به الص 

ملحللت ، وإين  أناملف، إين  أنملف :فلألعت د رأنه ون نقل ، ون قم به الص 

فدع ممل نين   إىل ، وبن كل  أملر مات  ملت، فات  احلة  بن  واحلياع بن  

 .«ممل ن نين  

بالا إ ، ماا بطاا الالادمج، رم    د اهلل  با مالعلد مجي  العق اة :عق عبر ادّ محق بق يزير لد 

 .إت  أ مل مل نيملهنمل ماا فلق امل :فقأل  له :قمل  .حصألملت نكرب  مإ ا   حصمل 

اامج ن إلاه ها ه، ااا» :فقمل    د اهلل  با مالعلد اامج أ زلا   !وال  مقاملع ال 

 .« لأله  لر  ال قي 

فااكا رأناتم ، قد أص حتم  ي ال طي  وإ  كم  تحدولت وحيدل لكام» : لد  ابق  سعاة

 .«حمدوة فعلألكم بمل د  ا و  

ه أت نلقا  اهلل  هادا مالالأ فلألحاملفظ  اي اافن  » :لود   عق عبر اهللّ بق  سعاة ماا رس 

للات حألع ن ملد  هبا   اا  ،   ا ا اد  ^ فات  اهلل   ع ل  أل كم .الص  وإهن 

  كم صل ألتم أ بألالبكم ااأ نصال  اااا ايتخل اف أ ولل أ، ما   ا ا د 

ومامل ماا ر ا   .ولال باياتم  ا  ة   األ كم لضاللتم، بألته ل اتم    ة   األ كم

ي فألحالا الط  لر وم  نعمد إىل مالعد ما ااه ايالمل د إن  اتب اهلل  ، نتط  

ولقد  .وحيط    ه هبمل  أل ئة .ونيفعه هبمل در ة .له بك   نطل  خيطلامل حال ة
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ولقاد ااملت الي  ا  نافب   .ت مل وممل نتخل ف    مل إن  م ملفق معللع ال   مل رأن

ف    .«به هيملد  بن الي  لن حت   نقملع أ الص 

إت  احلا   ن بافما ، ما املت م كم مالت  مل فلألالتا  بما قد ماملت»  لد  عبر اهللّ بق  سعاة

اة،  لأله ال ت ة د اامل لا أفضا  اااه ا م  اامل ق :أولئ  أصحملب حمم  للبامل أبي 

، انتااملرام اهلل  لصااح ة   أل ااه وإلقملمااة دن ااه .وأقل  اامل بكل  اامل، وأ مق اامل  لااأ

م امل لا  ي ا د   فمل يفلا  م فضل م واب  علام  ي أويام و   م فاهن 

 .«ايالتقألم

امط إىل قيناة :لد  ؛عق لبحم بق نفحم  اي رأس  ا عة  رشا أو ، ني   مإ  ح أل  با الال 

رأنا   ماي  :فقامل  :فقلا  لاه .فصي  راعتان .وأ ألة  رش مألة مإ مجمل ة

 إ  أ أفع  اأ رأن  ر ال  اهلل  :فقمل ، فقل  له، صي  بامج احللأل ة راعتن

 .«ن ع  ^

َْند فِيهد َحبًّد َاِعنَبدَفرَ ) :نقل   أ  ه  مإ  مي»  لد  ان  بق  ددك  :ا نة إىل قللاه (ْنَب

مل  .َوَأبًّ

اااا لعماي اهلل  » :وام  رما   صامل امل ا  أ ناده وام  قامل  .؟ا   اااا قاد  يف امله فاأ ا ب   :لد 

 .«اب  علا ممل بن  لكم ما ااا الكتملب .«الت كل ف

فملصاربوا  لأل امل ، وال امج ن إلاه إن  اال بان الغامل  واااملأ، الال   ة» : لد  احلسق ادبرص ّ 

ملس واام أقا   ال  ا، فات  أا  الال   ة امل لا أق   ال  ملس فاألأ مما، رمحكم اهلل 

ون مإ أا  ال ادع ، ال انا مل ناا لا مإ أا  اإلبياف أ إبياف م :فألأ بق 

اام، أ بااد  م فكااال  إت شاامل  اهلل  ، وصااربوا  ااي  اا  ت م حت اا  لقاالا رهب 

 .«فكل لا

:  لادوه تعودَل  لد  احلسق ادبرصو ّ                              

ملام اب  ملع    ة ر ل  اهلل » :قمل  [31: مايات]آ   وأ  «^ واملت  ةمة ح  ه إن 

 «فقد  عل   ةمة ح   م اهلل  اب  ملع ر لله» :مل إ آني
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 .«امل لا نيوت أ  ه  ي الط ينق ممل املت  ي ا وي» :لد  دّ ر بق سحميق

كمج  ق  قد شغ  قل اه  فيب  ، والعق   عمة، ا قللا» : لد  عّبدة بق عّبدة اخلّااّص ادّشد يّ 

ق فألأ ال  لأله نر  ا ان ت ملع بأ حيتملج إلأله حت   صملر  ا كل  ، بمللت عم 

 . ملاألمل  

ما فض   ق  ايي  بيب ال  ظي فألأ ن  ظي فأله حت   نكلت فض   قله وبملن  لأله أ »الد  آك :

ملحلة  أو ر   شغ  قل اه ب د اة قل اد، بيب م ملقاة ما ال دو ه أ ا  أ  الص 

أو اات اا  بيأنااه فااألأ ن نااي   ^ فأل اامل دن ااه ر ااملن دوت أصااحملب ر اال  اهلل 

ةلة إن  بيا مل بز م أ  ه أناامل ما القيآت، ا د  إن  فأل مل واال ، ون ني  الض 

أفاأ ااملت للقايآت محلاة ق لاه وق ا  أصاحملبه نعملالت ، ند ل إىل فايا  القايآت

وااملت ، و اح الط يناقواامل لا م اه  اي م املر أ ؟بمحكمه ونفم لت بمتااملهبه

واااملت ، إمملماامل  صااحملبه ^ واااملت ر اال  اهلل  ^ القاايآت إمااملع ر اال  اهلل 

ة يا بعادام ر امل  معيوفالت م الالبلت أ ال لادات مت  قالت أ ، أصحملبه أئم 

د   ي أصحملب ا الا  مإ ممل املت بأل  م ما اننتةف إ أصحملب ، الي  وبالك 

ااط ايالاتقألما الا  بيأهيم أ     خمتل ة  املئي   اا الق ، صاد م ملرقاة للرص 

ا ن أ األاث م ال اأ  ؤام أ م ملمه مضال ة فاثمع لا فأل امل متعال  ا  هبم أدن  فتل 

ألطملت بد ة أ  ةلت م ا تقللا م  مل إىل ه امل م مل نطل الا ، أحدل  م الا   هن 

ملل ن  .ومل نقتدوا بملي مل ينا، أوي الال 

ة  ململ» ؟ممل هيدع اإل ةعا  بدرمج  :أ  ه قمل  لزنملد  الر ذك  عق ع    و دا  م ملفق ، زل 

ة مضل لت، بمللقيآت  .«وأئم 

فات و د فأله ، املت أبل بكي إكا ورد  لأله اخلصم  ظي أ اتملب اهلل » : لد   ي او بق  ه او

أ  ^ وإت مل نكا أ الكتملب و لم ما ر ل  اهلل ، ممل نقيض بأل  م قم به

أبملين اااا  :وقمل ، الث  اياللمنفات أ ألمله نيج ف، كل  ا مي    ة قم به
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فايب أ ا تماإ  ؟قم أ كلا  بقضامل  ^ ف    لمتم أت  ر ل  اهلل ، وااا

احلماد  :فأله قضمل  فألقل  أبال بكاي ^ إلأله ال   ي ال  م نااي ما ر ل  اهلل 

فات أ ألمله أت جيد فأله    ة ما ر ل  ، هلل  ال امج  ع  فأل مل ما حي ظ  ي   أل  مل

  ملس ونألملرام فمل تاملرام فااكا ا تماإ رأهيام  اي مجإ ر وس ال ^ اهلل 

 .«أمي قم به

 ؟ممل دنة ا صملبإ، نمل أبمل أمأل ة :فقمل  -و مل ه ر   ما مياد -ش دت  حيمل» : لد  ادّشعبيّ 

مجااإ باان اخل رصاا  ؟ناامل  اا حملت اهلل  أ االا  املبااملت :قاامل  . رشاا  رشاا :قاامل 

 .واإلهبملع

ة ؟أ لا  أك   وندب !نمل   حملت اهلل  :فقمل   نح عي والكم  فأل مل  صف ، فات  ا كت نلارهيمل الا 

نة نة، الد  فاملب  إ ون ، إت  الال   ة   ق  قألمل اكم !وحي  .وأ الألد  صف الد 

ع     .فا    لا بض   ممل أنات بمل وي، ب تدع لل أت  ، نمل اا    :وم  قمل    الا 

 :قامل  . عم :قل  ؟.وااا الص     أ م ده أاملت دنت أ  لا ، أح  كم قت 

 .«فثنا القألملس

ا نا هبمل بصدنق ، وون  ا ملر بعده    مل ^  ا  ر ل  اهلل » : لد  ع   بق عبر ادعزيز

لاأليف  حاد ب ادنل مل ، وقل    ي دنا اهلل ، وا تكأ  لطمل ة اهلل ، لكتملب اهلل 

ومااا ، مااا اقتااد  هباامل ف اال م تااد .ون ال  ظااي فااألأ نملل  اامل، ون بغأل ااامل

ه اهلل  مامل وم، ا ت رص ف ل م صلر ا نملل  مل واب  إ ها   ا أل  ايافم ن ون 

 .«بلىل  وأصةه     م و مل ت مص ا

امل بعاد» :فكتب، اتب ر   إىل  مي با   د العزنز نالثله  ا القدر :لد ، عق ايب ادّصلت  ؛أم 

وبايب مامل ، ^ واب  املع  ا  ة   أل اه، وانقتصملد أ أمايه، أوصأل  بتقل  اهلل 

فعلألا  بلازوع ، وا الا مئل تاه، ت باه  ا  تهأحدل ايحدولت بعد مامل  اي

مل ل  باكت اهلل   صمة إن  قاد ، وم  ا لم أ  ه مل ن تدع ال  ملس بد اة، الال   ة فاهن 
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ا  ة إ  اأ  ا   مل ماا قاد  ؛أو  رب  فأل مل، مم ق ل مل ممل ال دلأل   لأل مل فاات  الال 

ل ،  لم ممل أ نةف مل ما اخلطث ق، واحلمق، والز  فملرض ل  الا  ، والت عم 

م  ي  لم وق لا ؛ممل ريض به القلع    ال م لا، فاهن  وام ، وب رص  ملفا ا  

فات املت ا اد  ، وب ض  ممل امل لا فأله أوىل،  ي ااف ا ملر امل لا أقل 

ممل أحدوه  .إ  أ حدل بعدام :ولئا قلتم .ممل أ تم  لأله لقد   قتملام إلأله

م اام ؛ورهب ب  اله    م، إن  ما اب  إ ه    ألل م املبقلت فااهن  فقاد ، الال 

ومامل ، فاأ دوهنام ماا مقرصا، ووص لا م ه ممل نا  ، بكل ملا فأله بأ نك  

، وطمح    م أقلاع فغللا، وقد قرص  قلع دوهنم فع لا، فلق م ما حمرس

م بن كل  لعي اد  مالتقألم ات   بالث   ا اإلقايار بمللقادر فعاي  .وإهن 

ون ابتد لا ما ، ا حمدوةفمل لم ممل أحدل ال  ملس م، اخل   باكت اهلل  وقع 

لقد ااملت كاايه أ ، ما اإلقيار بمللقدر، ون أو   أميا، ا  أبن أويا، بد ة

وت به أ  ال م ، وأ شعيام، نتكل ملت به أ اةم م، ااملالأل ة اا ة  نعز 

 ^ ولقد كاايه ر ال  اهلل ، وم  مل نزده اإل ةع بعد إن  شد  ،  ي ممل فمل م

فتكل مالا بااه أ ، وقاد  اامعه م اه ايالالملت، نأ ها  حادنع ون حادنث

م، حألملبه وبعد وفملبه   أت نكلت يش، وبضعأل مل    ال م، نقأل مل وباللألأ ليهب 

وإ  اه ماإ كلا  ل ا  ، ومل نمض فأله قدره، ومل حيصه اتملبه، مل حيط به  لمه

ومل ، مل أ ز  اهلل  آنة اااا :ولئا قلتم .وم ه بعل مله، حمكم اتملبه م ه اقت الله

وقاملللا ، و لملا ما بثونله مامل   لاتم، لقد قي وا م ه ممل قيأبم ؟ااا : قمل

قملو ، بعد كل  ال ه بكتملب وقدر ر نكا، وات   الا  وممل شمل  اهلل  ، وممل نقد 

ا ون   عمل، وممل مل ناث مل نكا، املت وام  ره الا بعاد ، ون  مل     ال مل ن 

 .«كل  ورا لا
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ا  ة  عامل  والعلام نقا ض  : مل نقلللتاملت ما مم ما  لأئ» : لد  ادّزر  ّ  ان تصملع بمللال 

نا والاد  ألمل، ق ضمل رسنعمل وأ كااملب العلام كااملب ، فعألش العلم و ملت الد 

 .«كل  ال ه

اد والت املبعلت باحالاملت :املت نقمل » : لد  األازاعيّ  لازوع  :ايف املت  لأل امل أصاحملب حمم 

واا املد أ  ا أل   ،وبةو  القيآت، و أر  ايالمل د، واب  ملع الال   ة، ااأ ة

 .«اهلل 

 .« دور مإ الال   ة حألع دارت» :الد  ايضد

أمج» : لد  ابا ادّزندة فاأ جياد ايالالملت ، إت  الال  ا وو له احلق  لتثيت اث ا  ي نةف الي 

ا ما اب  مل  مل  «بد 

 .«ا لكلا   أل  احلق  ون بالتلحالا ما قل ة أاله» : لد  سفيدو

وإت ااملت ، ا مي بلزوع ااأ ة فامليياد باه لازوع احلاق  واب  مل اهحألع  مل  » : لد  ابا شد ة

 .«ايتمال   به قلألة وايخمللف له اث ا

ي الال   ة  ي   اله قلن وفعة  طاق بملحلكماة» :لد  ابا ع ُو احلحم ّ  اي ا ال  ، ما أم  وماا أم 

 :قامل  بعاملىل،  ي   اله قلن وفعة  طاق بملل د اة           

 [54:]ال لر

ا  ة ومل نات  م نالاطيه» :لد  ابا حفص ، ما مل نزت أفعملله وأحلاله أ ا   وق  بمللكتملب والال 

 .«فة نعد  أ دنلات الي  مل 

ة بثوصملف مل إن  أا  ايح  ة» :لد  ابا بك  ادرّت ذ ّ  إ  أ أناوا كل  بملب  املع ، مل جيد أحد  ملع ا م 

دا فا، الال   ة وجممل  ة ال د ة اة وأقايهبم  ^ت  حمم  املت أ اي اخللاق ال  ام مه 

 .«زل  

مل ن علاه ر ال  اهلل   :هيم  بمل مي ونعزع  لأله فاكا قألا  لاه  املت  مي» : لد  ابق ادقّيم

 .«ا ت   ^
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حملبة امل لا مقتدنا ب  أل  م» : لد  ادّشدطبيّ  وقد  مل  مدح م أ ، م تدنا هبدنه ^ إت  الص 

دوأو    ي، القيآت الكينم ، القيآت ^ وإ  أ املت نلقه ^  مت ل  م حمم 

ٍق َعظِيٍم  :فقمل  بعملىل ل  َك َدَعىل ك  ، فمللقيآت إ  أ ال ايت لع  ي احلقألقةَاإِنَّ

احملبة اامل لا أوىل  .فمليت  إ للال   ة مت  إ للقايآت، و مل ت الال   ة م أل  ة له والص 

انلاة للع  اة فك   ما اقتد  هبم ف ل ما ال يقة ال  مل ، ال  ملس بال  ألاة الد 

ةع ، ب ض  اهلل  ة  والال  « ممل أ مل  لأله وأصاحمليب»وال مع   قلله  لأله الص 

ا  ة اال الط يناق ايالاتقألم ومامل  الامهمل ماا اإلمجاملع وها ه ، فمللكتملب والال 

 .«ف مليش      أ

اله با   الاه ، ا   صملحب خمملل ة ما شث ه أت ند ل ه ه إلأل امل» : الد  ايضدً  وحياض   اف 

وبالا  ه بقاإ ، إك الت ث   أ ا فعمل  واياااب مل الع طل اه أ اا ل اة،  لأل مل

وم ااه ب اااث العااداو  ، واصاا  مااا ايلافااق ايلافقااة، مااا ايخاامللف ايخملل ااة

 .«وال غضمل  للمختل ن

لل  ظيبم إىل ر   أ ط  ما الكيامملت حت   » :-  محهم اهللّ تعدَل مجيعدً  - لد  بعض ادّسلف

وا به ن ب إ أ ا لا  حت   ب ظيوا األف جتدو ه   د ا مي وال     ، فة بغ  

 .«وح ظ احلدود

فعامل  وقا  ، اا  ماا ااملت أ يش  ماا التطالع نلاا باه» :يقوا  عق ايب سليُو ادورا اين 

 .ف ل أ بطل ه خمدوع، فلم نقطإ وقت مل لا  التطلع، فينضة

فااكا ، حتا  نالامعه أ ا واي، نعما  باهلأليف ن  غ  يا أ م شألئمل  ما اخل  أت  »:ايضدً  لد ا    

  .« ي ممل وفق ما قل ه Qومحد اهلل ،  م  به،  معه أ ا وي

، حلل   أت ن أفيح ما الاد ألمل بيشا  أبادا  ، للن أت بكلت بد ة» :لد  ع   بق عبر ادعزيز

وممل أحاب أت هيالت  ال  ؛حت  أ لم ممل أ و له ر   ريب إىل    د ايلت

  .«نف ي  لأله ايفما   ه آني ممل، ايلت
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  .«ن  ما   عن راعة ن نالتا فأل أ، راعتملت نالتا فأل أ الع د» :عق حسدو بق عطية لد 

  .«واإلمجملع أاثي ما احلدنع، أو قألملس  لأل أ، ا ص  القيآت والال ة» :لد عق ادشدفعي 

ون ،  ألاةون نالاتقألم قال  و ما  إن ب، ن نالاتقألم قال  إن بعما  »:عق سفيدو اد ا   لود 

  .«نالتقألم قل  و م  و ألة إن بملافقة الال ة

وااف ، وقا  باأ قاملللا، وقف حألع وقف القلع، اصرب   ال   ي الال ة»:لد  األازاعي

ون ، فا ه نالع  ممل و ع م، وا ل    أل   ل   الصمللح،  أ ا لا   ه

ون نالاتقألم ، ون نالاتقألم القال  إن بمللعما ، نالاتقألم اإلناأت إن بامللقل 

وااملت ماا مما ماا  ؛نأت والقال  والعما  إن بملل ألاة وملافقاة الالا ةاإل

العما  ماا اإلناأت واإلناأت ماا ، ن ن يقلت بن اإلناأت والعما ،  ل  مل

اأ جيماإ اااه ا دناملت ا ام مل ونصادقه ، وإ أ اإلنأت ا م  ملمإ ؛العم 

فتلاا  ، وصااد  كلاا  بعملااه، و اايف بقل ااه، فمااا آمااا بلالاامل ه ؛العماا 

وماا قامل  بلالامل ه ومل نعايف بقل اه ومل  ؛للوق  الت  ن ا  صملع  املالعيو  ا

 .«واملت أ ا ني  ما اخلملرسنا، مل نق   م ه، نصدقه بعمله

زنااا ظااملايه ، مااا صااحح بملط ااه بمليياق ااة واإلنااةص» :لوود  عووق احلوود ث املحدسووبي

:لقللاه، بمليعملاد  واب املع الالا ة                        

   [69:]الع ك لت

ما مل حي اظ القايآت ومل نكتاب احلادنع ومل ،  لم مل مض لط بمللكتملب والال ة» :عق اجلنير

  .«به نقتدمجنت قه ن 

ولازع ، واب اإ  ا ته، إن ما اقت ا  أواي الي ال ، الطي  ال مل مالدود   ي اخللق» :اعنه لد 

 .«لألهفات طينق اخل ات ال مل م تلحة   ؛طينقته

، ال ايةحظ للحق  ي دواع ا وقملت، ايتمال  بكتملب اهلل» :لد عق ايب احلسل بق رنر 

ب  جييمج أ ، ن خي    لأله يش  ما أمي دن ه ود ألمله، وايتمال  بكتملب اهلل



 اإلتبـــــاع 75 
 

ونضاع مل ، فألثنا ا شألمل  ماا معادهنمل، ن  ي الغ لة، أوقملبه  ي اياملاد 

  .«أ معدهنمل

ولازوع ، إو املت صاد  انفتقاملر إىل اهلل» :فقامل ،  اا أصال  الادنا ق بكو سئل ابا عبر اهلل ب

 .«^ انقتدا  بي ل  اهلل

واإلقتادا  ، بعاملىل التمالا  بكتاملب اهلل :أصلل مل  اتة أشاألمل » :يقا عق سهل بق عبر اهلل 

، وا ت ااملب ا وااملع، واااف ا ك ، وأااا  احلااة ، ^ بالاا ة ر اال  اهلل

مل نكاا أ قل اه  ^ املت إقتداؤه باملل    ما :وقمل  ؛وأدا  احلقل ، والتلبة

 ؛^ ون جيل  قل ه  ل  ممل أحب اهلل ور الله، انتألملر ليش  ما ا شألمل 

إ ااأ  عاا  الالاا ة ، ن :قاامل  ؟ااا  للمقتاادمج انتألااملر بملن تحالااملت :و ائ 

، وان تاااملر ، ان ااتخملر  :ون جلاال مااا أربعااة، وا تقملدااامل بملن اام

، والالاأ  لاه  لاأ  و ارب ، قدو  فتكلت له ا رض ؛والتلا ، وان تعمل ة

أنأ   د قاملع بيشا   :وقمل  ؛وال الاكي،  ت حملله ايزند، و ألاته أ حملله

فمل ت ب ممل هن  اهلل بعملىل ، و ال  به، فعم  به، مممل أميه اهلل به ما أمي دن ه

، وانتةف ال ملس أ اليأمج، و  د بالنش الزمملت،   د فالملد ا ملر،   ه

قاد أقاملع الادنا أ ، املدنامل  م ادنمل  ، اهلل إمملممل  نقتد  باه إن  عله ؛والت ينق

واال الغيناب أ زممل اه ، وأقملع ا مي بمليعيوف وال  ا   اا اي كاي، زممل ه

ومامل ماا  .«و ألعلد اأ بدأ، بدأ اإل ةع هين مل  » :^ الامج قمل  ر ل  اهلل

إن نايج ، وااملت  ألتاه متقدماة أ دنللاه هلل،   د دن  أ يش  ما الال ة

إن  اململ ، ون نعايف اا ا  ؛بتقدنماه ال ألاة، شمل  أو أبا ،   ما رسهاا 

  .«حكألم،  ملبد، زااد، فقأله
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 واجلماعة اعـاالجتم
 

مل ال  ملس» :اّنه كدو خيطب ايقا   عق ابق  سعاة أ ،  لألكم بمللط مل ة وااأ اة، نمل أهي  فااهن 

 .«ح   اهلل  ال امج أمي به

حت ا  نكالت ال  املس ، فااين  أاايه انناتةف،  اتم بقضالتاقضالا ااأ ا» :لود   عق عيلّ 

 .«أو أملت اأ مملت أصحمليب، مجمل ة

 :  لادووه تعوودَل  عووق ابووق  سووعاة                 قاامل [103:]آ   مايات: 

 .«ح   اهلل  ااأ ة»

اط حمترض» :لد   عق ابق  سعاة ألملطن، إت  ااا الرص   !نامل   اد اهلل  :ن املدوت، ارضه الا 

وا  اا  ا أل  اهلل ، الم  ااا ال الط ينق فاات  ، فمل تصاملا بح ا  اهلل ، لألصد 

 .«ح   اهلل  القيآت

ممل بقل  أ  اةطن  لأل امل » :فقد ،  اّنه دقي ابق عّبدس، عق سُك بق ادادير احلنفيّ 

 .ن :قامل ، ؟أن  ما ع م، ناتمل  مل ونعتدوت  لأل امل أ صادقملب مل، نظلمل  مل

ق امل، ااأ ة ااأ ة .أ ط م أمامل  امع  ، إ  أ الكا  ا مام اخلمللألاة بت ي 

:قل  اهلل                        [103:]آ   ميات 

:  لاده تعدَلعق ادّ بيع                           نقت   [103:يات]آ   م

فثل ف ، حت    مل  اهلل  بملإل ةع، ونثا  شدندام  عأل كم، بعضكم بعضمل  

 .«و علكم  لأله إنلا مل، ومجإ مجعكم  لأله، به بأل كم

 :  لاده تعدَلعق ايب ادعددية             باملإلنةص هلل   :قمل [103:]آ   ميات

ُقلا، وحده وال لا  -نقل   ي اإلنةص -ن بعملدوا  لأله :نقل ، َون َبَ يَّ

 .« لأله إنلا مل
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 لاده تعدَلعق ابق زير               اإل ةع :قمل [103:]آ  ع  او». 

لقاد رأنت امل ومامل نتخل اف  اا » : اباا مالاعلد قامل    اد اهلل  :لود عق ايب األحواص 

ة  إن   ااملت اياينض لألميشا بان  إتو ينضأو ما، م ملفق قد  لم   ملقه الص 

اة   ل م امل  ا ا ا اد   ^ إت  ر ال  اهلل  :وقامل ، ر لن حت ا  ناثيت الص 

ة  أ ايالعد ال امج نفك ت فأله  .«الص 

اة أ ايحملفظة  ي ااأ اة  الد  ابق حج  ا تظاملع ا ل اة بان » :أ ال عاي والعاامل  نملص 

بااملن تأع  ااي الط مل ااة  ولألختماالا ال   ااملر، ايتعااملورنا أ طاايأ ال   ااملر

 .«ون تتحله اال 

ن  لع   ال ملئد » :عق بعضهمنقل ادّطّيبّي  ما صة  ااأ ة اا  ا اتأع ايالالمن مصاط  

 .«اص لف ايةئكة

ردا  :لد عق سدمل  ردا  واال مغضاب» :بقال   مع  أع  الاد  ، دنا   ال  أبال الاد 

ة، واهلل  :فقمل  ؟ممل أهض   :فقل  ام نصال لت  ممل أ يف ما أم  د إن  أهن  حمم 

  .أمج جمتمعن :نصل لت مجألعمل :قمل  ابا حعي .مجألعمل

 «. ال يد ص ل ما ن  ااأ ة ادر » :  عيلّ  لد 

 .« با ب إن ااأ ة صة  أحدا ب لت ن» : ادرا انى سلُو ابا الد 

 ولال وحاده ال خاملرمج إ احمل  أبل فعزاين ااأ ة أ الصة  فملبت  » :  األصم حدتم الد 

   اد أاالت الادنا مصاأل ة  ت آنف  رشا ماا أاثاي لعازاين ولاد   مملت

  .الد ألمل مصأل ة ما ال ملس

 «. ن  به نيد مل ن ا نيد مل جيب فلم اي ملدمج  مإ ما»: عبدس ابق الد 

 ن وام ال دا  نالمإ أت ما له ن  ماابمل رصملصمل آدع ابا أكت     ت» : ر ي   ابا الد 

 «. جيألب

 وإ امل هلل إ مل :»فقمل  ا رصفلا قد ال ملس إت له فقأل  ايالعد أب   ه او بق  ي او او  ا ا

 «. العيا  وننة ما إ  أحب الصة  ااه ل ض  را علت إلأله
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 والصاة  اإلنالات ولقامل  اللأل  قألملع وةل إن الد ألمل لاات ما بق  ممل» :املنكر  ابق الد 

 .«ااأ ة أ

 .«ا نة  مكملرع ما الطعملع  ي ان تأع» : يقاداو  ادصحدبة اكدو

 .«رق ة أ تق أت ما إ  أحب طعملع ما صملع  ي إنلاين أمجإ  ت» :  عيل الد 

 اام دا امل ياا الالوق  بعيوبه م ه فمل تصملا اهلل ح   ااأ ة إت» املبد ك بق اهلل عبر الد 

 بافما مل اخلةفاة لالن ود ألمل مل م ه رمحة دن  مل أ معضلة بمللاللطملت اهلل ندفإ

 .«مل قلا  هن مل أ ع  مل واملت     ل مل

 ماا نا   اد  إماملع:  به أوصأل  ممل     اح ظ ب   نمل» : ابنه  ادعدص بق ع  ا الد 

 ماا نا  هاالع ظللع وإمملع، ظللع إمملع ما ن  حطلع وأ د وب  مطي

 .«بدوع فت ة

 االا ات إ  فقايب، يغيبا بعد بألته الطملئ  داود  ي دنل » : األع ج اد بيع ابا الد 

 لاال، اهلل رمحاا :  فقلاا ، حااملر ماامل  فألااه دت إىل فقماا ، فعطااا ، نملبالااة

، بملردا إن أ ب ن ا   إكا:    فقمل ، ايمل  فأله نكلت ااا ه  إ مل  اجات

:  قلا :  قامل  ! ؟  ناييت بقألا  فاأ، لأل مل إن أل يف ون، طأل مل إن آا  ون

 ال املس ماا وفاي، ايالت فأل مل فطملربإ وا ع ، الد ألمل صم:  قمل  ؟ أوص  

 مف اة أقا  فااهنم، صاح   إت التقال  أاا  وصاملحب، الال إ ما فيارب

 .«به  مل  إت ااا حال  ، ااأ ة بدع ون، معل ة وأحالا

 المة العي  وأووق بعملىل اهلل اتملب احلدنع أصد :أممل بعد فات اكطب بق  سعاة

 و  حممد   ة الال ا حالاوأ الالةع  لأله إبيااألم ملة ايل  ون  التقل 

 ،وأ   اثي مممل ن  وا   ق  ممل،  زائم مل ا ملر ون  حمدومل مل ا ملر

 لق أُ  ممل ن  ،ال  يف ه   الغ   ن ، اصأل مل ن إمملر  ما ن  ب عأل مل   يف

 شع ة الا ملب ،الاألطملت ح مللة ال المل ، ا وملع مجملع اخلمي، الألقن القلب أ
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 إن ااأ ة نثيت ن ما ال ملس ما، ايععز  م تملح الك ملنة حب، اا لت ما

 ايفما   ملب ،الكاوب اللالملت اخلطملنمل أ ظم ،اعيا إن اهلل نااي ون دبيا

 نالتغ ي وما نكابه اهلل  ي نتثىل ما، معصألة حلمه واا  ا ي وقتملله فالل 

 أ شق  ما الاق ،   ه       مل ما ايحال ن دنلات أ مكتلب، له نغ ي

 نلابألمه العم  مةب، بعلاق  مل ا ملر، بغ ه و ظ ما عألدالال، أمه بطا

 أ ف، ا د  بعد الضةلة الضةلة أق ح، ا   ألمل  اد  ا د  أحالا

 . «ن كيه ال ة  نعيف ن ما  لأله نصرب ال ة  نعيف ما، الا ملد  ايلت
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 اإلحسان واملعروف
 

ن عثاه إىل  إحالامل   إىل اخلالاأليفو، كملفاث يق حييااه  اي ايإحالامل   للُحا»لد  احر ادصدحلل:

 .«معملود  ايالثلة

ااه ال ااملر ا ااتكثيوا مااا يش  ن» : لوود  عيسووى  :قاامل  ?وماامل ااال ناامل روح اهلل :قااملللا . ال 

  .«ايعيوف

ون ، ممل رأنا  ر اة  أولألتاه معيوفامل  إن أ امل  مامل بأل ا  وبأل اه» : لد  عبر اهلل بق عبدس

  .«أظلم ممل بأل   وبأل هرأن  ر ة  فيط إلأله م   يش  إن 

ممل يش  أفض  ما ايعيوف ون ولابه ون ا ُّ ما رهب فأله نقدر  لأله ون ا   ما » :الد  آك 

فااكا ا تمعا  اليه اة والقادر  واإلكت  ا  الالاعملد  ، قدر  لأله نفكت له فألاه

  .«للطمللب وايطللب م ه

 .«قد أ مل همل نص عه وما مل نضعه أ أصله ف هما مل نيب معيوف» الد  آك :

والت  األيف  اا ، ما ا املرات الاا لب العظاملع إهملواة ايل الف» : لد  عيل بق ايب طددب

 .«ايكيوب

وماا ، وماا بلاا   لألاه ا امله، فا ه ما ابق  اهلل وقامله .أممل بعد» : لد  ع   بق اخلطد 

فا ه ن ولاب يا ن  ألة ، فعلأل  بتقل  اهلل .وما شكيه زاده، أقي ه  زاه

 .«ون  دند يا ن نلق له، يا ن رفق لهون ممل  ، له

 ؛ما ايعيوف أت بي  اي ة  نألا   لألا  إكا أناا م ا  شاألئمل  » : لد  ادفضيل بق عيدض

، وأنضمل  فا ه نص  بمللالافا ،   ه للن أناه م   ممل حص  ل  الثلاب

 .«ور مل فأل  اخل  دوت ه ب

 ؟ قامل  فاأ ال خا  .التاثين للمعايوف: »قامل  ?مامل الالاخمل  :لد   لل دعاو بق عبر اهلل بق عَبة

  .«ان تقصمل   ي ايل لف :قمل 
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د   أ ايعيوف ا ي  ما ا ي» : لد  عبر اهلل ابق عبدس  فا ه نااكيب  لألاه ماا ، ن نزاق

  .«مل نص عه

 .«أ ا  يش  رسف  إن  أ ايعيوف » الد  آك :

اد   أ ايعايوف دمملماة » : لد  عبر اهلل ابوق عبودس ون ن  ال ، ماا نالادنه إلألا ن نزاق

وإت مل نكاا أالاه ، فاات حمل تا  أ شاكيه ووفملئاه ن م ظايه، برصب   ه

  .«فكا أ   أاله

ام ايلق ة، ايف» :لد   عق ابق عّبدس اه ، ن بكل م فألأ ن نع أل  . ا  أحالا ما الد  فا  

، ون بتكل م فألأ نع أل  حت   جتاد لاه مل اعمل، فض  ون آما  لأل  اللزر

ون  املر ، قد و اعه أ ها  مل اعه فع  ا ، رب  متكل م أ أمي نع أله فا  ه

واكااي أناملب إكا ، فات  احللألم نقلأل  وإت  الال  أله نفكن ، حلألأ ون   أل مل

وا م  ، وأ  ه  أ  اب  أت نع أل  م ه .بغأل ب     مم مل اب  أت ناايب به

 .«مثنلك بملإل ياع،  م  ر   ني  أ  ه جمملز  بملإلحالملت

قته ، لأليف اإلنأت بمللت حل  ون بمللت م   » :لد   حلسقعق ا ولكا مامل وقاي أ القلالب وصاد 

ه اهلل   لأله، و م  ه  صمللح، ما قمل  حال مل، ا  أ   .«رد 

ملت :عق عبير اهللّ بق عرّ  بق كيد  إ  ا  » :وال حمصلر فقمل   أ  ه دن   ي  ثأت با    

ااة ج ونصاال  ل اامل، و ااز  باا  ماامل  ااي ، إمااملع  ملم   :فقاامل  .إمااملع فت ااة و تحااي 

ة  أحالا ممل نعم  ال  ملس» وإكا ، فاكا أحالا ال  املس فثحالاا مع ام، الص 

 .«أ مل وا فمل ت ب إ مل  م

املع بمليدن اة   رأن   مي با اخلط ملب» :لد   عق ع  ا بق  ي او ق   أت نصاملب بثن 

أجملفملت  ؟األف فعلتأ :قمل  .ووقف  ي حان ة با الألأت و ثأت با ح ألف

مامل ، مح ل ملامل أميا اا  لاه مطألقاة :قملن ؟ت بكل مل مح لتأ ا رض ممل ن بطألقأ

 .ن :قاملن .ا ظيا أت بكل مل مح لتأ ا رض ممل ن بطألاق :قمل  .فأل مل ا   فض 
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لئا  ل م   اهلل   د ا  أرام  أا  العيا  ن حياتعا إىل ر ا   :فقمل   مي

إين  لقاملئم مامل  :قامل  .ألبفأ أب   لأله إن  رابعة حت ا  أصا :قمل  .بعدمج أبدا

ا ن  -بأل   وبأل ه إن    د اهلل  با    ملس هدا  أصألب وااملت إكا ماي  بان الص 

ع فكرب  ، ا تلوا :قمل  ورب أ قيأ  لر  نل ف ، حت   إكا مل ني فأل م نلة بقد 

اعة ا وىل حت ا  جيتماإ ال  املس فاأ اال إن  أت اارب   -أو ال  ح  كل  أ الي 

ن  حن طع ه، الكلب -أو أال  قتل    :فالمعته نقل  فطاملر العلاج بالاك 

حت   طعاا وةواة ، ن نمي   ي أحد نمأل مل ون شأن إن  طع ه، كات طيفن

فلاأ  رأ  كلا  ر ا  ماا ايالالمن طايح  .مملت م  م   عة . رش ر ة

وب املو   ماي ناد   اد  .فلأ  ظا  العلج أ  ه ماثنلك  حاي   الاه،  لأله بي المل

محا با  لف فق مهالي  امل  الاح  ، فما نل  مي فقد رأ  ال امج أر ، د  وأم 

اام فقاادوا صاالت  مااي وااام نقللاالت م ن ناادروت هاا  أهن   :ايالااعد فاااهن 

محا با  لف صة  ن أل اة،   حملت اهلل  فلاأ  ا رصافلا ، فصي  هبم   د الي 

هاةع  :وام   امل  فقامل ، فعامل   امل ة، ا ظي ماا قتل ا ، نمل ابا    ملس :قمل 

، لقاد أمايت باه معيوفامل، قملبلاه اهلل  :قامل  . عام :قمل  ؟ص  إال :قمل  .ايغ  

قاد ا ا  أ ا   .احلمد هلل  ال امج مل جيع  مألتتا  بألاد ر ا  ناد    اإل اةع

 :فقامل  .واملت الع  ملس أاثيام رقألقمل، وأبلب ا  ملت أت بكثي العللج بمليدن ة

بعد ممل بكل ملا بلالمل كم ، ااب  :قمل  .أمج إت شئ  قتل مل -إت شئ  فعل 

كم، ل لا ق لتكموص لا حع  وااثت  ، فمل طلق امل معاه، فملحتم  إىل بألته ؟وحع 

أويص اخللأل اة ماا  :  مي وقمل  .ال  ملس مل بص  م مصأل ة ق   نلمئا

لن ، وحي اظ  ام حايمت م .أت نعايف  ام حق  ام، بعدمج بملي مل ينا ا و 

ار واإلنأت ما قا ل م .وأوصأله بمل  صملر ن ا  ا  أت نق، ال انا ب ل  وا الد 

م ، وأوصأله بثا  ا مصملر ن ا، وأت نع    ا مالألئ م، ما حمال  م فااهن 
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ناا ما  م إن  فضال م فوأت ن ن، و  مل  ايمل  وهألظ العادو  ، رد  اإل ةع

م أصاا  العاايب، وأوصااأله باامل  ياب ناا ا،  ااا ر ااملام ومااملد   ، فاااهن 

ة، ونيد   ي فقيائ م، أت نفنا ما حلايش أملا م، اإل ةع  وأوصأله بام 

ة ر لله  ون ، وأت نقملب  ماا ورائ ام، وأت نلىف  م بع دام، ^اهلل  وكم 

 .«نكل  لا إن  طملقت م

املع » :عق عيّل بق ع  ا لد   ز    ألد اهلل  ابا الع  ملس با   د ايط لاب م ازن م رصافه ماا الا 

 ؛فلم جيدوا أ كل  اي از  مامل نك األ م، فطلب هلأ ه طعملممل،  حل احلعملز

فاثبلا ، به زنملد با أيب   ألملت أو   ألد اهلل  با زنملد أ مجإ  ظألم    ه املت مي  

اة :فقمل    ألد اهلل  للاأللاه،  ي ممل فأله ن  فلعل ا  أت جتاد ، اكااب أ اااه الرب 

، فمم القأل م ومعه هلأت   ألاد اهلل ، طعملع أو جتد أن ألة فأل مل ل ا أو، را ألمل

 ؟م ا    تمل اه اا    ادب ماا طعاملع :فقاملللا، فدفعلا إىل  عالز أ ن امل 

مل طعملع أبألعه فة :قملل   :قاملللا، ولكا   ادمج مامل إلألاه حمل اة   ول  ا   ، أم 

فاأ أ اددت  :قاملللا، واااا أوات أوبات م .أ ر    ام :قملل  ؟وأنا ب لب

فأ اال  :قملللا، ن ز  وا  ا  مل ت مل أ تظي هبمل أت جيألئلا :قملل  ؟ل  و م

مل ال  صف فة  :قملل ،   ملفعلدمج ل مل ب ص :قملللا ..ن :قملل  ؟.ه  كل  أم 

ومل   عان ال  صاف  :قاملللا، ولكا إت أردبم الكا   فااث كم هبامل، أ لد هبمل

طي  قألصة :قملل  ؟وجتلدنا بمللك    ، وإ طمل  الك   فضاأللة . ت  إ طمل  الا 

ومل بالاث م ماا ، فثنااوا ايل اة، وأما ح مامل نيفع ا ، فث مل أم اإ مامل نضاع  

ة الععالز، بلا هبمل   ألد اهلل فلأ  أ ؟ون ما أنا  مل وامل؟ام ، وأنربوه بقص 

مل ة : عب وقمل  ا طلقا   :في علا فقاملللا، ار علا إلأل مل فملمحللامل إ   الال 

 .«... حل صملح  مل فا  ه نيندب

 .«ما أ لف ايعيوف املت ربحه احلمد» الد  آك :

 رسف  إن أ ابت مل  ايكملرع أو اصط ملع معايو« : لد  ع  ا بق ادعدص
 
أو ، فأ ا  يش 

  .«إظ ملر ميو  
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اال  ن  غ  أت نتالنَّ  بامليعيوف أاا  ، اأ نتلنَّ  لللدنعة أا  ا ممل ة والثقة »الد  آك :

 .«اللفمل  والاكي

نه  ي فعلره» الد  آك : وبعلاألم ااملاا  ، ومالثلة اللئألم إامل اة للعايض، إ طمل  ال مل ي نقل 

فاكا مهما  بيشا  ماا  ،والص  ألعة   د الك لر إ مل ة ال عمة، زنملد  أ اا  

 .«فملربد ايل إ ق   اإلقداع  ي ال ع ، ااا

 .«أح  معيوف  بامملبته» الد  آك :

وطل ا  كلا  م  امل بملإلحالاملت ، امل  الي ألة بملإلحالملت إلأل مل بظ ي بمليح ة م  امل » الد  آك :

وأ لم أ   إ أ  لا  ا بادات فتخطَّ امل إىل ، أدوع بقمل  إلحالمل   م ه بمل تالملف 

قادرت  اي أت ، وا لم أت الي ألاة إكا قادرت  اي أت بقال ، مليعيوفالقللب ب

 .«فمل  د أن  بقل  باللم ما أت ب ع ، ب ع 

فات ايا  ن الد الص ألعة والك ي ، ابق أت نالد      طينق ايعيوف بمللك ي أو بمليا  » الد  آك :

 .«والاكي نمحلامل والاكي جيلب ال عمة، نمحلامل

، اجا ايعيوف م ملن   د كومج ا حالاملب بااتم  باه مالد م نمل ب   :ديزير  لد   عداية

  .فا ه  د ايعيوف، وإنملب واي إ، وبكف به  ملدهيم، وبعظم أ أ أل  م

 .«اهت ملط أ ا ني ، حصملد ما نزرع ايعيوف أ الد ألمل » الد  آك :

 .«م زو  ايعيوف، املت  من ايمل : »فقمل ، ذم اع ايب  لال

  .«وما زرع  ا  حصد  دامة، يوفمل  حصد ن ا  ما زرع مع» الد  آك :

 .«ن نكلت ايعيوف معيوفمل  إن بمل تصغملره وبععألله واتأ ه» : لد  لعف  ادصدةق

 «ما ما بمعيوفه  قط شكيه وما أ عب بعمله ح ط أ يه» الد  آك :

 «إكا اصط ع  ايعيوف فمل  ه وإكا اصط إ إلأل  فمل رشه» الد  آك :

وا ت اب ايحاملرع جتاْد حاةو  ، أل  بكثي  ايعايوف نف الا  اهلل بقاربب ل» : لد  اد ا  

 .«اإلنأت

 



 األخـــــوة 85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وةـــــاألخ
 

إدنمل  الرسور  :قمل  ?إلأل  أحبأمج العم   :قأل  يحمد با اي كدر : لد  سفيدو بق عيينة

  .«اإلفضمل   ي اإلنلات :قمل  ?فأ بق  ما لاب  :قأل ،  ي ايفما

فات مل جتد لاه ، إكا بلغ   ا أنأل  يش  بكياه فمللتميف له العار   دب» : بةلد  ابا لال

  .«ن أ لمه لع   ن   ارا   : ارا فق  أ   ال 

 .«رب ما الا لبوصدنق  ما حا  ، ف  العأللبأنلب ما  ي  » : لد  حييى بق  عدذ

اخلا   ن بظ ا بكلمة ني   ما ماللم  ا  وأ ا  جتاد  امل أ» : لد  ع   بق اخلطد 

 .«حممة  

ا ا  أ ظاي إىل ا   ماا إنالاين بامللعيا  فث ما   اي رؤنتاه » : لد  ابا سليُو ادورا اين

  .ش يا

  .«إ أ ا   الامج بعظ  رؤنته ق   أت نعظ  بكةمه» :الد  ايضدً 

  .«لل أت الد ألمل ال مل أ لقمة وم  مل ين أ     ح    أت أ ع مل أ فأله» :الد  ايضدً 

  .«ن اد ال ظي إىل أنأل  ون بالثله ما أنا  ئ  وأنا بااب» : لد  جمدرر

إت ل    آدع  لالمل  ما ايةئكة فااكا كااي الي ا  أنامله ايالالم بخا  قمللا  » : لد  جمدرر

ايةئكة ول  بمثله وإكا كايه بالل  قملل  ايةئكة ابا آدع ايالتلر  لرباه 

  .«أربإ  ي   ال  وامحد اهلل الامج     لرب 

،  ت أ ل  أا  بأل  ما اياللمن ش يا أو مجعة أو ممل شمل  اهلل» : عبر اهلل ابق عبدسلد  

ولط ق بادا ق أادناه إىل أ    أ اهلل أحاب ، أحب إ  ما حعة بعد حعة

  .«Qإ  ما دن ملر أ  قه أ   أل  اهلل 
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ل اة نمل نل يف ان ق ملض  ا ال املس مكالا ه للعادوا  وان  الاملط إلاأل م جم» : لد  ادشدفعي

  .«لقي مل  الالل  فكا بن اي ق ض واي  الط

:فاات اهلل نقال ، ا ترشا أ أمايب الاانا خياالت اهلل»الد  آكو :                

       [28:]فملطي  

ون جتع  حدنث  بالاة إن    اد ، آ  اإلنلات  ي قدر الت قل » : لد  ع   بق اخلّطد 

ون بغاا ط ، ون بضااإ حمل تاا  إن    ااد مااا حيااب  قضاامل امل، ت ألهمااا نااا

 .«Qوشملور أ أميب ال انا خيالت اهلل  ، ا حألمل  إن  بأ بغ ط ا ملات

 .«ماللم فتمال   به اميئإكا رزق  اهلل  ود  » : الد 

ةع :نص    ل  ود  أنأل  وةل»:  الد  ، وأت بد له بثحب  ا  أ  إلأله، أت ب دأه بمللال 

إ له أ ايعليفوأ أو ن ادو ، أت جيد  ي ال  ملس فألأ ناثيت وا   بمليي   أل مل  ، ت بل  

 .«وأت نفكنه أ ايعليف بأ ن نع أله،  م م ه ممل خي    لأله ما   اله

نمل » : الد  م زنا أ الي  د  فعش أ أا ملف م فاهن   .«و د   أ ال ة ،  لأل  بانلات الص 

 :فألقل ، نااي الي    ما إنلا ه أ بعض الل أل   ملباملت  مي با اخلط   :لد ، عق احلسق

 .«فاكا التقألمل  مل قه .فاكا صي  ايكتلبة هدا إلأله .«نمل طل مل ما لأللة» 

 .«مل حيمده  ي حالا الص  عة، ما مل حيم  أنمله  ي حالا ال  أل ة» : لد  عيلّ 

َّي يّ  فقألا  لاه ، ه املت نكثي ل الهئ   ي  ل  با أيب طمللب ولب اث   رُ  :لد   عق ايب حّيدو اد

إت   ماي ، ااا االمل أله نلألل وص أل    مي ابا اخلط ملب » :فقمل  .فأله

 .« ملصح اهلل  ف صحه اهلل 

أر ال   الع  املس إىل  اثأت » :قامل   ملىل الع  ملس با   اد ايط لابعق ايب صددح طهُو 

أفيغ  ، عم :فقمل ، إت  الع  ملس ند لب :فقل ، فثبألته أ دار القضمل ، أد له

، أفلح الل ه أبمل ال ضا  :فلأ  دن   لأله قمل ، فثبمله :قمل  .ما شثين وم  آبأله

ف يها  ماا ، إت  ر لل  أباملين وأ امل أ دار القضامل  :قمل  .وو    :قمل 
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اه بلغ ا  أ  ا  أردت أت  :قمل  ؟فأ حمل ت ، وم  أبألت ، شثين ن واهلل  إن  أ  

ا  وأنالب أ  و ال  ، بقلع بعل  وأصحملبه فتااكلام إىل ال  املس اباا  م 

فالاهلل  لال أت   لأل امل شامل  أت نكالت ، أ   :قمل ، وصملح   مإ   أل  ، دن  

، إت  أبمل ال ض  ند لب :فقمل ، وم  أر ل   إىل  ل  فثبألته .أد   ال  ملس لكملت

و اثأت ، إ  ه بلغ   أت   ثأت أراد أت نقالع با  وأصاحملب  :فلأ   مل ه قمل 

واهلل  لال  :فقامل   ال   ^  مإ   أل   وصملح ، ابا  م   وأنلب أ دن  

 .«أت   ثأت أميين أت أنيج ما دارمج ل عل 

 .«أحب  إنلاين إ   ال امج إكا أبألته ق ل   وإكا ره     ه  ارين»:  لد  ابق عّبدس

فااات  الي  ا  خيااملدت ماا نعع ااه ، ا تاربوا ال  ااملس بثناداهنم» : لود  عبوور اهللّ بوق  سووعاة

 .« حله

وإت ااملت ، فاات ااملت مينضامل امل ا   ألاملد ، مل إكا افتقاد مل ا   أبأل املها  ا» : اكدو يقوا 

 .«وإت املت ه  كل  امل   زنملر ،  ل مل امل  ماغلن 

ه» :لد   عق ابق ع   اامج أقالام ، إكا أقالم أحدام  ي أنأله فلألرب  ي ال  فات مل ن ع  فلألك  

 .« ا نمأل ه

 ا إنلبا  رفعا  كاايب نمل نل ف بع لب  :قمل  اهلل  بعملىل لألل ف» :لد   عق عك  ة

ااينا  .«أ الا 

إكا ز َّ أ  ما إنل كم فملطل ل له   عن  ارا ، فات مل بق له  »:  لد  محراو ادقصد 

 «قللبكم ؛ فمل لملا أت ايعألب أ  الكم ، حألع ظ ي ياللم   علت  ارا فلم بق لله 

صةح د ألمله ، ما وص  أنمله ب صألحة له أ دن ه و ظي له أ  »:  لد  ع   بق عبر ادعزيز

فقد أحالا صلته وأد  وا ب حقه ، فملبقلا اهلل فاهنمل  صألحة لكم أ دن كم فملق للامل ، 

 . »ومل ظة م عألة أ العلاقب فمللزملامل 
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ا تكثيوا ما اإلنلات ، فات لك  مفما ش مل ة ، فلعل  بدن  أ  » ااىص بعض ادسلف :

 . «ش مل ة أنأل 

نامل » :لب إلنلباه ا  ا ملط ي امل حرضابه اللفامل قمل  نل ف باا نعقا :عق ادادير بق  سلم لد 

وإين  ا   أظ ي ، إين  مل أ تصف ل  يس ما مظلمة ظلمت مل أ الد  ألمل، نلبملها

أل ئة إين  شملرا  آبملئ   :نمل إنليت .فال  زادمج ما الد  ألمل، احلال ة وأدفا الال 

 .«فث الين أ ق لرام، أ صمللح أ أ م

ولاألكا إنلا ا  ماا إكا فاملرقت م ، بمل ب وأاايع إنلا ا أمج ب    واص  أقي» :لد  دقُو ابنه

 .«وفملرقلب مل بعب هبم

وما نصملحب صاملحب ، وما نكثي اييا  ناتم، ما ن نمل  لالمل ه ن دع، نمل ب    » :الد  ايضد

ل  ن ناللم مللح نغ م، الال   .«وما نصملحب الص 

 .«ملصملحل ن بعد بعد بقل  اهلل  ما أت بت خا صملح مل  ، نمل ب    » :الد  ايضد

فماا  أحادمهمل إىل ا ناي فثناا  Q إكا بلان  ايتحملب ملت أ اهلل » :لد   عق جمدرر بق لرب

عي بألده فضح  إلأله املب   إت  ااا  :قل  .نطملنملمهمل اأ نتحملت  ور  الا 

َدوْا َاْنَفْقوَت  ود ِ   :^نقال  ل  أل اه  Q ن بق  كلا  فاات  اهلل  :قمل  .لألال 

ل اِِبِْم َادكِقَّ اهللََّ اأْلَْ ِض مَجِيعًد  د َادَّ  مْ ْفَت َبْلَ ل   .«ا نة َادََّف َبْينَه 

احملبة أت  اإ أماي أنألا   اي »  لد  سعير بق املسّيب اتب إ   بعض إنالاين ماا الص 

 .«ا حالا ممل مل بغلب

ايب  :نقال ،  مع  بة  با  اعد باا  األم» :لد   عق األازاعيّ  أ  لا  ال اأ لقألا  كا 

 .«  ل  ما أ  ال أ لقأل  و إ أ ا    دن ملرابحظ   ما اهلل  ن

اح ة، لد  ابق احلسق اداّ اق وماإ ، اا  ماإ اهلل  بامل دب» :قامل ، وقد  ث  أبمل  اثأت  اا الص 

اا  ة الي  اال   ومااإ ا ولألاامل  بااملنح اع ، بمةزمااة العلاام واب  ااملع الال 

 ممل، ومإ اإلنلات بملل رش وان  الملط وبيب و له اإل كملر  لأل م، واخلدمة
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: قاامل  اهلل  بعااملىل .مل نكااا نااي   نعااة أو اتاا  حيمااة           

     امل  باملل  ظي إلاأل م بعان ، ا ناة[199:]ا  ياف اح ة ماإ اا   والص 

محة والد  مل  هلل  أت نعملفألا  ، ورؤنة  عمة اهلل   لأل  إك مل جيعل  مثل م، الي 

 .«ما بة  اا  

مل بعد» :يف مإ ر   إىل صدنق لهبا قأل كَب األحنف ، فاكا قدع  لأل  أ  ل  ملافاق، أم 

فاات  ا   ايلافاق أفضا  ماا الللاد ، فلألكا م   مكملت  مع  وبرصب

: ل الح أ شاثت اب اه Qأن بالمإ إىل قال  اهلل  ، ايخمللف         

   اهفامل ظي إىل اااا وأشا مل .لأليف ما أاا  مل تا  :نقل [46:]الد 

فا  ا  إت ، وأصاحملب  أ  ا يب وحرضاب، فمل عل م ا لزب وكناملئيب

بلا م   هبم بقي  ةع Q وإت ب مل دام نالتغ لا بملهلل ، بقي   .«والال 

نامل  ماي باا   اد » :فقامل  لاه  أوىص  مي با   اد العزناز :عق دّ ر بق كعب ادق ظّي اّنه

د نا ا، العزنز ة حمم   زلاة ماا ااملت ما  م دو ا  فمل علاه بم، أوصأل  بثم 

وما ااملت ما  م  ا    ، وما املت م  م فلق  فمل عله بم زلة أبأل ، اب  

 :و ملاد ولادب فقامل   ماي، وص  أنملب، فرب  أبملب، فمل عله بم زلة أنأل 

د با اعب ن ا»  .« زاب اهلل  نمل حمم 

وصدنق ل  ، ا ظي ا   أ  ل  وصملحب ل ، نمل مغ  » :أ  ه قمل  خلت ه  عق  ددك بق ةيند 

نامل  .فا  أ كلا  لا   ادو  ، دن   م ه ن ا فمل  ا     صح ته ن بالت ألد أ

واا   ماإ ، والغياب ماإ الغاياب .احلأع مإ احلأع :ال  ملس أشكمل  !مغ  

 .«شكله

مه» : لد  احلسق ده وقل  وحملطه وح ظاه أ ، ايفما ميآ  أنأله إت رأ  فأله ممل ن نعع ه  د 

لا   صاأل مل ماا كااي ماا إت  ل  ماا نلأللا   صاأل مل وإت   .الرس   والعة ألة

 .«فثقلا بمل صحملب واإلنلات وايعملليف .أح   

وحمملدواة ، صاح ة ا صاحملب» :قامل  ؟أمج  العم  أ الد  ألمل أفض  :دّ ر بق ااسع سئل 
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ون ناا  أ صااح ة ا صااحملب ،اإلناالات إكا اصااطح لا  ااي الاارب  والت قاال 

ام إكا اامل لا اا ال  وا  ط بعضا م وحمملدوة اإلنلات إكا امل لا   ألد بطلهنم  هن 

 .«بعضمل  ا ا ني 

م أنرس أا  الد  ألمل  لأل  ، اصحب أا  الت قل » :لد ، أوص   :لد   لل دراااة ادّطدئيّ  فاهن 

 .«وأاثيام ل  معل ة، مئل ة

 .« ثي مل أ ايلد   واإلنمل  فلم  عد أو   ملد   ما كمج أص » :لد ، عق  عداية بق لّ  

مللح» :قمل  ؟أمج  الك لز ن  :سئل بعض احلكُء مل بعد بقل  اهلل  فمل   الص   .«أم 

فات مل نق   كل  فث   ، فملطلب له بالعن  ارا، إكا ز   أ  ما إنلا  » :لد  محراو ادقّصد 

 .«ايعألب

وماا ا اتخف  بامل ميا  كا ا  ، ماا ا اتخف  بامللعلأ  كا ا  آنيباه» : لد  ابق املبد ك

 .«وما ا تخف  بملإلنلات كا   ميو به، د ألمله

 بالام اهلل » :فكتاب إلألاه .إىل ما ال مثله أت ااتب   بيش   ن  ع   أ  ميمج عدمل كَب

حألم محا الي  ا أ طلا  م، ا تلحش ما ن إنلات له .الي  ط ايقرص  وأشاد  ، وفي 

، وأصاادقمل ، معيفااة :وال  ملس وةوااة؛مااا ظ ااي بلاحااد ماا  م فضااأل عه ب ينطاامل  

 .«ل أ نل دقوا    .زنز وا صدقمل   ، فمليعيفة بن ال  ملس اث   ؛وإنلات

 اا احلادنع  -نع   أمحد با ح  ا  -إ  ه  ث  أبمل   د اهلل  :لد  إسحدق بق إب اريم بق  ارايه

إكا بلغ  يش    ا أنأل  فملمحله  ي أحال ه حت ا  ن جتاد لاه »ال امج  مل  

اه  :قمل  أبال   اد اهلل  ؟ممل نع   به« حممة نقال  بعااره بقال  لعل اه اااا لعل 

 .«ااا

د با  ي  احلمل ة و  مل  إنلاين» :لد ، سق بق ك حمعق احل بائيف ا   » :فقمل  .شكل مل إىل حمم 

وم  أمي هةمه فاثنيج األالامل فألاه  ا عأئة  .«أ  ني ملب ه أل مل ونقطع  فق ا

 .«ا ت  ق ااه فاكا   دت فث لم  » :فقمل ، درام

فععا  ، ة ماا هل تاه مل ت نزند با   د ايل  با ميوات هل  » :لد ، عق ع  ا بق عبر ادّ محق
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رامل ون عع هبمل إىل إنلا ه أت أ اث   Q إين    اتح  ماا اهلل  :وقامل ، نرص 

 .«اا  ة    ما إنلاين وأبخ   لأله بدن ملر أو درام
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اهلل وإين  أ تح  ما ، ن إن  وأ مل أ تقل هممل ممل أ طأل  أحدا  » :لد   عق ع   بق عبر ادعزيز

Q   اهلل إت  ثلQ خا    اه بمللاد  ألمل وإكا ااملت نالع    ماا إنالاين وأب

 .«لل امل   الد  ألمل بألدب ا   أبخ  :القألملمة قأل   

الل  ام   :إكا آن  أنمل أ اهلل  أنا بألاده فمل اتق   باه الق لاة وام  قامل » :اّنهعق عبير بق ع حم 

اد  ادا   .^ا عل مل ش دا  بأ  مل  باه حمم  ، باملإلنأت شا ألدا   ^ وا عا  حمم 

ون ، ون قمل األة قللب امل، ها  مغلال   لأل امل ،وقد   ق  ل مل م   احلالا  

 .«ون  ملئلن ممل لأليف ل مل بعلم، قملئلن ممل لأليف ل مل بحق  

أمج ب ا   ن بافا  » :أت  ر ة ما   د القأليف قامل  نب اه، عق ابيه، عق ايب عبر اد محق ادبرص ّ 

، فاااكا ا ااتط   م ااه اخلاارب، حت اا  بعاايف ماالارد أماالره ومصااملدرامل أحاادا  

 .«فآنه  ي إقمللة العثي  وايلا مل    د العرس ، ور أل  م ه العرش 

باه بقل اه :امل   احلكأ  بقل » :لد  بعضهم ، وبزن  اه بلالامل ه، إت  مم مل جيب ل    ي أنأله ملد 

ب  وايدافعة  ا  أل ته، وبقلنمه بثدبه، ورفده بأله  .«وحالا الا 

   لألا  ماا ا ا  با   أل امل  أت ن ادو لا  ماا أنألا  مامل خي ا» : لد  ع   بق اخلطود 

 .«أو بعألب شألئمل  وبثيت بمثله، أو بفكمج  لألال  فألأ ن نع أل ،   ال 

، وأ  بالات د إلألاه، وأ  بالت ألد م اه، أ  بتزنا به :اإلنلات وةوة»  لد   صطفى ادسبدعي

ط فأله  .«فقد ن جتد ه ه ؛فاكا ظ يت بمث  ااا فة ب يق

 .«نل  أ اهللإكا ظ يت الغأل ة ارب ع  ا » : لد  ادفضيل بق عيدض

 عم  ا دنة الكلماة الطأل اة ماا احلكماة حي ظ امل الي ا  حتا  »  لد  ادفضيل بق عيدض

 .«نلقأل مل إىل أنأله

ون بالااتعا  ااي حمل تاا  مااا ن حيااب  ؛آ  اإلناالات  ااي قاادر التقاال » : الوود 

 .«Qوشملور أ أميب الانا خيملفلت اهلل  ؛ عملح مل ل 

أْت جيملوز  اا ظلام الغضاب وظلام  :م  له وةلما حق  الصدنق أْت حيت» : لد  األحنف

 .ا  ل  وظلم الدالة
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فاملرض ، ف   ممل مل بل   لأل مل واي  مل امل   معي ة لرفملت، اإلنمل   لاي  رقألقة» :الد  

، وبمللكظم حت  بعتار إىل َماْا ظلما ، اإلنمل  بمللالة حت  بص  إىل فلقه

 .«قص وبمللي مل حت  ن بالتكثي ما   ال  ال ض  ون ما أنأل  الت

بتحاملت  ا  م ، إكا التقلا فكرش بعضا م إىل بعاض Qايتحملبلت أ اهلل  » :لد   عق جمدرر

 .اخلطملنمل اأ نتحملت ور  الاعي أ الاتمل  إكا ن يف

 .« ظي ا   إىل و ه أنأله  ي ايلد  واليمحة   ملد  »:نقل   اكدو ادفضيل بق عيدض

 تلحش أحدمهمل ما صملح ه واحتام م ه فمل Qممل بلان  او ملت أ اهلل  » :الد  اجلنير  

 .«إن  لعل ة أ أحدمهمل

وما  ع    اله أ ، ما  ع    اله فل  قدره   د اإلنلات أوم وأوملا» :بعض احلكُءالد  

 .«وما  عل مل دوت قدره  لم و لملا، قدره بعب وأبع  م

وقأل  باث يف ، هإن   ز  درام ما حة  وأ  بالكا إلأل،  زنزات ون نزدادات او ملت»الد  آك :

 .«به

فقامل  إ اأ أحاب أنا  إكا ااملت  ؟أنالب أو صادنق  :أناأ أحاب إلألا  :اليل حلكيم بق  و  

 .«صدنقمل  

فا اه نيا اه الألالع ون ااه ، ن بقطإ أنملب ون  عيه   د الا ب» : الد  إب اريم ادنخعي

 .«هدا  

، صاة  أ مجمل اةال :مامل بقا  أ الاد ألمل يش  ألااه إن  واةل» :يقوا  اكدو د ر بق ااسوع

 .«ولقمل  اإلنلات، والت عد ما اللأل 

 ت أالأل امل نااايو مل ، أوند املو إنلا  مل أحب إلأل مل ماا أالأل امل »:كدو احلسق اابا لالبة يقااو

 .«ناايو مل ا ني  وإنلا  ملالد ألمل 

وإت ، فات امل لا ميىض فعلدوام، ب قدوا إنلا كم بعد وةل »:انه كدو يقا   اعق عطدء

 .«وإْت امل لا  اللا فاايوام، ملهأل  فث أل لامامل لا ما
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إكا د امل رح ا  باه وإكا حادل  :الأليس  ل  وةل» :يقا اكدو سعير بق ادعدص 

 .«أق ل   لأله وإكا  ليف أو ع  له

، وماإ اايع العرشا  بطال  الصاح ة، اإل صملف نث   ايالد » :الد  األحنف بق لي  

، صاملف أ ايعامل  اإل  :واةل ناة  جتلاب هباا ايح اة» :واملت نقال 

 .«وايلا مل  أ الاد  وان طلا   ي ايلد 

 .«بقملربلا أ ايلد  ون بتكللا  ي القيابة، نمل ب  » :دبنيهالد  اك م بق صيفي  

  اه  الاينح فكاا  األف بص علت إكا رأناتم أناملام  املئأ  » :ألصحدبه الر لد  عيسى 

 ا حملت اهلل  ماا  :قاملللا، لرباهبا  بكاا لت   : ال ه و غطأله فقامل  :قملللا، ولبه

أحدام نالمإ أ أنألاه بمللكلماة فألزناد  لألاه ونااألع مل باث ظم  :فقمل ، ن ع  ااا

 .«م  مل

ب إ  ما أْت أبصاد  بأئاة  Qلعرشوت درمهمل  أ طأل مل أن  أ اهلل   »: ا ا  عق عيلّ  أح 

 .«درام  ي ايالملان

 .أحب  إىل ما أْت أ تق رق ة Qاهلل   ت أص إ ما طعملع وأمجإ  لأله إنلاين أ » :الد  ايضدً  

فات قمل  ، إكا أردت أْت بفان  ر ة  فثهض ه وم دس   لأله ما نالثله    » : الد  اد ا  

 .«ن ا  فملصح ه

ا  » :آك الد   فاات ، وا تغضا ه وا ظاي ا  اهوام ، ن بفانن أحدا  حت  ب لله وب يشا إلألاه رس 

 .أفامله  لأل  فث ت  ه

 .« ربعن ما إنلاين أ  علدمج أ مأل م بث أئ مإين  د ل » :الد  آك 

وإت  ؛فعلدوام، فات امل لا ميىض، بعملادوا إنلا كم بعد وةل »:عق ابق عطدء عق ابيه لد 

 اماشوااملت نقامل   ؛فاايوام، وإت امل لا  اللا ؛فث أل لام، امل لا ماملهأل 

وزر ، واماش وةوامل   ؛وأصالح بان او ان، وامش مأللن ؛و د مينضمل  ، مألة  

  .«مل أ اهللأن
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ومامل أك  ، ما أت ناله  اي ك    الاه :ممل أ ز اهلل   دا  بعز ال أ ز له» :لد   عق ذ  ادناو

  .«ما أت حيع ه  ا ك    اله :اهلل   دا  با  ال أك  له

 .«أ تم  ة  قل  » :انه لد  ألصحدبه  عق ابق  سعاة

مل أ فم أ  ما إنالاين ن اتقللت مل لل أت الد ألمل ال مل   اعلت  »: الد  ابا سليُو ادرا اين

  .«له

 .«إين  لقم اللقمة أنمل  ما إنلاين فث د طعم مل أ حلق » :الد  ايضدً 

نامل  » :لد  ع   بق اخلّطد   م زناا أ الي  د  فعش أ أا املف م فااهن   لأل  بانلات الص 

 .«و د   أ ال ة 

ون ، بالة إن    اد ماا ناات ألهون جتع  حدنث  ، آ  اإلنلات  ي قدر الت قل » :الد  ايضد

ون بغاا ط ا حألاامل  إن  بااأ بغاا ط ، بضااإ حمل تاا  إن    ااد مااا حيااب  قضاامل امل

 .«Qوشملور أ أميب ال انا خيالت اهلل  ، ا ملات

بألاإ، ن  ر ل  اهلل  ^آ» لد  عبر ادّ محق بق عاف  فقامل    ، بأل ا  وبان  اعد باا الي 

فامل ظي ، اميأبملت و ، ممل  شطينافثقمل م  ، إين  أاثي ا  صملر مملن : عد

ت أ شئ  حت   أ ز  ل     مل ن حمل ة    :فقل ، فاكا حل   بزو  ت مل، أن 

ل ، أ كل  فأ رح  حت   ، فدل لين  ي  ل  ب   قأل قملع، دل لين  ي الال 

 .احلدنع ...ا ت ضل  أقطمل و م مل

 .«الت ملرب لإلنلات م وب» :لد  املغحم  بق شعبة 

ب  نلع اام  د ملين فقم  إىل    ه فقامل »  لد :  بق ادّزبحم عق عبر اهللّ نامل  :ي مل وقف الز 

وإين  ن أراين إن   ااثقت  الألاالع ، ب اا   ن نقتاا  الألاالع إن  ظااململ أو مظلاالع

نمل  :أف   ن ق  دن  مل ما مملل مل شألئمل فقمل ، وإت  ما أارب مه   لدن  ، مظللممل

نع ا  ب ا    اد  -وولثه ل  أله، مللث لعوأوىص ب .فملقض دن  ، بإ مملل مل، ب    

ب  فات فضا  ماا مملل امل فضا  بعاد قضامل   -ولع الث لع :نقل ، اهلل  با الز 



 96 والدرر من أقوال السادة الغرراجلواهر  

 

 

 

نا فثلثه لللدب واملت بعض ولد   اد اهلل  قاد واز  بعاض  :قمل  ااملع .الد 

ب  قامل    اد  .وله نلمئا بالعة ب ان وبالاإ ب املت -ن ألب و  ملد -ب   الز 

ناامل ب اا   إت  عاازت  ااا يش   م ااه  :قاال فععاا  نلصااأل   بدن ااه ون :اهلل 

نمل أب  ما  :فل اهلل  ممل درن  ممل أراد حت   قل  :قمل  .فمل تعا  لأله ملنمج

نمل ملىل  :فل اهلل  ممل وقع  أ ايبة ما دن ه إن  قل  :قمل  .اهلل  :قمل  ؟ملنب

ب  اقااض   ااه دن ااه ب   .فألقضااأله، الااز  ومل ناادع دن ااملرا ون  فقتاا  الااز 

وإحااد   رشاا  دارا بمليدن ااة ودارنااا ، ن م  اامل الغملبااةإن  أر اا، درمهاامل

 .ودارا بمرص، ودارا بمللكلفة، بملل رص 

امله لد : ب ، وإ  أ املت دن ه ال امج  لأله أت  الي    املت نثبألاه بمليامل  فألالاتلد ه إن  ، ن :فألقال  الاز 

األعة، ولك  ه  الف ومامل و  إماملر  قاط  ون   ملناة  .فااين  أناا   لألاه الض 

مل إن  أت نكلت أ هزو  مإ ال      ^ أو ماإ أيب بكاي و ماي نياج ون شألئ

نا فل دباه و ثأت ب  فحال   ممل  لأله ماا الاد  قمل    د اهلل  با الز 

ب   :أل   ألف ومملئت  ألف قامل  فلقا  حكاألم اباا حازاع   اد اهلل  باا الاز 

نا :نمل ابا أن  :فقمل  فقامل   .فكتمه فقمل  مملئة ألاف ؟ام  ي أن  ما الد 

أرأنتاا  إت  :فقاامل  لااه   ااد اهلل  .واهلل  ماامل أر  أماالالكم بالااإ  اااه :حكااألم

فاات  عازبم ، ممل أراام بطألقلت اااا :قمل  ؟امل   أل   ألف ومملئت  ألف

ب  اش   الغملبة بال عن ومملئاة  :قمل  . ا يش   م ه فمل تعأل لا يب واملت الز 

ملت لاه ماا اا :وم  قملع فقامل ، ف مل  مل   د اهلل  بثلف ألف و ت أئة ألف .ألف

ب  حق  فلأللاف مل بمللغملباة وااملت لاه  اي  -فثبامله   اد اهلل  باا  ع اي . ي الز 

ب  أربعأئة ألف  .إت شئتم بيات مل لكم :فقمل  لع د اهلل  -الز 

يبم :قمل  .ن لد  عبر اهللّ: يوت إت أن   :قامل  .ن :فقامل    اد اهلل  .فات شئتم  علتملامل فألأ بفن 

 .ل  ما ا  مل إىل ا  مل :اهلل  قمل    د .فملقطعلا   قطعة :قمل 
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و  اده  -فقدع  اي معملوناة، وبق  م  مل أربعة أ  م و صف، ف ملع م  مل فقم دن ه فثوفملهلد  

ب  ما  : فقامل  لاه معملوناة -واباا زمعاة،  ميو ابا  ثأت واي ار با الاز  اام قل 

 .أربعاة أ ا م و صاف :قامل  ؟اام بقا  :قامل  .ا     م مملئة ألف :قمل  ؟الغملبة

ب فقمل  اي قاد  :وقامل   مايو باا  اثأت .قد أنات   أ بأئاة ألاف : ار ابا الز 

فقامل   .قاد أناات  ا أ بأئاة ألاف :وقامل  اباا زمعاة .أنات   أ بأئاة ألاف

 :قامل  .أنابه بخمالن ومملئاة ألاف :قمل  .  م و صف :فقمل  ؟معملونة ام بق 

 .وبملع   د اهلل  با  ع ي  صأل ه ما معملونة بالت أئة ألف

ُّ ف غ ب  ما قضمل  دن ه فل ب ، ابا الز  ن واهلل  ن أقالام  :قامل  .اقالام بأل  امل م او امل :قمل  ب ل الاز 

ب  دناا فلألثب امل  :بأل كم حت   أ ملدمج بمليل م أربإ  ا ن أن ماا ااملت لاه  اي الاز 

 .فلأ  مم أربإ   ن قالم بألا  م .فعع  ا     ة ن ملدمج بمليل م :قمل  .فل قضه

ب  أربإ  :قمل  ورفإ الث لع فثصملب ا   امايأ  ألاف ألاف ومملئتامل ،  الل واملت للز 

 .«ألف

ادوا إنالا كم بعاد واةل فاات اامل لا مايىض فعالدوام أو » :لد  عطدء بق ايب  بودح  ب ق 

يوام  .«ماملهأل  فث أل لام أو امل لا  اللا فاا 

د، أو   ايلد   طةقة الل ه :املت نقمل » :لد  ابا لعف  بق صهبدو  لث مللثاة وا، والث مل ألة الت الد 

 .«قضمل  حلائج ال  ملس

م أنرسا أاا  الاد  ألمل ، اصاحب أاا  الت قال » لد  ةااة ادّطدئّي د لل طلب  نوه اداصوّية: فااهن 

 .وأاثيام ل  معل ة،  لأل  مئل ة

اام العاململلت بطمل اة » :يا  ثله  ا اإلنلات أ اهلل  ما اام؟ قامل  لد  ابا محز  ادّشيبديّن 

ق  دورام وأبداهنم Q اهللايتعملو لت  ي أمي Qاهلل   .«وإت ب ي 

ا إنلا مل  » :لد  ابق املعَّز   .«امل لا له أ لا مل ما اج 
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باه» لد  بعض احلكُء: فاثو   حقلقاه ا تقاملد ، فقاد  علا   ادن    الاه، ما  املد لا  بملد 

بااه ع، ملد  اا ، واام  إن مل ااه بملن  الااملط إلألااه أ هاا  حمااي  واام   صااحه أ الرس  

أو ، وام  معملو تاه فاألأ ن لباه ماا حملدواة، مل    اهوم  ج ألف ا وق، والعة ألة

د   لفع، فات  مياق ته أ الظ ملاي   مل ، ن ملله ما  ك ة  .«وبياه أ الا 

 .« ضد و مل د، صدنق مالمل د» :الد  بعض ادبلغدء
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 األدب                                      
 

  .«بهأايع ولدب وأحالا أد» : لد  د ر بق سحميق 

 .«ما أد ب ولده أرهم أ ف  دوه»آك :الد  

  .«التعل م أ الصغي املل قش  ي احلعي»الد  آك :

 .«نب اللالد للللد املل الأد للزرع»الد  آك :

 .«ون  ق  إن بثدب، ن أدب إن  بعق »الد  آك :

 .«وبياه مرض   بمللعق ، وا دب  لت، التعيبة  لم»الد  آك :

 .«ا ن  لت له ا دبالعلت ي»الد  آك :

  .«اأ أت  ال ملر أ الظلمة  لر ال رص، ا دب  لر العق » : لد  األحنف بق لي 

 .«ممل مطألة  أبلغ درامل  وا  واد ة ما ا دب» : األص عيّ  لد 

ف  اله العلم وا دب»الد  آك :  .«أرفإ م ملز  الرشَّ

 .«ما قعد به حال ه هنض به أدبه»الد  آك :

ةح ما اهلل، دب ما ا بمل ا »الد  آك :  .«والص 

ت به  أل ه ا  ا  »الد  آك :  .«ما أد ب اب ه صغ ا  قي 

يَّة ة حت   كا ال يصة :قمل  ?ممل ا دب :الد  احلجدج ابق ادق ِّ ع الغص   .جتيُّ

نا» :فقمل ، أ جمليف معمي با  لألأت ااصف اع ايبٌّ األة   واال ، ا دب أدب الد 

واال أت بعلام ،  ا ب  إىل الالاعملد  وزاد  ماا التقال و، دا ألة  إىل التلفألق

، وأت بثنا ل  ال  بحظ  امل ماا ال ملفلاة، وأدا  ال يائض،  ائإ اإل ةع

ة ال ألة ، م ملفالامل  فألاه، وحاب  اخلا ، وإناةص الا  يف، وبزند كل  بصح 

وجممل  تا  ، ره اة  أ ولاباه، ونكلت طل   للخ ، م غضمل  للرش   ملز مل    ه

كلا  إكا ، وبالالم ماا العقاملب، فت الز بامللثلاب،  قملباه لل رشق را اة  ماا

 .«وآويت احلال ملت اي عألملت، ا تزل  رالب ايلبقملت
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اة اا ا »الد  آك : وااملت أدباه ، ومل نتالرط أ ا ال ، ا دنب ما ا تصم بعز  ا دب ما كل 

 .«زل   إىل احلظل  أ د ألمله وأنياه

خب  ملر  ، والغضب  ملر، واحلزع األمل ة، ا دب رنمل ة» : لد  د ر بق لعف    .«والصَّ

وإت ا ااتم فقاايا  ، فعااتموإت ا ااتم أو ااملطمل  رُ ، دبمبااثدبلا فااات ا ااتم مللااامل  ُ اا»الوود  آكوو :

 .«ا تغ ألتم

، وصاملحب  أ الغيباة، وزناملد   أ العقا ، اطل الا ا دب فا  اه  الت   اي ايايو  »الد  آكو :

  .«وحلألة  أ ايعملليف

Q: اهلل    لا   لد  عيلُّ بق ايب طددب                              

بلام و ل ملام :قمل [6:]التحينم   .أد 

ب   أحد   :قمل  ?ما أدَّب  : ليل دعيسى  .«رأن      ااملا  فمل ت  ته، ممل أدَّ

ل ا باامل  ا ب اامل »الوود  آكوو : واإلناالات ، ب ال ااملفإوا د، الث اامل  احلالااا :أفضاا  ماامل ناالرق

 «.الصملحللت

لالت  لألاه» :لد  عبر امللك بق   ااو دبنيه فقامل   ?نامل ب ا   لل اداام مامل أ اتم فألاه مامل ا اتم بعل 

وقامل  ، أممل أ مل فكملبب  لطملت :وقمل   لألأت، أممل أ مل ف ملرس حيب :الللألد

فقامل    اد  .مامل بياامل هملناة يختاملر ?!نامل أما  ايافم ن :فقمل  ?فث   :لألزند

 :فقاملللا ?فثنا أ تم نمل ب    ما التعملر  الت  اا  أصالكم و الا تكم :ايل 

ون ن عاال صااملح  مل مااا ، بلاا  صاا مل ة ن ن ملرق اامل ك  اليه ااة واليا ااة

مهمل  والي ألاة فاات ، فعلاألكم إكا  بطلاب ا دب :قامل ، الدنل  أ مجلة الاد 

وإت أ االزبكم ايعألاااة ، إت ا ااتم أو ااملطمل  رأ ااتمو، ا ااتم مللااامل   اادبم

 .« اتم

أت بعملم  اهلل  :قمل  ؟وممل مع مله :فقأل  .ا دب اللقلف مإ ايالتحال ملت» : لد  ابق عطدءٍ ا

ا  وإ ة مل    .«فاكا ا َ  اال  ا   أدن مل  وإت ا   أ عمأل مل  ، بعملىل بمل دب رس 
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فااتَّ حالاا ، م ا  رشانا  ا ة  مامل ماددت ر ال وقا   لال  للخلال » : احل ي  لد  

  .«ب مإ اهلل بعملىل أوىلدا 

واحلمد ، و م   بطمل ته، معيفة ربلبألته» :فقمل  !أمج ا داب أقيب إىل اهلل  سئل ابق سحميق

ا  َّ ا ، هلل  ي الرسق   .«والصرب  ي الرضَّ

ون بتعاملط  ماملن ، ون بقلَ  مملن بعلم، الا ا دب أت ن ب ملزع ما فلق ما ُح » :الد  آك 

 ون بدع ا مي إكا أق   ،  ون قلل  فعل، ون خيمللف لالمل   ممل أ قل  ، ب مل 

ممل ال ملس إىل يش  ما ا دب أحلج ما  م إىل إقملماة ألالا ت م » : عبر امللك بق   ااو لد 

، ونت اااملدوت احلكماااة، ونتعاااملطلت ال ألاااملت، التاا  هبااامل نتعاااملودوت الكاااةع

فاات ، وجيمعالت مامل ب ايَّ  م  امل، ونالتخي لت هلامض العلم ما خمملبئ مل

حمل اة ال املس إىل ، و األمل   جيلال الظُّلام، عالكةع قملض  حيكم بن اخلصال

ه حمل ت م إىل ملاد ا هانة  .«ملادق

وت امل ا داب االا    :ممل ورو  ا بامل  ا ب امل  شاألئمل  أفضا  ماا ا دب»الد  آك : إهنامل إكا ورَّ

إكا وروت اامل ا ماالا  بل اا  و، بامل داب ا ماالا  واااامله واإلناالات والاادنا والاد ألمل وا نااي 

 .«ما ا ملا  وا داب ا ملا  وقعدت  دممل  

 .«و ز  ايفما ا تغ ملؤه  ا ال ملس،  ز  الرشنف أدبه»الد  آك :

وإكا ني ا  ني ا  ، ما ا دب إكا دنل  مإ الي ا  م زلاه أت بادن  بعاده»الد  آك :

 .«ق له

وان ت املد ، والتلفألاق نا  قملئاد  ، وحالا اخللاق نا  قاينا  ، ا دب ن  م ال  »الد  آك :

ون ظ ا  ، ون مصأل ة أ ظم ماا اا ا ، ممل  أ لد ما العق  بضمل ة  ون أربح

 .«ون وحد  أوحش ما الععب، أووق ما ايالر 

  .«ما بثدب بثدب اهلل صملر ما أا  حم ة اهلل» : لد  حييى بق  عدذٍ 

  .« حا إىل قلأل  ما ا دب أحلج م  مل إىل الكث  ما العلم» : لد  ابق املبد ك
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اجايب نرص ادطايس اد لد  ال املس أ ا دب و، وزنا ل ه ألامل ، ا دب   د  لل قيا » : ّّسّ

وأاا  ، وأاا  الادنا، أاا  الاد ألمل :واام  اي واةل ط قاملت، مت ملوبلت

فثممل أا  الد ألمل فملت أاثاي آداهبام أ ال صاملحة ، اخلصلصألة ما أا  الدنا

، ومعيفة الصا ملئإ، وال ةهة وح ظ العللع وأ أر ايللب وأشعملر العيب

أاا  الادنا فاات أاثاي آداهبام أ رنمل اة ال  الس وبثدناب ااالارح  وأممل

اا لات وا ت ااملب الااا  ملت  وط ااملر  ا رسار وح ااظ احلاادود وباايب الاَّ

وأممل أا  اخلصلصألة فاات أاثاي ، وجتيند الطمل ملت وايالملر ة إىل اخل ات

آداهبم أ ط ملر  القلالب وميا امل  ا رسار واللفامل  بامللعقلد بعاد الع الد 

  وقلاااة انلت اااملت إىل اخلااالاطي والعااالارض وال ااالادمج وح اااظ اللقااا

 الرسق مإ اإل ةت وحالا ا دب أ ملاقاف الطلاب ، والطلار 
 
وا تلا 

 .«وأوقملت احلضلر والقيبة والد  ل واللصلة ومقملمملت القيب

 .«إكا صحَّ  ايح َُّة  قط   وط ا دب» : لد  اجلنير

إكا  :فقامل    اد ايلا   صاحملبه، أرس إلأل  شألئمل   إين أرند آت الد   لل دعبر امللك بق   ااو

ن ،  ااد ايلاا  قااف فقاامل  لااه ، فااثراد الي اا  الكااةع، هنضاالاملف، شاائتم

ون  ؟فا ه ن رأمج يكااوب  ، ون بكاب  ، فآ مل أ لم ب  يس م  ،  دح  

أفتاااثكت   أ ، نااامل أمااا  ايااافم ن :فقااامل  الي ااا .أحااادا  بغتاااب   ااادمج 

 .إكا شئ  :قمل  له ؟ان رصاف

و ملدا  ، وبعد صألته وإت املت حملمة  ، وإت املت ق   و ألعمل  ، ما اثي أدبه اثي  فه» :آك الد  

 .«واثيت احلمل ة إلأله وإت املت مق ا  ، ت هين مل  ملوإت ا

، ومجمل  أ ايح  ، ومف يف أ اللحد ، فا ه صملحب  أ الال ي،  لألكم بمل دب» :آك الد  

 .«و  ب إىل طلب احلمل ة
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 .«املت حت ه أ أهلب نة  اخل   لأله،  نكا  قله أهلب نة  اخل   لألهما مل» :آك الد  

 .«وبثدبه أ طمل ته إىل اهلل، الع د نص  بطمل ته إىل اا ة »:، ابد عيّل ادرلدقلد  

واإلناأت ، فماا ن إناأت لاه فاة بلحألاد لاه ؛التلحألاد مل اب نل اب اإلناأت»الد  آكو :

، لاه فاة إناأت لاه ون بلحألادفماا ن  نعاة  ؛مل ب نل اب الرشانعة

فما ن أدب له ن  نعة له ون إناأت  ؛والرشنعة مل ب نل ب ا دب

 .«ون بلحألد

أت بعملما  اهلل  :قامل  ؟ومامل مع امله :فقألا ، اللقلف مإ ايحال ملت :ا دب» : لد  ابق عطدء

 .«بمل دب رسا  و ل مل  

نب :وةل نصمل  لأليف مع ا ُهيبة» :اليل  .واف ا ك .وحالا ا دب، جممل  ُة أا  اليق

 .«ا دب للعملرف امللتلبة للمالتث ف» :انه لد   اعق عبر اهلل بق املبد ك

 .ف ل نع د اهلل بملإلنةص بمل دبما ق ي   اله » :انه لد   احكي عق سهل بق عبر اهلل

 .« ت معيوفة مفدب قل ه ؛أدب العملرف فل  ا  أدب» : الد  ذا ادناو املرص 

، ني   مإ  يني با   د اهلل  ال عل  أ  ا ي فكاملت خيادم  » :لد   عق ان  بق  ددك

 ^ إين  قاد رأنا  ا  صاملر بصا إ بي ال  اهلل  :فقامل  .ن ب ع  :فقل  له

 .«شألئمل آلأل  أت ن أصحب أحدا م  م إن  ندمته

محا ايحاملريب   اعنر ابق  دلة مل  قمل    د الي   ن  غا  أت نادفإ» :بعد أت كاي أحملدنع فت ة الد   

 .«حت   نعل مه الص  ألملت أ الكت ملب، ااا احلدنع إىل ايفد ب

نا» : ا أ  إ ا دب فقمل   اسئل احلسق ادبرص ّ  ه أ الد  اد أ الد  ألمل وايعيفة ، الت  ق  والز 

 .«بأ هلل   لأل 

ا ا» : لد  عبر اهللّ بق املبد ك ا ا ، ما  ملوت بمل دب  لقب بحيمملت الال  وماا  املوت بمللال 

ومااا  ااملوت بااملل يائض  لقااب بحيمااملت ، مااملت ال اايائض لقااب بحي

 .«ايعيفة
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 .حالا ا دب أ الظ املاي   الات حالاا ا دب أ ال املطا» :لد  ابا حفص ادّسه ا ة ّ 

ااملاي  وال ملط ااة  ااي  فاامل دب مااإ اهلل  بملب  ااملع أواماايه وإنقااملع احلياااملت الظ 

 .«مقتم الت عظألم واإل ة  واحلألمل 

ة » : ةلد  شيخ ايسالم ابق تي يّ  اه مطيقامل  :ما اأ  أدب الص  أت نقف الع د بن ندمج رب 

 .«ون نيفإ برصه إىل فل ، نملفضمل طيفه إىل ا رض

فاأ ، وقل ة أدبه   لات شقملوبه وبلاره .وأدب ايي    لات  عملدبه وفةحه» : لد  ابق ادقّيم

ا تعلب ن  الد  ألمل وا ني  بمثا  ا دب ون ا اتعلب حيمملهنامل بمثا  

 .«ة ا دبقل  

 .«ا دب أ العم   ةمة ق ل  العم » :اليل
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 ذانـــاالستئ
 

 .«ما م   أل ه ما قمل ة بأل  ق   أت نفكت له فقد فالق» : لد  ع   بق اخلّطد 

أبأل مل ابا  مي فعلال مل ب ملبه لألفكت ل مل فثبطث  لأل امل اإلكت فقما  إىل  :لد  ابا ساير ادعبر ّ 

أن كم  :فلأ  أكت ل مل  لال مل فقمل ، لإ فأله ف طا يب حي أ ال ملب فععل  أط  

 .أ مل :قل  ؟اط لإ آ  مل أ دارمج

د كل ، أبطثت  لأل مل ف ظيت :قل  ؟بثمج  يش   ا تحلل  أت بط لإ أ دارمج :لد   .«فلم أبعم 

ه» :د لل سرده  لد  عبر اهللّ بق  سعاة ممل  ي اا   أحألملهنامل ااب   :قمل  ؟أنالتثكت  ي أم 

 .«أت بياامل

:أ مع اااا  قللااااه بعااااملىل : لوووود  ابووووق عّبوووودس                     

وااملت ال  املس ، إت  اهلل  حكاألم ر وف بامليفم ن حياب  الت الا   » ..:[58:]ال لر

فيب أ دن  اخلملدع أو الللد أو نتألماة الي  ا  والي  ا  ، لأليف ل ألل م  تلر

 .«ملن تئاات أ بل  العلراتفثمي اهلل  ب،  ي أاله

ةع» :قمل ، فألما نالتثكت ق   أت نالل م  لد  ابا ر ي    .«ن نفكت له حت   ن دأ بمللال 

اه»  لد  لدب  بق عبور اهللّ وأنألاه  .وإت امل ا   عالزا -نالاتثكت الي  ا   اي ولاده وأم 

 .«وأنته وأبأله

 .«إكا دن  أحدام  ي والدبه فلألالتثكت»  لد  ابا  اسى

املت   د اهلل  إكا  مل  ما حمل اة فامل ت   » : ا  ا  عبر اهللّ بق  سعاة، ينب ادّ قفّيةز لددت

 .«إىل ال ملب ب ح ح وبز  ايااة أت هيعم م  مل  ي أمي نكياه

ار ا اتث يف   نع   ابا مالعلد -املت   د اهلل  :الد  ابا عبير  بكل ام ورفاإ »إكا دن  الد 

 .«صلبه
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أنتاملت  :فث دت فقلا  . عم :فقمل  ؟ تثكت  ي أنت أ» :قل  نبا    ملس  :لد  عطدء

أااب   . عام :قمل  ؟أ تثكت  لأل أ -وأ  ق  لأل أ وأ مل أملهنأ -أ حعيمج

واام  قاايأ ؟أت بيامهاامل  يناامل تن                          

                                             

                                           

      فلم نفمي افن  بملإلكت إن  أ ااه العلرات  :قمل  [58:]ال لر

:قاااااامل  .الااااااث ةل                                

                [59:]ال لر  

 .« ي ال  ملس ال  م :زاد ابا  ينج، فملإلكت وا ب : لد  ابق عّبدس

واالد  لَدة   ََْرنِس  ََّى َتْس امل  .ت لاه فل  اإاال ان اتئاات وةوامل فماا مل نافك» :   عنى َح أم 

مل الث مل ألة فلألثنااوا حاارام، فلألالمإ احل    :ا وىل امل الث مللثاة، وأم  فاات  :وأم 

وا ، ون بق ا   اي باملب قالع رد وب  اا باملهبم، شمل وا أك لا وإت شمل وا رد 

 .«فات  لل  ملس حمل ملت و م أشغمل  واهلل  أوىل بمللعار

ل ه ااه ا نة فأ أدرات مل أت أ تثكت لقد طل    ميمج ا :قمل  بعض اي مل ينا» : لد  لَدة 

 .« ي بعض إنلاين فألقل    ار إ فثر إ وأ مل مغت ط

:  تفسوحم لادوه تعودَل  لد  ابق ك حم                                

                     [27:ال لر] « ااه آداب   أل ة أد ب

أميام أن  نادنللا بأللبامل ها  ، وكل  أ ان تئاات، اهلل  هبمل   ملده ايفم ن

نل  ونالال ملا بعاده ون  غا  ، بألل م حت   نالتث اللا أمج نالتثك لا ق   الد 

ات فات أكت له وإن  ا رصف ون  غ  للمالاتثكت  اي  .أت نالتثكت وةل مي 

قاف بلقامل  ال املب بل  اه ولاألكا ال املب  اا نمأل اه أو أا  اي از  أت ن ن

وإ  اأ اايه ،  ت  اااا مكايوه ؟إكا قأل  ماا .أ مل :ون نقل  ايالتثكت، نالملره
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تا   كل   ت  ااه الل  ظة ن نعيف صملح  مل حت   ن صح بمل مه أو ا ألته ال 

فة حيص  هبمل ايقصالد ، وإن  فك   أحد نعرب   ا   اله بث مل، ال ما لر هبمل

 .«ن تئاات ال امج ال ان تئ ملس ايثملر به أ ا نةما ا

ق أت  أا  ال أل   امعله لزماه ان رصااف بعاد » : لد  ادّشنقيطيّ  ا لم أت  ايالتثكت إت اق 

م ي مل  معله ؛الث مللثة وقد بأل    ، ومل نثك لا له د   كل   ي  دع اإلكت،  هن 

نملد   ي الث ةل حألحة  دع الز   :فمل يا قمل  ما أاا  العلامنة، الال   ة الص 

 ؛وااال  إكا مل نادر اا   امعله أو ن، إت  له أت نزند  ي الث ةل مطلقامل

اامج نظ اي ل امل ر حمل اه ماا  :وم  قمل  .فا  ه نلزمه ان رصاف بعد الث مللثة وال 

ة أ  ه إت  لم أت  أا  ال أل  مل نالمعلا ا تئاا ه ن نزند  ي الث مللثة ب  ، ا دل 

ةن رصف بعدامل لعمل و دع بقألألاد يش   م  امل بكالهنم مل نالامعلا ، ع ا دل 

نملد  :نةفمل يا قمل  الاب :قمل ، وما فص   أ كل ، له الز  إت شامل   -والص 

نملد   ي الث ةل -اهلل  بعملىل م مل ما  دع الز     ه ظملاي ال  صلص  ؛ال ممل قد 

 .«ون جيلز العدو   ا ظملاي ال  ص  إن  بدلأل  جيب الي  لع إلأله
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ماا » :ي امل و   اخلةفاة فقاملن  إىل  مي با اخلط ملب كَب ابا عبير  ا عدذ بق لبل

اح ومعملك با     مل  . ةع  لأل  .إىل  مي با اخلط ملب، أيب   ألد  با ااي  أم 

ة ، فا  مل   د ملب وأمي   ال  ل  م م  ، بعد فثص ح  قد ول أل  أمي ااه ا م 

نف والل ألإجيليف  .أمحيامل وأ لدامل ادنق، بن ندن  الرش  ، والعدو  والص 

ته ما العد  رب  .ولك   حص  امل  حاا  فمل ظي األف أ     اد كلا  نامل  ماي فا  

ة مل  ، وب قطإ فأله احلعج، وجتف فأله القللب، نلممل بع   فأله الل له حلع 

وإ  مل ا  امل ، فملخللق دانيوت له ني لت رمحته وخيملفلت  قملبه، ق يام بعربوبه

ل أت  أ ااة  اا  إ أ آنااي زمملهناامل إىل أت نكل االا إناالات  حااد  مااي ااااه ا م 

ني  وإ  مل  عالك باملهلل  أت ن از  اتملب امل إلألا   ال  اي از   .العة ألة أ دا  الرس 

ةع  لأل ، ال امج  ز  ما قللب مل  .«فا  أ ات  مل به  صألحة ل  والال 

 :    لأله وم  قمل نط  مل  ت ة با هزوات فحمد اهلل  وأو» :لد   عق كددر بق ع حم ادعرا ّ 

مل بعد ا  فات  الد  ألمل قد آك   :أم   ومل ن اق م  امل إن  صا ملبة .برصع وول   حاا 

مل صملح  مل .اص ملبة اإل مل   .وإ  كم م تقللت م  مل إىل دار ن زوا   مل .نتصملهب 

اه قاد كااي ل امل أت  احلعاي نلقا  ماا شا ة  .فمل تقللا بخ  ممل بحرضابكم فا  

 ؟أفعع تم .واهلل  لتم ت   .ن ندرب  مل قعيا فأل لمج فأل مل   عن  ملممل .    م

ولألاثبن   لأل امل نالع ،  ا ة ولقد كاي ل مل أت  ممل بن مرصا ن ما مصملرنإ اا  ة مالا   أربعان

حملع مامل ل امل طعاملع  ^ رأنت    ملبإ   عة مإ ر ال  اهلل  .وال اظألظ ما الز 

عي   وبان فمللتقط  بيد  فاققت مل بأل ا .أشداق مل حت   قيح  .إن  ور  الا 

فاأ أصا ح الألالع م  امل  .فملب زرت ب ص  مل واب زر  اعد ب صا  مل  عد با مملل 
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وإين  أ الك باملهلل  أت أاالت أ  .أحد إن  أص ح أم ا  ي مرصا ماا ا مصاملر

امل مل بكاا   ال   قاط  إن  ب مل اخ  حت ا   .  يس  ظاألأ و  اد اهلل  صاغ ا وإهن 

بلت ا  .نكلت آني  ملق ت مل ملكمل  .«ميا  بعد ملفالتخربوت وجتي 

 :قامل  ؟فقألا  لاه ومامل ااا  ، لل ن الأت أقل ا  اعلت   هيلد محملرا : لد  كعب األحبد 

ااامج لااأليف يش   أ ظاام م ااه، أ االك بل ااه اهلل  العظااألم» وبكلااأت اهلل   .ال 

ت  ن جيملوزاا  بي  ون فمل ي ملت ال  وبث أ  اهلل  احلال   ممل  لم  م  مل ، الت ملم 

 .«نلق وكرأ وبيأوممل مل أ لم ما    ممل 

وام  نب ،  ي فملطمة اميأباه فطايح  لأل امل نلاق  املج  لألاه  ةكل ع   بق عبر ادعزيز 

يامل مامل امل ا  ، نمل فملطمة ل حا لألمل  دابق أ عم م  امل الألالع :فخاامل فقمل  فااا 

ت امل    امل وقمللا  .فرضاب  ناده نباة فأل امل   اف،  الألته ما  ألاا مل  :ف ح 

نامل  :ملع واال نقال  بصالت حازنالعميمج     الأللع أقدر م   نلمئاا فقا

 فملطمااااة                        [15:]ا  عااااملع

 .«الل  م  أ اه ما ال  ملر» :ف ك  فملطمة وقملل 

 :فحماد اهلل  وأو ا   لألاه وقامل ، قملع  مي أ ال  ملس نطأل مل :عق عرّ  بق سهيل األنصد ّ  لد 

مل بعد» اامج ن قا ، ين  أوصاألكم بتقال  اهلل فاا، أم  اامج ، ون  ا   الاه، ال  وال 

اا بمعصااألته أ اادا ه، بطمل تااه ن  ااإ أولألاامل ه وأت لل  ااملس   ااي   ااا  ..ونرض 

 .«فعملئا بملهلل  أت بدرا  ،  لطملهنم

:   د قلله بعملىل ذك  ادق طبيّ                                      

      مل أميه بملن تعملك  فلكلت بلا  الل املوس ماا [36:]فصال وأم 

ألطملت االت إلأل امل وانلت املت  حلاامل .آوملر الا  مل ا مي بملن ت مل  فعاا الي   .وأم 

ه و  أل ه   عه وا ت إ به امل  .فما املت صحألح اإلنأت وا تعم  ممل أمي به رب  وأم 

ومل نقدر  ي ان  كاملب    امل فاة باد  ، لأله احليف  ما نملاه الا   ة وهلب  
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لأل  العقل  اأ قمل  لل امج نمللطتاه شا  ة اإلبا  ااايب  ^ ما ماملف ته بمللد 

 .«ن  دو » :^حن قمل  ال      

فاث ع     امته   دنلا  ايدن اة فيأنا  احلالاا باا  ال  :لد  عصدم بق املصوطلق 

، صادرمج  بألاه ماا الا غضفثوملر م    احلالد ممل ااملت جي  اه ، وحالا روائه

ف ظاي ، ف مللغ  أ شتمه وشاتم أبألاه .قمل   عم !أ   ابا أيب طمللب :فقلت

ألطملت الي  ألم :وم  قمل ، إ    ظي   ملطف ر وف بالم اهلل   .أ لك بملهلل  ما الا 

حألم محا الي   :الي                             

: فقاايأ إىل قللااه[199:  ااياف]ا           واام  [201:]ا  ااياف

ولال ، إ    لال ا اتع ت مل أ   املب .ن  ض  لأل  ا تغ ي اهلل    ول  :قمل   

ام أ  ال  ادع  اي مامل  .ولال ا  شادب مل أرشاد ملب، ا  فدب مل أرفد ملب فتل  

 . فااااايط م  ااااا  فقااااامل                               

     ملع أ  [92:]نل ف  ؟أما أا  الا 

ا  الاط إلأل امل أ ، وآواب، و ملفاملب .ش ا ة أ يف مل ما أنزع حأل ملب اهلل  وبأل املب :فقمل  .قل   عم 

قامل   .إت شامل  اهلل  .جتاد مل   اد أفضا  ظ  ا  .حلائع  وممل نعايض لا 

امل  املن  يب،  ال  ا رض باأ رح ا فضاملق   : صملع وام   .ووددت أهن 

 .«وممل  ي و ه ا رض أحب  إ   م ه وما أبأله، بالل ل  م ه للاكا

امل آ    اد  :وقمل ، أ  ه رأ  أ   ق اميأ  ما أاله   ا فأله  ملئم فقطعه  عق ابق  سعاة إ  

ب ق  ما ال :وم  قمل ، اهلل  أه ألمل   ا الرش  ابالت للة والت أئم والي  فقمللا  ، رش 

فاكا ا  ق  ظ    أت  كل  قد ، إت  إحدا مل لتاتك  رأ  مل فتال ق  :اميأ 

األطملت ناثيت إحادااا  فألا خيف أ رأ ا مل فااكا  :فقمل    اد اهلل ،   ع مل إت  الا 

فاكا مل بال    حي فلال أت  إحادااا  باد ل باأ  فت ضاحه ، ا  ق  ح يف

محا  حألم وم  بقايأ ُقاْ  ُااَل اهللَُّ  ي رأ  مل وو   مل وم  بقل  بالم اهلل  الي  الي 
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َأَحد  وُقْ  َأُ لُك بَِيبق اْلَ َلِق وُقاْ  َأُ الُك بِاَيبق ال َّاملِس   ع امل كلا  إت شامل  

 .«اهلل 

وْل أنربين  ا قللاه بعاملىل  :أت   ملفإ با ا زر  قمل  له  اك ج ادّطسَّي عق ابق عّبدس ل 

اذ  بَِ  ِّ اْدَفَلِق   :قامل  .لص  ح إكا ا  لق  ا ظلمة الل أل أ لك بيب  ا :قمل َاع 

  :أممل  مع  زا  با أيب  لم  نقل  . عم :قمل  ؟وا  بعيف العيب كل 

 ال اااملرج ا ااام  مالاااد ون  الاااملايه
 

ج هاااام  الظ لمااااة ال لااااق  اااااأ ن ااااي 
 

ألطملت امث  اباا  ايس نضاإ فماه  :أ قلله اْلَلْ لاِس اخْلَ َّملِس قمل   عق  عداية مث  الا 

وإت  اك   املد إلألاه ، ألل لس إلأله فااكا كااي اهلل  نا يف ي فم القلب ف

 .«ف ل اْلَلْ لاِس اخْلَ َّملسِ 

نَِّة َاادنَّدِس تعدَل:)عق لَدة    لاده  إت  ما ال  ملس شألملطن ف علك بملهلل  ما شألملطن  :لد (ِ َق اجْلِ

 .«اإل يف وااا  

 :وااملت نقامل ، اإل ايفاخل  ملس ال امج نل لس ماي   وخيا يف ماي   ماا اااا  و :عق ابق زير لد 

شألطملت اإل يف أشد   ي ال  ملس ما شألطملت اااا  نل الس ون باياه واااا 

 .«نعملن   معملن ة

 .ممل ما ملللد نللد إن   اي قل اه الل الاس فااكا كااي اهلل  نا يف» :لد   عق ابق عّبدس

 .«اْلَلْ لاِس اخْلَ َّملسِ  :فال  قلله، وإكا ه   و لس
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 الثباتاالستقامة و
 

 .«ان تقملمة أت ن برشب بملهلل شألئمل» :يقا  عنهد  ابا بك  ادصريق

ان تقملمة أت بالتقألم  ي ا ماي وال  ا  ون بايوغ » : ايقا  ادفد اق ع   بق اخلطد 

 .روهملت الثعلب

، ا اتقململا أمج أدوا ال ايائض » : ايقا  ت مجدو ادق آو احورب روذ  األ وة ابوق عبودس

 .«الالداد أ مجألإ ا قلا  وا  أ  وايقملصد :وحقألقة ان تقملمة

 .«أ ظم الكيامة لزوع ان تقملمة»:  شيخ ايسالم بق تي يةالد  

 .«أنلصلا العم  هلل :ا تقململا» : الد  ع ُو بق عفدو

 .«وا ت  لا معصألته، فعمللا بطمل ته، ا تقململا  ي أمي اهلل» : الد  احلسق

 .«ملد  أت ن إله إن اهلل حت  حلقلا بملهللا تقململا  ي ش » : الد  جمدرر

 .«فلم نلت تلا   ه نم ة ون نرس ، ا تقململا  ي حم ته و  لدنته» : الد  ابق تي ية

وا  القألملماة بان نادمج ، آنا  بمعملمإ الدنا، فملن تقملمة المة  ملمعة» : الد  ابق ادقيم

، وا فعاامل ، ا وان ااتقملمة بتعلااق باامل قل، واللفاامل ، اهلل  ااي حقألقااة الصااد 

 .وبملهلل و ي أمي اهلل، فملن تقملمة فأل مل وقل  مل هلل، وا حلا  وال ألملت

وال الادنا القاألم ماا ها  بعاينج  ، ان تقملمة  للب الرصاط ايالتقألم» : لد  ابق  لب

، ونام  كل  فع  الطمل ملت ال امل الظاملاي  وال ملط اة،   ه نم ة ون نرس 

 .«وبيب اي  ألملت ال مل اال 

وماا أماملرات ، أت ن باالب معاملمة م فا   :إت أمملرات ا تقملمة أا  ال دانة»ك :الد  آ

وما أماملرات ا اتقملمة .أت ن نصحب م ملز م وق ة :ا تقملمة أا  الل ملئط

 .«أت ن بتدان  ملاصلت م حع ة :أا  ال  ملنة
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وم ، وم اإلقملمة، التقلنم :أو مل : مل وةوة مدارج ؛ان تقملمة» :، األسَدذ ابد عيّل ادرلدق لد 

ماا حألاع  :واإلقملماة .ماا حألاع بثدناب ال  الس، فامللتقلنم ؛ان تقملمة

 .ما حألع بقينب ا رسار :وان تقملمة،  انب القللب

 .«ا تقململا  ي ا  ياد القلب بملهلل بعمل  »: الد  ابق عطدء

فاات   الاا  متحيااة أ طلااب ، ن طمللااب الكياماة، اااا صاملحب ان اتقملمة »:الود  آكو 

 .«نطملل   بملن تقملمة، Q، وربُّ ، الكيامة

وم ملرقاة الي الع ،  هنمل اخلايوج  اا ايع الدات ؛إت ان تقملمة ن نطألق مل إن ا املبي» :اليل

 :^ ولال  قامل  ؛والعملدات والقألملع بن ندمج اهلل بعملىل  ي حقألقة الصد 

 .«ا تقألملا ولا اصلا»

 :دامل ق حاا  ايحمل اااوب قاا، اخلصاالة التاا  هباامل املاا  ايحمل ااا »:الوود  ادااسووطي

 .«ان تقملمة

 :املت    ي العملص با وائ  دنا فثبألته أبقمل امله فقامل    :لد   عق كّبد  بق األ ّت 

د قمل  د حت   » :فقل  له :لا أقضأل  حت   بك ي بمحم  إين  لا أا ي بمحم 

وإين  ي علل ما بعاد ايالت فالالف أقضاأل  إكا  :قمل  .« لت وم  ب عع

 :ف زل  ااه ا نة .ر ع  إىل ممل  وولد                   

              [77:]مينم 

الف ا و   وام  ُبعاع الألالع مامل  ايف ماا » : لد  ان  بق  ددوك لال أت  ر اة أدرب الال 

ه وم  قمل  :قمل ، «اإل ةع شألئمل اة » :وو إ نده  ي ند  م  وا« إن  ااه الص 

االف » :قاامل  اامل واهلل   ااي كلاا  يااا  اامل  أ ال  كااي ومل ناادرب كلاا  الال  أم 

مللح فيأ  م تد مل ند ل إىل بد ته ، ورأ  صملحب د ألمل ند ل إىل د ألمله، الص 

امللح، فعصمه اهلل  ما كل  الف الص  نالاث  ، و ع  قل ه حياا  إىل كلا  الال 

ض أ اايا  ظااألأ، ونت  ااإ  اا ألل م، ونقااتص  آوااملرام،  ااا  اا ل م  ،لألعاال 

 .«واال  فكل لا إت شمل  اهلل 
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فملصاربوا  لأل امل ، بن الغمل  واااملأ -وال امج ن إله إن  ال -الال   ة »: لد  احلسق ادبرص ّ 

واام أقا   ال  املس ، فات  أا  الال   ة امل لا أق   ال  ملس فاألأ مما، رمحكم اهلل 

ال ادع ون مإ أا  ، ال انا مل ناا لا مإ أا  اإلبياف أ إبياف م :فألأ بق 

اام فكااال  إت شاامل  اهلل  ، أ بااد  م وصااربوا  ااي  اا  ت م حت اا  لقاالا رهب 

 .«فكل لا

 .«وقأل  مع   ُنَث قُ  اهللَُّ ندنم م اهلل   ي القل  الث ملب » :  تفسحم   لد  ادق طبيّ 

ارنا  زا   م  ي القل  الث ملب » :اليل   .«نث  ت م أ الد 

 .«أت با د اللق  قألملمة :تقملمةان » :أ ه قمل ، ، احكى عق ادشبيل

وأ ا  اأ  ب  ا  ، ب  ا  ال د اة :وأ ا فعمل ، ب ب الغأل ة :ان تقملمة أ ا قلا » :ايقد 

 .«وأ ا حلا  ب    احلع ة، ال   

 :أمج،  ان الطلاب :الالان أ ان اتقملمة» :الد  اي دم ابد بك  د ر بق احلسل بوق فوا ك

واام  ااي ا ااتدامة ، قااألم م  ااي بلحألاادامأت ن، بعااملىل، طل االا مااا احلااق  

 .«وح ظ حدودام،   لدام

: قمل  اهلل بعاملىل، بل ب دواع الكيامملت :وا لم أت ان تقملمة» :الد              

                   باا  ،  ااقأل ملام :ومل نقاا [16:]ااااا

: قاامل         ف اال نااا  إىل  ؛أ ااقألته إكا  علاا  لااه  ااقألمل :نقاامل

 .الدواع

:أ قلله بعملىل : عق سعير بق لبحم           املت نافدمج  :قمل  [82:]الك ف

، حت  أدرب ولاداه، فح ظ اهلل بعملىل له ا زه، ا ممل ملت واللدائإ إىل أال مل

  .فمل تخي مل ا زمهمل

وحي ظه ، وولد ولده، إت اهلل بعملىل حي ظ الع د ايفما أ ولده » :لد   عق د ر بق املنكر 

مامل ااملت بان ، فأ نزالالت أ ح اظ و ملفألاة ؛وأ دونيات حلله، أ دونيبه

  .ظ يا أل م
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 .«؟ ظ أ كرنته ما بعدهاألف حُي ، طلب  للمفما» :عق كي  ة بق عبر اد محق لد 

:  املبن ا نتنممل بقلللت أ » :اّنه لد   عق ايب بك  ادّصّريق              

        وقللااااه[30:]فصاااال :                      

   لقاد محلتملااامل  اي أمااي شاادند :مل نااا  لا قاامل  :قاملللا [82:]ا  عاملع  

                         برشااااب :نقاااال [82:]ا  عااااملع  

                     فلم ني علا إىل   ملد  [30:]فصل

 .«ا ووملت

فيآاامل ن ،  ي اميأ  ما أمحيف نقمل   مل زن ب  دن  أبل بكي :عق لي  بق ايب حدزم لد 

فات   ؛بكل م  :قمل   مل، حع   مصمته :قملللا ؟ن بكل م ممل  مل» :فقمل ، بكل م

اميؤ  :قمل  ؟ما أ   :ااا ما  م  ااملالأل ة فتكل م  فقملل ، ااا ن حي   

ماا أمج   :قمللا  .ماا قاينش :قامل  ؟أمج  اي امل ينا :قمللا ، ما اي مل ينا

مامل بقملؤ امل  اي اااا  :قمللا  .أ امل أبال بكاي، إ    لالئل  :قمل  ؟قينش أ  

اامل ااامج  اامل  اهلل  بااه بعااد ااملالأل ااةا مااي الص  بقااملؤام  لألااه ماامل  :قاامل  ؟لح ال 

تكم ة :قملل  .ا تقملم  بكم أئم  أممل ااملت لقلما  ر وس  :قمل  ؟وممل ا ئم 

 .«ف م أولئ   ي ال  ملس :قمل  .بي :قملل  ؟وأ اف نثميوهنم فألطألعلهنم

ا  ا تقألملا» : لد  حذيفة بق اديُو فاات أناابم ، افقد  ا قتم  ا قمل بعألاد، نمل معرش القي 

 .«نمأل مل وشأن لقد  للتم  ةن بعألدا

 :  لادوه  عق ابوق عّبودس                       قامل [30:]فصال: 

 .« ي ش ملد  أت ن إله إن  اهلل 
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 . لايف إ    ماي أ جملالا  اااا :قامل ، د لال  إىل شأل ة أ ااا ايالع» :لد ، عق ايب اائل

مهمااا  أت ن أدع فأل ااامل صااا يا  ون بألضااامل  إن  قالااامت مل بااان » :فقااامل 

 .مل ن علاه صاملح ملب :قلا  .«؟مل» :قامل ، ممل أ   ب مل ا  :قل  .«اياللمن

 .«مهمل اييآت نقتد  هبأ» :قمل 

ا ون  إين  أ لام أ  ا  حعاي» :فقامل ، أ  ه  مل  إىل احلعاي ا  الد فق  لاه  عق ع   ن برض 

 .«نق  ل  ممل ق  لت  ^ولل ن أين  رأن  ال      ، ب  إ

فقامل  ، أ  ه رأ   ي طلحة با   ألاد اهلل  ولبامل مصا لهمل واال حمايع  عق ع   بق اخلّطد 

إ  أ ، نمل أم  ايفم ن :فقمل  طلحة .«ممل ااا الث لب ايص لغ نمل طلحة» : مي

اط » :فقمل   مي، «ال مدر مل الي  اة نقتادمج بكام ال  املس فلال أت  إ  كم أهي  أئم 

ر ااة  ااملاة رأ  ااااا الث االب لقاامل  إت  طلحااة بااا   ألااد اهلل  اااملت نلاا يف 

اط شاألئمل ماا اااه الث ألاملب ، الث ألملب ايص غة أ اإلحياع مل الاي  فة بل اللا أهي 

 .«ايص غة

اة  إ  كام :قمل ، إين  صملئم :قمل ، د مل أنمله   ألد اهلل  نلع  يفة إىل طعملع  عق ابق عّبدس أئم 

، د مل بحاةب أ اااا الألالع فرشاب ^ قد رأن  ر ل  اهلل ، نقتد  بكم

 .«أا  بأل  نقتد  بكم :وقمل  حيأل  مي  

اة  :قمل   مي لالعد :لد  ؛عق لدب  بق س    امل  :قامل  .قد شكلب أ ا   يش   حت   أ الص  أم 

 وممل آلل ممل اقتدن  به ما صة  .أ مل فثمد  أ ا ولألن وأحاف أ ا نينن

 .«أو كاب ظ    ب  .كاب الظ ا  ب  :فقمل  .^ ر ل  اهلل 

ار أت  ابا  مي دن   لأله اب اه   اد اهلل  وظ ايه : عق ندفع إين  ن آماا أت نكالت  :فقامل ، أ الاد 

قاد نايج  :فقامل  ؟.فلال أقما ، العملع بن ال  ملس قتامل  فتصاد   اا ال ألا 



 األسوة احلسنة 117 
 

ملر قينش بأل ه وبن ال ألا ، ^ ر ل  اهلل    بأل ا  وبأل اه فاات حيا، فحمل  ا  

َلَقاْد ااملَت َلُكاْم ِأ َرُ الِ  اهللَِّ ُأْ اَل    :فقامل ، ^ أفع  اأ فعا  ر ال  اهلل 

مامل  :قمل ، وم   ملر حت   إكا املت بملل ألدا ، إين  قد أو     مي  :قمل  .َحاَل َة  

مل، أر  أميمهمل إن  واحدا وم  قادع ، أش دام أين  قد أو    مإ  مييت حع 

 .«افطملف  أ طلافمل واحد

ة :لد ، اّنه عق سعير بق يسد  فلأ  ناأل   :قمل   عألد .ا   أ   مإ ابا  مي بطينق مك 

فقلا   ؟.أناا ا ا  :فقمل    ابا  مي .وم  أدراته .الص  ح  زل  فثوبيت

 ألأليف ل  أ ر ل  اهلل  :فقمل    د اهلل ، ناأل  ال عي ف زل  فثوبيت :له

اااملت ناالبي  ااي  ^ اهلل  إت  ر اال  :قاامل  .بااي واهلل  :فقلاا  ؟.أ اال  ^

 .«ال ع 

قدع  ألأل ة با حصا با حان ة با بدر ف ز   ي اباا أنألاه  :لد   عق عبر اهللّ بق عّبدس

ا  ، احلي  با قأليف با حصا واملت ما ال   ي ال انا ناد أل م  ماي وااملت القاي 

فقامل   ألأل اة نباا ، أصحملب جمليف  مي وماملوربه ا لن اامل لا أو شا ملبمل

 :قامل  ؟.ا  ل  و ه   د ااا ا ما  فتالاتثكت    لألاه نمل ابا أن  :أنأله

نمل ابا  :فلأ  دن  قمل ، فمل تثكت لعألأل ة :قمل  ابا    ملس . ث تثكت ل   لأله

فغضب  مي حت    .وممل اكم بأل  مل بمللعد ، واهلل  ممل بعطأل مل ااز ، اخلط ملب

 : ^   أل اهإت  اهلل  بعاملىل قامل  ل، نامل أما  ايافم ن :فقمل  احلاي  ، ام  بثت نقإ به

                              [199:]ا  ااااااياف

وااملت ، فالاهلل  مامل  ملوزاامل  ماي حان بةاامل  لألاه .وإت  ااا ما ااملالن

ملفمل   د اتملب اهلل   .«وق 

  مجعمل فصي  وم  أب، ا   مإ ابا  مي حألع أفملض ما  يفملت» :لد  عق سعير بق لبحم 

أ ااا ايكاملت مثا  مامل  ^ فع  ر ل  اهلل  :فلأ  فيغ قمل ، ايغيب والعامل 

ااة  :واام  قاامل ، فصااي  ب اامل ايغاايب :قاامل  ااااألم مااي   .فعلاا  وصااي  ، الص 

 .«أ ااا ايكملت ^ اكاا فع  ب مل ر ل  اهلل  :وم  قمل ، راعتن
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،     ادمج مالاثلة شادند  اثل  اباا شاربمة  اا يش   وامل ا :لد  عق إب اريم بق اةرم

إكا و ح   الط ينق وو دت ا واي مل » :قمل ، رمح  اهلل  ا ظي فأل مل :فقل 

 .«أح يف

 :  لوا  اهللّ تعودَل لد  جمدرور                 اة  :قامل [74:]ال يقاملت أئم 

 .«ونقتد  ب مل ما بعد مل،  قتدمج بما ق ل مل

ا   ، لل مل جيملوز أحدام ظ يا يمل  ملوزبه، لقد أدرا  أقلاممل » :لد  عق إب اريم ادنّخعيّ 

 .«إزرا   ي قلع أت جمللف أفعمل م

العما  بغا  إناةص ون اقتادا  امليالاملفي نما   ياباه رماة نثقلاه ون » : لد  ابق ادقّيم

 .«ن  عه

واِ  ا :لد  ابق ك حم   تفسحم لاده تعدَل ْم ِ  َ س  اااه ا ناة  ...:هللَِّ ا ْسوَا   َحَسونَة  َدَقْر كدَو َدك 

 .أ أقلاله وأفعمللاه وأحلالاه ^ الكينمة أص  ا   أ الت ث   بي ل  اهلل 

نالع ا حازاب أ  ^ و اا أمي اهلل  ب املرب وبعاملىل ال  املس بمللت اث   باملل      

ه   .«Qصربه ومصملبيبه وميابطته وجمملادبه وا تظملره ال يج ما رب 

ة بعد ال      » :لد  ابق حج  نالتا وت ا م مل  ما أاا  العلام أ ا مالر  ^ امل   ا ئم 

وه إىل ها ه ، اي ملحة لألثناوا بث  ل مل ا  ة مل نتعاد  فاكا و ح الكتملب أو الال 

 .«^ اقتدا  بملل      

، املت    ملر أ ب   إرسائأل  نقت  ال  ملس  ي أاا  حلالع اخل املزني» :لد   عق ارب بق  نّبه

فااق  كلا   اي  :قامل ، حت   بلغ إىل  ملباد ماا    املدام ...فلم نز  ا مي

طة، ال  ملس فااكا د املب اا  املر ، إين  أكبح لا   ادنمل :فقمل  له صملحب الرش 

، أني اله فاملنبلا   قاه :قمل ، فلأ  د مله لألثا  أب  أت نثا ، لتثا  فك 

طة  :ممل م ع  أت بثا  وقد أنربب  أ  ه  دمج قامل  :فقمل  له صملحب الرش 

 .«فقتله :قمل ، وإين  ايا  أت نتث    يب أ معمليص  ،   م ظلر إ   إين  ر 

 



 األمانة واخليانة 119 
 

 
 األمانة واخليانة

 

نفب  بمللع د نلع القألملمة فألقمل  له أد أممل ت  فألقل  ما أناا نامل » : لد  عبر اهلل بق  سعاة

رب قد كا   الد ألمل فتمث   ي األئت امل نالع أنااامل أ قعاي   ا م فأل از  

ملبقه فألصعد هبمل حت  إكا ظا أ ه نملرج هبامل واال  فألثناامل فألضع مل  ي  

  .«أ أويامل أبد ا بدنا

إين » :لود ؟وأ   لال  باث ق  م ون أ ف ام دت قلم بأ ُ  :لد   عداية دألحنف بق لي  

 .«ون أ ألإ ممل ولأل ، ن أبكلف ممل ا أل 

صاد   :أرباإ  ماا ُأ طاأل اَّ فقاد ُأ طا  نا  الاد ألمل وا ناي » : لد  ادّسو ُّ بوق املغلو 

  .«وحالا اخللألقة، و  ملف الطعمة، وح ظ ا ممل ة، احلدنع

ورأ  ايكملفث  بملإلحالاملت بقصا ا  حتا  ، وط مل ه اينمة   ، ما املت وفملؤه  عألَّة  »:الد  آك 

اا  اا  ااا معاايوف نمك ااه وإت مل ناااكي، نت ضَّ ون ااا    ااده يااا ، ومل نقرصق

ه   .فال  الكملم  :-امتحا ودَّ

دت »:الد  آك   .«واييو  ، وأدا  ا ممل ة، والصد ، ا دب :الع دأربإ  ناللق

 .«وبملق  أ  يف الكياع إىل  رصبه، ما ُ يف بملللفمل  حملفظ  لأله أا  ملدبه»:الد  آك 

 «.أدا  ا ممل ة إىل اخلملئ ن :أ ظم اخلألمل ة» :لد   اعق األع ش

 .« قض الع د وفمل  الع د يا لأليف له   د» :ايضدً الد   

 :فقمل  أبال بكاي .و  ده  مي، بعع إ   أبل بكي يقت  أا  الألأمة :د ل  عق زير بق ثدبت

ا  القيآتألأنلع ال إت  القت  ا تحي   :فقمل ، إت   مي أبملين وإين  أنا  ، مة بقي 

ا  القايآت أ ايالاطا ال  امل فألاااب قايآت اثا  وإين  ، أت نالتحي  القت  بقي 

  ن علاه ر ال  اهلل األاف أفعا  شاألئمل مل :قلا  .أر  أت بثمي بعمإ القايآت
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فلم نز   مي نيا ع   أ كل  حت    ح  .ال واهلل  ن  :فقمل   مي ؟^

اامج رأ   ماي، اهلل  صدرمج لل امج  ح له صدر  مي  .ورأنا  أ كلا  ال 

قد ا   بكتب ، وإ    ر   شملب   ملق  ن  ت  م  :قمل  أبل بكي :قمل  زند

فال اهلل  لال ال   ا   :نادقامل  ز .فتت  إ القيآت فملمجعاه ^ اللح  لي ل  اهلل 

 :قلا  . ق      ما اا مل  ممل املت بثوق   ل  مم مل ال   ا  ماا مجاإ القايآت

، ن  -واهلل  -ال :قمل  أبل بكي ؟^ األف ب عةت شألئمل مل ن عله ر ل  اهلل 

فلم نز  حيع  ميا عت  حت    ح اهلل  صادرمج لل اامج  ح اهلل  لاه صادر 

فتت  عا  القايآت أمجعاه ماا العالاب  .ورأن  أ كل  رأنامل، أيب بكي و مي

قملع والل خاملف وصادور الي  امل  فل ادت آناي  الر  الت لباة  والي    

              إىل آنياامل ماإ نزنماة أو [128:]التلبة

احف   اد أيب بكاي حألملباه  .فثحلقت امل أ  الر مل -أيب نزنمة وامل ا  الص 

مله اهلل  مله اهلل وم    Q حت   بلف  وم    د ح صة ب ا  ،  د  مي حألملبه حت   بلف 

 .«نع   اخلزف :الل خملف» .« مي

لقد  لم قلم  أت  حيفت  مل بكاا بععاز  :قمل ، ي مل ا تخلف أبل بكي» :لددت  عق عدئشة

، فالألثا  آ  أيب بكي ما ااا ايمل ، وشغل  بثمي اياللمن،  ا مف ة أال

 .«وحي ف للماللمن فأله

، اح ظ    ا  وةوامل :فقمل  .عاأ مل أو   ما أب   مي حن طُ » :لد    بق عّبدسعق عبر اهللّ

مل أ مل فلم أقاض أ الكةلاة قضامل ، فاين  أنملف أت ن ندرا   ال  ملس ومل  .أم 

 :فقاامل  لااه ال  ااملس .وااا   مملاالب لااه  تألااق .أ ااتخلف  ااي ال  ااملس نلأل ااة

أت أدع إىل  :أمج  كل  أفع  فقاد فعلاه ماا اال نا  م  ا  :فقمل  .ا تخلف

ةع ة  والال  وأت أ تخلف فقاد ، ال  ملس أميام فقد بياه      اهلل   لأله الص 

صاملح   ، فقلا  لاه أبرشا بملا  اة، أبال بكاي، ا تخلف ما ال نا  م  ا 
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ألاا  أمااي اياافم ن فقلناا ، فثطلاا  صااح ته ^ ر اال  اهلل  ناا  ، وول  وأد 

مل ب ا ب إن ملمج بملا  ة :فقمل  .ا ممل ة املت -أت   فال اهلل  لال ، أم  فاة  :قامل     

واهلل  ال امج ن إله إن  ال لل أت    الد  ألمل باأ فأل امل نفتادن  باه ماا اال  مامل 

مل قلل  أ أمي ايافم ن، أمملم  ق   أت أ لم اخلرب فال اهلل  لالددت أت  ، وأم 

مل ممل كايت ما صح ة      اهلل ، ن   ون  ل   كل  ا ملفمل    .«فال  ^ وأم 

و اعألد ، املت مالت دا إىل ابا    ملس و  ده اباا  ماي   مي با اخلط ملب أت   :عق ايب  افع

ومل أ تخلف ما بعادمج ، ا لملا أين  مل أق  أ الكةلة شألئمل :فقمل ، با زند

فقامل   Q ف ل حي  ما ممل  اهلل ، أحدا وأ  ه ما أدرب وفمليت ما     العيب

 .ل  املسأممل إ    لل أ ت بي ا  ماا ايالالمن نئتم ا  ا : عألد با زند

قد رأن  ما أصحمليب حيصمل  :فقمل   مي، فع  كل  أبل بكي وأ  ه ال  ملس

ت ة ال انا ماملت ر ال  اهلل ،  أل ئمل  وإين   مل   ااا ا مي إىل افن  ال   ي الال 

وام   علا  ، لل أدرا ا  أحاد ر لان :وم  قمل   مي.وال    م راض ^

احوأبل  ،  ململ ملىل أيب حان ة :ااا ا مي إلأله للوق  به  .« ألد  با ااي 

 .«القيآت أمن  ي ا   اتملب ق له» : لد  ابق عّبدس

ص اهلل  يعرس ون يلرس أت نمال  ا ممل ة» : لد  ابق عّبدس  .«مل نين 

ب  نلع اام  د ملين فقم  إىل    ه » :لد   عق عبر اهللّ بق ادّزبحم نمل  :فقمل ، ي مل وقف الز 

وإين  ن أراين إن   ااثقت  الألاالع ، مظلاالع ب اا   ن نقتاا  الألاالع إن  ظااململ أو

 :فقمل  ؟أف   ن ق  دن  مل ما مملل مل شألئمل، وإت  ما أارب مه   لدن  ، مظللممل

وولثه ل  ألاه نع ا  ب ا    اد ، وأوىص بمللث لع .فملقض دن  ، نمل ب    بإ مملل مل

ب  فات فضا  ماا مملل امل فضا  بعاد قضامل   -ولع الث لع :نقل ، اهلل  با الز 

نا فثل  .ثه لللدبالد 
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ب  :لد  رشدم ولاه نلمئاا  -ن ألاب و   املد -واملت بعض ولد   د اهلل  قد واز  بعض ب   الاز 

نمل ب     :فعع  نلصأل   بدن ه ونقل  :قمل    د اهلل  .بالعة ب ن وبالإ ب ملت

فال اهلل  مامل درنا  مامل  :قمل  .إت  عزت  ا يش   م ه فمل تعا  لأله ملنمج

 ؟نمل أب  ما ملنب :أراد حت   قل 

ب  اقاض   اه دن اه :فل اهلل  ممل وقع  أ ايباة ماا دن اه إن  قلا  :قمل  .اهلل  :لد  ، نامل مالىل الاز 

ب  .فألقضأله ، إن  أر ن م  مل الغملباة، ومل ندع دن ملرا ون درمهمل Q فقت  الز 

 ودارا  ،  ودارا بمللكلفااة، ودارنااا بملل رصاا ، وإحااد   رشاا  دارا بمليدن ااة

ااأ اااملت دن ااه  :قاامل  .بمرصاا ااامج  لألااه أت  الي  اا  اااملت نثبألااه بملياامل  وإ   ال 

مله ب ، فألالتلد ه إن  ألعة، ولك  ه  لف، ن :فألقل  الز   .فاين  أنا   لأله الض 

وممل و  إماملر  قاط  ون   ملناة ناياج ون شاألئمل إن  أت نكالت أ هازو  ماإ 

ب    أو مااإ أيب بكااي و مااي و ااثأت ^ ال   اا    قاامل    ااد اهلل  ابااا الااز 

نا فل دبه أل   ألف وماملئت  ألاففحال   ممل  لأله م فلقا   :قامل ، ا الد 

ب  اام  اي أنا  ماا  :نمل ابا أن  :فقمل  .حكألم با حزاع   د اهلل  ابا الز 

نا واهلل  مامل أر  أمالالكم بالاإ  :فقمل  حكاألم .مملئة ألف :فكتمه فقمل ؟الد 

مامل  :قمل  ؟أرأنت  إت امل   أل   ألف ومملئت  ألف :فقمل  له   د اهلل  . اه

وااملت  :قامل  .فات  عزبم  ا يش   م اه فمل اتعأل لا يب، بطألقلت اااأراام 

ب  اشاا   الغملبااة بالاا عن ومملئااة ألااف ف مل  اامل   ااد اهلل  بااثلف ألااف  .الااز 

ب  حاق  فلأللاف امل بمللغملباة :وم  قملع فقمل  .و ت أئة ألف  .ما املت لاه  اي الاز 

ب  أربعأئة ألاف  :  لع اد اهلل فقامل -فثبمله   د اهلل  با  ع ي واملت له  ي الز 

فاات شائتم  علتملاامل فاألأ  :قامل  .ن :قامل    اد اهلل  .إت شئتم بيات مل لكام

يبم يوت إت أن   .ن :فقمل    د اهلل ، بفن 
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ف ملع م  مل فقم دن اه  :قمل  .ملاملا إىل  ملاملا ل  ما  :قمل    د اهلل  .فملقطعلا   قطعة :قمل  :لد 

و  ده  مايو  -عملونةفقدع  ي م، وبق  م  مل أربعة أ  م و صف، فثوفمله

ب  ما   :فقامل  لاه معملوناة، واباا زمعاة، با  اثأت واي اار باا الاز  اام قل 

أربعااة أ اا م  :قاامل  ؟ااام بقاا  :قاامل ، ااا    اا م مملئااة ألااف :قاامل  ؟الغملبااة

ب .و صف وقمل   ميو باا .قد أنات   أ بأئة ألف :فقمل  اي ار با الز 

 .قد أنات   أ بأئة ألف : ثأت

 :قامل  .  م و صف :فقمل  ؟فقمل  معملونة ام بق  .أنات   أ بأئة ألف قد :الد  ابق ز عة

وباملع   اد اهلل  باا  ع اي  صاأل ه ماا  :قامل  .أنابه بخمالان ومملئاة ألاف

ب  .معملونة بالت أئة ألف ب  ماا قضامل  دن اه قامل  ب ال الاز   :فلأ  فيغ ابا الاز 

بمليل ام أرباإ  ن واهلل  ن أقالم بأل كم حت   أ املدمج :قمل  .اقالم بأل  مل م او مل

ب  دنا فلألثب مل فل قضه :  ن فعع  ا    ا ة  :قمل  .أن ما املت له  ي الز 

ب  أرباإ  :قامل  .ن ملدمج بمليل م فلأ  مم أربإ   ن قالم بألا  م وااملت للاز 

 .«ورفإ الث لع فثصملب ا   اميأ  ألف ألف ومملئتمل ألف،  الل 

ع الل» :  لد  ادبخد  ّ   .«صأل ةفثدا  ا ممل ة أحق  ما بطل 

و قاد ، نالاث   اأ  قامل  :فألما قمل  إت مل أفع  ااا وااا فملميأيت طمللق وةومل  الد  ادّزر  ّ 

و قد  لألاه قل اه ، فات  م   أ ة أراده،  لأله قل ه حن حلف بتل  الألمن

 .«حن حلف  ع  كل  أ دن ه وأممل ته

أل مفعع  ند ل ر ة ر ة ون، أبأل مل  مي أ وفد :لد  عق عرّ  بق حدتم   :فقل  .الم 

وأق لا  إك ، أ الم  إك ا ايوا، باي» :قامل  ؟أممل بعيف   نامل أما  ايافم ن

فة أبمل   : فقمل   دمج   .و يف  إك أ كيوا، ووفأل  إك هدروا، أدبيوا

 .«إكا
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 .بأل  ت   ي مصأل ة بعار هبمل :املت رب أ قمل  للمضملرب :كدو رشيح يقيض   املضد   بقضدئل

 .بأل  ت  أت  أمأل   نملئا وإن  فألمأل ه بملهلل  ممل نمل   : ورب أ قمل  لصملحب ايمل

ن بغيين صة  اميئ ون صلمه ما شمل  صملع وما شمل  صي ن دنا يا ن »:الد  ع   

 .«أممل ة له

 .«إكا امل   أ ال أل  نألمل ة كا   م ه الرباة »: ان  بق  ددكلد  

: قلله بعملىل                                          

واخلألمل ة بعمُّ الاا لب الصاغملر والك املر الةزماة » :قمل  ابا اث [27:]ا   مل 

نااااة  ، وايتعدق           باااا ب  اااا ته  :نقاااال [27:]ا   اااامل

 «واربكاااااااملب معصاااااااألته                      

، وإكا  ملادوا مل نغدروا، إكا ائتم لا مل خيل لا :أمج» :قمل  ابا اث [8:]ايفم لت

اااأ ورد أ احلاادنع ، و اادامل صاا ملت اي ااملفقن، وااااه صاا ملت اياافم ن

ل ااااب» :آنااة اي ااملفق وااةل :الصااحألح إكا و، وإكا و ااد أنلااف، إكا حاادَّ

ل ااب» :وأ روانة، «ائُتما نملت وإكا نملصام ، وإكا  ملااد هادر، إكا حدَّ

 .«فعي

 .«والكاب اخلألمل ةإن ، ط إ  لأل مل ايفماخلصمل  نُ ا  ا» : الد  سعر

ما إكا  :ما امل   له   د ال ملس وةوة و    له  لأل م وةل» : الد  عيل بق ايب طددب

و اب لاه ، كا و ادام وىف  اموإ، وإكا ائتم اله مل خيا  م، حدو م صدق م

 .وبظ ي له معل ت م، وب طق بمللث مل   لأله ألال ت م،  لأل م أت ا ه قللهبم

، بقال  اهلل :قمل ؟فأ بلغ ب  ممل  ي  :قأل  .بي :قمل  ؟ألال    د با فةت :ليل دلقُو احلكيم

 .«وبيب ممل ن نع أل   ا ممل ةوأدا  ، وصد  احلدنع

مامل أرسع مامل  :فقامل  لاه ر ا  ماا قاينش، وصي راعتن ،طملف ابا  مي   عمل   : لد  ندفع

أ اتم أاثاي م امل  :ط   وصلأل  نمل أبمل   د اليمحا وني   فقمل  أبا  ماي

 .وإ عملز الل د، وأدا  ا ممل ة،  حا  لتزع صد  احلدنع، طلافمل  وصألملممل  
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د وق، بكلت أ الي    ون بكلت أ أبأله ون أ اب ه، نة  ايكملرع  رش » : لددت عدئشة

، صد  احلدنع :نقالم مل اهلل  يا أحب  ، بكلت أ الع د ون بكلت أ  أل ده

م للعاملر، وح ظ ا ممل ة، وصلة اليحم، ومدارا  ال  ملس وإ طامل  ، والتاام 

األف، وايكملفاث  بمللصا  ملئإ، ئ الالُّ  ورأ ا ا  ، واللفامل  بمللع اد، وقاي  الض 

 .«ال ا  احلألمل 

افدد  ا عة»:الد  آك  علام والصاألمل ة وأدا  ا ممل اة واحلاا  واحللام العقا  وال :أ ا ملب الال 

 .«والالخمل 

ا ممل ة بفدمج اىل الرب وال مل ي والع د نلأ به للارب ، وةوة نفدنا إىل الرب وال مل ي» :الد  آك 

 .«واليحم بلص  بي   امل   أو فمل ي ، وال مل ي

 ممل اة ماا ولأل امله ماا أملر امل شاألئمل  فلألععا  اليفاق بان ا» : لد   عدايوة بوق ايب سوفيدو

 .«والعد 

 .«واف  ا أ ياض اياللمن ف ل الي  ، ما أد  ا ممل ة» : لد  ع   بق اخلطد 

  .«نألمل ة ال ملس أق ح اإلفةس:»الد  آك 

 .«ا ممل ة والعد ، الزع اليفألعن »:الد   عداية

وبالااط نااده ، وائتم ااه  ااي نلقااه و  ااملده، مااا ملَّكااه اهلل مااا أر ااه وبااةده :»الوود  آكوو 

وخيلاص ، فحقألاق   لألاه أت نافدمج ا ممل اة :-ورفإ حملَّه ومكمل اه ، هو لطمل 

وا  ي ، وجيع  احلق دأبه ايع لد، وحيالا الرسني ، وجيم  الال  ، الدنمل ة

وهيلا  ، وجيلاب الا قم، ونزنا  الا عم، فمللظلم نز  القدع، هي ه ايقصلد

 .«ا مم

 .«صدرب أو إ لرسب ما صدر ه ب» :احلكُء لددت

 .«نع لت أ ه ربأ املت أ إفاملئه     دم  .ب ما دم  فمل ظي أنا بينقهرس» :الدداا
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 ين ا ا  أ األق ، ممل ا تلد   ر اة  رسا  فثفاامله فلمتاه» :الد  ع  ا بق ادعدص

 .«صدرا  م ه حن ا تلد ته إنمله حت  أفامله

، الرسااوإفااامل  ، القاادح أ ايلاالب :ايلاالب اتماا  ااا  يش  إن وةوااة أشااألمل  »:الوود  املوور او

 .«عوالتعيض للحيُ 
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ت  ا اي كي أو لألالالطا اهلل  لاألكم  الطمل مل  للتثميت بمليعيوف ولت  » : لد  ابا ادر ةاء

ظملياامل  ن جياا  ا اا ام ون ناايحم صااغ ام ونااد لا  لألااه نألااملرام فااة 

  .«نغ ي لكم نالتعملب  م وبالت رصوت فة ب رصوت وبالتغ يوت فة

املت حرب ما أح املر ب ا  إرسائألا  نغاا  الي امل  وال الامل  م زلاه  »: الد   ددك بق ةيند 

بعاض ال الامل   زفايأ  بعاض ب ألاه نلمامل  وقاد هما Qنعظ م وناايام بثناملع اهلل 

و اقط ماا رسنايه فامل قطإ  خمل اه وأ اقط  اميأباه ، م ة  نمل ب   م اة   :فقمل 

أت أنرب فة امل  احلارب أين ن  :عملىل إىل     زممل هفثوح  اهلل ب، وقت  ب له أ ااألش

م اة  نامل ب ا   :أنيج ما صل   صدنقمل  أبدا  أممل املت ما هض     إن أت قلا 

  .م ة  

نثيت  ي ال ملس زمملت  ت بكلت فأل م  أل ة محاملر أحاب إلاأل م ماا مافما » : الد  حذيفة

 .«نثميام ون  ملام

إين م لاا  مااا قلماا  أربعاان أل اامل  مااا   االت  إىل نلشااإ باااااحووى اا ة او اهلل تعوودَل  

، نمل رب افن  ا  ار فأ بامل  ا نألاملر :نألملرام و تن أل مل  ما  ارام فقمل 

  .إهنم مل نغض لا لغض   وواللام وشملربلام :قمل 

  مل فااكا أ ل ا  ومل بغا  حإت ايعصاألة إكا أن ألا  مل برضا إن صامل »: عرسالد  بال  بق 

 .«أنت بمللعملمة

 .حال ة :قمل  ؟األف م زلت  ما قلم  » : يب ماللم اخللنين كعب األحبد  الد 

بقال  إت الي ا  إكا أماي  :قامل  ؟ومامل بقال  :قامل  ؟إت التلرا  لتقل  ها  كلا » :قد  كعبف

صدق  التلرا   :فقمل ، بمليعيوف وهن   ا اي كي  مل ت م زلته   د قلمه

  .«وااب أبل ماللم
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وام اا املد ، ممل بغل لت  لأله ماا اا املد اا املد بثنادنكمأو  » : الد  عيل بق ايب طددب

فااكا مل نعايف القلاب ايعايوف ومل ن كاي اي كاي  ؛وم اا ملد بقلالبكم، بثلال تكم

  .« كيف فعع  أ ةه أ  له

أنأ   د  م  أ يش  ما دن ه بأ أمي باه أو هنا    اه وبعلاق باه » : الد  سهل بق عبر اهلل

بال  الزمملت ف ل مما قد قملع هلل أ زممل ه بامل مي   د فالملد ا ملر وب كيامل و

  .«بمليعيوف وال     ا اي كي

فمل مي بمليعيوف وال  ا   اا اي كاي ماا أاام القلا اد اإل اةمألة »  لد  اي دم ادشاكدين

و اااا فااات بملراااه  نكاامل  ل مل اا  ايعصااألة ، وأ اا  ال اايائض الرشاا ألة

  .«ومالتحقمل  لغضب اهلل وا تقملمه

، أ ه  املد  معملوناة باا أيب  ا ألملت واال  املليف  اي م ارب دمااق :لم اخلااينعق ايب  س

وإت ، نمل معملونة إ أ أ   قرب ما الق لر إت  ئ  بيش  املت ل  يش  :فقمل 

ن اال ا اخلةفة مجإ ايامل  وب يقاه ، مل جت   بيش  فة يش  ل  نمل معملونة

أ كات اهلل  وأناا ال املس، والقال  بمليعدلاة، ولكا اخلةفة العم  باملحلق

Q ، نمل معملونة إ مل ن   مل  بكدر ا هنملر ممل ص   ل مل رأس  أل  مل وإ   رأس

نمل معملونة إنملب أت جألف  ي ق أللة ما ق ملئ  العيب فألااب حأل ا  ،  أل  مل

 .نيمح  اهلل :بعدل  فلأ قم أبل ماللم مقمللته أق    لأله معملونة فقمل 

، و ا م الزاامل ، و ا م الصاة ،  اةع ا م اإل :اإل ةع وأ ألاة أ ا م» : لد  حذيفة

و اا م ا مااي ، و اا م شاا ي رمضااملت، و اا م احلااج، و اا م اا ااملد

 .«وقد نملب ما ن   م له، و  م ال     ا اي كي، بمليعيوف

: أ قللاه بعاملىل  اعق ابوق عبودس                     [251:]ال قاي

وبماا نزاا  ، وبماا حياج  ماا ن حياج، ا ن نصلندفإ بما نصل  م» :لد 

  .« ما ن نزا 
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إت ما ه لت   ا   ال  وإ يا    ا اهلل بعملىل أت بي  ممل نالخط اهلل فتتعملوزه ن » :الد 

 .«بثمي فأله ون ب    نلفمل مممل ن نمل  ل  نا ون   عمل

ولل أمي ،   م ه الطمل ةما بيب ا مي بمليعيوف وال     ا اي كي خمملفة ايخللقن  ز » :الد 

 .«ولده أو بعض ملالأله ن نالتخف بحقه

إ كام بقاي وت ا ناة وبتثوللهنامل ناةف ، أهيامل ال املس» :  كطبَه  لد  ابا بك  ادصريق

 بثونل ااامل                                            [105:]ايملئاااد

ممل ما قلع  مللا ايعمليص وفأل م ما نقدر أت ن كي  لأل م » :نقل  ^ وإين  مع  ر ل  اهلل

 .«ومل ن ع  أوش  أت نعم م اهلل بعااب ما   ده

، غا ه ومل ن كايه و اك    اه ف ال  نا  فألاهنُ ا  ما شملاد م كايا  ومل » : الد  ادغزايل

حتا  أ جممللالاة ماا ، وجيايمج اااا أ مجألاإ ايعامليص، فمليالتمإ  ن  ايغتاملب

وااللس أ دار أو أ محملع ، ونتختم بمللااب وجيليف  ي حيني، نل يف الدن ملج

واالالس أ مالاعد نيسا  ،  ي حألطملهنمل صلر أو فأل مل أواين ما كاب أو فضة

وااللس أ جمليف و ظ جييمج ، ال ملس الصة  فأله فة نتملت اليالع والالعلد

أو جمملدلاة جيايمج فأل امل اإلنااا  واإلفحامل   أو أ جملايف م املظي ، فأله كاي ال د ة

 .«بمللال ه والاتم

 .«إكا ا   بثمي بمليعيوف فكا ما أ د  ال ملس به وإن الك » : لد  احلسق ادبرص 

وْأميوام بمليعيوف واهنالام  اا اي كاي ، ايملا ايفم ن وإت امل لا فالقة  صمل ا» :الد  آك 

ُروا  لأل م .وااعيوام رمحة هبم  .«ن ُبَقد 

 .«إكا أقألم  ا تقملم  الال ا، ا مي بمليعيوف وال     ا اي كي فينضة» : د  عيلل

اب ق  ا مة  ي و لب ا مي بمليعيوف وال     لا اي كي بة نةف »» : لد  ابق حزم

:بااان أحاااد مااا  م لقللاااه بعاااملىل                             

                                    [104:]آ   ميات 
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:  اااد ب الااا  قللاااه بعاااملىل  ايقوووا  اي ووودم ادق طبوووي                 

                                       

                [21:]آ   ميات 

دل  ااه ا نة  ي أت ا مي بمليعيوف وال  ا   اا اي كاي ااملت وا  امل أ ا مام  »: يقا 

 .«ايتقدمة وال فملئد  الي مللة ونةفة ال  ل 

و هنا   اا اي كاي ف ال نلأل اة اهلل أ أر اه ما أمي بامليعيوف أ» : يقا  احلسق ادبرص ا

 .«ونلأل ة ر لله ونلأل ة اتملبه

ا فقد زا ه» :اّم ادّر ةاء لددت  .«وما و ظه  ة ألة فقد شمل ه، ما و ظ أنمله رس 

 .«وإن  ا تم أ تم ايل ظملت، ميوا بمليعيوف واهنلا  ا اي كي» : لد  احلسق ادبرص ّ 

فاات  الي  ا  ن ن صاح أنامله  .  أ و    ممل أاايه ق  :دصدحب دهلد   ي او بق  ه او 

 .«حت   نقل  له أ و  ه ممل نكيه

وإكا هنألاا   ااا اي كااي ، إكا أمايت باامليعيوف شااددت ظ ااي ايافما» اد ووا   لود  سووفيدو

 .«أرهم  أ ف اي ملفق

، ارفاإ إلأل امل حمل تا  :فقود ، دنل   ي أيب  ع ي اي صالر بم ا »:  لد  سفيدو ادّ ا  ّ 

فطثطاث رأ اه وام   :قامل  .اب ق اهلل  قد م ت ا رض ظلأ و الرا :هفقل  ل

فقلا  إ  اأ أ زلا  اااه اي زلاة بالاأللف  .ارفإ إلأل امل حمل تا  :رفعه وقمل 

وأوصا  إلاأل م ، وأب ملؤام نملبلت  ل امل فاملب ق اهلل ، اي مل ينا وا  صملر

 :فقلا  .ارفإ إلأل امل حمل تا  :وم  رفعه وقمل ، فطثطث رأ ه :قمل ، حقلق م

بضاعة  رشا  :قامل  ؟ام أ  قا  :فقمل  خلملز ه   مي با اخلط ملب حج  

 .«وأر  ا  مل أملان ن بطألق مل اا مل  .درمهمل

، ابتامل لا د ألاملب بادن  م، إ    قد اات أل  ر املن : ي  لألأت با   د ايل  فقمل  ةكل اع ايبّ 

 فاة بصالح، فا  ا  مالائل   اأ  ا  حالا، فة بثم  م  ي ممل ائتم ا  اهلل   لألاه

لاا  ن  :فقاامل  .لقااد  االل  لالاامل   :فقاامل  لااه  االألأت.د ألااملام ب الااملد آنيباا 

 .« لأل 
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ارب» :ااىص بعض ادّسلف بنيه فقد  ، إت أراد أحدام أت نثمي بمليعيوف فلأللط ا   اله  ي الص 

ولقد املت اهلل  ، فما ووق بمللث لاب مل جيد ميف  ا ك ، ولألثق بمللث لاب ما اهلل  بعملىل

وقال   ، بثس الظ ملين برباة إنةص م وحالا مقصدام بعملىل حي ظ أاثيام ما

ل م وابتغملئ م بكةم م و ه اهلل  بعملىل  .«بلا 

 ؟ ا ا مي بمليعيوف وال  ملا   ا اي كي األاف ن  غا  أت ناثمي  سئل اي دم امحر بق حنبل

فق واخلضلع» :قمل  فألكالت ، إت أ معله مامل نكايه ن نغضاب :وم  قمل ، نثمي بمللي 

 .«  الهنيند ن ترص ل

ر   بكل ام  ا . إ  ه  ث  أبمل   د اهلل  أمحد با ح   » : لد  إسحدق بق إب اريم بق  ارايه

ه أ كل  اللق  ، فة أقادر  اي بغألا ه، بكةع  ل  جيب  ل  فأله أت أه  

 كاي إكا  لام اهلل  ماا قل ا  أ  ا  مُ » :قامل  .ولأليف   أ لات نعأل ل     لأله

 .«  لال  فثر ل أن  نكلت  لأل  يش

دن   طمل  با أيب ربملح  ي   د ايل  با ميوات واال  املليف  اي رسنايه  » :لد  األص عيّ 

اه أ نةفتاه مة أ وق  حع  ة ايكي  ، وحلالأله ا  اف ما ا   بطا وكل  بمك 

ني وقعد بان ندناه نامل أبامل  :وقامل  لاه، فلأ   ظي إلأله قملع إلأله وأ لاله معه  ي الرس 

د ممل حمل ت   ^أم  ايفم ن اب ق اهلل  أ حايع اهلل  وحايع ر الله  نمل :فقمل  ؟حمم 

واب ق اهلل  أ أوند اي مل ينا وا  صملر فا    هبم  لال  اااا ، فتعملاده بمللعأر 

م حصا اياللمن، ايعليف اد أمالر ايالالمن ، واب ق اهلل  أ أا  الث غلر فاهن  وب ق 

فة بغ      م ون بغلاق  واب ق اهلل  فألما  ي بملب ، فا    وحدب ايالئل     م

نامل أبامل  :وم  هنض وقملع فق ض  لأله   د ايل  فقامل ، أفع  :فقمل  له .بملب  دوهنم

د ممل  إىل خملل   :فقمل  ؟فأ حمل ت ، إ  أ  ثلت مل حمل ة لغ ب وقد قضأل ملامل، حمم 

ف :فقمل    د ايل ، وم  نيج، حمل ة ف، ااا واهلل  الرش   .«ااا واهلل  الرش 

وفينضة ا مي بمليعيوف وال     ا اي كي باا ه فينضاة احلاج » :  ر عبر اي دم د الد 

وفينضة ا مي بمليعيوف وال  ا   اا اي كاي ، الت  ا   ن ولكا  ي ايالتطألإ
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آاد ما فينضة احلج   ه مل نا ط فأل مل ان تطمل ة  هنمل مالتطمل ة دائاأ فاة باد 

وال  ا   اا اي كاي والغاش للمي  ما ح ظ   اله وما معه ما ا مي بمليعيوف 

ف اه لألال  ما فيوض الك ملنة التا  نتلااا  فأل امل ال املس اصاة  اا املز  إك ن 

جيب  ي ا  ما نعلم أت ا مل مألتمل أت ن تظي هالله لألصل  لأله ب  نك   أت نعلم 

أ ه نل د ما نصال  لألاه ولك اه إكا رأ  م كايا و اب  لألاه أت ن  ا    اه ون 

 .«ن تظي ه ه

 .«الامج ن نعيف معيوفمل ون ن كي م كيا :قمل  ؟ما مأل  ا حألمل » : ةسئل ابق  سعا

Q :قلله ، نمل أبمل   د اهلل :فقمل ، أبمله ر   »:لد عق  كحا                  

              مل ناثت بثونا  اااه ، نمل ابا أن  :قمل [105:]ايملئد

ن نرضاب ، فعلألا  حأل ئاا   الا ، ا ظ وأ كي ايل ل إكا املب الل، بعد

  .ونالمإ م مل، نمل أن  ا ت  عظ، ما    إكا ااتدن 

اهلل ، اهلل أاارب :فق ، إكا أبأل   لطمل مل  م أل مل  جملف أت نالطل  لأل  »:لد   عق ابق عبدس

أ لك بملهلل الاامج ن إلاه إن ، اهلل أ ز مممل أنملف وأحار، أ ز ما نلقه مجألعمل

ماا     اده ، للالأوات الال إ أت بقإ  ي ا رض إن باك ه ال ايمال 

الل م ااا    املرا  ماا ، و  ده وأب مل ه وأشألمل ه ما ااا واإل يف، فةت

واةل  ؛ون إلاه ها ب، وب املرب ا ام ، و ز  ملرب،    و ملؤب،  ام

  .«ميات

  .«صرب  ي ا ك إن ما ن، ن ن  غ  أت نثمي بمليعيوف ون     ا اي كي» : لد  برش احلد 

  .«ال يدوس فأله ا ميوت بمليعيوف وال ملالت  ا اي كي» :لد  عق كعب 

ون ن كاي ، ماا ن نعايف معيوفامل   :ون ق  أا  الينب، نااب الصملحللت أ ةفمل   » :الد  آك 

  .«م كيا  
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وأهنا  ، لقد أدرا  أقلامامل  اامل لا أأماي ال املس بامليعيوف وآنااام باه» :لد   عق احلسق

ولقد بقأل امل أ أقالاع أأماي ال املس بامليعيوف ، ملس  ا م كي وأبيا م لهال 

فكألاف احلألامل  ماإ ، وأهن  ال ملس  اا اي كاي وأوقع ام فألاه، وأبعدام م ه

  .«افن 

أو ، واهلل لتثميت بمليعيوف ولت  لت  اا اي كاي، لعا اهلل ما لأليف م مل» :لد   عق حذيفة

حتا  ن ن قا  ، فلألقتل  م، مفلألظ يت  ارام  ي نألملرا، لتقتتلا بأل كم

فاة جيألا كم  Qوام باد لت اهلل ، أحد نثمي بمعيوف ون ن  ا   اا م كاي

 .بمقتكم

ا ملباا اتاملب اهلل ، التملرب ل ماي بامليعيوف وال  ا   اا اي كاي » :لد   عق عيل بق احلسل

قمل  خياملف   املرا    ألادا  أت  ؟وممل بقملبه :قأل ، إن أت نتق  بقمل ، ورا  ظ يه

 .«أو أت نطغ ، هن يط  لأل

  .«فة ن  عه أبدا  ، أو أنا  لأله أ يا  رفدا  ، ما اتم  لأ  أحدا  » :ايضدً الد   
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 ةـــابـاإلن
  

: أ قلله بعملىل  اك ج ابق ايب حدتم عق لَدة         بملئ ن :قمل [31:]اليوع. 

:   لاده تعدَل  الد                    بملئاب  :قامل [9:] ا ث

 .Qمق    ي اهلل  

: أ قللااه بعااملىل  اكوو ج ابووق املنووذ  عووق ابووق لوو ي                

د :قمل [15:]لقأت  .«^ حمم 

الاعد ن امل تكاملف ال ادت أ اي Q اإل ملباة اا   كالف القلاب  اي اهلل » : لد  ابق ادقّيم

وكااايه بااملإل ة  ، وحقألقااة كلاا   كاالف القلااب  ااي حم  تااه، ن ملرقااه

، و كلف االارح  ي طمل ته بملإلنةص له وايتملبعة لي الله، والت عظألم

ااأ قامل  ،  كف  اي الت أوألا  ايت ل  اة، وما مل نعكف قل ه  ي اهلل  وحده

 إماااملع احل  ااامل  لقلماااه                        

 .[52:]ا   ألمل 

: ىف قللااه بعااملىل اعووق جمدروور      و مل برشاا قاامل [75:]ااالد اب :حااد  القمل اا   :ا و 

ملع  .«الي   

:لاده، عق لَدة           وأق للا إىل اهلل  [17:]الزمي». 

 :ادّسّر ّ الد            أ ملبلا إلأله :قمل [17:]الزمي». 

 :  لادووه، لوود  ابووق زيوور            الي  االع إىل الط مل ااة :اإل ملبااة :قاامل [54:]الزمااي ،

: أن بياه نقل ، وال  زوع  أ  امل لا  لأله            [31:]اليوع. 

إكا بلغ الي    اياللم أربعن   ة آم ة اهلل  ما أ لاع ال ةنمل ما » :د ل  عق ان  بق  ددك

وإكا بلغ ، وإكا بلغ اخلمالن لن  اهلل   لأله حالملبه، اا لت والربص وااااع
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ت ن رزقه اهلل  إ ملبة حي  ه  لأل مل ا عن أح  اه اهلل  وأح  اه أاا  ، الال  وإكا بلاغ الال 

أ  وإكا بلاغ ، هلل  م ه حالا ملبه وحمامل   اه  األ ئملبهوإكا بلغ الث أ ن بق    ا، الال 

ي و م   أ   اهلل  أ ا رض  ع ما ك  ه وممل بثن  الت العن ه ي اهلل  له ممل بقد 

إ أ أاله  .«وش  

، التالالألم لاه نصاح ن له بلا  ن وما التلا  له بصح ن له ق مل ة ن ما» :لد  ادقشحم 

 لاه نصاح ن لاه ورع ن اوما، اإل ملباة لاه بصاح ن له بلبة ن ما واال 

 .الزاد

لدق عيلّ  اابلد    وآنياامل، اإل ملباة وأو اط مل، التلباة أوَّ امل: اقالاملع وةوة  ي التلبة» :ادرِّ

 .ا وبة

 حم جم هل مل خل  حل ُّٱ: بعملىل اهلل قمل ، ايفم ن ص ة التلبة»: الد  آك 

 [31ال لر:  ]َّ  جن مم خم

بن ا ولألمل  ص ة: اايندبة  هت مت هب مب هئ مئ هي مي ُّٱ: بعملىل اهلل قمل ، وايقيَّ

َّ [ : 33 ]  

 جي يه ىهمه جه ين ىن من خن حن ُّٱ: بعملىل اهلل قمل ، وايي لن ا   ألمل  ص ة: ااألابة

.[44ص: ] َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي  

 .ان تعملبة وبلبة، ةبمل اإل بلبة: بلبتملت: التلبة » :عطدء ابق الد 

 . قلبته ما نلفمل   الع د نتلب أت: اإل ملبة فتلبة

 .ايمه ما حألمل  نتلب أت: ملبةان تع وبلبة

 أ دين فقمل  جتدب األف له فقل مل مينض وال اخلياز مغ    ي دنل مل» : ادصدحلل بعض الد 

 قمل  بات   فأ قل مل الغ لة طل   ي احلرس  قمل  باتك  فأ له فقل مل بمل وملع ملقيا

 .مجألعمل القلع ف ك  قمل  اهلل نكياه  أ وال قلة اهلل   د ممل إىل اإل ملبة
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 حاةو  ا ال  بحاةو  نالات د  أت بلبتاه أ التملئاب صاد   ةمة ما»:  ادسلف بعض الد 

 .«اإل ملبة بحالا والرسور  لأله احلزت الا ب رالب وب يح الطمل ة

 وام ان اتعملبة ان اتغ ملر أو  »:  فقامل  الاا لب نك اي الامج ان تغ ملر  ا سهل اسئل

 إق ملله والتلبة القللب أ أ   ملبةواإل االارح أ أ  فملن تعملبة التلبة وم اإل ملبة

 بملل عمة اا   وما فأله ال الامج بقص ه ما نالتغ ي وم، اخللق وبيب ملنه  ي

 وام ان  اياد إىل ن قا  وام ماثواه   اده ونكالت له نغ ي كل  فع د، الاكي وبيب

 وةحمملد وم ايلان  وم ايصملفمل  وم اي مل مل  وم ايعيفة وم القيب وم ال ألملت وم الث ملت

 .«اخلل ة وال الرس

 بااثةل احلكمااة وبلقااح والال   وان ااتأع اإل صااملت: بااثةل احلكماة ارضاا» :الود  آكوو 

 ق   للملت وان تعداد الغيور دار  ا التعملأ و اخلللد دار إىل اإل ملبة نصمل 

 .«ايلت  زو 

 لبالر وايعيفاة الياحاة نالرل والزااد ايخملفاة نالرل العلم» : املحدسبي احلد ثالد  

 .اإل ملبة
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 ارــــــاإليث
 

 -  اكااب إىل أع  ايافم ن  ملئااة، نمل   اد اهلل  باا  ماي :لد   عق ع   بق اخلّطد 

ةع :فق   .وم   ل مل أت أدفا مإ صملح    ، نقيأ  مي با اخلط ملب  لأل  الال 

مامل  :فلاأ  أق ا  قامل  لاه .قملل  ا   أرنده ل  يس ف ووي  ه الأللع  ي   يس

مامل ااملت يش   أاام  إ   ماا  :قامل  .أك   ل  نمل أم  ايافم ن :مل ق ؟لدن 

نالاتثكت  ماي اباا  :وم   ل ملا وم  قا ، كل  ايضعإ فاكا ق ض  فملمحللين

إين  ن ، وإن  فايد وين إىل مقاملبي ايالالمن، اخلط ملب فاات أك ا    فاملدف لين

وال  ^ اهلل  أ لم أحدا أحق  هباا ا مي ما افن  ال   ي ال انا بلأ  ر ل 

 .فما ا اتخل لا بعادمج ف ال اخللأل اة فمل امعلا لاه وأطألعالا،    م راض

محا با  لف و اعد باا أيب  ب  و  د الي  فالم    ثأت و لأل مل وطلحة والز 

أبرش نمل أم  ايفم ن ب رش   : لأله شملب  ما ا  صملر فقمل  وولج .وق ملص

، ا اتخل   فعادل وم  ، املت ل  ما القدع أ اإل ةع ممل قد  لم  :اهلل 

لألت   نمل ابا أن  وكل  ا ملفمل ن  ال  ون  :فقمل  .وم  الا  ملد  بعد ااا ال ه

لاان ناا ا،   أت نعاايف  اام  :أويص اخللأل ااة مااا بعاادمج بملي اامل ينا ا و 

اانا ب ال  وا  -وأوصأله بمل  صاملر نا ا .وأت حي ظ  م حيمت م، حق  م ال 

ار واإلنأت اة  .   ا مالألئ مونع ، أت نق   ما حمال  م -الد  وأوصأله بام 

ة ر لله  وأت ن ، وأت نقملب  ما ورائ ام، أت نلىف  م بع دام ^اهلل  وكم 

 .«نكل  لا فل  طملقت م

حت   إ  ه ميض مي   فمل ات طث  -واملت ما ا  لاد ايعيوفن  عق لي  بق سعر بق عبدة 

م امل لا نالتحأللت مم مل :فقملللا، فالث     م، إنلا ه أ العألملد  ل   لأل م  إهن 

نا نملر  :فقمل ؛ما الد  وم  أماي م ملدنامل  .أنز  اهلل  مملن نم إ اإلنلات ما الز 
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فأ أمال  حت ا  ارسات  ت اة  .ن ملدمج ما املت لقأليف  لأله ممل  ف ل أ ح   

 .«بملبه لكثي  ما  ملده

ا طلق  نلع ال ملب أطلاب اباا  ام    ومعا  يش   ماا مامل  » :لد  عق حذيفة ادعرا ّ 

 :فقلا ، فااكا أ امل باه، املت به رمق  قألته ومالح  به و  ه إت :وأ مل أقل 

ا  إ   أت  .فااكا ر ا  نقال  آه .فثشملر إ   أت  عم ؟أ قأل  فثشاملر اباا  م 

فالامإ باه  ؟أ اقأل  :ا طلق به إلأله فعئته فاكا ال ااملع با العملص فقل 

 .ا طلااق بااه إلألااه فعئتااه فاااكا ااال قااد مااملت :فثشااملر ااااملع .آه :آنااي فقاامل 

ا  فااكا اال قاد ، ملع فاكا ال قد ماملتفي ع  إىل اا في عا  إىل اباا  م 

 .«رمحة اهلل   لأل م أمجعن .مملت

خمل » :ايحيدءصدحب  لد  ادغزايلّ   .«واإلنثملر أ ي در ملت الال 

، أت  مالاكأل مل  اث مل واا  صاملئمة ولاأليف أ بألت امل إن  رهألاف ^ زوج ال        عق عدئشة

مله :فقملل  يلن   مل  :فقمللا  ؟ل  ممل ب طينا  لألاه لأليف :فقملل ، أ طأله إن 

مله فلاأ  أمالاأل مل أااد  ل امل أاا  بألا  أو  :قمللا  .ف علا  :قمللا  .أ طأله إن 

، ال ما ااا :فد ت    ملئاة فقملل ، شمل  وا   مل :إ الملت ممل املت هيدمج ل مل

 .«ف اا ن  ما قيص 

  فعامل، فث مج لاه   قالد بادرام،  ا  ملفإ أت  ابا  مي اشتك  واشت      مل  اى ادنّسدئيّ 

مله :فقمل ، مالكن فالث  وم   مل  ، فخمللف إ الملت فملش اه بدرام، أ طله إن 

مله :فقمل ، فعمل  ايالكن فالث ، به إىل ابا  مي وم  نمللف إ الملت ، أ طله إن 

ملئ  أت ني اإ فم اإ، وم   مل  به إلأله، فملش اه بدرام ولال  لام ، فثراد الال 

 .«نعلد فأله  ت  ممل نيج هلل  ن ابا  مي أ  ه كل  الع قلد مملكاقه

 :وام  قامل  للغاةع، فععل امل أ رص  ، أناا أربعأئاة دن املر -  اّو ع   بق اخلّطد  ا ا 

اح ث، اكاب هبمل إىل أيب   ألد  با ااي   مل ة أ ال أل  حت   ب ظي مملكا  وم  بلك 

ا ع  ااه  :نقل  ل  أم  ايفم ن :فااب هبمل الغةع إلأله فقمل  .نص إ هبمل
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بعمل  نمل  ملرنة اكا    :وم  قمل ، صله اهلل  ورمحهو :فقمل ، أ بعض حمل ت 

في إ الغةع  .حت   أ  دامل، وهباه اخلمالة إىل فةت، هباه الال  عة إىل فةت

اكاب هباا إىل  :وقمل ، فثنربه فل ده قد أ د  مثل مل يعملك با    ، إىل  مي

ث أ ال أل   مل ة حت   ب ظي مملكا نص إ، معملك با      فااب هبمل إلأله، وبلك 

  :فقاامل ، ا عاا  ااااه أ بعااض حمل تاا  :نقاال  لاا  أماا  اياافم ن :فقاامل 

اكا   إىل بأل  فةت بكاا وبأل  فاةت ، نمل  ملرنة :وقمل ،  وصله اهلل  ورمحه

ومل ن اق  .و حاا واهلل  مالاملان فث ط امل :فملط لع  اميأ  معملك فقملل ، بكاا

ا  في اإ الغاةع إىل  ماي .أ اخليقة إن  دن ملرات ف حمل هبأ إلأل مل فاثنربه فرس 

م إنل  :بال   مي وقمل   .«بعض م ما بعض !إهن 

ااد اي رشح صدره :سئل ذا ادنّاو املرص ّ  وبيب ، ب ينق ايعملع :قمل  وةل ؟ممل حد  الز 

 .«واإلنثملر   د القلت، طلب اي قلد

أ  ه ا تمإ   اده  أل اف ووةوالت ر اة بقيناة ماا قاي   :احكي عق ايب احلسق األنطدكيّ 

مج   ه ااملت، ومع اام أره ااة معاادود  ن بااا إ مجااألع م ،الااي  وأط ئاالا ، فكرسااوا الي 

اج ، فلأ  رفإ فااكا الط عاملع بحمللاه مل نثاا  م اه أحاد شاألئمل، و لاللا للط عملع، الرس 

 .«إنثملرا لصملح ه  ي   اله

إت   :فقامل ، رأس شامل  ^ أاادمج لي ا  ماا أصاحملب ر ال  اهلل  » :لد   عق ابق ع  

فلام ناز  ن عاع باه ، ف عع به إلاأل م، ىل ااا م  ملأن  فة مل و ألملله أحلج إ

واحااد إىل آنااي حت اا  بااداو مل أااا   اا عة أبألااملت حت اا  ر عاا  إىل ا و   

 ف زل                          [9:]احلرش. 

 و قلاه؛ رأناه ةلقلا فاال ،  لاأل م وبكرب، نكيم م ومل، ال ملس  مل  ما»: ع ُو ابا لد 

 و  الاه، أصادقملؤه اهلل أ إنلا اه فاات،  ادوه ونكايع، صادنقه نعاملدمج فا ه

 .« دوه
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 مالالم امايؤ أنااامل ومَّ  لقمة مقدار أ بكلت حت  مجع  الد ألمل أتَّ  لل »:   امحر ي دملد  ا

 .« مرسفمل املت يمل اياللم أنأله فم أ فل ع مل

: فألقل ، درام ألف   دام نضإ إنلا ه؛  ي اليفق إدنمل  أ نتلطف ادعجيل  اّ ق كدو

 .ح    أ م  مل أ تم: إلأل م ني   وم. إلألكم أ لد حت    دام أمالكلامل

 ااينأ   ااملت إت   اه م ا ؛ طل  امل حمل اة  ا أحدا   أرد أت أحب   ممل»: كد لة بق اسُء لد 

 .« ييض   ه أصلت لئألأ املت وإت،  ي ه أصلت

 .فمل  نص  الالل  دنل  لل: له فقأل  يحلة؛ا بمل ة ما نا مج ادفضيل بق عيلّ  كدو

 .م  عت مل ر مل  بقيب مل  زللا افن : فقمل 

 أت واال، اإلنثاملر الالاخمل  در املت فاثرفإ: در ملت وال خ  الالخمل  أت ا لم» : لد  املقريس

  ي اإل الملت ن خ  أت، ال خ  در ملت وأشد .إلأله احلمل ة مإ بمليمل  جتلد

، نتاداو  فاة ونمايض، ايامل  نمالا  بخألا  ماا فكم، احلمل ة مإ   اله

 .ال خ  م  مل فألم عه الا ل  ونات  

 حيايع ن فاألأ   ال   ي اخللق بفوي أت ا وىل الدر ة در ملت وةل  ي اإلنثملر» :الد  آك 

 اااا ونالاتطملع وقتامل    لألا  ن الاد ون طينقمل  لأل  نقطإ ون دن مل  لأل 

، ا ناة  رعمكامل أ واليه اة الاح ومق  احلقل  بتعظألم أشألمل  بثةوة

 ايحا فأله  ظم  وإت ه ه ر مل  ي بعملىل اهلل ر مل إنثملر الثمل ألة والدر ة

 أشاألمل  بثةوة ااا ونالتطملع، وال دت الطل    ه و ع   ايفت به ووقل 

 اهلل إنثملر إنثملر الثمللثة والدر ة، الصرب وقل  اإل ةع وحالا العلد بطألب

 إنثاملر رؤنتا  ش لد بيب مو ايل  أ د ل  اإلنثملر أ اخللض فات بعملىل

 .«ال ب  ا هأل ت  وم اهلل

  .«إلأله احلمل ة   د اإلنثملر بيب » :فقمل  ال خ   ا احر ادسلف اسئل
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 انــــاإلمي
 

فكلاأ ازداد ، إت اإلنأت ن دو يظة بألضمل  أ القلب» : لد  ا حم املؤ نل عىل بق ايب طددب

مل او، الع د إنأ  مل ازداد القلب بألمل   مل ازداد القلب  لاد  ، الأ ازداد الع د   ملق 

وانم اهلل لل شققتم  ا قلاب ، حت  إكا ا تكم  الع د ال  مل  ا لد القلب

ولل شققتم  ا قلب اي املفق والكاملفي لل اد له ، ايفما لل د له أبألض

 .«أ لد

 .«الألقن اإلنأت اله والصرب  صف اإلنأت» : بق  سعاةالد  

ل ما مجع ا فقد مجإ اإلنأت اإل صملف ما   ال  وبا  الالةع للعململ وة » :  لد  عُ 

 .«واإل  مل  أ اإلقتملر

فاات نع   الاه ورا اإ را عاه ، فما ز ا  فملرقاه اإلناأت ؛اإلنأت  زه» : الد  ابا ر ي  

 .«اإلنأت

 .«اإلنأت نزند ون قص» :يقاداو  اابا ادر ةاء، اابا ر ي  ، اكدو عبر اهلل بق عبدس

 :قمل  ؟وممل زنملدبه و قصمل ه :قأل ، اإلنأت نزند ون قص» : لد  ع حم بق حبيب اخلط يا

 .«وإكا ه ل مل و الأل مل فال   قصمل ه، إكا كاي مل اهلل فحمد مله و  ح مله فتل  زنملدبه

 .«إن  قص إنأ ه ؛ممل  قص  أممل ة   د قط» : الد  ادَدبعي اجلليل ع ا  بق ادزبحم

 ؛إت لإلناأت فايائض و ائاإ وحادودا  و ا  مل  » : بق عبر ادعزيزالد  اخلليفة ادعدة  ع   

 .«وما مل نالتكمل مل مل نالتكم  اإلنأت، فما ا تكمل مل ا تكم  اإلنأت

 .«نزند ون قص ؛قل  و م  :اإلنأت» : ادَدبعي اي دم جمدرر بق لرب الد 

كا ممل وقي أ القللب ول، لأليف اإلنأت بمللتحل ون بمللتم  » : الد  اي دم احلسق ادبرص 

 .«وصدقته ا  أ 
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 ؛و عألد باا   اد العزناز، ومملل  با أ يف،  مع  ا وزا   :الد  ادادير بق  سلم ادق يش

، ن إنأت إن بعما  :ونقلللت، إت اإلنأت قل  بة  م  :ن كيوت قل  ما نقل 

 .ون  م  إن بانأت

 :ون كيوت  ي ما نقل ، أ زنملد  أبدا  لأليف لإلنأت م ت   ال » : معت م نقلللت :الد  ايضدً 

 .«وإت إنأ ه اانأت  ربن  ، إ ه مالتكم  اإلنأت

ون نالاتقألم اإلناأت ، ن نالتقألم اإلنأت إن بمللقل » : الد  شيخ ايسالم اي دم األازاعي

 ؛ون نالتقألم اإلنأت والقل  والعم  إن ب ألة ملافقاة للالا ة، والقل  إن بمللعم 

واإلناأت ، والعم  ما اإلناأت،  مما  لف ن ن يقلت بن اإلنأتفكملت ما مم

وإ اأ اإلناأت ا ام جيماإ ااأ جيماإ اااه ا دناملت ا ام مل وبصادنقه ، ما العم 

فما آما بلالمل ه و يف بقل ه وصد  كل  بعمله فال  العيو  اللوق   ؛العم 

بعملاه مل نق ا  وما قمل  بلالمل ه ومل نعايف بقل اه ومل نصادقه ، الت  ن ا  صملع  مل

 .«واملت أ ا ني  ما اخلملرسنا، م ه

 .«قل  و م  :اإلنأت» : الد  اي دم  ددك

 .«نزند ون قص :اإلنأت : الد  اي دم احلدفظ سفيدو اد ا  

 «واإلنأت نت مل  ، قل  و م  :اإلنأت» : الد  اي دم عبر اهلل بق املبد ك

  د مل دانله ونملر ه اإلقيار بملللالاملت والقال   اإلنأت» : الد  اي دم ادفضيل بق عيدض

 .«والعم  به، بمللقلب

و ماا  ، وقاال  بملللالااملت، اإلنااأت بصاادنق بمللقلااب» : الوود  اي وودم ابووا اد ووا  ادبغووراة 

 .«بملالارح

وبصاد  باه ، أت بلحاده :أت بافما باملهلل :اإلناأت» : الد  اي دم د ر بوق نرصو املو از 

جممل  اامل  ، با طاامل  العاازع لاا دا  ياامل أمااي، ماايهوجضااإ لااه و ، بمللقلااب واللالااملت

وا ت  ا  ، فاكا فعلا  كلا  لزما  حمملباه، وايعمل د ، لة تكاملف وان تك ملر

 .«مالملنطه
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ن بد  ا  ااا الدنا ما أربإ دنل  أ د ل  اإل ةع ون بد  » :لد عق زير بق اسلم 

ال ملر وال عع بعد ايلت ون بد ما اإلنأت وبصدنق بملهلل وبمليي لن أو م وآنيام وبملا ة و

گ ڳ ڳ  ژ :أت بعم   مة بصد  به ون بد ما أت بعلم  لأ االا به  مل  وم قيأ 

  ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
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 لــــــالبخ
 

أظ ايمج  :وام قامل   امل، يمل نلق اهلل   ة  ادت قامل   امل بزن ا  فتزن ا » : لد  ابق عبدس

ت  ن الاللال أل  و ن الكملفلر و ن التال ألم فت عي م  امل أهنملرب فثظ ي

أ اا ملت أهناملر اخلماي وأهناملر العالا  واللا ا وام قامل   امل أظ ايمج رسرب 

ف ظاي إلأل امل فقامل  ، وحعملل  وايا أل  وحلأل  وحلر  أل ا  فاثظ يت

و اازيت ن أ ااك    :فقمللاا  طاالب  يااا دنل اا  فقاامل  اهلل بعااملىل بكلماا 

 .«بخألة  

لل خأل  لل املت ال خا  قمألصامل  مامل ل الاته ولال  أف  » :ت ع   بق عبر ادعزيزام ادبنل اك لددت

 .«املت طينقمل  ممل  لكته

اي اهلل  لاأل م  اراام و عا  » : لد  د ر بق املنكر  املت نقامل  إكا أراد اهلل بقالع  ا  أم 

  .«أرزاق م بثندمج بخةئ م

لرس  اي مامل أ ناده إ ه  ألثيت  ي ال ملس زمملت  ضلض نعض ايا» :  كطبَه  لد  عيل

:ومل نفمي بال  قمل  اهلل بعملىل                [237:]ال قي 

الاح أشد ما ال خ   ت الاحألح ال الامج ناح  ي مامل أ » : الد  عبر اهلل بق ع  ا

وال خأل  اال الاامج ن خا  باأ أ ، ند ه ه حت  نثناه وناح بأ أ نده فألح اله

 .«نده

  ؟ن أدرمج أهيأ أبعد هلرا  أ  ملر    م ال خ  أو الكاب» : لد  ادشعبي

ما املت بخألة  ورل  دوه ممللاه وماا قا  شاكيه مل ن ا  ال عاملح وأاا  الكااب » :الد  آك 

  .«ماململت وأا  ال مألمة نملبلت فقيا  وما مل نيحم ُ ل ط  لأله ما ن نيمحه

 :أ قلله بعملىل  لد  ادضحدك                  أمال  ، ال خ  :قمل [8:]نيف

  .«اهلل بعملىل أندهيم  ا ال  قة أ   أل  اهلل ف م ن ن رصوت ا د 
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لقد صغي فاةت أ  أل ا  لعظام  : مع  أ يابألمل  وقد وصف ر ة  فقمل  : لد  األص عي

  .واث أ ني  الالملئ  مل  ايلت إكا أبمله، الد ألمل أ  أل ه

ن أر  أت أ د  بخألة   ت ال خ  حيمله  ي ان تقصمل  فألثناا فال  »:  الد  ابا حنيفة

 .«فما املت اكاا ن نكلت مثملت ا ممل ة، حقه نأل ة ما أت نغ ا

  .«وح  اايب، وأا  القدند، ممل بق  ما اللاات إن ولع كع ال خة » : لد  اجلدحظ

 .«ال خأل  ن هأل ة له» : لد  برش بق احلد ث

 .«أبخ  ال ملس بأله أ لدام بعي ه» : لد  ابق املعَز

أت حياب اإل الاملت أت  :والااح ؛أت ن خ  اإل الملت بأ أ ندناه :ال خ » :لد   عق طدااس

  .«ن نق إ، نكلت له ممل أ أندمج ال ملس بملحلياع

 .«االد حملرس ا  ياض» : لد  عيل

 .«ما مالثلة فحألمل  وبامم فثممل ممل املت، الالخمل  ممل املت ابتدا » :الد  ايضدً 

 .«ال خ   ملر» :الد  ايضدً 

وفملباه الغ ا  الاامج إنامله ،  ع   لل خأل  الامج ا تعع  ال قي الامج معه اايب»  :الد  ايضدً 

 .«فألعألش أ الد ألمل  ألش ال قيا  وحيمل ب أ ا ني  حالملب ا ه ألمل ، طلب

وللا خة  ، امل لا فعاملرا   بثب  القللب ل  خألمل  إن ح مل  ولل» : لد  حييى بق  عدذ اد از 

 .«إن بغضمل  ولل امل لا أبيارا  

 .«إ  مل ل عد بثملال مل ممل جيد ال خة  لك   مل  تصرب  » : لد  طلحة بق عبير اهللّ

ج ال خألا  ون بعململاه» : لد  برش بق احلد ث احلد ّ  مامل أقا ح القاملرمج   أت نكالت ، ن بازو 

 .«بخألة

 .«ولقمل  ال خة  ايب  ي قللب ايفم ن،  القلبال  ظي إىل ال خأل  نقيس  » :الد  ايضد

ون بعادت   اد  لاأليف أ نادن  ، ن اما   اي   الا  اام  مامل مل نثبا » :لد  بعوض احلكوُء

 .«فكم  ملمإ ل ع  حلأللته، ون ب خلا  بمليمل   ي   ال ، وفملؤامل
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ف  مل  العز   :ما بيأ ما وةل  مل  وةومل» :لد  بعض احلكُء وما بايمج    ،ما بيمج   ما الرس 

ف  .«وما بيمج   ما الكرب  مل  الكيامة، ما ال خ   مل  الرش 

 .«ال خأل  لأليف له نلأل  :لد  بعض احلكُء

ملاامل طلاب،  ع مل لل خأل  ايتعع   لل قي ال امج م ه ايب» :الد  آك  تا  إن  اعة ال  ي للال  ، وايفن 

ملبه أ وحالا، فألكلت  ألاه أ الد  ألمل  ألش ال قيا ، ولعل ه نملت بن ايبه وطل ه

   اه أ ، مإ أ    مل بي بخألة إن  ها ه أ اعد بألاه م اه، ا ني  حالملب ا ه ألمل 

اه، وأ ا ني  آوم بم عه، الد  ألمل م تم  بعمعه و املج ، وه ه آما أ الد  ألمل ماا مه 

 .«أ ا ني  ما إومه

 .«وإو ملت  ملدات احلأللا أل ة، ال خ  ال حمل ص ملت اإل المل أل ة» :لد  حكيم

ضه إىل أونده،  لد الي    حي   ه إىل أ داده» : الد  آك  .«وبخله ن غ 

واال ، واخلامل  ؛واال الا ة ، ال  ي وةوة أحيف ال امل  :ال خ » :لد   عق ايب اجلا لدين

، ونملرس أ  اعأله، بة   ي   اله :فملل خ  ؛وال الللع، والةع ؛اخلرسات

  .«ومللع أ بخله
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هلل مل  الالملات وا رض وا اتقيض م ا  ح اة ف خلا  هبامل ونلاق » : ادقيم د  ابقل

  .«  عة أبحي وأحب م   دمعة فقحط   أل   هبمل

أمامل بلغا  أت االالد إكا ، امات  بمللزلا  اتملباهو، نمل ما قد وا  ش ملبه» : لد  ابق اجلاز 

  ممل إهنمل لتحي  ا !أممل  لم  أتَّ ال ملر للعصمل  ُنلق  !ا تا دت  طق 

ممل  العن  ي اخلد حألمل  و، ممل  العن أ ا رض حألمل  الزرع !نمل ااا، ُنلق 

ا تمعا  أحازات الرسا ، املب لا بمللدملع فعامل ام ألطاف  الاب، القلب

 .«املت الدمإ صملحب اخلرب ف مو  ي القلب فثوقد حلله ا  ف

لكا  يش  صادأ و َلام اخلاانت بايب ال كامل  و لك  يش   َلم» : لد  ابا سليُو ادرا اين

 .«وصدأ القلب الا إ

 :قامل ، قاملللا باي ?أممل ا تم بعع الت، لل رأنتم ر ة  أ اا ة ن ك » : لد  د ر بق ااسع

  !«فث عب م ه أ الد ألمل ر   نضح  ون ندرمج إىل ممل نص 

حتا   اقت مل واا  ، مامل زلا  أقالد   يسا إىل اهلل واا  ب كا » : يزير ادبسوطد ي ابا لد 

 .«بضح 

ورباأ  ئا  إلألاه واال ، وا   أدن   ي احلالاا م زلاه واال ن كا » :ز  األع ىلد  مح

 : فقامل ، إ ا  بكثاي ال كامل  :نصل فث مإ بكمل ه و حأل ه فقل  له نلممل  

فات  .نمل ب   إت ال كمل  داع  إىل اليمحة ؟مملكا نص إ ايفما إكا مل ن ِ  ، نمل ب  »

 .«نيمح  لعله بعملىل أت، ا تطع  أت بكلت  ميب بملاألمل فملفع 

بلغ مل أت ال ملا  ماا نااألة اهلل ن بقطاي دمل اه قطاي  حتا  بعتاق » : احلسق ادبرص لد  

  .«رق ته ما ال ملر
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إت القلاب إكا مل نكاا فألاه حازت نايب ااأ أت ال ألا  إكا مل نالاكا » : لد   ددك بق ةينود 

  .«نيب

دنق ن كألاه نالف والصا، والزاااد ب كألاه هيبتاه، التملئب ن كألاه ك  اه» : لد  حييى بق  عدذ

 .«زوا  اإلنأت

إ  ماا أت   ت أدماإ دمعاة ماا نااألة اهلل أحاب» : لد  عبر اهلل بق ع و ا بوق ادعودص

 .«أبصد  بثلف دن ملر

  .«اخلطألئة حيط الا لب اأ حيط الينح اللر  الألملبيف ال كمل   ي» : لد   ددك بق ةيند 

ف ا  حامل   ؛نكااف لاهفألض العان بحالاب حامل  الااااي وبحالاب مامل » : لد  ادق طبي

وأ حامل  أوصاملف اااأ  ، أوصملف ااة  نكالت ال كامل  ماا نااألة اهلل

  .«نكلت ال كمل  ما الال  إلأله

 .«ا مل  ت إ اا ملز  فأ  ي  إن متق عمل بملاألمل  أو متق عمل  مت كيا» : لد  ثدبت ادبندين

ب إىل ماا  ت أبك  ما ناألة اهلل فتالأل  دمل    ي و  ت  أحا» : لد  كعب األحبد 

  .«أت أبصد  بلزين كا مل

بلغ ا  أت » :املت ابا اي كدر إكا بك  مالح و  ه وحلألته ما دمل ه ونقل » :لد  ادذربي

  .«ال ملر ن بثا  مل عمل مالته الدملع

فثناا ب  اة ماا  ؟لأللة إىل الص ملح فقأل  له أبكاملؤب اااا  اي الاا لب بكى سفيدو اد ا  

 .«إ أ أبك  نلف  ل  اخلمل ة الا لب أالت ما ااه» :ا رض وقمل 

إت اهلل بل ادين إت أ امل  صاألته أت : »فقامل  ؟ممل ل  ن جتف  أل   ما ال كمل  سئل ابق   ثر

نالع    أ ال ملر واهلل لال مل نتل ادين إن أت نالاع    أ احلاأع لك ا  حينامل أن 

 .«جتف  أل   ما ال كمل 

نااألة اهلل مكمل امل ماا  الاده إن  بصألب دملع اإل الملت ماا إ ه ن» : لد  عاو بق عبر اهلل

ع اهلل كل  ايكملت  ي ال ملر   .«حيَّ

 .«اهلل بط ئ الدمعة م ه أمثمل  ال حملر ما ال ملر ال كمل  ما ناألة :»الد  آك 
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وبقل ا  أ ، مامل شاعلرب لال حيما  اا اة،  أل امله  اي مامل  فقاده نمل ماا دمعا »:الد  آك 

 «؟ال  ات

ن  عا   بااي أ    ت ك  أ ال ملر ولكا لاا ولكا، لعل  بضح  وأ   بعا «:الد  آك 

 .«الضح 

أناملف أت نطيح ا  هادا  أ ال املر ون » :فقامل  ؟ممل ن كألا  :فقأل  له  بكى احلسق ادبرص 

 .«ن مل 

لال أت » :أ ايالاعد با  يف ب  الامل  شادندا  وام بكا  حتا  أر ادت م ك امل  وام قامل  بينُ احلسق

، ما لأللة  ص ألحت مل نلع القألملماة لل أت بمللقللب صةحمل   بكتكم، بمللقللب حألمل   

إت لأللة  خض  ا ص ألحة نلع القألملمة ممل  مإ اخلةئق بأللع قط أاثي ما  الر  

 .«بملدنة ون  ن بملاألة ما نلع القألملمة

ن  غ  يا ن حيزت أت خيملف أت نكلت ما أا  ال املر  ت أاا  اا اة » : لد  إب اريم ادَي ي

: قااملللا                     ون  غاا  يااا مل نااا ق أت [34:]فااملطي

:خيملف أت ن نكلت ما أا  اا ة  هنم قملللا                     

[26:]الطلر 

فة بععلالا بمللالاعلد حتا  ب كالا فاات مل  ؛إكا قيأبم  عد    حملت» : الد  ابق عبدس

 .«فلأل   قل ه ب    ن أحدام

 «ما ا تطملع م كم أت ن ك  فلأل   وما مل نالتطإ فلألت ملب» : لد  ابا بك  ادّصّريق

أمامل إين  ن أبكا   اي د ألاملام » :فقامل  ؟مامل ن كألا  :فقأل  لاه، أ مي ه  بكى ابا ر ي   

وإين  أمالأل  أ صعلد  اي    اة ، ولكا أبك   ي بعد   يمج وقل ة زادمج، ااه

ت أ نفنا يبن أدرمج إ، أو  ملر  .«ىل أن 

 :فقامل ، أ  ه بك  نلممل بن أصحملبه فالئ   اا كلا ،  عق ا حم املؤ نل ع   بق عبر ادعزيز

ا مل وش لا مل فامل تربت م  امل هبامل» يت أ الد  ألمل ولا  مامل بكاملد شا لا مل ، فك 
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رامل ميار مل إت  فأل امل ، ولئا مل نكاا فأل امل  ارب  ياا ا تارب، ب قيض حت   بكد 

 .«ايملا ظ يا اد  

اه قاد ، نامل مغا  » :اميأ   مي ابا   د العزنز للمغ   با حكألمفدط ة بنت عبر امللك  لددت إ  

وممل رأن  أحادا قاط  ، نكلت أ ال  ملس ما ال أاثي صة  وصألملممل ما  مي

املت إكا صي  العاامل  قعاد أ مالاعده وام  ، ما رب ه ما  مي املت أشد  فيقمل

وم  ن ت ه فاة نازا  ن كا  حت ا  ،  أل ملهفلم نز  ن ك  حت   بغل ه ، رفإ ندنه

 .«بغل ه  أل مله

 :اّنه ل ا رذ  اآلية  عق احلسق                             

واهلل  إت اااملت أااأليف القاالع أ ااااا ا مااي يااا » :قاامل [60-59:]الا عم

فات  الي    لت كا   أل امله  ؛ا ااه ا  أ وابكل، فثبكلا ااه القللب، بك 

 .«وإ  ه لقمل  القلب

إت  ايفم ن قلع كل   واهلل  م  م ا  أع وا بصملر وا بدات حت ا  » : لد  احلسق ادبرص ّ 

 : أن بااياه نقاال ، وااام واهلل  أصااحملب القلاالب، حالاا  م ااملااا  ماايىض

                         واهلل  لقد املبدوا أ [34:]فملطي

واهلل  مامل ، و ي   لأل م ممل  ي   اي ماا ااملت قا ل م، شدندا الد  ألمل حز مل

 .«ولكا أبكملام وأحزهنم اخللف ما ال  ملر، أحزهنم ممل أحزت ال  ملس

دوا أ أل كم ال كمل » : لد  ابا سليُو ي،  ل   .«وقللبكم الت  ك 

وال كاي أ ا ناي  نالرل احلكماة وحيألا  ، لد  ألمل حعملب  ا ا ناي ال كي أ ا» :الد  ايضدً 

 .«القللب

َّي يّ  ما أويت ما العلام مامل ن ن كألاه خللألاق أن  نكالت أويت  لاأ » :لد   عق عبر األعىل اد

:  ت  اهلل  بعملىل  ع  العلأ  فقمل ، ن  إ                     

        :إىل قلله               [109:]اإلرسا. 

ونازت ، طالب  ياا بكا   اي نطألئتاه» : قامل   ألالا  :لود   عق سدمل بق ايب اجلعور

 .«وو عه بألته، لالمل ه
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زع» : لد  رسّ  ادّسقطيّ  لقة واخلاألة ايق، وا م  الغمللب، للخملئف مقملمملت م  مل احلزت الة 

اع أ الل ألا  وال   املر، واثي  ال كمل  احاة، والت رض  ، وا ايب ماا مالاطا الي 

 ..«وو   القلب

، وال كامل  ماا احلازت، ال كمل  ما ال يح :ال كمل  ما   عة أشألمل » :لد  عق يزير بق  يّس  

نمل ، وال زع اكي، والي  فاال  ، وبكامل  ماا نااألة اهلل  بعاملىل، والل اإ والا 

معة م   الامج  .«مل أمثمل  ال حلر ما ال  ملربط ث الد 

فلالاامج   يسا بألاده لال ، ابكلا فات مل ب كلا فت املالا» : لد  عبر اهلل بق ع  ا بق ادعدص

 .«وصي حت  ن كرس صل ه، نعلم العلم أحدام لرص  حت  ن قطإ صلبه

ممل بغيهيت  ن بأئ مل إن مل نياق و اه صاملح  مل قا  ون كلاة » : لد  ابا سليُو ادرا اين

، فات  ملل  دمل ه أط ث اهلل بثو  قطي  م  مل بحملرا  ما ال  ات، القألملمة نلع

 .«ولل أت ر ة  بك  أ أمة ممل ُ اب  بل  ا مة

نامل صامللح اااه  :أ اي املع فقامل    ^ قايأت القايآت  اي ر ال  اهلل» : لد  صددح املوزين

 ؟القيا   فثنا ال كمل 

إ أ نعط  ، لأليف ولابه وز مل، بي بعملىل مثملقأل  ال كمل  ما ناألة اهلل» :لد   عق ارب بق  نبه

 .«والصملبي  ي طمل ة اهلل أ يام بغ  حالملب، ال ملا  ما ناألة اهلل

فات  ملل   ي ند بملاأل مل مل ، إت الدمعة لتط ئ ال حلر ما ال  ات» : لد  كددر بق  عراو

ومامل بكا    اد ماا نااألة اهلل إن نااع  لاال  ، ناي كلا  الل اه ال املر

م لرا قل اه باااي ، املت مكتلبمل أ اي  ا  ي بمل مه وا م أبألهو،  لارحه

 .«اهلل

أبرشاوا فاا كم  :ق  لل كملئن ما ناألة اهلل» :قيأت أ بعض الكتب» : لد  ف لر ادسبخي

 .«أو  ما ب ز   لأله اليمحة إكا  زل 

و اد   ل ا  بمللادملع ماا ، رطب لالمل   باااي اهلل» :قمل ، أوص   : لد   لل دلحسق

 .«فق  ما طل   لدنه ن ا فلم بدراه، ة اهللناأل
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بلغ   أ ه ما بك   اي ك اب ماا ك لباه  يسا حملفظامله كلا  » : لد  يزير بق ابدو اد لديش

 .« أل مله ما ناألة اهلل ُأ ط  ا مملت نلع القألملمة وما فمل  ، الا ب

  شالقمل إىل أن إ اه ماا بكا ؟نمل إنلبمله أن ب كلت شالقمل إىل اهلل» : لد  عبر ادااحر بق زير

أن إ اه ماا  ؟نمل إنلبمله أن ب كلت نلفمل ما ال ملر . ألده مل حييمه ال ظي إلأله

نمل إنلبمله أن ب كلت نلفمل ما العطش ، بك  نلفمل ما ال ملر أ ملكه اهلل م  مل

أن إ ه ما بك  نلفمل ما كل   ق   ي ر وس اخلةئق نلع  ؟نلع القألملمة

لعلاه ، لا  ي ايمل  ال ملرد أنملع الد ألملفملبك، بي ؟نمل إنلبمله أن ب كلت، القألملمة

مإ ن  ال دممل  وا صحملب ما ال  ألن والصدنقن  أت نالقألكمله أ اا ة

  .«وحالا أولئ  رفألقمل، والا دا  والصملحلن

، بلغ   أت الع اد إكا بكا  ماا نااألة اهلل ملئا   لارحاه  الرا» : لد  املفضل بق  هلهل

اااا  :فألقمل   امل ؟ممل ااا ال لر :وبدا   بعض مل بعضمل، وا ت رشت ب كملئه

 .«هاألكم ما  لر ال كمل 

 .«؟أن بي  أ ه ني  فأل دع ؛ال كمل  ما م ملبألح التلبة» : لد  سفيدو بق عيينة

القطاي  م اه بكاف ماا  :ال كمل  ماا نااألة اهلل :ال كمل  ما   إ» : لد  إسُعيل بق عيدش

ل كاامل  مااا وا، ور اا  فمل اا   أل اامله مااا ناااألة اهلل، ال ااملر أمثاامل  ال حاالر

ا، وال كمل  ما الكيب، الرسور ، وال كامل  ماا اخلالف، كيوال كمل  ماا الالُّ

 .«وال كمل  ما ا مل
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ن تل   ده ايافما باملل ة  وام نعملفألاه فألكالت ا املر  يامل  Qإت اهلل » : لد  سلُو ادفد يس

ي باملل ة  وام نعملفألاه ن تل   ده ال مل  Qوات اهلل ، مم فألالتعتب فألأ بق 

فألكلت املل ع   قله أاله وم أطلقله فة ندرمج فألم  قلله ون فألم أطلقله 

  ?حن أطلقله

ما ب كي أ زوا  اللاات و، بقمل  الث مل  املت انبتة   لألهو ما بصلر زوا  ايحا»:الد  آك 

 .«ممل ُنةحظ العلاقب إن برص وملقبو، وبقمل  العملر املت بيا مل   ده

ون ، ن  تاادح إ الاامل مل  بااملللرع حتاا  ب تلألااه بمللاادرام والاادن ملر» : ى ادسووبدعيلوود   صووطف

ون بمللعلم حت  باي  األاف حيا  ، بمللكيع حت  بي  ماملراته أ ال ك ملت

ون بااملحللم حتاا  ، ون بحالااا اخللااق حتاا  بعاامل ه، ماااكةت ايالااملئ 

 .«ون بمللعق  حت  جتيبه، بغض ه

، الالملبعة ولكا ايح ة بثبأل  ما فل  الالأ ، ثي ال ملس  د انبتة  نتخي     أا»:الد  آك 

 .«إكا أحب اهلل قلممل  ابتةام

ولكا بعاده جتاد، طينق اا ة مل  بمللصعملب»:الد  آك               

 [72:]اليمحا

  .«ما انبتة  العظألم إقملمة الي   أ ه  مقملمه» : لد  بق حزم

ر أ ال ايج» :دً الد  ايض فاُ َ  ، ولأليف أ انبتة  بقل  ا شاألمل  إن التالالألم واللعاث إىل اُيَقادق

ون ن طاق بمللااكل  ، ون نتغا  قل اه، الي   ايفما احلملزع نث    اه العظملئم

  .«لالمل ه

و اللا اهلل ، فااكا رأناتم أاا  الا ة  فاملرمحلام، إ أ ال  املس م اتي  ومعاملىف  » : لد  عيسى

 .«ألةالعملف
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، وإ أ اباتةه لألماتحا صاربه و  لدنتاه، لأل لكه  الع دإت اهلل بعملىل مل ن تل» : لد  ابق ادقيم

، اأ لاه  لألاه   لدناة أ الرساا ، فات هلل بعملىل  ي الع د   لدنة أ الرضا 

وأاثاي اخللاق ، وله  لأله   لدنة فاألأ نكايه ااأ لاه  لألاه   لدناة فاألأ حياب

ف ألاه ، والااثت أ إ طامل  الع لدناة أ ايكاملره،  التنعطلت الع لدنة ف أ حي

  .«وبحال ه امل   م ملز م   د اهلل بعملىل، ب ملوب  ميابب الع ملد

ممل صملحب ال ة  الامج قد طمل  به أحق  بمللد مل  ما ايعملىف الامج ن » : لد  عيل بق احلسل

  .«نثما ال ة 

 «فثصرب بتيأحب  إ َّ ما أت أُ ،  ملىف فثشكي ت أُ »:الد  آك 

حم خِّ ف بق ادشِّ   .« ظيت أ ال عمة الت  ن نالهبمل ادر فاكا ا  العملفألة»:   لد   ط ِّ

  .«العملفألة اُيل  اخل    » : لد  اك م بق صيفي

 .«ن ن  أ بدت ن ن كث ون أ ممل  ن نيزأ» :الد  آك 

 .«ما  م  بمللعملفألة فألما ال دو ه رزق مل مما ال فلقه »:الد  آك 

وأن   لقضمل  ، ب قي فتع ف أ فقيب - Q -إت ابتةب اهلل » :    بق عبر ادعزيزلد  ع

فاات  ؛واهت ي بأ قالم ل  ما اإل ةع ممل زو      ما  عماة د ألامل، رب 

 .«والد ألمل ال مل ألة، وال ضة، أ اإل ةع نل مل  ما الااب

 «ن ز  ال ة  لألالتخيج الد مل » : الد  ايضدً 

والثمل ألاة ، فثو مل  عمة اإل ةع الت  ن بتم  عماة إن هبامل، ل عم وةلر وس ا» :لد  اعنه ايضدً 

والثمللثة  عمة الغ   الت  ن نتم العاألش ،  عمة العملفألة الت  ن بطألب احلألمل  إن هبمل

 «إن هبمل

، وصاربا  اي الا ة ، مامل ماا   اد وااب اهلل لاه صاربا  اي ا ك » : ادَي وي لد  اب اريم

 «بعد اإلنأت بملهلل، وقد أويت أفض  ممل أوبأله أحد إن، وصربا  ي ايصملئب

والي اامل ، الصاارب   اد الاا ة  :واةل ناادرب هبااا الع اد رهملئااب الاد ألمل وا نااي »:الود  آكوو 

 «والد مل  أ الينمل ، بمللقضمل 
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فاات اي اتي وإت اشاتد باةؤه لاأليف باثحق ، أاثيوا  فا  العملفألاة» : لد  عبر األعىل ادَي ي

ومامل اي تلالت الألالع إن ماا أاا  ، لامج ن ناثما الا ة بمللد مل  ما ايعملىف ا

ولل املت ، وممل اي تللت بعد الأللع إن ما أا  العملفألة الأللع، العملفألة بمل ميف

إ ه رب بة  أ الد ألمل قاد أ  اد ، بة  جييه إىل ن  ممل ا مل ما ر مل  ال ة 

اهلل أت فأ نثما ما أطمل  ايقاملع  اي معصاألة ، وأ ز  أ ا ني ، أ الد ألمل

ون ضاحه أ ، نكلت قد بق  له أ بقألة  ميه ما ال ة  مامل حيااره أ الاد ألمل

وإت ، احلمد هلل الامج إت  عد  عمه ن  حصأل مل :وم نقل    د كل ، ا ني 

 «وإت  عمي فأل مل ن   ي،  دأب له  مة ن  عيهيمل

  .«إكا قرص الع د أ العم  ابتةه اهلل بمل ملع» :لد  بعض ادسلف

  .«فلم  صرب وبلأل مل بمللرسا  ؛فصرب مل، بلأل مل بمللرضا  » : عبر اد محق بق عافلد  

فاهنامل ب ادو ، إن ايصاأل ة ؛وم نكارب، إن ن دو صغ ا  ،  يشممل ما » :لد   عق ارب بق  نبه

  .«وم بصغي، ا   

 .«امللاكمل  للدابة، ال ة  للمفما» :عق ارب بق  نبه ايضد لد 

 لاأل م الصاة  ، فقاد  ال  باه طيناق ا   ألامل ، ما ال ة   ب بيشما أصأل» :اعنه ايضًد لد 

  .«والالةع

وا مام ، لألحلا ال ة   اي أاا  الصاة  نصلصامل  ن ناياد ها ام» :لد   عق ايب اجللر

  .«حت  أت الي   ل  إ هيلدنمل  أو  رصا ألمل  ، حل م آم لت نيبعلت

ني ا   امل ال ايج  اي رأس ، احلملما  مثا  ايايأ  :مث  ااه ا مة» :لد   عق ناف ادبكديل

  .«مل نكا  مل فيج دوت الالمل ة، إكا لج هبمل ال ة ، وااه ا مة ؛ولدامل

و ااي ،  ااي ايخلطاان  قلبااملت :الاا ة   ااي وةوااة أو ااه» :لوود   عووق اجلنيوور بووق د وور

  .«و ي ا   ألمل  ما صد  اننتألملرات، الصملدقن  حألص   ملنملت

ولا ة  أ طمل اة  ؛ون بة  معاه صارب، ن برض  عمة مع مل شكي» :لد   عق يزير بق  يّس 

  .«ن  ما  عمة أ معصألة اهلل، اهلل
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أممل أ ه ن نصأل  كم أشاد  ؛فثوش  أت ن ز  بكم ال ة ، بعلدوا الصرب» :لد   عق حذيفة

  .«^ مممل أصملب مل  حا مإ ر ل  اهلل

حتا  ، ن  أت لأليف هلل أ حمل ةحت  رأ، مملزا  ال ة  بثصحمليب» :لد   عق سعير بق لبحم

 .« ز  يب ال ة 

  .«والينمل  مصأل ة، ما مل نعد ال ة   عمة، لأليف ب قأله» :لد   عق سفيدو اد ا  

إن ايااألاة ، فأ نم ع   أت أ أل ه، أاياه أ   يس، إين  ر  اليش » :عق إب اريم ادنخعي لد 

 .«أت أبتي بمثله

أو نكالت قمل األمل  بان ال املس أ ، مل نتال  الألتاملم  مل جي اد الا ة  ماا» :لود   عق طدااس

  .«أو أم ا   ي رقملهبم، أملا م

اأ نكايه أاا  اياينض ، إت اهلل لألكيه   ده  ي ال ة » :لد   اهلل بق عَبة عق عاو بق عبر

فات ، ا ب ااا :ونقالللت ؛ ي الدوا ، وأا  الص   ص أل م، مينض م

  .«ل  أ  ملق ته ن ا  

إت ال إن ، وأنم اهلل، ايلت وال قي :أن ح اا ايكيواملت» :لد   اهلل بق  سعاةعق عبر 

وإت  ؛إت فأله للعطف، إت املت الغ   ؛وممل أبمل  بثهيأ ابتلأل ، الغ   أو ال قي

  .«إت فأله للصرب، املت ال قي

، ون املب، وأبال بكاي، ^ ر ال  اهلل :أو  ماا أظ اي اإل اةع  ا عة» :لود   عق جمدرر

فم عاه أبال  ^ فثمامل ر ال  اهلل ؛و مألة أع  أر، و أر، وبة  ،وص ألب

فثل الاالام أدراع ، وأماامل ا ناايوت، وأماامل أباال بكااي فم عااه قلمااه، طمللااب

، ف لغ م  م اا اد مامل شامل  اهلل أت ن لاغ، وم ص يوام أ الاميف، احلدند

، أبملام أبال   ا  لع اه اهلل، فلأ املت ما العيش ؛ما حي احلدند والاميف

  .«ونلبخ م، فعع  ناتم م، ومعه حيبة

بازو    اه ،   ادب ايافما، نامل رب :بقال  ايةئكاة» :لود   عبور ادو محقبق عق كي  ة 

فملكا ، ااا لا  م  ا ولابه :فألقل  للمةئكة :قمل  ؛وبعي ه لل ة ، الد ألمل
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 :ونقللالت :قامل  .ن نرضاه مامل أصاملبه أ الاد ألمل، نامل رب :قملللا، رأوا ولابه

 :فألقل  للمةئكاة :قمل  ؛وب الط له الد ألمل،   ه ال ة  بزو ،   دب الكملفي

ن ن  عاه مامل ، نامل رب :قاملللا، فااكا رأوا  قملباه :قمل ، ااا لا  م  ا  قملبه

  .«أصملبه ما الد ألمل

 :  لاده تعدَل  عق ابق عبدس   [1:]ال قي                     

            املت اهلل بعملىل ن عع ال    إىل  :قمل  [2:]الع ك لت

 ؛وام نق ضاه اهلل بعاملىل إلألاه، إىل ا قضمل  أ له ما الاد ألمل، فألل ع فأل م، أمته

، إ امل  اي م  املج ال  ا  و ا ألله :فتقل  ا مة ما بعده ا أو ما شمل  م  م ا

ف ال ،  اي مامل ااملت  لألاه ال  ا  فما و   م  م، فأل ز  اهلل بعملىل هبم ال ة 

  .«ف ل الكملكب، وما نمللف كل  ؛الصملد 

 ؛وبلال   قلباة، بلال  رمحاة :ال لل  ما اهلل  اي و  ان» :يقا   عق سهل بق عبر اهلل

 ؛وبيب التدب ، ب عع صملح  مل  ي إظ ملر فقيه إىل اهلل بعملىل :ف لل  اليمحة

  .« هب عع صملح  مل  ي انتألملره وبدب :وبلل  العقلبة

وقي ا  ، قي ا  ال ت اة بملي ألاة، قايت وةواة أشاألمل  باثةل» :لود   عق ايب ادعبدس بق عطدء

  .«وقي   ال لل  بمللد ملو ، ايح ة بملننت ملر

ر   بالاط اهلل بعاملىل لاه أ  :ممل أ لم أحدا  ما ال ملس إن م تل» :لد   عق برش بق احلد ث

فأل ظي األاف ، ما رزقه  ه  Qور   ق ض اهلل  ؛فأل ظي األف شكيه، رزقه

  .«صربه

، أصاملبه بضاألق أ معملشاه :إت اهلل بعاملىل إكا أراد اياماة   اد» :لود   عق اريب بوق ادوا ة

حت  ن ز  باه ايالت وقاد بقألا   لألاه ، ونلف أ د ألمله، و قم أ  الده

وإكا ااملت  لألاه  ؛حتا  نلقامله ومامل  لألاه يش ، ك لب شدد هبمل  لألاه ايالت

حت  ن از  ، ونفم ه أ د ألمله، ه أ معملشهونل إ  لأل، نصحح  الده :  د

حتا  نلقامله وممللاه   اده ، ولاه حالا ملت خي اف   اه هبامل ايالت، به ايالت

 .«يش 
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 .«فالد مملله، إكا  دع ال ة ، ال ة  ملح ايفما» : لد  ذا ادناو

و صاف يش  ، أمج يش  نالاما أ ااادب واخلصاب :ليل ده،  اد محق عق كي  ة بق عبر

، أممل الامج نالما أ ااادب واخلصاب» :قمل  ؟ادبهيز  أ اخلصب وا

والاامج هياز  أ اخلصاب  ؛وإت اباتل صارب، إت أ طا  شاكي، ف ل ايافما

ويش  اال ، وإت اباتل مل نصارب، إت أ طا  مل نااكي، ف ل الكملفي، واادب

  .«وا  ا ل ة الت   عل مل اهلل بن ايفم ن، ون ن قطإ، أحي ما العال 

إت فا  ، وال  يف حايوت، والعم   ملئق، اإلنأت قملئد : ه املت نقل أ» : عق ارب بق  نبه

حي ا   :وإت فا   املئق مل، صدت  ا الطينق ومل بالتقم لالملئق مل :قملئدامل

ون بالتطألإ أبد  ، ا تقملم  طل مل  أو ايامل   :فاكا ا تمعمل، ومل بت إ قملئدامل

وشا  أ، إت املت الأ ايه اإل الملت شألئمل  ما دن اه بيااه، إن بمللطلع والكيه

  .« أت ن ن ق  معه ما دن ه يش

 .«أت نكلت الي   صملحب بد ة :ما  ةمة ال ة » :اعنه لد 

 وبمللصحة ب ال  آفة اييض.، بملييض بعيف  عمة الصحة» : لد   صطفى ادسبدعي

فات ا    املمة  أمادب  ، ن  م  الع ملنة بصحت  م أ امل   و  ت  أ احلألمل » :الد  ايضدً 

وإت ا    مليمل   مل دب   ي  رش ، طملل مل  أ مل ت   ي الدرا ة وإت ا  ، بمللقل 

وإت ا ا   ملبادا  ح َّ ا  ، وإت ا   دا ألة دفع    ا  نطاي ان قطاملع، ايعيفة

 إلأل  الال ي أ  عل  احل ألب..   ال  مطألت  فملرفق هبمل.

 ما     بصحته أ ش ملبه مل ندراه ا يع ولل  مل  مملئة  ملع.» :الد  ايضدً 

ن بل أل َّا  الع ملناة بصاحت   اا أدا  ر امللت . قلألا  ماا اللقا  بع ا  باه أ » :الد  ايضودً 

 صحت  نلفي  لأل  اث ا  ما اللق  أ أدا  ر مللت .

وم ع  ، و مل  وراحت ، وفيح  وحز  ، اا معتدن  أ أال  ومعألات » :الد  ايضدً 

وااال   عل املام أماة   ?ن بعايف ايايض أبادا : ، وح ا  وبغضا ، و طملئ 

 .?و طمل  
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فقد نثيت نلع ب قاد فألاه صاحت  ، ن بالت ا ب صألحة ط أل   ا تأدا   ي صحت » :الد  ايضدً 

 .«ون جتدن  مالر  ط أل  

فقد ب قطاإ  اا العما  وب الت ، ن بف   ب ملو  العةج إىل ا ت ملئ  ما العم » :الد  ايضدً 

 .«فيصة العةج

 .«  قة العةج ما مي  أهيمل ال خأل !   قة ان ت مل  بصحت  أق  ما » :الد  ايضدً 

ه» :الد  ايضدً   .«ب ك  الصحألح أصح ما ب ك  ايينض إن أت نكلت للمينض أ يف بيبق

فملكاي أت ا ملل  ميىض نتم َّلت ممل أ   فألاه لعظام مامل ، إكا  ق  كر مل  بمي  » الد  ايضد:

 .«وبال   دأ   ال  وبيىض  ا رب ، أصملهبم ما ا مياض

ه ما لا ما مل نمت إ ب» الد  ايضد:  .«فالألضطي إىل ممل نكيه ما دوا ، ملنتألملره  أ نرض 

ن  ما رسناي كا ا  بلقا   لألاه وأ ا  ، حص   بمللألة ب ملع  لأل مل وأ   صحألح» الد  ايضد:

 .«مينض

 ب ملنيت الصحة واييض نلممل :» الد  ايضد:

 فقملل  الصحة: يب ن اط ال ملس للعم .

 وقمل  اييض: ويب نقرص ال ملس طل  ا م .

 يب جيت د العملبدوت أ الع ملد . الصحة:قملل  

 ويب خيلصلت أ ال ألة. قمل  اييض:

 وما أ ل باملد معملاد الطب. قملل  الصحة:

 ويب بتقدع بحلل الطب. قمل  اييض:

 ا  ال ملس حي ل   . قملل  الصحة:

 للنمج يمل أح لب ااا احلب. قمل  اييض:
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 بصائر يف القراءة

 

 هنامل ،   ن بص إ م كيا   ظألأ  ون بصلح  ت بكلت بادنة   اا الت ك القيا» :ا َلك  د تق ا

لكا الت ك  ال الامج جيع  ممل  قايأه ملكامل   ،ن  د العق  إن بملاد ايعيفة

 .«ل مل

فحت  الانا نقيؤوت ما أ ا  ،ح ة الكتملب  ملفعة وم ألد  أ ا  حمل ُص » :  كل ل اء  فدئر 

اااعلر بااملل ياغ ومااا التمحاالر حاال  التالاالألة نتخلصاالت باامللقيا   مااا ال

 .«الاات

القيا   ايمتملز  ا  بلا  التا  بالامل د مل  اي اماتةب ما  ج قالنم أ »  :ل اء   ق الل ادعقل

وبكالا  مل م  عألاة  ،وبل  الت  ب م  ميو ت امل الاا ألاة ،التعملم  مإ ايعيفة

  .« دند  أ الت ك 

و  . هنمل ن بكالت إن قايا   الأللألاة ،رب وأ مل القيا   ايمتملز  اتملج إىل ص»  :ادصرب عىل ادق اء 

وإ أ بع    ل مل  ما انربقمل   ،ااه ن بع   ا ت ملد  القملرئ مممل نقيأ فحالب

بااه إىل أفااق الكملبااب الااامج نقاايأ لااه ومعيفااة يش  مااا مصااملدره ونل ألتااه 

 .«الثقملفألة

د  الت  حيص   لأل مل لا نكلت القملرئ قملرئمل   ألدا  إن إكا ا تطملع دمج ايعللمملت اادن» :اة  

 .ما ورا  القيا   أ أ الملقه ايعيفألة ايالتقي  والتعدند أ أطيوحملبه ورؤاه

 .«وااا أ احلقألقة ال ايع   العمألق لل مل ايعيأ

إت بن ال كي  الت  نيهب الكملبب أ التع      مل وبن الكلمة التا  نالاتخدم مل »  :سر فجا 

و ي القملرئ قطإ بل  ايالملفة ماا  ،لتلصألل مل مالملفة قد بطل  وقد بقرص

                                                 

 اتلر  ل بملدحدح.دا ظي: ملقإ إ ةمألملت، إ اف ال (1)
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نة  ايةحظة احلملد  واخلألمل  اخلصب والااا ايتميس واخلرب  بماا أله 

 .«الكملبب وطينقه ا تخدامه للغة

حاان  عاايض أفكملر اامل  ااي ا نااينا  كاالت قااد و ااع ملامل أ  ااألمل  الت مألااة »  :نوومِّ افكوود ك

هيتملت بحعام واث  ما ال ملس ن  .والتصحألح ما نة  التغانة اييبد 

 ،ه ام فاألأ لادهيم ماا أفكاملر  ال  إ الامج حيصللت  لأله ما ورا  حمملور

 .«واث ا  ممل نكلت كل  بال ب الكرب أو اا   أو بال   أ معمل  

 اا الالاع   إت احللار ناك  فيصه ن تضمل   ايحملور بآرا  حمملوره  ل مل  » :حاا  ا  ندظ  

 .«إىل إلغملئه

ملس نظاا إت احلالار ن نكالت إن ماا ا ا  انب امل   اي بعاض اث  ما ال ا»  :ف صه دلَعلم

ولاا فاهنم نعي لت  ا ا  حلار ننتلقعلت  ،ا فكملر وا را  وايلاقف

ولل أهنم  ظيوا إلأله  ي ا ه فيصه  .ما ورائه اخليوج بصألغ اب مل  وبلحد

 .«للتعلم وبل ألإ اليؤنمل ننتلف ملق  م م ه

فا اه نتاألح ل  الاه أت نغا  ،م ادأ الاتعلم ماد  احلألمل  حان نعتماد شاخص» :تعلم  رى احليد 

صلربه  ا   اله والتخلص ما الصلر ال مطألاة اي كاي  التا  شاكل مل لاه 

 .«ا نيوت

وحألامل  الايوح والعقا  بظا   ،نظا  اإل الاملت حألامل  ماملداع متصاة بملحلألامل »  :احليد  حَى املوات

بتللد  ا حياه  مالتمي  مملداع ايي  متصة  بمللعللع وايعملين وايامل ي الت 

و اا فات التعلم ايالاتمي اال احلأللناة التا   كاا اإل الاملت ماا أت  ؛احلألمل 

 .«نعألش إىل أت نملت

الاأ االاا مالاتل  معيفاه الااخص ازدادت نربباه »  :تع ف عوىل حجوم املجهوا  دوريك

 .«بحعم ايع ل  لدنه

وبك   ل مل  ، بدبي القياتأرشد مل إىل -   و ة  -ما اي ملرقملت أ ااا الالألمل  إت اهلل »  :ترب 

 «!فملشتغل مل بملحل ظ وبيا مل التدبي ،بح ظه
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 .«ا نطمل  الت   يبك  مل باك  مصدرا  م أ  لتعلم مل و ضع مل ونربب مل» : ق كطئند نَعلم

إت بقدم مل أ دروب احلألمل  ايختل ة  ألظ  م لطمل  بمليزند ما الاغف بامللعلم وايزناد »  :تر  

 .«ما معمل مل  التميت والتدرنب

إت قملبلألت مل للتعلم بتحل  ب ض  ممملر اه القايا   وان اتميار أ التثقاف إىل » : د س ادَ قف

اأ أ ه نمكا للتكيار والتمينا أت جيعاة ماا حاب ايعيفاة  ،بيا ة ظملاي 

 .«ط ألعة ومل أله ل مل

فاات  ،حن نتلق  الطمللب ايعللمة  اا طيناق احل اظ دوت ب مل ا   قال مع امل»  :ت قف بعندية

وااملت العقا  ال املطا  ،ال ملطا نالتحثه  ي  الاألملهنمل والاتخلص م  امل قله 

نيمج أ دنل  ايعللمملت إىل الدمملغ  ي ااا ال حل شاألئمل ها  مرشاوع أو 

 .«ه  صحألح لال  حيملو  بصحألحه

إت مااا اااارب اي ااملع التاا   ااي اياادارس ا عملزااامل ب اامل  القمل ااد  ا نةقألااة لااد  » :ا دلزيووف

 .«طةهبمل

معظم  ملمعملب مل بملب  بعألد   ا القألملع بلا  مل امل أ ال حاع العلما  واخلدماة »  :ادغ م بددغنم

لتص ح أ أحألملت اث   أش ه  ،ان تأ ألة واقترص دورامل بقين مل   ي التعلألم

 .«!بمليدارس الثمل لنة

وام م أ ابدوا ما قله نرب  بقألمه  ،إت التعلألم ااملمع  ندمه بقدع للطةب» :اسر  املسَفير

 .«..إلأل م إن أ ه  ألظ  ما حق م أت نكلت  م رأمج فأله  ملممل   ممل نقدع

وإ اأ  اا طيناق  ،إت إصاةح التعلاألم ن ناتم  اا طيناق ط ايات ادنثألاة»  :ادَزام بوددَطاي 

 .«انلتزاع الدائم بمللتطلني وانربقمل 

إت ايعلااام ال اااملرع نالاااتطألإ ماااا ناااة  الرساااد القصاااا زرع ا فكاااملر »  :ادقوووّص ادبووود  

أليف ال  أللة أ   لس الطةب و قد الصلر الالألئة أ احلألمل  العملمة وا حمل 

 .«وب تألح أكاملت الطةب  ي بعض ا اداف ايالتق لألة العظألمة
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وإ اأ ايالامل د   اي  ،لألال  م مة ايدر ة بقدنم ايعللماملت فحالاب» :تطاي  احل  ادنقر 

 مل كلا   وإ أ نتثب  ..بطلني احليف ان تأ   وال قدمج لد  طةهبمل أنضمل  

إكا  عل  ما قمل مل مل م صملت ي ملقاه أ لاع التصدع بن اي ملدئ وأشاكمل  

 .«الالللب الأللم  دان  ايدر ة ونملر  مل

لا بالتطألإ مف الاملب مل التعلألمألاة ارسا القلا اد التعلألمألاة اليبأل اة والقألاملع »  :حت يل املسؤادية

الطمللب بثشألمل  فا  إن إكا ا    ا بلقن ايعللمملت وصملرت إىل بكلألف 

بمللي لع إىل ايصملدر وايل ل ملت وبقدنم احللارات وايلخصاملت حال  

 .«الكتب اادند 

نمكاا للتعلاألم أت حي از الطملقاملت العقلألاة ا مل عاة إكا نتم امل أفكملر امل »  :شّجع عىل ادَسودل 

باعإ  ي التالملؤ ،وب ب جمملن  نحاتأ   ،وأطيوحملب مل ب  ملنملت م تلحة

اا  ت معظم ايدر ن قد  زملا أمايام  اي أت لك  مل قلأ   ع  ا ،اخلطث

  .«نص لا ا    لدام أ  ح ممل أ الكتب ايدر ألة وإق ملع الطةب به

و ثما  ماا ايادارس أن  ،نعمل   معظم ايالالمن ماا الق اي وا كالاملر اإلراد »  :اله ادقير  

وأت ب ب دائاأ أماملع طةهبامل مالاملحملت للت الع الاخاا  ،بزند الطن بله

حألاع ن حمل اة  ،لالللا  أ إطاملر انلتازاع الرشا   وا داب ايي ألاةوا

  .«بملل ملس ا ت إىل قأللد  دند 

إت ممل نالمعه الطمللب أ  ألمل  حلارمج مإ أ تملكه أام بكث  ما ايعللماملت »  :تعليم حاا  

وكلا  نت احلالار ن طالمج دائاأ  اي  ،ااملمد  الت  نطلإ  لأل مل أ اتاملب

 و ي إمكمل ألة ان ا اض  اي مامل نقامل  وإمكمل ألاة أمكمل أله الرشح اإل ملأ

 .«التعدن  فأله

ما  وط جتدند ال أكج التعلألمألة ايل لد  ا ت أت   ظي إىل التعلألم  ي » :ااسَ ُ  األنجح

 .«ا ه أفض  حق  ن تثأر ا وقملت واا لد وا ملا 
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د وحده وقملفأله بن الطةب ما ا اداف ا  مل ألة للتعلألم ايالمل د   ي إجيمل» :اسيله تفكيك

 .«ودجم م أ ايعتمإ

واأ أت ال ضملئإ بتقملدع  ،معللمملت ايعلم ا  ال ضمل ة الت  نصدرامل لطةبه» :لرة بضدعَك

ب زو  طيازات  دند  م  مل إىل ا  لا  فات معللمملت ايعلم بص ح ها  

الطاةب نالات لكلت مامل  .كات مع   إكا مل نقم بتعدندامل  ي  حل مالتمي

ولااا  ،ااأ نالات لكلت الطعاملع والرشااب ،  ايعلم ما معملرف وأفكملرلد

 .«فاهنم دائملت ن تظيوت م ه اادند اي ألد

 ،ممل الامج  الت ألده ما ورا   ظي مل إىل أ لأ ممل أ الطةب : لأل مل أت  تالمل  » : ادنظ  إَل األمجل

إت  ظي مل إلأل م بمل تخ ملف جيعل م نتع لت  ؟وم بعململ مل مع م  ي أ مل ه

 ااي حاان أت  ظي اامل إىل  ،إىل أت نكل االا أشخملصاامل  ن نالااتحقلت انحاا اع

 .«لدهيم ناك   م حملفزا  قلنمل   ي الالمل والتحالا أمج  ممل

قد ن بت اد  اي املر  التعلألمألاة التا  نمتلك امل ايعلام أ يش  اقدرباه  اي »  :اك    ق األ  لة

 .«ايعقد  ل  ا مثلة ايتعدد   ي ايعملين الصع ة وايالملئ  

الل عألة الصحألحة ا  الل عألة التا  نكالت فأل امل احا اع » :ا تكاو ادسلطة  صر  احرتام

ولألال  الل عألة الت  بكالت فأل امل  الطته مصادر  ،ايعلم مصدر  لطملبه

  .«اح امه

ايعلم الامج خي ق أ احلصل   ي احلد ا د   ما ايعيفة الت  حيتمل  امل أ : »كسد   الَُعية

وإ أ ن قاد  از ا  ماا لألملقتاه  ،قد  ز ا  ما لألملقته اي  ألة فحالب مله ن ن 

وب ق  ا ط مل مل امل  ،حألع مئملت العأللت الت   ياقب أدا ه ،ان تأ ألة أنضمل  

  .«إىل ايعتمإ

حن نضح  الطاةب ماإ معلم ام بالا ب طيفاه نالالق مل ايعلام أو احاد » :اسَخرم ادط فة

ونغيقالت أ ماامل ي  ،تأ ألةفاهنم ناعيوت بزوا  ال لار  ان  ،الطةب

واثت الطيفة ال  ا  ما أ قمل اه الادرس إىل   املرص  ،الزممللة وايالملوا 
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فثنااات بت مل اا   ااي  حاال مااداش  ،األمألملئألااة مجعت اامل نلطااة واحااد 

 .«و عألب

ن نالتطألإ معلم  امل ح أت ن قا  الطاةب أ فلا  باثو ه فا   طلنلاة ماا » :ابقهم   فلكك

حة والطيفة حألاع إت متملبعاه شاخص نرساد الدرس دوت أت نالتخدع ايل

  .«ايعللمملت بعد مضعيه ومملة

 ًُ لك  مل  قدع ندمة  ظألمة يا اام أ أمايف  ،إ  مل بال ب التاعألإ ن  خرس أمج يش » :كق ك ي

 .«احلمل ة إلأل مل
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و علالا بياو امل الاه م ملفألامل     ،العقا  الرشاع أ ملا  اهبعض ب    لدب مل  عللا »  لية ت اثية:

ون ااادنع إن  ،فااة  قة ألااة إن بااملخلةص مااا الرشاانعة ،للتحاادنع

و ادع  وااا ما قله الل   ،ا مة م ه  بملإل  ملز  ي ال ال وهال  كااي

 ..«.اإل صملف

ل إت مل   ظاي إلألاه واا ،مإ ال ال ناك  ادنمل    حقألقألمل    لكا  أماة التعملم » ادرتاث  صر  حتٍر:

 ل مل     اا أت نكالت مل اأ     ؛نص ح  ملئقمل    ومث طمل    بحصملفة ومل ل أله قد

أمااة كات باايال  ينااق اثمت اامل  عحاا  أ  ومااا ال ااملدر أت جتااد !حم اازا    أو

 «. املم  بلظألف بياو مل أ االن حملنامل  ي  حل   

اب   اه  اتكلت لاه أنار بمليمليض إىل حد الاال   ا اللاقإ وانه  إت انلتحملع» اعَرا :

 «. ..الغي  أ احلملن وان الة  ما ايمليض ن بق   ا أنار

وممل  حمله ما أفكملر وم ملاألم ال  اي  حال مامل  ،ظيوف ومعطألملت ممل  عألش فأله ما» ا َراة:

فا  امل  ؛فا  مل إكا مل    م بياو مل و التل  ه  ي  حل  ألد ولاا ؛امتداد للأيض

 «. ..الل ه ايطللب لا  تمكا ما ف م  رص مل  ي

أت نظ  حألمل    مملدم مل قملدرنا  اي بلظأل اه أ اإل ملباة  اي أ ائلة  نمكا لل ال» حيد  ادرتاث:

أت   عح أ أحدال  قله  ل أله أ حألملب مل إكا  عح مل أ  ونمك  مل ..ايالتق  

حم اازا     ااي التعدنااد وبغألاا  اللاقااإ  حاال   عاا  ان  تااملح  ااي اياامليض

 «. ..ا فض 

                                                 

 اتلر  ل بملدحدح.دملقإ إ ةمألملت، إ اف ال ا ظي: (1)

 



 بصائر للنهوض باألمة 167 
 

التا  ا اتت ع   ، لايه لأليف أاثي ما مجله ما اي املدرات ال اا  التملرنض أ» : َد يخلار  اد

وبال  باكل  بألملرات ماا ال عا  اإل الاملين  ،انقتدا ات  ددا  ا  ا    ما

 «. ..ايتمألز

واااا  ..حألملب مل بثقملفة اليقم أ ا  شفو  مل لا حيدل التقدع اي الد إكا مل بغتا» ضعيف: فهم

 «. لا  ا مم ما حلل ملممل با  إلأله أح

 ،اياللمن جيد   اله حملئيا    بن ماملض ن نعايف األاف نالات ألد م اه اث  ما» تشا    ادَ قف:

وااا نعلد  اي  حال  !القدر   ي التثو  فأله وبل أل ه وبن حملن ن جيد

بثقف هبمل   اله ولدت لدنه الععز  ا ال  م   لايمج إىل أت الطينقة الت 

 «. ..الرب ااألد  هلار اللاقإحلياه التملرنض ال ال

ااأ إ  امل أ حمل اة إىل أت  ،ممل ه إىل أت  زند در ه و أل مل بتملرخي مل  حا أ حمل ه» زيدة  اداعي:

العملمااة بعااض ايالتخلصااملت ايياااز   ااا اي عط ااملت   اادن  أ وقملفت اامل

وكلا     امل إكا مل  الاتطإ أت  قاملرب بان رؤا امل  .الكرب  أ كل  التملرنض

مل بق ب رؤا مل للحملن  وإكا ،إ أت  تقملرب أ ف م احلملنللأيض مل  التط

  ..« مل  التطإ التخطألط لاث  مل العملع أ ايالتق  

معظم ال ملس  ي ااه ا رض ونغملدروهنمل دوت أت ن االا ورائ ام أمج يش   نعألش»  نسياو:

وكل   ت التملرنض نص إ ما ورا  التصادمج للم اأت  ،ايفر  نث  ااتأع

ا  مل ااألة التاا  ناادنل مل ايااي   ااي حألملبااه  ورا  التغاا اتمااا  ،االأللااة

 !«.مالتعدنا ن  اا ون لااب والاللاد ا  ظم ما ال ملس ه  ،الاخصألة

بملخل  وال    ون نعألش ال ملس أ ز  ايامامل     ون بعمي احلألمل  ،ن نكتب التملرنض» صنع ادَد يخ:

ال اا  والعطامل   ما نة  ايزند ما وإ أ ،ما ا نا وان تحلاك والك ز

 «. ؟ايلتزع هباه ايعملين ما أوىل ما ايفما ،وإ كملر الاات ،والتضحألة

وجتملربه وا تأ ابه و لاط اه وا ط مل ملباه باثو  ن نالات ملت باه أ  لعقألد  ايفر »  نظد  كدص:

 «. نيمج ما نةله ا حدال بكلنا اي ظملر الامج
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 «. اداف الكرب  ما ه  نطط طملحةلرممل  العظألمة وا  ن قألمة» انخفدض اينَدلية:

ايي  نطه للمالاتق   فا اه ن ادأ بت مألاة حالمل األة نملصاة  حال  بمعيد أت نضإ» نَيجة فا ية:

 «. اللدودات للت ل  وال عملح ومهمل العدوات،اخلطث واإلمهمل 

ممل أ مل  حياملت اإلصةح يش  املنتةف ايصلحن أ ادند ا اداف » غ اض األرراف:

 «.. د  وادند العق ملت الصغي  والكرب القين ة وال عأل

 -القايآين  اي أت نلقا  أ روع الالالم أت ر املنت ا   ألامل   حايص القصاص» ا ل ع يوق:

ان تصملر والغل ة م أ امل   فداحة اخلطالب   ل  طملقه - لأل م الالةع 

أ اااه ا ناملع التا   األطي فأل امل   لأل مل أت  تا إ به وااا ممل .الت  بلا   مل

 «.. ح ملطالألثس واإل

صعألد اخلطاط وا ااداف اال اال   إت اشد ممل  ي اياللم احلار م ه  ي» اضاح رضا   

 «.. وميامأل مل ال  أللة فت قد أ اطت مل هملنمل مل العلألمل.الل ملئ  إىل أاداف

 لاي التخطألط نكما أ إجياملد صاألغ  ملألاه اعا  أ ااط مل الأللمألاة بالا م أ ب امل  » لار : 

 ..«.هنملنة حألملب مل الصلر  الت   يهب  لأل مل أ

 «. ..بل لح نصعب احلدنع  ا قيارات  ألده ما ه  ادند ا اداف» رشط:

 ،اادفمل    وا احمل    بق از إمكمل ملباه ق ازه إىل ا  اي اإل الملت بمعيد أت حيادد ل  الاه» ررفدً ً: حرة

وبتللد لدنه ا فكملر التا   ،وبتحيب دافعألته ،ونتألقظ  قله ،ونزداد  املطه

 «.. جدع أهيا ه

أ أحألملت اثا   ب عادع ان ات ملد  الصاحألحة ماا اللقا  إكا مل    التعيبة  ي أ هدل  » د :ضي

و تخلص هبمل ما الل ال  ،نة  مل  ي أ  ال مل نكا لدن مل أاداف  ضغط ما

 «.. وان اغمل  بمل ملر العملر ة والتملف ة

 تخلافما وااا ال - ي ا ق   -إت مةمح نةص  ألل مل ونةص ااأل  القملدع  » ا  او: 

 ايزند ما انلتزاع بملي  ج اليبملين  قألد  :وان كالملر قد ب للرت أ أمينا
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ون  الاتطألإ أت  ععا  ماا ااانا ا ماينا  .و نعة وايزند ماا الت ال 

 «.. حألملب مل ما ه  ادند أاداف وا حة حقألقة واقعه أ

القألاملع بمل شاألمل  م عاابمل     حال  اإل الملت ما ه  جطألط وبيجمه جيد   الاه»  ق  هدم ادَخطيط:

 «.. الال لة والت يب ما ا شألمل  الصع ة

إىل أت   ظي إىل ايالتق   بت ملؤ  حت  بتللد لدن مل الطملقة اليوحألاة   حا أ حمل ه» نحا اي دم:

 «. ..اقتحملع الصعملب لإلقداع  ي

 را  لكا الاامج  عا  م اه حمال ،للأ  شثت أ احلألمل  العملمة  ي مدار التملرنض املت» دا يه املد :

اال  ماألش ا  ااطة اليوحألاة وا دبألاة  أ مل ألمل    أاثي ما أمج وقا  مما

 «.. الل عألملت العملمة و ز  اإلنأت بملهلل والأللع ا ني  ا صألملهة

 اا  أت ا  اأ  العظألماة ،إكا ا تعي  مل بملرنض احلضملرات وق  مل  ي حقألقة م ماة» املبدة  :

اي ملدر  واليه ة ولاأليف  ي ال ع  و وان عملزات الكرب  امل   بقلع دائأ  

واحلار واي إ وااا ممل جيب أت  التل  ه  ألدا أو مل  باألد ال  مل    ي اإلاياه

 «.. احلضملرمج

 ،احلضملرات امل تأدامل م دأ اي ملباه واييا عة وال قاد ن يش  نطأل  أ أ أ » امهية امل العة:

 «. ..الرشور والالللاألملت اي حيفة  يحملرص املمتةا مل لرلألملت ايطللبة

العلم نمكا أت نكلت  ملم  بدالر  فملت (اللح )ا  ا  شملد ال ملس ب صملئي » دا ية املنه :

 «.. وف مل  لل رشنة

ملأ بان القاألم التا  ب رشا هبامل وبان عنة  الت حن ب قد احلضملر  روح مل ما»  سدفة كط  :

ماا ن  ع مل ايزند ما ال ظم ون ايزناد  فا ه لا ؛اللاقإ الامج نعألاه أب ملؤامل

 «.. و ملئ  الض ط

إكا مل جضاإ أ حيات امل الأللمألاة  ن نمكاا  مج أماة أت بلصاف بثهنامل متحرضا » لصا  ذايت:

إت القامل لت وال ظاملع : قل  لكا مإ ااا  لأل مل أت ،لل ظم والقلا ن ايي ألة

قاملرصبن أ  إن أت مهمل نظةت و أللتن ،مإ نطلر أ ونور  و لدمهمل
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الاابألاة  د إىل  مل   أ ما اي ملدر  ال يدنة واليقملباةونب ،بالأل  احلألمل  العملمة

 «.وان طةقة احلي 

وطايح ال ظيناملت ماإ القلألا   باقألق الكاةع  اث نا م مل ن حيال لت  ل» نقص   ادَنظيم:

 «..  دا  ما ا  أ  اي ظمة ب ظألأ   ألدا  

الاملوا  بان الثايو  الغيبألة أ أر مل  العاململ  اي  حال متزاناد اي باألإ احلضملر » لذا    ض:

وااااا زاد أ  اااإ ال ااملس وا ت الاامل م أ  ،الاخصااألة ايملدنااة والقألمااة

اأ زادام أ اا  مامل نالامل دام  اي اإل ا  اليوحا   ،بكدنيف الثيو 

 . « والالمل ا ديب

ا تأع ا دف والطملقة  ايرشوع احلضملرمج الاخا   ملر   ا» ادشخيص: املرشا  احلضد  

 «.. م   أ نطه م طقألة  ألد واإلمكمل ألة وال عد الز

مااا   ااخأ   ا  حضااملرب مل اإل ااةمألة أ بملرخي اامل الطلناا   اادد حققاا » انَصوود   احووي:

 ،افتتح  به ا طةقت مل املت  ي مالتل  لكا ان تصملر الامج ،ان تصملرات

 «.. الصغ   إك ايرت ما حب الد ألمل وما الطملحملت

تاداد الزماملت وايكاملت امل ا  بكماا أ العقاد  التا  وا   امل اإل الاملت  اي ام» نقطوة شودئكة:

 .ره ملبه وشا لابه وأ ا اتثأر إمكمل ملباه  اي ال حال ا مثا  ان تصملر  ي

اماتةب و املئ  احلضاملر  أ ا    لاأل م ماا  وإت ال املس جيادوت دائاأ أت

 «.. انربقمل  بث  ال م

قادع روحا  ا ا ا للحضاملر  إكا مل بصاح ه ب التقدع التق   نااك   دنادا   إت» ادَر حم ادذايت:

 «.. ونلق  مكملفئ

ون يش  نعما  اإل الاملت  اا رؤناة احلقاملئق  ،ن يش  نااب بمللا ملفألة اغيور القال » غ ا :

 «. امللتعصب
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 لـــأمــالت

 

إ    بدنم االالس ، نمل لقأت :فكملت نمي  به ملنه فألقل ، نطأل  االلس وحده كدو دقُو

إت  طال  » :ألقال  لقاأتف .وحدب فلل  لال  مإ ال  املس ااملت آ ايف لا 

 .«وطل  ال كي دلأل   ي طينق اا  ة، اللحد  أف م لل كي

 :اّنه كدو إذا تال رذ  اآلية  عق ابق ع                                

 بي نمل رب  ، بي نمل رب   :قمل [16:]احلدند». 

ي ن  ما قألملع لأللة بة قلب» :لد   عق ابق عّبدس  .«راعتملت مقتصدبملت أ ب ك 

ردا  :لد   عق عبر اهللّ بق عَبة ردا ،  ثل  أع  الد   :قمللا ، ممل ااملت أفضا    املد  أيب الاد 

ي وان ت ملر»  .«الت  ك 

 :قامل  ؟.مامل ن كألا  :فقألا  لاه، بأل مل أبل  نح نميش إك  ليف فتق  إ بكالملئه فععا  ن كا 

ل  أ كاملب  مي»  .«مج وقل ة  مل واق اب أ لبثم 

د» :لد   عق عد   بق عبر لي    مع  ه  واحد ون او ن ون وةوة ما أصحملب حمم 

ي :نقلللت ^  .«إت   ألمل  اإلنأت أو  لر اإلنأت الت  ك 

ي ند ل إىل اخل  والعم  به» : با   د العزنز كَب احلسق إَل ع   وال  ادع ، ا لم أت  الت  ك 

وإت ، نعد  ممل ن قا  -وإت املت اث ا -ولأليف ممل ن   ، ند ل إىل بياه ، ي الرش   

احاة الط لنلاة نا  ماا ، املت طل ه  زنزا ت  بعقاب الي  واحتأ  ايئل ة اي قطعة ال 

 .«بععأل  راحة م قطعة بعقب مئل ة بملقألة

ي  مل ة ن  ما قألملع لأللة» :لد   عق احلسق  .«ب ك 

 .«ما أفض  الع ملد  Q   أ  عم اهلل الت ثم  » : لد  ع   بق عبر ادعزيز
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 .«ف   ا   يش   له  رب  ...إكا ايي  امل   له فكي » : لد  سفيدو بق عيينة

اا ال  املس قيا باه  ماة» : لد  ادفضيل األاف  :قألا  :قامل  .إ  أ  ز  القايآت لألعما  باه فملج 

مالا حياماه، أمج لألحل لا حةلاه :قمل  ؟.العم  به  ،وناث يوا باثواميه، وحيي 

 .«ونق لا   د  عملئ ه،  لااألهون ت لا  ا 

إين   نيج ما م ز  فأ نقإ برصمج  ي يش   إن  رأن  هلل  فألاه » : لد  ابا سليُو ادّرا اينّ 

 .« عمة و  فأله  رب 

ي ال  ملس أ  ظمة اهلل  ممل  صلا اهلل  » : لد  برش بق احلد ث احلد   .«Qلل ب ك 

يام ا ني زوروا ال» : لد   غيث األساة  .وشملادوا ايلقف بقللبكم، ق لر ا   نلع باا 

وأشاعيوا قلالبكم ، وا ظيوا إىل اي رصف باملل ينقن إىل اا  اة أو إىل ال  املر

واملت ن ك    د كل  حت   نيفإ  .ومقملمع مل وأط ملق مل، وأبدا كم كاي ال  ملر

 .«رصنعمل ما بن أصحملبه قد كاب  قله

ون ، اتملب اهلل  بعملىل  ي الت ادب ي وان ت املر وال  ظاي وانفتكاملراثي احلع  أ » : لد  ادغزايلّ 

واال شا كة العلالع ، خي   أت  ال كي ال م تملح ا  لار وم ادأ ان ت صاملر

ورب تاه لكاا ، وأاثي ال  املس قاد  يفالا فضاله، ومصألد  ايعملرف وال  لع

 .«  للا حقألقته ووميبه ومصدره

واا   كر   ماا ، مل  ل  اهلل  بعملىل ف ل فع  اهلل  ونلقاها لم أت  ا   ممل أ الل لد مم  » : الد 

ات ر  ، فأل مل  عملئب وهيائب بظ ي هبمل حكمة اهلل  وقدرباه و ةلاه و ظمتاه، الا 

   ه لل املت ال حي مدادا لال  ل  د ال حي ق   أت ن  د  ؛وإحصمل  كل  ه  ممكا

 .داهولك  مل  ا  إىل مج  م ه لألكلت كل  امليثمل  يمل  ،  رش  ا ه

ي فأل امل واام ماا  ايل لدات ايخللقة م قالمة إىل :فنقا  ممل ن نعيف أصل مل فة نمك  مل الت  ك 

تاا  ن  علم اامل اااأ قاامل  اهلل  بعااملىل  :ايل االدات ال              

[8:]ال ح                                        
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          وقاااااامل [36:]ناااااايف :                

ي  «ون نعيف ب صألل مل، وإىل ممل نعيف أصل مل ومجلت مل[61:]اللاقعة فألمك  مل أت  ت ك 

ل رص وإىل ممل ن  دراه بمل، وا  م قالمة إىل ممل أدرا مله بحيف  ال رص، أ ب صألل مل

مل ال امج ن  دراه بملل رصا األملطن والعاي  والكاي   ، أم  فكمليةئكاة واااا  والا 

فل عااد  إىل  .وجماامل  ال كااي أ ااااه ا شااألمل  مم اامل نضااألق ونغمااض، وهاا  كلاا 

ا إ  :ا قيب إىل ا ف ملع وا  ايدراملت بحيف  ال رص اأوات الال  وكلا  اال الال 

أوات ماملاد  بكلاا  ، وا رض وممل بأل  أ مل وشمال مل وقمياامل وحيات امل فمللال 

وا رض مااملاد  باأ فأل امل ماا   مل امل ومعملدهنامل ، ودوراهنمل وطلل  امل وهيوهبامل

اأ  وا رض واال ااال  مادرب ، وأهنملرامل وبحملرامل وحأللاهنمل و  مل مل وممل بن الال 

بغأللم مل وأمطملرامل وولل  امل ور ادامل وبيق امل وصالا ق مل وشا   مل و لاصاف 

 .رنملح مل

أوات وا رض وممل بأل  أا   ملس ايامل فهذ  ري واا    ا يف م  امل ن قالام إىل ، اد  ما الال 

ون هنملناة  .ونتااع ب اا   قالام إىل أصا ملف، وا    لع ن قالام إىل أقالاملع، أ لاع

 .ومعمل أله الظ املاي  وال ملط اة واألثبهن اعملب كل  وا قالملمه أ انتةف ص ملبه 

املات وا  ب كر   أ الال  ا  فاة بتحاي  رض ماا مجاملد ون ومجألإ كل  جممل  الت ثم 

ا امل وأ حيات امل    ملت ون حأللات ون فلا  ون الااب إن  واهلل  بعاملىل اال حمي 

ا   كل  شملاد هلل  بعملىل بملللحدا أل اة ، حكمة أو حكمتملت أو  رش أو ألف حكمة

ة  لأله ا نملتوا  ، ودا    ي  ةله واربنملئه ال  وقاد ورد أ القايآت احلاع  .الد 

ي أ ااه ا  : نملت اأ قمل  اهلل  بعملىل ي الت  ك               

                           واأ قمل  بعاملىل[190:]آ   ميات 

وممل أاثاي  فل ااي األ أل ة ال كي أ بعض ا نملت .أ آنملبه ما أو   القيآت إىل آنيه

 .وممل أ ظم مل ا نملت
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ة  -وأقيب يش   إىل   ال  -اإل الملت ايخلل  ما ال  ط ة :ف ق آيدته ال  وفأل  ما الععملئب الد 

 ي  ظمة اهلل  بعملىل ممل ب قيض ا  أر أ اللقلف  ي  رش  ا ه وأ ا  هملفا  

وقاد  ؟األف بطمإ أ معيفاة ها ب، فألمل ما ال هملف   ا   اله و ملا  هبمل .  ه

 :ت اادب ي أ   الاا  أ اتملبااه العزنااز فقاامل أماايب اهلل  بعااملىل بملل           

     وكاااي أ  اا  خملاال  مااا  ط ااة قااار  فقاامل [21:]الاااارنملت :   

                                           

                                    [22-17:] اا يف

: وقاامل  بعااملىل                                    

وقاامل  بعااملىل[20:]الاايوع :                          

        وقااامل  بعاااملىل[38:]القألملماااة :                

                        وقاامل [22:]ايي ااةت :      

                             وقمل [77:]نيف :   

                  األف  ع  ال  ط ة  لقاة :وم  كاي[2:]اإل الملت ،

: فقامل  بعاملىل، وايضغة  ظملمامل، والعلقة مضغة                   

                                      

 .ا نة[14:]ايفم لت

ي أ مع مله فَك ي  ذك  إىل  ا تفمل ظي ، ال  ط ة أ الكتملب العزنز لأليف لألالمإ ل ظه ون ب الت  ك 

 -يمل  قار  لل بيا   مل ة لألرضهبمل ا لا  فالدت وأ ت  ال  ط ة وا  قطي  ما ا

ائااب االب وال   اي ، األااف أني  اامل رب  ا ربااملب مااا الص  واألااف مجااإ باان الااا 

ا ل  ، وا  ث  وألق  ا ل ة وايح  ة أ قللهبم واألف قملدام باللاللة ايح  ة والا 

واألااف ، واألااف ا ااتخيج ال  ط ااة مااا الي  اا  بحياااة اللقااملع، إىل ان ااتأع
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حما  وم  األف نلق ايلللد ؟.تعلب دع احلألض ما أ أ  العيو  ومجعه أ الي 

اه حت    أ وربامل واارب واألاف  عا  ال  ط اة ، ما ال  ط ة و قمله بأ  احلألض وها 

ام أ ازا  ، وم  األف  عل مل مضاغة، وا  بألضمل  مرشقة  لقة محيا  وام  األاف قال 

لعاايو  وا وبااملر ال  ط ااة وااا  متالااملونة متاااملهبة إىل العظااملع وا  صااملب وا

ب ما الل حلع وا  صملب والعايو  ا  ضامل  الظ املاي  ؟والل حم ، وم  األف را 

مإ وال رصا وا  اف وال ام و املئي اي ملفاا أس وشق  الال  ر الي  وام  ماد  الألاد ، فدو 

م ا صاملبإ بمل  ملما ، والي    م ر و  مل بمل صملبإ وقال  اب  ؟وقال  وام  األاف را 

حم وايثمل اة  ا  ضمل  ال ملط ة ما القلب وايعاد  ئاة والاي  والك اد والط حامل  والي 

وم  ، وا معمل  ا   واحد  ي شك  خمصلص ومقدار خمصلص لعم  خمصلص

م ا    ضل ماا اااه ا  ضامل  بثقالاملع أناي اب العان ماا  ا إ ، األف قال  فيا 

خمصلصة لال فقادت ط قاة م  امل أو  لك   ط قة وصف خمصلص واألئة، ط قملت

فلال كا  امل إىل  صاف مامل أ ، ن  ا اإلبصاملرزال  ص ة ما ص مل مل بعط ل  الع

 .آحملد ااه ا  ضمل  ما الععملئب وا نملت ن قم فأل مل ا  أر

اة األاف نلق امل ماا  ط اة  اخأل ة رقألقاة، إىل العظملع فدنظ  اآلو وام  ، وا  أ الاملع صال ة قلن 

رامل بمقاملدني خمتل اة وأشاكمل  خمتل اة فم اه ،  عل مل قلاممل لل دت و أدا له وم  قاد 

ف ومصام  و اينض ودقألاقصغ  وا وي امل ااملت  .   وطلن  ومالاتدني وجمال 

د أ ، اإل الااملت حمتمل اامل إىل احلياااة بعملااة بد ااه وباا عض أ ضااملئه د  م تقاايا للاا  

ا ، حمل ملبه مل جيع   ظمه  ظأ واحدا ب   ظملممل اث   بأل  امل م ملصا  حت ا  بتألرس 

ر شاك  اا   واحاد  م  امل  اي وفاق احليااة ايطللباة ، هبمل احلياة وام  ، م  املوقد 

وص  م ملصل مل وربط بعض مل ب عض بثوبملر أ  ت مل ما أحد طيأ العظم وألصقه 

وم  نلق أ أحد طايأ العظام زوائاد نملر اة م اه وأ ، ايبملط له ا نيبمللعظم 

وائد لتدن  فأل مل وبط ق  لأل مل ا ني فصاملر ، ح يا هملئصة فأله ملافقة لاك  الز 
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ر  لألاه ، إ  لألاهالع د إت أراد اين   ز  ما بد ه مل نمت  ولال ن اي ملصا  لتعاا 

 .كل 

أس واألف مجع مل ورا   مل ثّم انظ  وقاد را   امل ماا االاة واالان  ظاأ ، األف نلق  ظملع الي 

أس لر فثل ف بعض مل إىل بعض بحألع ا تل  به ااي  الاي   .خمتل ة ا شكمل  والص 

حا  واو املت لل  ، وأربعاة  رشا لل حا  ا  اي، فم  مل  ت ة جص  القحف .اأ بياه

وال قأل ة اا  ا  ا ملت بعضا مل  ينضاة بصالح للط حاا وبعضا مل حاملد   ، ا    

أس ، وا  ا  ألملب وا ناس والث  ملنمل، بصلح للقطإ ق ة ميا مل للي  وم   ع  الي 

فااملت مالااتدنيات فأل اامل اين ااملت وزنااملدات  ورا   اامل مااا  اا إ ناايزات جمل 

 .ملونطل  كاي و ه احلكمة فأل  -و قصمل ملت لأل ط ق بعض مل  ي بعض

ق ة  ي الظ  ي ثّم  ّكب ق ة إىل م ت ا   ظام الععاز ماا، الي  ب الظ  ي ما أ    الي  أرباإ  ورا 

ب  ظم الععاز ماا وةواة أ ازا  خمتل اة، و رشنا نيز  فألت صا  باه ماا ، ورا 

 .أ  له  ظم العصعص وال أنضمل مفل ف ما وةوة أ زا 

ادر و ظاملع الكتاف و ظاملع الألا ثّم اصل  دنا و ظاملع العمل اة و ظاملع ظملع الظ  اي بعظاملع الص 

ملقن وأصملبإ الي  لن  .فة  طل   بااي  دد كل ، الععز و ظملع ال خانا والال 

 ال  ، وجمملع  دد العظملع أ بدت اإل الملت مئتامل  ظام ووأ ألاة وأربعالت  ظاأ

ت  حامل هبمل نل  اي ملص  غ   ال  فمل ظي األف نلاق مجألاإ كلا  ماا ، العظملع الص 

فات   ؛قصلد ما كاي أ داد العظملع أت نعيف  دداملولأليف اي. ط ة  خأل ة رقألقة

حلت إ  أ الغيض أت ن ظي م  مل أ مادب يامل ، ااا  لم قينب نعيفه ا ط  مل  وايرش 

رامل ودب يامل صا مل ، ونامللف بان أشاكمل مل وأقادارامل، ونمللق مل أ  ه األف قد  ونص 

حيتاملج  هباا العدد ايخصلص    ه لل زاد  لأل مل واحدا لكملت وبملن  اي اإل الاملت

فمللط  ألاب ن ظاي ، ولل  قص م  مل واحدا لكاملت  قصامل مل حيتاملج إىل  اربه، إىل قلعه

لا هبمل  ي  فأل مل لألعيف و ه العةج أ  ربامل وأا  ال صملئي ن ظيوت فأل مل لألالتدل 
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رامل،  ةلة نمللق مل  .فات ملت بن ال  ظينا، ومصل 

فخلاق أ بادت اإل الاملت  .األف نلق اهلل  بعملىل آنت لتحين  العظملع وا  العضةت ثّم انظ 

والعضلة ميا  اة ماا حلام و صاب ورباملط  -بالعمل و رشنا وايف مملئة  ضلة

واا  خمتل اة ايقاملدني وا شاكمل  بحالاب اناتةف ملا اع مل وقادر  -وأهااألة

لال ، فثربإ و رشوت  ضلة م  مل ا  لتحينا  حدقاة العان وأ  ملهنامل، حمل مل مل

كا    ضال  ضاةت بعادد واكااا ل . قص  واحد  ما مجلت مل انت   أمي العن

فا   ماا ، وا   كل  صا إ اهلل  أ قطاي  مامل  قاار  .خمصلص وقدر خمصلص

أوات والاا  امل ومامل حكمتاه  .ااا ص عه أ قطي  ممل  فأ ص عه أ ملكلت الال 

أ أو اامل  مل وأشااكمل مل ومقملدنيااامل وأ اادادامل وا ااتأع بعضاا مل وب ااي   بعضاا مل 

ة بظا  ا  أت  كر   ماا ملكالت ف؟وانتةف صلرامل وب ملوت ماملرق مل ومغملرهبامل

أوات ب      ا حكمة وأمجاإ ، ب  ا  أحكم نلقمل وأبقاا صا عمل، وحكم، الال 

باا  ن  الاا ة امألااإ ماامل أ ا رض إىل  عملئااب  ؛للععملئااب مااا باادت اإل الااملت

ااااأوات ولااااال  قاااامل  بعااااملىل : الال                       

[27:]ال ملز ملت             [28:]ال ملز ملت               

    [29:]ال ملز ملت 

ن ومامل صاملرت إلألاه ومل ألامل فد لع اآلو ا  أت لال ا تماإ اااا  ، إىل ال  ط ة وبثم   حمل امل أو  وبثم 

و قدر  أو  لاأ أو روحامل واإل يف  ي أت خيلقلا لل  ط ة  معمل أو برصا أو  قة أ

أو خيلقاالا فأل اامل  ظااأ أو  يقاامل أو  صاا مل أو  لاادا أو شااعيا ااا  نقاادروت  ااي 

أ   بي  ال  ط اة القاار  امل ا  معدوماة فخلق امل نمللق امل أ ا صاةب ؟.كل 

ائب رامل فثحالا بقادنيامل ، وال   ل مل فثحالا باكألل مل وقد  وم  أني  مل م  مل وشك 

اام أ زا ااامل ايتاااملهب .وبصاالنيامل ة إىل أ اازا  خمتل ااة فااثحكم العظااملع أ وقال 

ااب  يوق اامل ، أر ملئ اامل ااا ظملايااامل وبملط  اامل ورب  ااا أشااكمل  أ ضااملئ مل وزن  وحال 
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و عل امل  امألعة ، وأ صملهبمل و عل مل جماي  لغااائ مل لألكالت كلا   ا ب بقملئ امل

ونلق  مل الظ  ي أ مل مل ل دهنمل وال طا حملونامل  نت هااائ مل  .بص    ملية  ملطقة

أس  ملمعمل حللا    ف تح العأل ن ورب اب ط قمل امل وأحالاا شاكل مل وللهنامل ،  ملوالي 

وم  ، وم  محملامل بمل   ملت لتال امل وا ظ مل وبصقل مل وبدفإ ا قاا     مل، واألئمل مل

أوات مإ اب الملع أا ملف مل وب مل د أقطملراامل ، أظ ي أ مقدار  د ة م  مل صلر  الال 

ا لألح ظ   .ف ل ن ظي إلأل مل مع مل وندفإ ا لاع     مل وم  شق  أك أله وأود  أ ممل  مي 

ه إىل صااأن مل ولااتحيف  باادبألب  االت فاا د  ط اامل بصاادفة ا كت لتعمااإ الص  وحل 

و عا  فأل امل اين املت وا ل مل املت لتكثاي حيااة مامل نادب  فأل امل ، ا لاع  إلأل امل

وانح  اي ، شكله م  لألالاتد   بمل ت اامل  الاي  ة الا  وفتح م خينه وأودع فأل مل حمل  

ا اي خاينا روح ا الا  هااا  لقل اه وبيوحيامل ولألالت اق بم  ا، مطمل مه وأهانته

وفتح ال م وأود ه الل الملت  ملطقامل وبيمجمل امل ومعيبامل  اأ  أ القلاب ، حليار  بملط ه

د  وزن ا ال م بمل   ملت لتكلت آلة الط حا والكرس والقطإ فثحكم أصال مل وحاد 

ا بألاب اثهن  مل ر و  مل وبأل ض للهنمل ورب ب ص لف مل متالملونة الي  وس مت مل اقة ال  

ر اي ظلع اا للهنامل وشاكل مل لت ط اق  اي ال ام فتالاد  ، الد  ا تن وحال  ونلاق الا 

لت، م  اه ولألتم  هبمل حيوف الكةع ونلق ، ونلق احل عي  واأل ثامل خليوج الص 

لت أ خمملرج خمتل ة جتلف هبامل  لل الملت قدر  للحياملت والت قطألعملت لتقطألإ الص 

نلق احل امل ي خمتل اة ا شاكمل  أ  وم   .احليوف ولألت الإ هبمل طينق ال  طق بكثي مل

عة واخلال ه واية ة وصةبة االاي ورنملوبه والط ل  والقرصا ألق والال  ، الض 

ب  نظ ي بان اا   صالبن  ؛فة نتاملبه صلبملت، حت   انتل   بال   مل ا صلات

لت أ الظ لمة د الص  ملمإ بعض ال  ملس  ا بعض بمعي   .في  حت   نمأل ز الال 

اعي وا صاداغبمل ثّم زّيق ادّ اس اا الل اه بمللل حألاة واحلامل  ن، لا  اة ، وزن  اا احلمل اب بيق  وزن 

ك  عي وا تقلاس الا  وم  نلق ا  ضامل  ال ملط اة  .وزن ا العأل ن بمل اداب، الا 
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ي ا   واحد ل ع  خمصلص اي أ .و خ  وإكا  يف  طينق ال كي أ   الا  فت ك 

ب تاا  ااا  مقااي  واام  ارب ااإ م  اامل إىل  ،ومعملدهناامل، و  مل اامل واام  أهنملرااامل، ا رض ال 

أوات وا رض فما آنملبه أت نلق ا رض فياشمل وم املدا و ال  ، ملكلت الال 

ب، فأل مل   ة فعمل مل و عل مل كللن لتماالا أ م ملا  امل ، و عل امل قاملر   ن بتحاي 

اإ أا ملف امل حتا   عاز  .وأر   فأل مل اا مل  أوبملدا  مل   ع امل ماا أت  ألاد وام  و  

فقامل  ،   امل وإت طمللا  أ أراام واثاي بطالاف م ا بلالغ مجألاإ  لا  ا دمأللت

: بعاااملىل                          [47:]الااااارنملت     

                وقمل  بعملىل[48:]الاارنملت :            

                    وقااامل  بعاااملىل[15:]ايلااا :          

        اي أ [22:]ال قي وقد أاثي أ اتملبه العزناز ماا كااي ا رض لألت ك 

: قامل  اهلل  بعاملىل،  عملئ  مل فظ ياامل مقاي  ل حألامل  وبط  امل ميقاد ل مالات   

            [25:]ايي ةت           [26:]ايي ةت 

قطاإ  ف ا  ا رض :وايعاملدت احلملصالة ماا ا رض، ايلد اة اا  اا امل  ا ق آيدته اجلاار 

فاامل ظي إىل اا اامل  األااف خياايج م  اامل اااالااي ال   ألالااة مااا ، متعااملورات خمتل ااة

ة وال  وز وه امل اب وال ض   .الا 

وا قالاملع مامل نميشا إىل مامل ، احلأللا ملت وا قالملم مل إىل ممل نط  وإىل مامل نميشا  ق آيدته اصندفا

ااأ نااملاد ، و اي مئاة، و ي  رش، وإىل ممل نميش  ي أربإ، نميش  ي ر لن

االر وا شااكمل  وا نااة  ، أ بعااض احلرشااات واام  ا قالااملم مل أ اي ااملفإ والص 

 .والط  ملع
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ت  ا  قطاإ ماا ال حاي ا  ظام ايحاألط ، يكت  ة  قطملر ا رضال حملر العمألقة ا ا ق آيدته ال 

حت اا  إت  مجألااإ ايكاااالف مااا ال االادمج واا ااامل  وا رض ، بعمألااإ ا رض

بملإل ااملفة إىل ايااامل  اعزنااي  صاااغ   أ بحااي  ظاااألم وبقأل ااة ا رض مالاااتلر  

ا  ا ت  عملئاب ال حاي.بمليمل  فاات  ، وقد شملادت  عملئب ا رض وممل فأل امل فتثم 

ممل فأله ما احلألالات وااالااي أ اعملف  عملئاب مامل بااملاده  اي و اه   عملئب

 .ا رض

ي ا ق آيدته اهلااء ب ا رض ندرب بحيف  الل ميف   اد  الل طألف ايح لس بن مقع  أ  وحمد  الال 

ناملح  الامه ومجلتاه مثا  ال حاي اللاحاد ، ون ناي  بامللعن شخصاه، ا لب الي 

أ  ومالت قة      ملحة فأله بث  حت مل اأ بالا ح حأللا املت والط أللر حمل قة أ  ل  الال 

ناملح ااأ بضاطيب ، ال حي أ ايمل  وبضاطيب  لا  اه وأملا اه   اد ا الب الي 

اة، أملاج ال حي ب اهلل  ا لا  و عله رحيمل املب  فاات شامل   علاه  رشاا بان ، فاكا حي 

 :ندمج رمحته اأ قمل    حمل ه              بحياته  فألص [22:]احلعي

وإت شامل   علاه  ااابمل  اي ، روح ا لا  إىل احلأللا ملت وال   ملبملت فتالتعد  للا  أ 

: العصمل  ما نلألقته اأ قمل  بعاملىل                              

     [19:]القمي                      [20:]القمي 

إىل  عملئاب ااال  ومامل نظ اي فألاه ماا الغألالع والي  الد والاربو  وا مطاملر والث لالج  ثّم انظ 

لا ق اأ  وا رض، والا  ب والص  وقاد أشاملر القايآت ، ف    عملئب ممل بن الال 

:إىل مجلااااة كلاااا  أ قللااااه بعااااملىل                           

    [38:]الدنملت 

أوات وا رضا ق آيدته  وماا أدرب ، واال ا ماي ال اه، وممل فأل مل ما الكلااب، ملكلت الال 

أوات فقد فملبه الك   اقألقامل فامل رض وال حاملر وا الا   الك   وفملبه  عملئب الال 

أوات قطاي  أ ب أوات بملإل ملفة إىل الال  وام   .حاي وأصاغيوا    الم  ل  الال 
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أوات وال  علع أ اتملبه فأ ما  الر  إن  وبااتم  ، ا ظي األف  ظ م اهلل  أمي الال 

: وام ما قالم أ القايآت هبامل اقللاه بعاملىل،  ي ب خألم أ أ ملا إ      

     [1:]الربوج        [1:]الطملر        

     [7:]الاااااااارنملت             واقللااااااه[5:]الاااااااميف:  

                       واقلله بعاملىل[2:]الااميف :  

                    وقلله بعاملىل[16:]التكلني :        

   [1:]الااا عم                               

   وقااد  لماا  أت   عملئااب ال  ط ااة القااار   عااز  ااا [76:]اللاقعااة

للت  فأ ظ    بأ أقالام اهلل  بعاملىل باه  -اهلل  هبمل وممل أقالم، وا نيوتمعيفت مل ا و 

: وأحمل  ا رزا   لأله وأ ملف مل إلأله فقمل  بعملىل                  

اااينا فألاااه فقااامل [22:]الااااارنملت :وأو ااا   اااي اي ك             

      وكع  ايعي ن    مل فقمل  [191:]آ   ميات :           

                         اااه  الااا ة امألاااإ [32:]ا   ألااامل فثن 

ات  اي القاايب ااأ  وااا  متغاا   ااأوات صااةب ، ال حاملر وا رض إىل الال  والال 

ه اهلل  بعاملىل ، أ لاه شداد حم لظملت  اا الت غا   إىل أت ن لاغ الكتاملب ولاال   اأ 

: حم لظاامل فقاامل                     وقاامل   اا حمل ه[32:]ا   ألاامل : 

                   وقمل [12:]ال  ث:                   

                 فاامل ظي إىل ايلكاالت لاا   [28:]ال ملز ااملت

 . عملئب العز  وااربوت

أ  فتعل  بقل   أ أقطملراامل إىل  فَرّ ل مل العملق  أ ايلكلت فعال  أت ب تح ل  أبلاب الال  أهي 

محا وأد ا  يش   إلألا    الا  وام  ا رض ، أت نقلع قل   بن ندمج  اي  الاي 

ب ت  ا  مقاي  وام  ال   املت واحلألالات ومامل  اي و اه ، ا الا  ايكت اف لا وام  ، ال 
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اأ  وا رض، ا رض ا إ ، وم   عملئب اال  واال مامل بان الال  اأوات الال  وام  الال 

ات ، وم  العي ، وم  الكي   ، بكلاا  مل وم  ايةئكة ال انا اام محلاة العاي  وناز 

أوات  .الال 

أ  وا ظي فأل مل اآلوفد فع    مل وأ دوراهنمل وطلل  مل وهيوهبمل وشمال مل أ الاا :رأ   إىل الال 

واع ماا ها   -وقميامل وانتةف ماملرق مل ومغملرهبمل ود وهبمل أ احلياة  اي الاد 

اا  أ  اا امل باا  جتاايمج مجألعاامل أ م ااملز  ميب  ااة  ؛فتاالر أ حيات اامل ومااا هاا  بغ 

ع   للكتملب ر ن نزند ون ن قص إىل أت نطلهيمل اهلل  بعملىل ط   الال   -بحالملب مقد 

ف عض مل نمأل  إىل احلمي  وبعض مل ، ب ي  دد الاا  مل واثي مل وانتةف أللاهنملوبد

صمليص   ف عضا مل  اي ، وم  ا ظي األ أل ة أشاكمل مل .إىل ال ألملض وبعض مل إىل الل لت الي 

ومامل ماا ، صلر  العقيب وبعض مل  ي صلر  احلم  والث لر وا  اد واإل الاملت

أ  ميف أ فلك مل أ  وم   .صلر  أ ا رض إن  و مل مثمل  أ الال  ا ظي إىل مال  الا 

يامل له نمللق مل، وم  ا  بطلإ أ ا   نلع وبغيب، مد     ة وللن ، بال  آني  خ 

و ط اق الظ اةع ، طلل  مل وهيوهبمل يمل انتلف الل أل  وال   ملر ومل بعيف ايلاقأل 

واع واع،  اي الااد  األمل   ااي الااد  فكاملت ن نتمأل ااز وقاا  ايعامل   ااا وقاا  ، أو الض 

، فمل ظي األف  ع  اهلل  بعملىل الل أل  ل مل مل وال  لع   ملبمل وال   ملر معملشمل،   احةان

ناملد  وال  قصاملت ، وال   ملر أ الل أل ، وا ظي إىل إنة ه الل أل  أ ال   ملر وإدنمللاه الز 

اأ   . لأل أ  ي بيبألب خمصلص اميف  اا و اط الال  وا ظي إىل إممللته مال  الا 

ألف والا   بألإ واخلينفحت   انتلف بال  ه الص  اميف ، تمل  والي  فاكا ا خ ض  الا 

اتمل  اأ  أ مالا امل بايد ا الا  وظ اي الا  وإكا ا اتلت أ و اط ، ما و اط الال 

أ  اشتد  القألظ مملت، الال  اأوات ن ، وإكا امل   فألأ بأل  أ ا تد  الز  و عملئاب الال 

وإ  اأ ااااا ب  ألاه  ااي طينااق ، مطماإ أ إحصاامل   رشا  ااا   از  مااا أ زائ اامل

 .«كيال 
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اي» : لد  ابق ادقّيم فاات  ال كاي م ادأ اإلراد  والط لاب أ ، أص  اخل  والرش   ما ق   الت  ك 

ب واحلب  وال غض اد وال   وأ ، وأ  إ ال كي ال كي أ مصمللح ايعاملد، الز 

ف ااه أربعاة ، وأ طاي  ا ت ملهبامل، وأ دفاإ م مل اد ايعاملد، طي  ا تةهبمل

فكااي أ مصاامللح الااد  ألمل وطااي   :مل أربعااةونلأل اا، أفكااملر ااا  أ اا   ا فكااملر

فعي ااه ا قالاملع ، وفكي أ م مل د الد  ألمل وطي  انح از م  مل، اصألل مل

ورأس القالم ا و   ال كي أ آن  اهلل  و عمه  .الث أ ألة دارت أفكملر العقة 

وأميه وهنأله وطي  العلم به وبث اأئه وصا ملبه ماا اتملباه و ا  ة   أل اه ومامل 

اي أ انناي  ، ا ال كي نثمي لصملح ه ايح  اة وايعيفاةواا، وانمهمل فااكا فك 

ه ااة أ ، و ف اامل ودوام اامل اات مل وف ملئ اامل أومااي لااه كلاا  الي  وأ الااد  ألمل ونال 

اد أ الد  ألمل ا ني  ي أ قرص ا ما  و األق اللقا  أورل .والز  وال أ فك 

 واااه ا فكاملر بعال .كل  ااد  وان ت ملد وبا  الل إ أ اهت ملع اللق 

ته واألأل مل بعد مل مل و  ل مل وجتعله أ واد وال  ملس أ واد وبازا  ااه ، مه 

ت  جتل  أ قللب أاثي ااا اخللق دنئة ال  ااملل كي فاألأ ، ا فكملر ا فكملر الي 

اامج ن ، مل نكل ف ال كاي فألاه ون أ طا  اإلحملطاة باه ماا فضال  العلام ال 

ب  مم مل ن   أل ، ن  إ  .«للعقل  إىل إدرااه املل كي أ األ أل ة كات الي 
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 التسبيح
 

،   حمل   الل  م  وبحمدب» :كدو جيه  ِبؤاء ادكلُت يقا   اّو ع   بق اخلّطد   ا 

ب  .«ون إله ه ب، ب ملرب ا م  وبعملىل  د 

للات ال  مل» : لد  ابق عّبدس ُعلدِ ، أميه أت نال  ح أ أدبملر الص   .«نع   قلله َوَأْدبملَر الالُّ

أل مل الغادا  :لد  .اائلعق ايب  ، فالال م مل بملل املب، هدو مل  ي   د اهلل  با مالعلد نلممل بعد ممل صل 

أن  :فخي ا  ااملرناة فقمللا  :قامل  .فمكث امل بملل املب ا أل اة :قمل ، فثكت ل مل

ممل م عكم أت بدنللا وقد  :فقمل  .فاكا ال  ملليف نال  ح.فدنل مل ؟بدنللت

ظ  اتم  :قامل  .ض أا  ال ألا   املئمإن  أ  مل ظ   مل أت  بع .ن :فقل مل ؟.أكت لكم

اميف قااد  :قامل  ؟ه لاة باآ  اباا أع    اد واام  أق ا  نالا  ح حت ا  ظاا  أت  الا 

 ؟ا  طلع  .ا ظيمج، نمل  ملرنة :فقمل  .طلع 

اميف قاد طلعا  .فثق   نالا  ح، ف ظيت فاكا ا  مل بطلإ :لد  نامل  :قامل  .حت ا  إكا ظاا  أت  الا 

احلماد هلل   :فقامل  .ف ظيت فاكا ا  قد طلعا  ؟ا  طلع . ملرنة ا ظيمج

 :قامل  .فقمل  م دمج  وأحال ه قمل  ومل هيلك امل باا لب مل، ال امج أقملل مل نلم مل ااا

اااا  :فقمل    د اهلل  :قيأت اي ص   ال ملرحة ال ه قمل  :فقمل  ر   ما القلع

ااعي اامل لقااد  اامع مل القاايائا ؟ا ااا  الا  تاا  اااملت .إ   وإين   ح ااظ القاايائا ال 

 .«رش ما اي ص   و لربن ما آ  حموأ ألة  ، ^ نقيؤاا  ر ل  اهلل 

ل  »: لد  ابق بّطد  وا تعأ  كل    د ، الت ال ألح والت ك   مع مله بعظألم اهلل  وب زهيه ما الال 

ب وا تعظملع ا مي حالا  .«وفأله  ينا الل الملت  ي كاي اهلل  بعملىل، الت عع 

 .«نال  ح بهاملت  يب ايني  نألط فأله ألف  قد  فة ن ملع حت    »: لد  ابق  لب

ل ومل نكا لاه شاغ  اكدو احلسق ادبرص ّ  ،  ا حملت اهلل  العظاألم :اث ا ممل نقل  إكا مل حيد 

ة فقمل   .«إت  صملح كم ل قأله :فااي كل  ل عض فق مل  مك 
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فلاأ  ، نال  ح ا   نلع أربعن ألف بال ألحة  ل  ممل نقايأ ماا القايآت اكدو كددر بق  عراو

ا مل بمللت ال ألحمملت و إ  ي رسنيه لألغال   فعع  ن  .«ا  باص عه حيي 

 .«  حملت اهلل  وبحمده،   حملت اهلل  العظألم» :ابق سحميق كدو عدّ ة كالم

مملئة ألف بال ألحة إن   :قمل  ؟ممل  ي  لالمل   ن   فكم بال  ح ا   نلع :ردنئدع حم بق  وقأل 

 .«نع   أ  ه نعد  كل  بثصملبعه :أت جطث ا صملبإ

ا  ث   لأل ملبا  ملده أت   ا زايمج   اى   . ا   حملت اهلل  -ر لات اهلل  بعملىل  لأله -ابا الكل 

 .«المة ر أل مل اهلل  ل  اله فثوىص هبمل :فقمل 

 خمتل ااة بصااألغ مااي  « 80» مااا أاثااي الكااينم القاايآت أ التالاا ألح ااايكُ » لوود  احوور ادصوودحلل:

 واأت م تاتح أ التالا ألح وبعاملىل  ا حمل ه اهلل كااي وقاد مت ل اة وأ مللألب

، احلرشاا، احلدنااد، اإلرسا ، ال حاا   االر  أ، الكااينم يآتالقاا مااا  االر

 .ا  ي، التغملبا، اامعة، الصف

 م  اامل  اتة، و  امل وةوان ماا  حال  ااي القايآت أ ورد والتالا ألح» : ادعلوم ارول بعوض لود 

 ووةوااة، ا   ألاامل  مااا لغاا ه وأربعااة، ^ حممااد ل  أل اامل وبالااعة، للمةئكااة

 امألاااإ و اااتة، نملصاااة  نللمااافم ووةواااة، واااااأدات للحأللا اااملت

 .ايل لدات

  ت وكلا ، بعاملىل اهلل محاد التالا ألح ماإ قايت ا حملدناع أاثاي» :  لوب ابوق احلدفظ لد 

 هلل ال مل ايحملمد إو ملت فأله واحلمد، والعأللب ال قملئص  ا اهلل ب زنه ال التال ألح

 .«وبحمده اهلل   حملت» مثملله، والتعظألم ايح ة مإ و    ز

 فقامل  يش   اا فالثله   ملز  أ اي ملرب ابا إىل ر   قملع :  زاحم بق د ر ارب ابا الد 

 .التال ألح م إ الرسني صملحب فات   ح ااا نمل له

 اااه بالا ألح أتَّ   اي نادلُّ  ومم امل»: اللغاة  انُب  اتملبه أ األزر  ُّ   نصا  ابا اي دم لد 

يِب  دِلَبودَ  يَ  : للع امل  و از    ا    اهلل قال ، به ُبُع قدت بال ألح   ايخللقملت  َ َعوه   َااِّ
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يب ومع  ، َاادطَّحْم  اه ال   املر داود ماإ  ا قح  أمج أوق  أت جيالز ون، اللألا  إىل ال 

  ا    قللاه وااال ، هل بع ُّدا   إن   بمللتثونب للع مل  و ز        اهلل أمي مع   نكلت

ْ : و ز   ر   اهللَ َاوَّ  َت َ  َامَل َ َااِت  ِ   َ ق َده   َيْسج  ْ     اَ  األَْ ضِ  ِ   َاَ ق ادسَّ  َاادَقَ     ادشَّ

وووام   وووَج    ااجِلَبووود    َاادنُّج  َاا ُّ  اادشَّ  اااااه فالاااعلد، ادنَّووودسِ  ِ وووقَ  اَك ِوووحم   اادووورَّ

 وااال ، بالا ألح مل   قاه ن ااأ    امل   ق  امل ن خلمللق امل م  امل   ملد  ايخللقملت

َََفجَّ    مَلَد احِلَجدَ  ِ  ِ قَ  َاإِوَّ : قلله ق   مَلَد ِ نَْهد َاإِوَّ  األََْنَد    ِ نْه   َي قَّ ج   َيشَّ  امَلودء   ِ نْه   َفَيْخ  

بِط   مَلَد ِ نَْهد َاإِوَّ  ف امل ومل، نااألته ماا ا لط امل اهلل  لم وقد، اهللِ َكْشَيةِ  ِ قْ  هَيْ  نعي 

 .«بثف ملم مل  كل ف مل بأ  د    ون أ لم مل بأ  فما ف حا، كل 

امل»:  ك حم ابق احلدفظ لد  ا بالا ألح وأم   الصام   اا امل  فتالا ألح الالاةع  لألاه داود ماإ  الط 

ع وقد، كل  ِما أ عُب   .^ اهلل ر ل  افق  أ    ح احلصمل أت   احلدنع أ بقد 

 .« التال ألح ما لللبمل  أ  إ أر مل» : ادشدفعي لد 
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 التدبر التفكر و
 

ش ماا لل رأن  نطامل  مالتحالاا الايقم  دراا  الادا !وا ع مل  ل » : لد  ابق اجلاز 

فات مل بعيفه بتلا  ، ن بعيف الصمل إو أ   بي  رقلع القدر و، حكمة الكملبب

ب  !«األف أ م  بص ب  مإ رؤنة برصب، الص عة فتعع 

 !أممل بلغ  أت االلد إكا ا تا دت  طق ، امت  بمللزل  اتملبهو، نمل ما قد وا  ش ملبه» :الد 

فتاااي أت ، قا  فأل املإهنامل لتحاي  اا  مامل ُنل !أممل  لم  أت ال ملر للعصمل  نلقا 

 .«الدمعة بط أل ملو، التلبة اعب    مل

ا ظي بعن الت ك  وان ت ملر لل أت ط أل مل هنملب  ا  ب ايمل  ال ملرد   ا  مايض ماا » :الد 

أمياض ااالد نطعته أ بيب ممل هنملب   اه وأ ا  بعلام أت الط ألاب قاد نصاد  

هناملب   اه وقد نكاب ونصألب وخيط   ون صاح ونغاش فاأ بمللا  ن با ب مامل 

ا صح ال ملصحن واصد  القملئلن     مايض القلاب الاامج إكا مل بااف م اه 

 «.فث   ما اال  ا مللكن

مثل    يسا أ ال املر أ امللج أهة امل و اع امل وآاا  ماا زقلم امل » : لد  إب اريم ادَي ي

أر اإ إىل  :قمللا  ؟نمل   يسا أمج يش  باات ن :وأ ب ما محألم مل فقل 

ومثلا    يسا أ اا اة مااإ  .ل ماا اااا العااابالاد ألمل أ ما   ماة أ عا

نامل   ايف أمج يش   :حلرامل أل يف ما   د  مل وإ تربق مل وحينيامل فقلا 

، أر إ إىل الد ألمل فث م   مة أزداد باه ماا اااا الثالاب :قملل  ؟بات ن

  .«وأ ا م ألة، ا ت أ   أ الد ألمل :فقل 

 .«ُب الأله ا ملع وا نع، عه مل ة نتااي فأل مل ايفما  ظمة اهلل ورو ة ص »:الد  آك 

 «أفض  الع ملد  الت كي واللرع» :لد   عق احلسق ادبرص 
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وأت أااأليف ال املس ، طليب يا املت اةمه كايا  وصمته ب كيا  و ظيه  ارب » :لد  عيسى 

 .«ما دات   اله و م  يمل بعد ايلت

 .«ما أراد  ف ا ني  فلألكثي ما الت كي» : الد  كعب

فما شاا د الضااعف مااا   الااه  اامل  ،أباان ماامل أ اإل الااملت  ااع ه» : دفعيلوود  اي وودم ادشوو

 .«بعملىل ان تقملمة مإ اهلل

 :قاملللا ؟ممل  مل ام مل   ماا ا ناملت :أب  قينش الأل لد فقملللا» :لد   عق ابق عّبدس

األاف ااملت  ألالا   :وأبلا ال  صاملر  فقاملللا .ونده بألضمل  لل  ملظينا،  صمله

 ^فاثبلا ال   ا    . بايص وحيألا  ايالب املت ناربأ ا اماه وا :لدداا؟فألكم

ا مل كا امل :فقملللا اه ف زلا  .ادع ل مل رب   جيع  ل مل الص  : فاد مل رب     

                                        

يوا فأل مل[190:]آ   ميات   .«فلألت ك 

يوا أ كات اهلل » :لد اعنه ايضًد  يوا أ ا   يش   ون ب ك   .«ب ك 

 .«ما أفض  الع ملد  Qال كي  أ  عم اهلل  » : لد  ع   بق عبر ادعزيز

ما أاثي كاي ايلت مل نم  ق   أ له ، وندن   لأله وةل نصمل   »: حييى بق  عدذلد  

بيز  نال  ، والثمللع : ال املط أ ما اخل  ؛ أو مل : اي ملدر  إىل التلبة ، والثملين : الق مل ة 

 . «الع ملد  

ون خي   أت ال كي ال م تملح ا  لار وم دأ ان ت صملر ، وال ش كة العللع  »: ادغزايللد  

ومصألد  ايعملرف وال  لع ، وأاثي ال ملس قد  يفلا فضله وُرْبَ َته ؛ لكا   للا حقألقته ووميبه 

 . «ألته ومصدره وملرده وجمياه ومرسحه وطينقه واأل 

دوا أ أل كم ال كمل  وقللبكم الت كي »:  لد  ابا سليُو ادرا اين  .« لق
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ايت أ » :فقامل ، أ  ه بك  نلممل بن أصحملبه فالائ   اا كلا   اعق ع   بق عبر ادعزيز فك 

رامل  ا مل وش لا مل فمل تربت م  مل هبمل ممل بكملد ش لا مل ب قيض حت   بكاد  الد  ألمل ولا 

 .« مل  رب  يا ا ترب إت  فأل مل ملا ظ يا اد ايولئا مل نكا فأل، ميار مل

ردا  :لود عق عبر اهللّ بق عَبوة  ردا  :  اثل  أع  الاد   ؟مامل ااملت أفضا    املد  أيب الاد 

ي وان ت ملر» :قملل   .«الت ك 

ي» :لد   عق احلسق  .«إت  ما أفض  العم  اللرع والت  ك 

وال  ادع ، ي ند ل إىل اخل  والعم  بها لم أت  الت  ك  » :إىل  مي با   د العزنز  كَب احلسق

ولأليف ممل ف   وإت املت اثا ا نعاد  مامل ن قا  وإت ااملت ،  ي الرش   ند ل إىل بياه

احة الط لنلة ن  ما بععأل  ، طل ه  زنزا ت  بعقب الي  واحتأ  ايئل ة اي قطعة ال 

 .«راحة م قطعة بعقب مئل ة بملقألة

، إذا زدزدووت﴿قاايأ أ لأللتاا  حت اا  أصاا ح ب ت أ» :لوود   عووق دّ وور بووق كعووب ادق ظوويّ 

ااي أحااب  إ   مااا أت أاااا   ﴾اادقد عووة د فااأل أ وأب ك  ن أزنااد  لااأل أ وأباايد 

ا أو قمل  أ ثيه  ثيا  .«القيآت لأللت  اا 

نامل روح اهلل  اا   اي ا رض الألالع ، قمل  احللارن لت لعألال  ابا ماينم» :لد   عق طداس

اه  ما املت م طقه كايا،  عم» :فقمل  ؟مثل  وصمته فكايا و ظايه  ارب  فا  

 .«مثل

 .«وممل  لم اميؤ قط  إن   م ، ممل طملل  فكي  اميئ قط  إن   لم» : لد  ارب بق  نّبه

إين   نيج ما م ز  فأ نقإ برصمج  ي يش   إن  رأن  » : لد  ادّشيخ ابا سليُو ادّرا اينّ 

 .«هلل  فأله  عمة و  فأله  رب 

ي ال  ملس أ  ظمة اهلل  ممل  صلا اهلل » : د لد  برش بق احلد ث احل  .«Q -لل ب ك 

اايام» : لوود   غيووث األسوواة  .وشااملادوا ايلقااف بقلاالبكم، زوروا الق االر ااا   ناالع ب ك 

وأشااعيوا قلاالبكم ، وا ظاايوا إىل اي رصااف بااملل ينقن إىل اا  ااة أو ال  ااملر
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ت   نيفاإ واملت ن ك    د كل  ح، وأبدا كم كاي ال  ملر ومقملمع مل وأط ملق مل

 .«رصنعمل ما بن أصحملبه قد كاب  قله

 .«ال كي  مض  العق » :فقمل « إ    بطأل  ال كي » : ليل يب اريم بق اةرم

ة ال  ظي أ ا ملر  عمل  ما الغايور» :الد  ايضد أمج  اةمة ماا الت  اينط ، صح  والعازع أ الاي 

ؤنة وال كي نكا ملت  ا احلزع وال ط ة، وال  دع حلكأ  و املت أ وماملور  ا، والي 

ي ق   أت بعزع، وقل   أ ال ص  ، ال   يف ي ق   أت  عم، ف ك  وشملور ق ا  ، وبدب 

 .«أت بقدع

 .«ال كي ميآ  بين  حال ملب  و أل ئملب » :لد   عق ادفضيل بق عيدض

ي» : لد  ابا سليُو دوا أ أل كم ال كمل  وقللبكم الت  ك   .« ل 

 .«  وال كي أ ا ني  نلرل احلكمة وحيأل  القللبال كي أ الد  ألمل حعملب  ا ا ني» :الد 

مل قملل عق ا  ا  كدنت  ة أهن  لل بطمللع  قللب ايت قن ب كيامل إىل » :بالكا ال ملدنة قين مل ما مك 

ممل قد اد ني  مل أ حعب الغألاب ماا نا  ا ناي  مل نصاف  ام أ الاد  ألمل 

 .« ألش ومل بقي   م أ الد  ألمل  ن

وا  أت باغ    ال  بملل كي فألأ نع أل  دوت ممل ن نع أل أ  » : لد  ابق ادقّيم فملل كي ، إ الد 

ي فألأ ن نع أله فملبه ممل نع أله واشتغ   اا ، فألأ ن نع   بملب ا       وما فك 

ة أحق  ، أ  إ ا شألمل  له بأ ن م  عة له فأله فملل كي واخللاطي واإلراد  وا م 

ت  وحقألق ؛يش   باصةحه ما   ال  ت  ن ب تعد أو فات  ااه نملص  ت  ال 

بق ب ما إ   ومع لدب ال امج ن  عملد  لا  إن  أ قيباه ور امله   ا  

قمل  أ بعدب   ه و خطه  لأل ، إن  هبمل وماا ااملت أ نالاطيه ، وا   الا 

 .«وجمملنت فكيه د ألئمل نالألالمل مل نكا أ  ملئي أميه إن  اال 

مل القلألا  العقا  فا اه ناي  احلامل  إ أ فض  العقا  بتثما  العلاقاب فثما»  لد  ابق اجلاز 

ون الا  قطاإ ، فات اللص ني  أناا ايامل  ؛ون ن ظي إىل  ملق ت مل، احلملن 

واالاب ، ون ال  ممل جت   ما فلات العلم، وال طمل  ني  لا  الياحة، الألد
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فقد أرب  ممل  ؛فا ، وإكا احتملج  ث ، فالئ   ا  لم مل ندر، فاكا ارب ؛ايمل 

وام ن لباه والاب ا ناي  با ب ،  طمللاةحص  له ماا التث اف  اي لاا  ال

ون ال  ممل جي ا  ، واال  شملرب اخلمي نلتاُّ بل  الالمل ة .العم  أ الد ألمل

وااال  الز امل فاات اإل الاملت ناي  قضامل  .وا ناي ، ما ا فاملت أ الاد ألمل

، وربأ املت للميأ  زوج، ون ال  ممل جي   ما فضألحة الد ألمل واحلد، الا ل 

وا ت اه ، فقيف  ي ااه ال  اا  .لال  ا ميوبال، فثحلق  احلم  ما ااا به

اصا  ربحامل   -وصملبي ايااقة ، ون بفوي لا  ب لت ن ا  اث ا  ، للعلاقب

 .وافيا  

 .وما أنقا بطل  الطينق بثاب للال ي، ما ب كي أ  لاقب الد ألمل أنا احلار » :الد  ايضدً 

 .«ن  م   قط إن  لم ون  لم إ اميئممل طملل  فكي  » : الد  ارب بق  نبه

وبأل أ أبل  نح العملبد نميش  ليف فتق إ بكالملئه و ع  ن ك  فقأل  لاه مامل ن كألا  قامل  

 .«ب كيت أ كاملب  ميمج وقلة  مل واق اب أ ل

الت كي ن قالم إىل قالمن أحدمهمل نتعلق بمللع اد والثاملين بامليع لد  ا   ةلاه فثمامل »:الد  آك 

صاألة أع ن فاات رأ  زلاة ايتعلق بمللع د فأل  غ  أت نت كي اا  اال  اي مع

بدارا مل بمللتلبة وان تغ ملر وم نت كاي أ  قا  ا  ضامل  ماا ايعامليص إىل 

الطمل ملت فألعع  شغ  العن العرب  وشغ  اللالملت الااي وااال   املئي 

ا  ضمل  وم نت كي أ الطمل ملت لألقلع بلا   مل وجيرب واا  مل وام نت كاي أ 

 كي أ قرص العمي فأل ت ه حارا  م ملدر  ا وقملت بملل لاف  طل مل  ل ربملح ونت

أت نقل  هدا  نمل حرسبمل  ي ممل فيطا  أ   اب اهلل وام نت كاي أ نصامل  

فألقمإ اخلصمل  اياملمة امللكرب والععب وال خ  واحلالاد ونتالىل  هبملط 

اخلصمل  ايحملد  امللصاد  واإلناةص والصارب واخلالف وأ ااملاة 

 .«  فألعمياملنت كي أ زوا  الد ألمل ف فض مل وأ بقمل  ا ني
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ف   ا   ؛إكا ايي  امل   له فكي : »اث ا  ممل نتمث  بقل  القملئ   اكدو سفيدو بق عيينة

 .«يش  له  رب 

، ما مل نكا  اكلبه ب كايا  ف ال  ا لو، ما مل نكا اةمه حكمة ف ل  ل» : الد  احلسق

 .«وما مل نكا  ظيه ا ت ملرا  ف ل  ل

: وأ قللاااااااه بعاااااااملىل                                  

 .أم إ قللهبم الت كي أ أميمج :قمل [146:]ا  ياف

 :قامل ؟أناا بلغ  :نلمامل  لالا   باا  ادمج يامل رآه  املاتمل  مت كايا    الد  عبر اهلل بق املبود ك

 !الرصاط

وال كاي أ ا ناي  ، ة  اا  اللنناة قلباو ال كي أ الد ألمل حعملب  ا ا ناي » :الد  ايضدً 

ومااا الاااي نزنااد احلااب وماا الت كااي نزنااد  .نالرل احلكمااة وحيا  القلاالب

 .«اخللف

 .الت كي أ اخل  ند ل إىل العم  به وال دع  ي الرش ناد ل إىل بيااه» : الد  ابق عبدس

 .« ع  اهلل صمته ب كيا  واةمه محدا   Qوإكا املت ام الع د والاه أ اهلل 

وباملل كي  اي الاااي ، إت أا  العق  مل نزاللا نعلدوت بمللاااي  اي ال كاي» : لد  احلسقا

 .«حت  ا ت طقلا قللهبم ف طق  بملحلكمة

 .«ا تعأل لا  ي الكةع بمللصم  و ي ان ت  ملط بملل كي» : الد  ادشدفعي

قلام امل إحداامل احلكمة وقلام مل ال كي  والثمل ألة الع اة و، ال ضملئ  أربإ» :الد  ايضدً 

واليابعاة العاد  ، قلام مل التغلاب  اي الغضابو التغلب  ي الا ل  والثمللع القل 

 .«وقلامه أ ا تدا  قل  ال  يف

أص  اخل  والرش ما ق ا  الت كاي فاات ال كاي م ادأ اإلراد  » :لدعر  لليلة  لد  ابق ادقيم

ال كاي أ  -1 ؛والطلب أ الزاد والا ب واحلاب والا غض وأ  اإ ال كاي

أ و -4 ..وأ دفإ م مل د ايعاملد -3..وطي  ا تةهبمل-2..لح ايعملدمصمل
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 -1..ف اه أربعة أفكملر اا  أ ا  ا فكاملر ونلأل امل أربعاة، ..طي  ا ت ملهبمل

 ..وفكي أ م مل د الد ألمل -3 ..وطي  اصألل مل -2..فكي أ مصمللح الد ألمل

 . فعي ااه ا قالملع الثأ ألة دارت أفكملر العقة، وطي  انح از م  مل -4

 .«أم إ قللهبم الت كي أ أميمج» : لد  احلسق

امل بان أصاحملبه فالائ   اا كلا  فقامل   ابكى ع   بق عبر ادعزيز ايت أ الاد ألمل » :نلم  فكَّ

مامل بكاملد شا لا مل ب قيضا حتا  بكادرامل ، ولاا مل وش لا مل فامل تربت م  امل هبامل

 ..«ايولئا مل نكا فأل مل  رب   يا ا ترب إت فأل مل ملا ظ يا ادَّ ، ميارُ مل

 :اآليةاّنه كدو إذا تال رذ    عق ابق ع                                

 بي نمل رب  ، بي نمل رب  » :قمل [16:]احلدند» 

 إت  ، نامل راااب :ف ملداه فقامل ، مي  ر   بيااب   د مقرب  ومزبلة» : لد  عبر اهللّ بق املبد ك

وا ااز ، ا ااز الي  اامل ،   اادب ا اازنا مااا ا االز الااد  ألمل لاا  فااأل أ معتاارب

 .«ا ملا 

ا ال  ملس قيا به  مة» : لد  ادفضيل  ؟األف العم  به :قأل ، إ  أ  ز  القيآت لألعم  به فملج 

مالا حياماه، لألحل لا حةلاه :لد  ونق الا   اد ، ون ت الا  اا  لااألاه، وناث يوا باثواميه، وحيي 

 .« عملئ ه

ون ، اثي احلع  أ اتملب اهلل  بعملىل  ي الت ادب ي وان ت املر وال  ظاي وانفتكاملر» : ادغزايلّ لد  

خي   أت  ال كي ال م تاملح ا  الار وم ادأ ان ت صاملر واال شا كة العلالع 

وأاثاي ال  املس قاد  يفالا فضاله ورب تاه لكاا ، ومصألد  ايعملرف وال  الع

 .«  للا حقألقته ووميبه ومصدره

مل الت ثم   أ القيآت» : ملد  ابق ادقيّ  ومجإ ال كاي  اي  .ف ل ادنق  ظي القلب إىل معمل أله :أم 

له د بةوبه بة ف م ون بدب ي، وال ايقصلد با زاله .بدب يه وبعق  قمل  ، ن جمي 

: اهلل  بعاااااااااملىل                                       
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     وقاامل  بعااملىل[29:]ص :                    

         وقااااامل  بعاااااملىل[24:]حمماااااد :             

:وقمل  بعاملىل[68:]ايفم الت                            

 [3:]الزنيف

ااوا بةوباه  ماة . ز  القيآت لألتادب ي ونعما  باه» : الد  احلسق فلاأليف يش   أ  اإ ، فملج 

ي القاايآت، للع ااد أ معملشااه ومعااملده وإطمللااة ، وأقاايب إىل  عملبااه مااا باادب 

امل بطلاإ الع اد  اي معاململ اخلا   .ومجإ ال كي  ي معملين آنملباه .الت ثم   فاهن 

وماآ  ، و اي طيقامل أ وأ ا ملهبأ وهملنامل أ وومايا أ، حااف املوالرش   ب

عملد  والعللع ال  ملفعة وبث  ا  قلا اد ، أال أ وبت   أ نده م ملبألح ا لز الال 

ااد أرامل ااه، وباااأل د ب ألمل ااه.اإلنااأت أ قل ااه وبينااه صاالر  الااد  ألمل  .وبلط 

ا .واا  ة وال  ملر أ قل ه، وا ني   .ملع اهلل  فاأل موارضه بن ا مم وبيناه أن 

ه ملاقإ العرب فاه كاباه وأ اأ ه  .وباا ده  اد  اهلل  وفضاله، وب رص  وبعي 

اا  إلألااه، وماامل حي  ااه وماامل ن غضااه، وصاا ملبه وأفعمللااه وماامل ، ورصاطااه ايلص 

فاه  .وقلاطاإ الط يناق وآفمل امل، لالمللكأله بعد اللصل  والقدوع  لأله وبعي 

حمل مل وبعي  ، ال   يف وص مل مل فاه طيناق أاا  وم الدات ا  اأ  ومصاح 

اعملد   .وأحالا م و األأام، اا  ة وأا  ال  ملر وأ أ م ومياباب أاا  الال 

قملو  وافا اق م  .وأقالملع اخللق وا تأ  م فاألأ جيتمعالت فألاه، وأا  الا 

ب  ايد ل  إلأله.فألأ ن  قلت فأله فه الي  ، وطينق اللصل  إلأله، وبملاملة بعي 

فا.وممل له ما الكيامة إكا قادع  لألاه مامل  :ه مقملبا  كلا  وةواة أناي وبعي 

ألطملت لة إلأله، ند ل إلأله الا  وممل للمالتعألب لد لباه ماا ، والط ينق ايلص 

 .اإلامل ة والعااب بعد اللصل  إلأله

َّة حت ا   ا ناي فتاا ده  .ومااملاد مل ومطمللعت امل، أملر نورمج  للع د معيفت مل فهذ  س

اه لاأليف فأل امل، اث  ه فأل امل و أل از لاه بان احلاق  ، وبغأل  اه  اا الاد  ألمل حت ا  اث  
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امل، وال ملط  أ ا   ممل انتلف فأله العاململ  .وال ملطا  باملطة، ف ناه احلاق  حق 

اة  شاملد، وبعطأله فيقمل امل و الرا ن اي   باه بان ا اد  والض  ، والغا   والي 

فألصا  أ .وحألمل  وا اعة وا رشااحمل وهبعاة ورسورا، وبعطأله قل   أ قل ه

، يآت دائي   ي الت لحألد وبيااأل هفات  معملين الق.شثت وال  ملس أ شثت آني

ه   ه ما  اأت الا  قص، والعلم بملهلل  وممل له ما أوصملف الكأ  ، وممل ن ز 

ة   اال  م، وكاااي بااياان صاادق م، و ااي اإلنااأت بمللي  اا  ااة صااح  ، وأدل 

وام ر له أ نلقه ، و ي اإلنأت بمةئكته، والت عينف بحقل  مي ل م

وممل  عللا  لألاه ماا أماي العاململ ، وماألئتهوبدب ام ا ملر باك ه ، وأميه

ي أ ، وممل خيتص  بملل  لع اإل الاملين  ما  م، العللمج  والال  ل   ماا حان نالاتق 

ه إىل نلع نلاأ رب ه ونقدع  لأله ومامل  ا نايو اي اإلناأت بامللأللع ، رحم أم 

ت  ن نااعيوت فأل امل باثمل ون ، أ د  اهلل  فأله  ولألملئه ما دار ال  عألم ايطلق ال 

تاا  ن ، وماامل أ ااد    دائااه مااا دار العقااملب اللبألاا  .كااد ون ب غااألص  ال 

وب ملصأل  كل  أبم  ب صاأل   .خيمللط مل رسور ون رنمل  ون راحة ون فيح

ع والقدر، و ي ب ملصأل  ا مي وال     .وأبأل ه ، واحلاة  واحلاياع، والرش 

، واي املدئ، واحلكام، وا   ملب، وا مثمل ، والقصص، وايلا ظ والعرب

اه بمللل اد .أ نلقه وأميه، والغملنملت فة بزا  معمل أله با  ض الع اد إىل رب 

فه بل ألده ما العااب اللبأل ، اامأل  ره وجل  ي ، واا  واث اه  اي الت ضام 

وايااااب إىل  الا   ا را و دنه أ ظلام ، والت خ  ف للقمل  الأللع الث قأل 

ه  ا اقتحملع طي  ال دع وا  مللأل  وب عثا.الال  أل  ه  اي انزدناملد وبصد 

اه االألا  اه بحادود احلاة  واحلاياع، ما ال  عم باكي رب  وبلق اه ، وب رص 

اامل فألقإ أ الع مل  الط لن  ناغ وايألا  ،  لأل مل لئة  نتعد  وبث    قل اه  اا الز 

ة  . ا احلق  والت حلن  املق  اعملب والعق املت الا  وبالا     لألاه ا مالر الص 
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ااب  :وو   أ  ا ه، ملبهوب ملدنه ال أ ف ت  زم .هملنة الت ال أل  ع الي  بقاد 

حألا ، فمللل حمل  الل حامل  .وفملب  الدلأل  حألا  الي  واادو باه وبالا  ، والي 

لأل  وال أ نيج  لأله امن ما اأئاا العادو  أو قاملطإ ماا  .أمملمه    الد 

ااملع الط ينااق  ملدبااه  :وقاا ، وا ااتعا بااه، فمل تصاام بااملهلل ، احلااار احلااار :قط 

اا  القاايآت وباادب يهوأ .حالاا   اهلل  و عاام اللاألاا  مااه أ ااعملف ، بثم  وب   

 .«أ عملف ممل كاي مل ما احلكم وال لائد

 .«وطلَ  ال كي  دلأل   ي َطْي  بملب اا ة، إت طل  اللحد  أ َُم لل كي » :اعق دقُو احلكيم

نَبه ومامل ، وممل ف م اميؤ قط إن  لام، ممل طملل  فكي  اميئ َقط إن ف م» : الد  ارب بق   

 .«  م  لم اميؤ قط إن

وال كاي  أ  عام اهلل أفضا  ، َحاَلاا، Qالكاةع باااي اهلل » : الد  ع و  بوق عبور ادعزيوز

 .«الع ملد 

فأل املدمج ، ناثيت اخلَِيباة فألقاف  اي بملهبامل، أ ه املت إكا أراد أت نتعملاد قل اه : اعق ابق ع  

:وم ني إ إىل   اله فألقل  ؟أنا أال  :بصلت حزنا فألقل         

      [88:]القصص 

ي» :انه لد   اعق ابق عبدس  .«ن  ما قألملع لأللة والقلب  مله، راعتملت مقتصدبملت أ ب كُّ

ودع ولثاه ا ناي بتا  يف ، وا ب أ ولثاه، ا  أ ولع بط  ، نمل ابا آدع» : الد  احلسق

 .«لل كي 

 .«َبرَصِ قل ه بقدر بل  الغ لةما  ظي إىل الد ألمل بغ  العرب  ا طميف ما » :الد  بعض احلكُء

  مع  ه  واحد ون او ن ون وةوة ماا أصاحملب ال  ا » :لد   عق عد   بق عبر لي 

 .«الت كي، أو  لر اإلنأت، إت  ألمل  اإلنأت :نقلللت ^

لل طملَلَعْ  قللُب ايتقن ب كيامل إىل ممل قدر أ حعب الغألب ما نا  » :الد  بعض ادعد فل

 .«ومل بقي  م فأل مل  ن،  م أ الد ألمل  ألشا ني  مل نصف 
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 .«وطل  ال كي  دلأل   ي طينق اا ة، طل  اللحد  أبم لل كي » : الد  احلسق

ول ض بقالت ، ما أراد أت ن لغ  ف ا ني  فلألكثي الت كي نكا  ملي مل» :لد   عق كعب

 ولألكثاي ال كامل    ااد كااي نطملنامله نط ائ اهلل   اه بحاالر، نلماه نكاا ه أل امل

 .«   م

 .«ا تعأل لا  ي الكةع بمللصم  و ي ان ت  ملط بملل كي » : ا ق كالم ادشدفعي

 :لوود  سووعير بووق لبووحم   لادووه تعوودَل                             

                الغضاا ة ااال الي اا  نغضااب [201:]ا  ااياف

ال الي ا  هيام بمللاا ب فألاااي اهلل  :وقمل  جمملاد .فألااي اهلل بعملىل فألكظم الغألظ

 فألد ااه           أمج ن رصااوت ملاقااإ نطملنااملام [201:]ا  ااياف

  .إكا زللا بملبلا :قمل  الالدمج .بمللتااي والت كي
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فثبرص ف زغ  اا ، و يف أ ه معصألة إت ايتق  إكا أصملبه  زغ ما الاألطملت بااي» :الد   قدتل

 .«خمملل ة اهلل

زوروا ا ني  أ ا  نلع بقللبكم وشاملادوا ايالت بتالمهكم وبل ادوا الق الر » :الد  آك 

 .ب كيام وا لملا أت كل  املئا ن حممللة

األف بصح ال كي  لقلب هملف  واألف بقإ الألقظة لعق  كاا  واألاف » : لد  ابق اجلاز 

 ع مل  ي يط وا نملع قةئا  ويملئا  إىل رااا مملئا  لقاد حيص  ال  م للب  ملط  

 .«نملب الغملفللت وفملز ايتقلت وممل بغ   ا نملت وال ار  ا قلع ن نفم لت
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 وىـــالتق
 

نمل أهيمل ا  ز  احار فيا ة ايتق  فمل ه ني   الر   ملا  ماا ورا   ا  » : لد  ابق ادقيم

  .«ابقلا فيا ة ايفما

زالا  التقال  بامليتقن حتا  بياالا اثا ا  ماا احلاة  خمملفاة  مامل» : رصو لود  احلسوق ادب

 « .احلياع

 :قامل ،  عام :قمل « ؟ا  أنات طينقمل كا شلب» :قمل  ؟ممل الت قل  : سر   لل ابد ر ي  

الب  ادل    اه أو  ملوزباه أو قرصات  :قمل  .«؟فكألف ص ع » إكا رأنا  الا 

 .«كاب الت قل » :قمل ،   ه

ب » :لد   عق  ددك بق ان    بلغ   أت  ر ة ما بعض ال ق مل  اتاب إىل اباا الاز 

، ونعيفلهنمل ماا أ  الا م، أن إت   ا  الت قل   ةمملت نعيفلت هبمل :نقل 

وصااد  أ ، وشااكي  ااي الاا  عأ ، وصاارب  ااي الاا ة ، ماا ريض بمللقضاامل 

وإ  أ اإلمملع  ل  ما ، وبة  حكملع القيآت، ووىف  بمللل د والع د، الل الملت

وإت املت ماا ، فات املت ما أا  احلق  مح  إلأله أا  احلق  حق  م، ا  لا 

 .«أا  ال ملط  مح  إلأله أا  ال ملط  بملطل م

 ملع الت قل  أت نت ق  اهلل  الع د حت   نت قأله ما مثقمل  كر   وحت ا  نا ب » . لد  ابا ادّر ةاء

بان بعض ممل ني  أ  ه حة  نااألة أت نكالت حيامامل نكالت حعملبامل بأل اه و

 .«احلياع

ون جتعا  حادنث  بالاة إن  ، آ  اإلنلات  ي قدر الت قل » :لد   عق ع   بق اخلّطد 

 .«ون بضإ حمل ت  إن    د ما حيب  قضمل امل،   د ما نات أله

 .«الت ق   ملعم ن ن ع  ا   ممل نيند» : لد  ع   بق عبر ادعزيز
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والت قل  ، ر مل  رمحة اهلل ،   لر ما اهلل الت قل  العم  بطمل ة اهلل   ي» : لد  طلق بق حبيب

 .«خمملفة  ااب اهلل ، بيب معمليص اهلل   ي  لر ما اهلل 

ون قلاده ،  ي   اد ماا   ألاده نلعاة ماا العقا  Qممل نلإ اهلل » : ادناو املرص ذالد  

وااأ  كلا  الاه ، ون زن ه بزن ة أفض  ماا احللام، قةد  أمج  ما العلم

  .«التقل 

 .«ونك أل  ما ايعصألة  ملر القلق واحليمملت، نك أل  ما التقل  بيد انطمئ ملت»:الد  آك 

 .«لغ ه فلأليف فأل مل متالإ، قللب ايتقن ملألئة بحب اهلل «الد  آك :

ن نكلت الي   ما ايتقن حت  حيمل ب   الاه أشاد ماا حممل ا ة » : لد   ي او بق  ه او

 ،وماا أناا مرشابه ،وما أنا مل الاه ، حت  نعلم ما أنا مطعمه،  نكه

  ؟«أما ح  كل  أع ما حياع

و لااألكم ، ون بغاا وا بالااكل ه، احاااروا اااة ااااا ال حااي !إناالاين» : لوود  ا بووق اجلوواز 

فمللعقلباة ماي  وا لمالا أت أ مةزماة  ؛ونزملا حصا التقل ، بمللالملح 

وايات ألملت ها  أهنامل أ نب ايثا  ، التقل  ميارات ما فقد ا هياض

 .«والتخلألط ربأ  لب ملت ال عث ، صحة املحلمألة بعقب

أو ، ممل ما   د أطلق   اله أ يش  ن ملأ التقل  وإت ق  إن و اد  قلبتاه  مل لاة»الد  آك :

  .«آ لة

: وب ال ، فتظا أ   قد  لحم  ؛ف   إحالمل مل   ؛ما انه ار أت بيس » : ابق اجلاز  لد 

                [123:]ال المل 

َ  م مل مل   فلا اع حملَلاه، َمْا ُرِزَ  قْلَ مل  َطألق  مل» : لد  ا بق اجلاز  ، وْلأَلْتِحاْيز ماا التغألا ِ ، َولاَّ

 .«وإ أ بدوع حملله بدواع التَّقل 

  .«فات ايتق  لأليف  لأله وحاه ؛ لأل  بتقل  اهلل» :ود ع ابا العلت ر ة  فقمل 

 .« ملس وإت ايالاما ابق  اهلل أح ه ال» : لد  زير بق اسلم
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وإت ابقأل  ال ملس فلاا ُنغ الا   ا  ماا ، إت ابقأل  اهلل ا ملب ال ملس» : لد  سفيدو اد ا  

  .«اهلل شألئمل  

و لقم مل مممل  لقم ال ملس ومممل مل ، ومممل مل نفبلا، أوبأل مل مممل أويت ال ملس» : لد  سليُو بق ةاااة

والعااد  أ ، لعة ألااةفلاام  عااد شااألئمل  أفضاا  مااا بقاال  اهلل أ الرساا وا ؛نعلماالا

  .«والي مل والقصد أ ال قي والغ  ، الغضب

 ت بقل  اهلل بصلح ممل  ؛وحالا اخللق، بن بقل  اهلل - ^ -مجإ ال    » : لد  ابق ادقيم

فتقل  اهلل بل اب  ؛وحالا اخللق نصلح ممل بأل ه وبن نلقه، بن الع د وبن ربه

 .«تهوحالا اخللق ند ل ال ملس إىل حم ، له حم ة اهلل

ون ، أوصأل  بتقل  اهلل الامج ن نق ا  ه اامل» :ر ة  فقمل   ااىص ع   بق عبر ادعزيز

والعاململن هبامل ، فاات الالا ظن هبامل اثا  ؛ون نثألاب إن  لأل امل، نيحم إن أال امل

  .«واالا ل  ما اهلل ايعل ة، أوصأل  بتقل  اهلل جف  لأل  ايفو ة.قلأل 

تق ُّ وقُ  » :لد  بعض ادسلف   .«ووق  الطمل ة له راحة، الياحة له طمل ةالَّ

، وأدا  ا ممل اة، صاد  احلادنع : ا  التقال   ةماملت نعيفالت هبامل» :لد   عق احلسق

، ورمحاة الضاع مل ، وصالة الايحم، واخلألة ، واإلن مل  بمللع د وقلة ال خي

 «وحالا اخللق و عة العلم واب ملع العلم فألأ نقيب إىل اهلل زل  

إت ما  ملع التقل  أت نتق  الع د أ مثقمل  كر  حت  ندرب بعض ممل » : الد  ابا ادر ةاء

وأصا  ، ني  أ ه حة  ناألة أت نكلت حياممل  حت  نكلت حعملبمل  بأل ه وبن ال ملر

قاامل  بواام بعااده ا، ابقاامل  ايعاامليص والالااألئملت :واام بعااده ؛ابقاامل  الرشااب :التقاال 

 .«وم ندع بعده ال ضةت ؛الا  ملت

ون ، التقل ون زاد إن ، ون دلأل  إن ر ل  اهلل، ن معن إن اهلل» : اهلل لد  سهل بق عبر

 .« م  إن الصرب  لأله

 .محألة القلاب وااالارح  اا ا واملر ايحيماملت «:إحداامل» :ميابب التقل  وةل»الد  آك :
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احلمألاة  اا ال ضال  ومامل ن  : »الثمللثاة .محألت مل  ا ايكيواملت: »الثمل ألة»

والثمللثاة ، والثمل ألاة ب ألاد صاحته وقلباه، لع د حألملبها  فمل وىل بعط .نع  

  .بكالأله رسوره وفيحه وهبعته

ن نتحملشلت ما و رأن  اث ا  ما ال ملس نتحيزوت ما رشمل   عمل ة» : لد  ابق اجلاز 

نت عاادوت و، ن ن ااملللت بمعااملمةت اليبااملو نكثاايوت مااا الصاادقةو، هأل ااة

   اددامل ماا ح اظ أ أشألمل  نطل، نفنيوت ال ينضة  ا اللق و بملللأل 

 :فل دباه ماا شااألئن، ف حثا   اا  ا ب كلا ، بضاألألإ أصال و فايوع

فا ه قد نغلب فاة ، الثملين هل ة ا ل  أ اصأل  ايطللبو، أحدمهمل العملد 

 .ن برصا  و ن ب  معمل  

 لألا  بتقال  اهلل أ اا   :أت  مي با   د العزنز   اد إىل بعاض  ألاه :عق  لل  ق ل يش

 ؛وأقال  القال ، وأبلغ ايكألد ، ل  اهلل أفض  العد فات بق ؛حمل  ن ز  ب 

ومامل معا  ماا ، ون بكا أ يش  ما  داو   دوب أشد اح ا مل  ل  ال 

، فات الا لب أنلف   دمج  ي ال املس ماا مكألاد   ادوام ؛معمليص اهلل

مل بكاا ل امل ، ولالن كلا ، وإ أ  عملدمج  دو مل و الت رص  لأل م بمعصألت م

ون بكل ا لعداو  ، ون قلب مل اقل م، ددام ت  دد مل لأليف اع ؛قل  هبم

 ؛ون أشاد بعملاادا  ما كم لاا لبكم، أحد ما ال ملس أحار م كم لا لبكم

نعلماالت ماامل ب علاالت أ ، وا لماالا أت  لااألكم مةئكااة اهلل ح ظااة  لااألكم

ون بافكوام ، وأحالا لا صاحملبت م، لا م  مألفمل تح، مال ام وم ملزلكم

، إت  ادو مل   م امل :ون بقللالا ؛اهلل وأ تم ز متم أ  ا أل ، بمعمليص اهلل

فكم ماا قالع قاد  الط أو  اخط  لاأل م  ؛وإت أك   مل، ولا ن رصوا  لأل مل

ااأ بالاثلل ه العالت ، و للا اهلل العلت  اي أ  الاكم ؛بث  م  م لا لهبم

فة  ؛وأرفق بما مع  أ مال ام،  الث  اهلل كل  ل مل ولكم ؛ ي  دوام
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حتا  نلقالا ،  هبم  ا م از  نيفاق هبامون بقرص، جتام م مال ا  نتع  م

فا كم بالا وت إىل  ادو  ؛ون ايا  م، مل ن قص قل م، والال ي ؛ دوام

، وإن بيفقلا بث  الكم وايا كم أ مال ام،  ملع ا   يف والكياع، مقألم

، أ مجملع ا   يف والكياع، نكا لعدوام فض  أ القل   لألكم أ إقملمت م

، لتكالت  ام راحاة، أ ا  مجعة نلممل  ولأللاةأقم بما مع   ؛واهلل ايالتعملت

و اح م زلا  ، ونيملت أ لحت م وأمتعت م، جيملت هبمل أ  ال م وايا  م

إن ، ون ندنل مل أحد ما أصحملب  لاللق م وحمل ت م،  ا قي  الصلح

ون نتازودوا ، فاة نصاأل لا فأل امل ظلاأ   ؛وبثم ه  ي   اله ودن اه، ما بثق به

، فات  م حيمة وكمة ؛ما أال مل شألئمل  إن بحق ون نيزؤوت أحدا  ، م  مل إوأ  

فة بالت رصوا  ي أا  احلايب  ؛ابتلألتم بملللفمل  هبمل اأ ابتللا بمللصرب  لأل مل

ولتكا  ألل   ما العيب مما بطمائا إىل  صاحه ماا ، بظلم أا  الصلح

وإت  ؛وإت صاد  أ بعضاه، فات الكاوب ن ن  عا  ناربه ؛أا  ا رض

 .عن ل ولأليف ب، الغمل   ن  لأل 

و لااألكم ، ون بغاا وا بالااكل ه، احاااروا اااة ااااا ال حااي !إناالاين» : لوود  ابووق اجلوواز 

فمللعقلباة ماي  وا لمالا أت أ مةزماة  ؛ونزملا حصا التقل ، بمللالملح 

وايات ألملت ها  أهنامل أ نب ايثا  ، التقل  ميارات ما فقد ا هياض

  .والتخلألط ربأ  لب ملت ال عث ، املحلمألة بعقب صحة

، ممل ما   د أطلق   اله أ يش  ن ملأ التقل  وإت ق  إن و د  قلبته  مل لة» : ايضدً  لد 

  .أو آ لة

ل مل» : الد  سهل  .ما أراد أت بصح له التقل  فلأل ب الا لب ا 

وللادار : » ت اهلل   حمل ه نقال ، ما لزع التقل  اشتمل  إىل م ملرقة الد ألمل» : ةالد  ادنرصابد

 .«ا نتقلت أفة بعقللتا ني  ن  للان
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 .«ما اقق أ التقل  الت اهلل  ي قل ه اإل ياض  ا الد ألمل» :الد  بعضهم

 .«جممل  ة ممل ن عدب  ا اهلل :التقل » :الد  ابا عبر اهلل اد اذبد  

 .إت الالاامة ا وىل للمتقاان ااا  اللحااد  الاااعلرنة اإلجيملبألااة ال عمللااة» : لوود  سووير لطووب

، والقألاملع باملل يائض، ل ا م بان اإلناأت بمللغألاباللحد  الت  جتمإ أ   

اااا التكملما  الاامج  ..والألقن بعاد كلا  بامل ني ، واإلنأت بمللي   املفة

وااادني ، و تملز به ال  يف ايفم ة هباه العقألاد ،  تملز به العقألد  اإل ةمألة

، بثت بكلت  لأله العقألد  ا ن   الت   مل ت لأللتقا   لأل امل ال املس مجألعامل  

ولألعااألش ال ااملس أ ظة اامل بمااامل يام ،  ااي ال رشاانة مجألعاامل   ولت ااألما

 .واإلنأت وال ظملع، شململة للاعلر والعم ، وبم  ج حألمل م حألمل  متكململة

ون بملط اه بامللعةت ، ناد يف ظاملايه بمليعملر املت ما ن :التق » : الد  ذا ادناو املرص 

 .«ونكلت واق مل  مإ اهلل ملقف انب مل 

ال ألااة  :وبملط ااه .حمملفظااة احلاادود :فظااملايه، ل  ظااملاي وبااملطاللتقاا» : ابووق عطوودءلوود  

 .«واإلنةص

 ...اينجي اهلل ادذيق اتقاا ب فدزهتم: قمل  بعملىل،  ممل  عمل ممل  عمل إن بصد  التق»الد  آك :

 .« ينملت ول مل ه التقل  وزن ته احلألمل  ومملله ال قه اإلنأت» : لد  رب بق  نبه

وأ زه ،    دا  ما ك  ايعمليص إىل  ز التقل  إن أه مله بة ممل ممل أنيج اهلل» :ةااة ادطدئيالد  

 .وآ اله بة برش، بة  ا  

التقل   ا العااب ايخلد بمللتربمج  :ا وىل :والتقل   ي وةل ميابب» : لد  ادبيضدا 

:و لألاااااه قللاااااه بعاااااملىل،  اااااا الرشاااااب               

، التع ب ما ا  مثوم ما فع  أو بايب حتا  الصاغملئي :والثمل ألة[26:]ال اتح

:واااااال ايع ااااا  بقللاااااه بعاااااملىل                      

وااال التقاال  ، أت نت  اازه  ااأ ناااغ  رسه  ااا احلااق :والثمللثااة[96:]ا  ااياف
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: احلقألق  ايطللب بقلله بعملىل            [102:]آ   ميات. 

بقلاب  .ن بد يا نيند أت جيد ا د  أ القيآت أت جي   إلأله بقلب  لألم» : لد  سير لطب

وحيااار أت نكالت  ااي ، واام أت جيا   إلألااه بقلاب خيااا  ونتالق  .نامللص

و  دئااا نت ااتح القاايآت  ااا أرساره  ..أو أت بالاات لنه  ااةلة،  ااةلة

، حالمل امل  ، نملئ امل  ، إلألاه متقألامل   ونالك  مل أ ااا القلب الامج  امل ، وأ لاره

 ث  أيب با اعاب  اا   ا ة او ع   ابق اخلطد فقر  ..م ألث للتلق 

 ؟فاأ  ملا  :قامل  !قمل  باي ؟أممل  لك  طينقمل  كا شلب :التقل  فقمل  له

حالمل األة  ..فال  التقل ..فال  التقل  :قمل  .شميت وا ت دت :قمل 

وبال  ، وحاار دائام، ونااألة مالاتمي ، وش ملفألة أ الااعلر، أ الضم 

الااامج بتعملكباااه أشاالاب اليهملئاااب  ..طيناااق احلألاامل  .. شاالاب الطينااق

، وأشالاب ايخاملوف وا الا يف، وأشلاب ايطملمإ وايطاملمح، والا لات

واخلالف الكاملكب ، وأشلاب الي مل  الكملكب فألما ن نمل  إ ملباة ر امل 

 .«!و رشات ه امل ما ا شلاب .مما ن نمل    عمل  ون نا  
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 ريـــــــالتكب
 

 املت نعل ام أالاه اااه ا ناة ^ اي ل مل أت  ال      كُ  :لد عق لَدة                 

                                                 

      غ  ما أاله والك  [111:]اإلرسا  .«الص 

: قللاه بعاملىل : مع  زند با أ لم نقل  :لد عق ةااة بق لي              

      إكا رؤمج ا ااة  فاامللت ك   مااا حاان نااي   :قاامل [185:]ال قااي

ااه إكا حرضاا ، ا ااة  حت اا  ن رصااف اإلمااملع أ الط ينااق وأ ايالااعد إن  أ  

 .«إلمملع فة نكرب  إن  بتك  ها

: قللاه بعاملىل :نقال   الث الرمج    مع    ألملت» :قمل  اكرب ابق املبد ك         

         بلغ مل أ  ه الت ك   نلع ال طي» :قمل [185:]ال قي». 

ا  :يقا   كدو ابق عّبدس وا اهلل  حت ا   حق   ي اياللمن إكا  ظيوا إىل اة  شل  أت نكارب 

 : ت  اهلل  بعملىل كاايه نقال  ؛ن يهلا ما  ألدام                   

           [185:]ال قي 

وا فاكا  مل  اإلماملع صامتلا » :لد  ابق زير وا فاكا  لاللا ارب  ن  غ   م إكا هدوا إىل ايصي  ارب 

وت إكا  اامل  اإلمااملع إن  بتك اا ه حت اا  إكا فاايغ فاااكا ااارب   وا ون نكاارب   اإلمااملع ااارب 

ة  فقد ا قم العألد  .«وا قض  الص 

 .«وااأ ة   د مل  ي أت نغدوا بمللت ك   إىل ايصي   :لد  عبر ادّ محق بق زير

 :قلله بعملىل كاايه :لد  اي دم ادّطرب ّ                   مع امله [185:]ال قاي

اي لااه باأ أ عاام  لااألكم بااه ماا ا دانااة ااامج  .ولتعظ مالا اهلل  بمللااا  اي ال  والااا 

 .«حض  م اهلل   ي بعظألمه به ال الت ك   نلع ال طي

: الد  اي دم ادنّيسدبا  ّ                           
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أمج ولتعظ مله  ي ممل اداام إىل  ململ اللصامل  باتعل  صا ملت اااأ  [185: قي ]ال

ولعل كم باكيوت  عمة اللصمل  بت زنه كمج ااة   ا إدراب  قل  أا  الكأ  

 .«وإحملطة اللام واخلألمل 

:أ ااه ا نة يقا  طبيادق                     إت  الأل لد  ..[111:]اإلرسا

ا اهلل  ولدا وقملل  العايب ل  ألا  ن  نا  لا  إن   نكامل ، وال  صملر  قملللا اج 

املبئلت وايعالس لال ن أولألامل  اهلل  لاا   اهلل  فاث ز  اهلل ، ال ل   وقامل  الص    

                                                   

                د  اي مامل نقللالت [111:]اإلرسا ه أ   نمل حمم  أمج ارب 

 .«بك  ا

وإكا أراد أت نياإ ، وم  رفإ ندنه، إكا صي  ارب  ، أ  ه رأ  مملل  با احللنيل  عق ايب لالبة

الع رفإ ند، رفإ ندنه ل أت  ر ال  اهلل وإكا رفإ رأ ه ما الي  ااملت  ^ نه وحاد 

 .«ن ع  كل 

ماا بطاا ، مجاي  العق اة رما    اد اهلل  باا مالاعلد  :لد   عق عبر ادّ محق بق يزير

 .«بال إ حصألملت نكرب  مإ ا   حصمل ، اللادمج

املت نصال   ام فألكارب  ال اأ ن اض أو   أت  أبمل ايني   عق ايب سل ة بق عبر ادّ محق

 .«^ واهلل  إين   ش  كم بي ل  اهلل  :فلأ  ا رصف قمل ، رفإ

ك بعاد ا وىل، نكرب  أربإ بك  ات :أ بملب ممل نقيأ أ صة  اا ملز   لد  ادنّاا ّ  وام  ، نتعال 

وم  نكارب  ، ^وم  نصل   ي ال      ، وم  نكرب  الث مل ألة، نقيأ بملل ملاة أع  الكتملب

ابعة، الث مللثة وند ل للمأل    .«وند ل، وم  نكرب  الي 

:  نقمل  و اا يش  ا  ما أارب الع د   د اهلل نكلت أت به نياد التك  »:  ايسالم شيخ د ل

 أمج .أااارب اهلل:  ااا  واإل ااة  التعظااألم مع اا  أ للعاايب ل ظااة أبلااغ إت

 .«يش  ا  ما أارب بث ه َوِصْ هُ 
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ْ     :بعملىل قمل   بعظألأ  ظ مه أمج»:  ا ا الا قألط  العةمة قمل ، [111: اإلرسا ] َتْكبحِماً  َاَكربِّ

 هنأله وا ت ملب، أميه امتثمل   ي ايحملفظة شد  أ اهلل بعظألم ونظ ي، شدندا

 .«ني ه ممل ا  إىل وايالملر ة

ْ   : بعملىل قلله ب ال  أ  ل ي  ابق لد   باأ حمماد نامل ربَّا  و ظقام نقال »:  َتْكبِوحماً  َاَكربِّ

 .وهنملب أميب ألأف وأطِعه، وفع  قل  ما به بعظقمه أت أميب

 ااملت و ااا»: شاث ه و ظام التك ا  ب ضاأل  بألملت بصدد وال  تي ية ابق ايسالم شيخ لد 

 أحاد واال، التك ا  ال العمللألة وا مملاا وا  ألملد وا كات الصة  شعملئيُ 

 ون، هلل واحلماد اهلل  ا حملت: القيآت بعد الكةع أفض  ا  الت  الكلأت

 «.أارب واهلل، اهلل إن إله

 «.فأل مل وممل الد ألمل ما ن   ، أارب اهلل: الع د قل »:  اخلّطد  بق ع  لد  
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 عــــالتواض
 

ما بطملو  بعظأ  ن ضه اهلل وما بلا إ جاعمل  رفعه اهلل وات » : لد  عبر اهلل بق  سعاة

للمل  ية وللاألطملت ية فلمة ايل  أنعملد بملخل  وبصدنق بملحلق فاكا رأنتم 

طملت أنعملد بمللرش وبكانب بملحلق فااكا رأناتم ألوية الا Qاهلل  وافملمحدكل  

  .«كل  فتعلكوا بملهلل

أ الاد ألمل رفعاه اهلل  Qفمل ه ماا بلا اإ هلل  Qنمل  يني بلا إ هلل » : لد  سلُو ادفد يس

قل  ن قامل  ظلام  ?نلع القألملمة نمل  يني ا  بدرمج ممل الظلأت نلع القألملمة

م أنا  لندا ن أااملد أراه بان اصا عأله قامل  نامل ال ملس بأل  م أ الد ألمل قمل  و

 يني لل طل   أ اا ة مث  ااا العلد مل جتده قمل  قل  نمل أبمل   د اهلل فثنا 

  .«ال خ  والاعي قمل  أصل مل اللفلف والااب وأ ةامل الثمي

 ومامل، وممل نلق م ه، ِ لُمه بأ ُنلق له :ُ ِدع التلا إ ما فملبه نصمل » : لد  حييى بق  عدذ

 .«نعلد إلأله

، لأليف ايتلا إ الامج إكا بلا إ رأ    اله فل  ممل ص إ» : لد  ابق عطدء اهلل ادسكنر  

  .«وإ أ ايتلا إ الامج إكا بلا إ رأ  أ ه دوت ممل ص إ

إكا أراد اهلل بع د ن ا  عله مع فمل با  ه ممالكمل  ا ك ب ه ه  الادا باأ » : لد  ابق ادقيم

تمة  ك  هاا ه وات أراد بااه  ا  كاايف كلاا    اده زاااادا فااألأ   ااده حماا

 .« لأله

  .«ايععب بعلمه مالتدرج وايالتحالا ليش  ما أفعملله ممكلر به»الد  آك :

  .«ممل داع الع د نظا أت أ اخللق ما ال   م ه ف ل متكرب»الد  آك :

 .ا يف قدرب :فقمل ، أوص   :لد   لل ابق املبد ك
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فقد نضعه الزمملت مل إ ماا نيجتا   ؛أحدا  م أ املتن اتقيت » : لد   صطفى ادسبدعي

 .«وصملله وخيا  فعملله

للن أ  ا  ، ظ    أهنم قد ُه ي  م يمل  ظيت إىل أا   يفملت» : بك  بق عبر اهلل املزين لد 

 .«ا   فأل م

 .ومل نكا   ملرا  ، طلب  يا  لمه اهلل  اتملبه :فقمل ، طلب  ل طا محل  : ليل دعيسى

ولالن كلا  مامل ، أت الا ب ن  للمفما ماا الععاب Q لم اهلل  » :  رلد  لعف  بق د

  .«ابتي مفما با ب

 .«إكا رأن  الي   ال مل  ممملرنمل  فقد    نالملربه» : بال  بق سعير لد 

 :وال عماة التا  ن حيالاد  لأل امل، الععاب :ال لألاة التا  ن ناف ي  لأل امل اي اتي هبامل»الد  آك :

 .«التلا إ

 .«أالم للمحمل ا ما الععب والتأله  يشن »الد  آك :

 .«ولل و تلا ومل نععللا مل هيل  م  م أحد، إ أ أال  ال ملس الععلة والععب»الد  آك :

نيناد أ اه ن عثاه  اي  .ممل رأنا  كا  عاب قاط  إن ا ا اين بعاض دائاه» : لد  ابق ابى ديىل

  .«مكملفثبه بمللتكرب  لأله

، الععلاة :بعامل  ااملت  ادنيا أن ن از  باه مكايوهماا ا اتطملع أت نم اإ   الاه أر»الد  آكو :

 .«والععب، والتلاين، واللعمل ة

 «!ون ال  م دأ أميه، وخيتمل  أ ماألته،  ع   يا نععب بصلربه»الد  آك :

مامل أ لام أت أ   يسا م  امل ، مملئة نصلة ما نصمل  اخل  إين   د» : لد  يان  بق عبير

  .«واحد 

ين لاَ  ر ال   -نع ا  ماا اي املفقن  - ؟ما  م ا  أ مل» :يقا  حلذيفة  ع   كدو َأَو  اأ 

 .«؟اهلل

واهلل الامج ن إلاه إن اال نامل حان اة مامل  :لل  مل ين ر   فقمل   » : لد  حذيفة بق اديُو
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ي  ا نمأل    :لقل  له، َ مُلَ  َ َمُ  ما نفما بأللع احلالملب نمل ااا ن بك ق

 .«فا   ن ا ع

واقت مل اه بعلماه واااه حم اة قاد  ما  ، اإل الملت  ا   الاه ايصأل ة العظم  ر مل» الد  آك :

  .«أاثي اخللق

إت اي املدمج » :اث ا  ممل نعملبب   اله ونلبخ مل ونقل   امل كدو عبر اد محق بق ر  ز األع ج

نمل  :وم ن ملدمج، فتقلع نمل أ يج مع م، نمل أا  نطألئة ااا قلملا :ن ملدمج نلع القألملمة

وام ن املدمج نامل أاا  نطألئاة اااا ، مع ام فتقالع نامل أ ايج، أا  نطألئة ااا قلملا

  «فثراب نمل أ يج بقلع مإ ا  طملئ ة، فتقلع نمل أ يج مع م، قلملا

بأل مل أ مل أطلف بملل أل  إكا ر    ناُد وليب ما نل   فمللت ا  فااكا » : شعيب بق ح   لد 

لل ش َإ أ  وفأل  أا  الالأ  ا مل أاة  أن نا إ  :فقمل ، ب ضأل  با  ألملض

 .«فأل مل

مامل قادربم أت باد لا م ا  ماا  اتا ، لال ااملت نل اد للاا لب رناح» : بق ااسوع لد  د ر

  .«رحي 

  «إ أ ال   ل اهلل أو ال ملر» :الد  ايضدً 

ف مللامج ن إله إن اال مامل ، قد رسُت أ ا رِض ودرُت فأل مل» : لد  د ر بق اسلم ادطايس

 .«رأن    المل  بصل إىل الق لة  ا    دمج ما   يس

 «؟!!َأَو ِمْثل ندن  اا ة ؟أأ مل ما أا  اا ة» : عبر لي لد  عد   بق 

 «أدرا مل أقلاممل  ا مل أ     م لصلصمل  » :حت  ن   حلألته ونقل  يبكيكدو اد بيع بق ك يم 

 «أ مل أوىل بمللالألملط ما الدواب» :نعلق الاللط أ مالعده ونقل  كدو ابا  سلم اخلااين

وإكا رأ  شملبمل  ، َ َ َد اهلل ق ل، ااا ن   م  » :شألخمل  قمل إكا رأ   كدو بك  بق عبر اهلل املزين

 .«ااا ن   م   اربك ُ  ما الا لب أاثي مممل اربكب َ :قمل 

إت  يض ل  إبلأليف فقمل  إت ل  فضة   اي أحاد ماا أاا  » : لد  بك  بق عبر اهلل املزين
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ماا  قااد  اا ق   ااااا بااملإلنأت والع :فااات اااملت أااارب م اا  فقاا  ؛اإل ااةع فاامل ظي

قاد  ا قُ  اااا بمليعامليص  :وإت ااملت أصاغي م ا  فقا ، الصمللح ف ل ن  م ا 

فا ا  ن باي  أحادا  ماا أاا  ، والا لب وا اتل  ُ  العقلباة ف ال نا   م ا 

 .«اإل ةع إن وال أارب م   أو أصغي م  

 .«ممل  ي ُ   مل  ي قل  إن ناأل  أت أالت مكابمل  » : لد  إب اريم ادَي ي

وإت زممل امل  أاالت فألاه ، ولل و دت بدا  مامل بكلما  ..لقد بكلم » : دنخعيإب اريم ا لد 

 .«فقأله الكلفة لزمملت  ل 

  .«إكا كاي الصملحللت ا   م  م بمعز » : لد  ايا  ادسخَيدين

  .«صملح   أقلاممل  فك   بع   م املللص» : لد  احلسق ادبرص 

 !!نامل ميائا  :قمل  لاه الي ا أ احلج فزاحم ر ة  ف كدو سدمل ابق عبر اهلل بق ع  

 .«ممل  يف   إن أ  » :فقمل 

  «إكا كاي الصملحللت فثف      وُبف  » : لد   ددك بق ةيند 

،    العلأ  :فألقل  ؟ما  الث  :فألقلللت، ن ُأِحالا : ئ   ا يش  نقل  ُ إذاكدو سفيدو 

 .«و   اهلل التلفألق

 » : لد  ادفضيل بق عيدض
 
 . «فلأل ظي إ َّ ما أراد أت ن ظي إىل ميا 

 

، وف    ميه، و عف  مله، األف بي  حمل  ما اثيت ك لبه» : لد  ادفضيل بق عيدض

، وبازن ا للاد ألمل، ومل نتازنا للمالت، ومل نتثااب للمالت، ومل نتزود يعملده

باض ، وا تمعالا حللا  نكت الت   ا  -نع     اله  -وقعد حيدل ، األه

وحي  أ   االا  -ة  وب  يف طلن -امله  :وم قمل  .فقد ب يه   للحدنع

ل  !!ا تح  نامل أمحاق بان احلمقاملت ؟؟أو أ   أا   أت حيم      ؟؟اد 

أممل بعيف ، للن قلة حألملئ  وص ملقة و    ممل  لال  ادل وأ   أ  



 التواضــــع 213 
 

أمامل لال  يفالب مامل  لالالا  ؟؟واألاف ا ا  ؟؟أممل بااي ممل ا   ؟  ال 

  .«ون  معلا م   شألئمل  أبدا، إلأل  ون ات لا    

التلا إ أت جيج ما م زلا  فاة بلاق مالالأ إن  ؟ا  بدروت ممل التلا إ» : لد  احلسق

 .«رأن  له  لأل  فضة

طالب  للمتلا اعن أ الاد ألمل اام أصاحملب اي املئي نالع » :نقال  دو عيسى ابق  و يم ك

طلب  للمصلحن بن ال ملس أ الد ألمل ام الانا نلرولت ال يدوس نلع ، القألملمة

ناالع  Qلاالهبم أ الااد ألمل ااام الااانا ن ظاايوت إىل اهلل طاالب  للمط ااي  ق، القألملمااة

 .«القألملمة

وأت ب ادأ ، رأس التلا إ وةل أت بيىض بمللدوت ما  ف ايعليف» : لد  حييى بق ك حم

 .«وأت بكيه ايدحة والالمعة والينمل  بمللرب، ما لقألته بمللالةع

الدمج فيفعه اهلل يمل أهي  قلع  لح شمخ  اا مل  وبلا إ ا Qإت اهلل » :لد   عق جمدرر

 .«فل  اا مل  و ع  قيار الال أل ة  لأله

وممل أقا ح باال  ال قايا    اد ، ممل أحالا بال  ا ه ألمل    د ال قيا » : اد ا  لد  سفيدو 

 .«ا ه ألمل 

وأ أمج ولاب ،ر مل ما بطلب :فمل ظي،إكا أ   ن    ي  مل  الععب» : لد  ادشدفعي

فا ا   .وأمج باة  باااي،وأمج  ملفألة بااكي،وما أمج  قملب بياب،بيهب

 .«صغي أ  أل    مل ،إكا ب كيت أ واحد  ما ااه اخلصمل 

إ اأ ، أت إبلأليف :وكاب ؛فقد ا تكرب، ما رأ  أ ه ن   ما ه ه» :لد   عق سفيدو بق عيينة

  .«ا تك ملره :م عه ما الالعلد  دع 

ااف أ ، والغ اا  أ الألقاان، و ااد مل الكاايع أ الت قاال »:  لوود  ابووا بكوو  ادّصووّريق والرش 

 .«الت لا إ

اح فثبلا  ي خممل ة و مي  ي   ك ج ع   بق اخلّطد    ملع ومعه أبل   ألد  با ااي  إىل الا 
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أله فل ع أ  ي  ملبقه وأنا بزمملع  ملقتاه فخاملض   ملقة له ف ز     مل ونلإ ن  

ألا   ؟نمل أما  ايافم ن أ ا  ب عا  اااا :هبمل ايخمل ة فقمل  أبل   ألد  جلاإ ن  

اين  ؟. ي  ملبق  وبثنا بزمملع  ملقت  وجلض هبامل ايخمل اةوبضع أ  مامل نرس 

ه :فقمل   مي .أت  أا  ال لد ا ترشفلب لل نقا  كا ها ب أبامل   ألاد   علتاه ، أو 

د  ة حمم  فم اأ  طلاب العاز  ، إ  مل ا  مل أك   قلع فث ز  مل اهلل  بملإل اةع ^ كملن  م 

 .بغ  ممل أ ز  مل اهلل  به أكل  مل اهلل 

 .«الت لا إ :بغ للت أفض  الع ملد » :لددت  عق عدئشة

فات  ماا بلا اإ هلل   .نمل  يني بلا إ هلل » : اّنه لد  ده سلُو  عق ل ي  بق عبر اهللّ

 .«أ الد  ألمل رفعه اهلل  نلع القألملمة

عمل رفعه اهلل  نلع القألملمة» :لد   عق عبر اهللّ بق  سعاة وماا بطاملو  ، .ما بلا إ هلل  جا 

 .«عه اهلل  نلع القألملمةبعظ أ و 

 .«وزاد  ا ره ة، ما بلا إ ما قدر  :قمل  ؟أمج  الي  مل  أفض » :ليل دعبر امللك بق   ااو

رأس الت لا إ أت بضإ   الا    اد ماا دو ا  أ  عماة الاد  ألمل » : لد  عبر اهللّ بق املبد ك

اا اال ، حت   بعلمه أ  ه لأليف ل  بد ألملب  لأله فضا  وأت بيفاإ   الا   م 

 .«الد  ألمل حت   بعلمه أ  ه لأليف له بد ألمله  لأل  فض  فلق  أ

، ون قملد له ونق له مم اا قمللاه، خيضإ للحق  » :فقمل  ؟الت لا إ عق  سئل ادفضيل بق عيدض

 .«ولل  معه ما أ    ال  ملس ق له، ولل  معه ما ص    ق له

هبمل هلل  إن  أ طامله  أ عم اهلل   ي   د ما  عمة أ الد  ألمل فاكيامل هلل  وبلا إ ممل» : لد  كعب

 .«ورفإ هبمل در ة أ ا ني ، اهلل    ع مل أ الد  ألمل

 .«الت لا إ ال ن ض اا ملح ولن اامل ب» : لد  اجلنير بق دّ ر

ف» : لد  ع ا  بق ادا ة  واا    عماة حمالالد  لأل امل صاملح  مل ، الت لا إ أحد مصملند الرش 

 .«إن  الت لا إ

ة بن الص  مل واييو  فيأن  ر اة راا امل بغلاة وبان ندناه ا   بم» :لد  ؛عق ع  ا بق شيبة ك 
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وم   دت بعد حن فدنل  بغداد فك    ي اارسا  :قمل  .هلأت نع   لت ال  ملس

عي له :قمل  .فاكا أ مل بي    ملف حملرس طلن  الا  فقامل  ، فععل  أ ظي إلأله وأبثم 

ة ووصا   :فقل  له ؟.مملل  ب ظي إ    :  ا ة ش   ت  بي   رأنته بمك  ، لاه الص 

إين  بيف عا  أ مل اإ  :فقامل  ؟فقل  ممل فع  اهلل  با  .أ مل كل  الي    :فقمل  له

 .«نتلا إ فأله ال  ملس فل ع   اهلل  حألع ن ف إ ال  ملس

ف أ الت لا إ» :لد  إب اريم بق شيبدو ة أ الق مل ة، والعز  أ الت قل ، الرش  ن   .«واحلي 

 فاات آدع  ؛فاملرج لاه التلباة، عصألته أ الا ل ما امل   م» :لد عق سفيدو بق عيينة 

، وإكا امل   معصألته أ اِرب فاملحش  اي صاملح ه اللع اة ؛فغ ي له،  م مات ألمل  

  .«فلعا، فات إبلأليف  م مالتكربا  

  .«ارب الع ملد « :قمل  ؟أمج الكربنا أ  :قأل  لهعق لبحم بق نفحم 

وماا دار حال   ؛ور حال  ال املرفاا أ ناد، ماا دار حال  العلال» :لود   عق شقيق ادبلخي

  .لألثال مل ون قص مل أ الد ألمل، فا أ ندور حل  در ملبه أ اا ة، الا لات

  .«وأ يه  ي اهلل،  ت رزقه ومف ته  ي اهلل، لأليف يش  أحب إ  ما الضألف» :ايضدً الد  

  .«واحلالد، واحليص، الكرب :أص  ايصأل ة وةوة أشألمل » :لد   عق حدتم األصم

، والكاارب، واليناامل ، الععااب :فقاااد وقاا    الااد ألمل وا نااي ، مااا واىف االاامل   »:ود اعنووه لوو

  .«والا ل ، واإلزرا 

إن  قاص ماا  قلاه مثا  مامل ، ممل دن  قلب اميئ يش  ما الكارب » :عق د ر بق عيل انه لد 

 .«أو اثي، ق  كل  ؛دنله ما كل 

 والتلا   ي اهلل، أو  الع ملد  الصم  وال :إن ما حيب Qأربإ ن نعطأل ا اهلل »الد  آك :

Q ،والزاد أ الد ألمل، والتلا إ». 

 .واحلينة أ الق مل ة، والعزُّ أ التقل ، الرشف أ التلا إ :س عت إب اريم بق شيبدو يقا 

والتكرب  امج ، أحالا ا ه ألمل التلا إ حالا أ ا ق أحد لك ه أ » : الد  حييى بق  عدذ
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  !! مجأ ا  أحد لك ه أ ال قيا  أ

 .«ق ل  احلقق مما املت :التلا إ» :الد  ابق عطدء

إت ا   بظا أ ه قد صاي » :بألد   ألملت با  ألأل ة نملرج احليع وقمل  له اكذ ادفضيل بق عيدض

 .«إىل ااه الق لة ما ال    م   وم   ف ئيف ممل بظا

: ل فالامعته نقا -وقاد اثاي ال املس  لألاه  - مع    ألملت الثلرمج بمكة  :لد  كلف بق متيم

 .« مل   ا مة حن ُاحتأِلج إىل مثل»

بتكلمان بكاةع الصاملحلن : »اث ا  ممل نعملبب   اله ونلبخ مل بقلله  اكدو احلسق ادبرص 

واهلل ماامل ااااه صاا ملت ، وب علاان فعاا  ال مل ااقن اياايائن، القاامل تن العملباادنا

 .«ايخلصن

 .»ع وأر مله للن أين فأل م ممل أ فه ما مقمل» :  يام ع فة  لد  بك  بق عبر اهلل املزين

  .«لل  لمتم ممل ُأهلَِق  لأله بمليب ممل ب ع   م كم ر ةت» : لد  عبر اهلل بق  سعاة

  .«ك ب أفتقي به إلأله أحب إ  ما طمل ة أفتخي هبمل  لأله» : لد  حييى بق  عدذ

ا   إت بضاح  وأ ا  مقاي بخطألئتا  نا  ماا أت ب كا  وأ ا  ماد  » : لد  ابق ادقيم

 .«ات ايد  ن نصعد  مله فل  رأ هبعمل  و

 .«مةب العم  نلا ه وما نالتكرب نضعه اهلل وما نعص اهلل نطإ الاألطملت»الد  آك :

، و ياااامل التلا ااإ أ احلااق  ، وبقاادنم حالااا ال ألااة، رأس احلكمااة طمل ااة اهلل »الوود  آكوو :

 أ، وومي امل ح اظ الثالاب، واإلقيار بأ نلزع ما احلعة، واإل صملف أ اي ملظي 

وأت ، وأن    اإ ماا مالاتحق مل، وحق  امل العما  هبامل، وال عمل  أ العملق ة، العمل لة

 .«بلقي أو ألت مل للقملرامل

إت  :نقل  اهلل  به، ممل ما أحد  إن  وأ   قه حكمة  ملا  هبمل مل » : لد  ع   بق اخلطد 

  .«وإت ارب إ فضعه، بلا إ   دمج فملرفعه

ا إن  رأن  له ال ضا   اي  ممل » : بك  بق عبر اهللّ املزين لد   ين  ماا   يسا  اي ، أر  امي  



 التواضــــع 217 
 

 .«وأ مل ما ال  ملس  ي ش ، نقن

وت ما  ف ايعليف» : لد  عبر اهللّ بق  سعاة وأت بالل م ، إت ما التلا إ الي  مل بمللد 

  .« ي ما لقأل 

ز  ي ا ه ألمل  بلا إ» : لد  عبر اهللّ بق املبد ك   .«التعز 

 .«وبمللتكرب اق ال قمة،  إ بتم  ال عمةبمللتلا »الد  آك :

احة»الد  آك :  .«وومي  التلا إ ايح ة، ومي  الق مل ة الي 

  .«بكا أ ق  ال ملس، بلا إ للحق   ب  نمل » :قملئة   دقُو احلكيم يايص ابنه

 .«لأليف الامج نقل  احلق ون عله بثفض  ما الامج نالمعه فألق له» : لد  ابا ادّر ةاء

ون بلا اإ فأل امل إن ماا اارب ، ممل بكرب  أ وننته إن ماا ااربت   اه» : ةلد  سدمل بق لَيب

  .«   مل

ورهب أ ملد  ما ن ن  عه ، أظلم ال ملس ل  اله ما بلا إ يا ن نكيمه» : لد  ادشدفعي

 .«وق   مدح ما ن نعيفه

 أمحد ما الكارب ماإ ا دب والالاخمل  فاث ظم، و د مل التلا إ مإ اا   وال خ »الد  آك :

 .«وأق ح بالألئة هط   ما صملح  مل حال تن،   ت ما صملح  مل  ألئتن ةبحال 

 .«وأ صف  ا قل ، وزاد  ا قدر ، أفض  ال  ملس ما بلا إ  ا رفعة»الد  آك :

ف أت بتلا إ يا ال دو  »الد  آك : وب     اي ، وب صف ما ال مثل ، ما حقل  الرش 

  .«ما ال فلق 

 .«أ  ف  أ ف ما  ف  بلا ع » :لد  ابق ادّسُك دل شير
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 التوبة واالستغفار
 

لأليف اخل  أت نكثي مملل  وولدب ولكا اخل  أت نكثاي  ملا  » : لد  عيل بق ايب طددب

ونعظم حلم  ون ن  أ الد ألمل إن  حد ر لن ر   أك ب ك لبامل  ف ال 

نتاادارب كب بتلبااة أو ر اا  نالااملرع أ اخلاا ات ون نقاا   ماا  أ بقاال  

  .«ألف نق  ممل نتق  وا

مامل و األف بصا إ إكا  الدمج بملليحألا ، واحرس   ل  إكا ُد أل  إىل التلبة فأ أ   «الد  آك :

  ؟«ممل راق  و ألال  الامج بملرزت بمللك ملئي، بثا  

الاأ قايب ماا الق الر و، أ  مل  لع د الأ اثايت أوزاره قا   ا اتغ ملره» : لد  ابق اجلاز 

 .«قلمج   ده ال تلر

إىل متا  بافكمج بمللاا ب  ؟أناا حرساب   اي  أللبا  ؟أنا  دم   اي ك لبا » :الد  ايضدً 

ن ماإ و، ن ماإ الصاملدقن لا  قادع، بضألإ نلما  بضاألألع  أمالا و،   ال 

أ ينا  أ الالاحي دمل امل  و، اة  بالط  أ الد   ندا   ملئلة، التملئ ن ل   دع

  .« ملئلة

، ونالف نزنا  الغايور، اإلرصاربلباة اا  » :فقامل  ؟وقد  ئ   ا الطينق إىل اهلل، لد  آك 

  .«وم مياق ة اهلل أ نلاطي القللب، ور مل  ن  ض اخل ات

 .«فيح اهلل بتلبته، للتملئب فخي ن نعملدله فخي» : لد  حييى بق  عدذ

 رب العملين نعلم  ع  مل فثرشد مل إىل»الد  آك :                         

       [82:]طه. 

مامل زا  ،  مة  قط املت أ  إ له ما نطألئتاه  ممل  م  داود» : سليُو ادرا اين الد  اب

 .«Qم  مل نملئ مل املربمل  حت  حلق بيبه 
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ون  الا لر ممل بتالب فألاه إىل ، ن  ا  أ  ممل نق   اهلل م  » : لد  عيل بق ايب طددب

مل ع ممل جيج فألاه ماا الاد ألمل إىل اهلل بعاملىل مفم  امل ون  ا نمل، اهلل بلبة  صلح 

 .«بملهلل

و ةماة التملئاب إ ا مل  ، الامج حعب ال ملس  ا التلبة طل  ا م » : لد  حييي بق  عدذ

  .«وايحمل  ة لل  يف   د ا  مهة، وحب اخللل ، الدمعة

 .«ك لب ام ات    لأل ، نمل ما نا ب ون نتلب»الد  آك :

وما بدبي أصل  الرشع  لم أ ه نتلطف بملل املس أ التلباة » : ةلد  شيخ ايسالم ابق تي ي

 .«بك  طينق

فااتَّ ماا ورائا   لماة  ، وققل  ماا  الب و لما ، ادَّني راحت  لقربب: »لد  بعض ادسلف 

  .«ص ح مل نلع القألملمة

 .وأو  مقملع ما مقملمملت الطملل ن، التلبة أو  م زلة ما م ملز  الالمللكن :لد   لد  ادسلاك

نعازع  اي  :والثاملين .ال ادع :أو مل :التلبة  ي وةل معملت» : اجلنير بق د ر ادبغراة  لد 

 .«نالع  أ أدا  ايظململ :والثمللع .بيب ايعملود 

: قامل  بعاملىل .التلبة صا ة ايافم ن» :الد  ابا ادقدسم ادقشحمى                 

      واإل ملبااة صاا ة ا ولألاامل  وايقاايبن قاامل  بعااملىل[31:]ال االر :    

        [:33]قامل  بعاملىل .وا وبة ص ة ا   ألامل  وايي الن:   

            [30:]ص 

، ي اهللبلبة العملمة ما الا لب وبلبة اخلملصة ما الغ لة  اا كاا» : الد  ذا ادناو املرص 

 .«وبلبة ا   ألمل  ما رؤنة ا الات

ونفناده  .أت بق    ي اهلل بمللكلألة اأ أ ي     ه بمللكلألاة :التلبة : الد  اجلنير ادبغراة 

:قلله بعملىل                    [70:]ال يقملت 

والتحال   اا احليااملت اياملماة إىل  ال دع واإلقةع :التلبة ا  : الد  سهل بق عبراهلل

  .احلياملت ايحملد 
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أ  .إت اخلطألئة فيدنة والتلبة فيدنة ..فكي  اإل ةع  ا اخلطألئة والتلبة» : لد  سير لطب

الا  ا مللا  نطألئاة م يو اة لأل بصلر وا ح بالألط ن بعقألد فأله ون هملض

  بك ا  ولاأليف ا مللا -ااأ بقال   ظيناة الك ألالاة  - ي اإل الاملت ق ا  مللاده 

، ابا اهلل باز م م قاملع باه بصال ه امللامج بقل  الك ألالة إت  ألال  ، ناليت

، نطألئاة آدع امل ا  نطألئتاه الاخصاألة !اة !..ل    آدع ما نطألئة آدع جلألصمل  

ونطألئة ا  ولد ما أونده  .واخلةص م  مل املت بمللتلبة اي مل   أ نرس وبالملطة

بصالر ماينح  ..أ نرس وبالملطةوالطينق م تلح للتلبة ، نطألئة اال  شخصألة

ونلح  إىل ا  إ الملت بملا اد وايحملولاة و ادع ، حيم  ا  إ الملت وزره .رصنح

..الألثس والق لط          [12:]احلعيات 

 .«أ تغ ي ما قل  أ تغ ي اهلل :اكدو بعض ادسلف يقا 

 .«ان تغ ملر بملللالملت بلبة الكاابن »:اليل 

 .«!ا تغ ملر مل حيتملج إىل ا تغ ملر اث » : ابعة ادعرايةالددت 

 :لوود  تعوودَل                                           

 املت ل مل أممل ملت كاب أحدمهمل وال  :فكملت بعض الصحملبة نقل [33:]ا   مل

 .وبق  ان تغ ملر مع مل فات كاب الك مل الت الي ل  فأل مل

مي صملحب الألمان صاملحب الااأ  واال أما   لألاه أت أإكا أك ب الع د » :لد  احر ادسلفا

نيفإ القلم   ه     مل ملت فات باملب وا اتغ ي مل نكت  امل  لألاه وإت مل نالاتغ ي 

  .«ات  مل

ي ك لب اللأل »:ايقد   ي ك لب ال  ملر وصدقة الرس  بك    .«صدقة اللأل  بك  

 .« ة بك يامل الرس  بمللرس  والعة ألة بمللعة ألةالإكا  لم   ألئة فثب ع مل ح »:ا  بعض األكبد 

وأممل ، ان تغ ملر الامج نم إ العااب ال ان تغ ملر بملإلقةع  ا ا  ك ب» : لد  ابق ادقيم

 .«ما أرص  ي الا ب وطلب ما اهلل ايغ ي  فمل تغ ملره ن نم إ العااب
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وام ، أو  ان اتغ ملر ان اتعملبة» :تغ ملر الاامج نك اي الاا لب فقامل  ا ان   ئل سهلس  

والتلباة ، واإل ملبة أ أ  القلالب، فملن تعملبة أ أ  االارح، وم التلبة، اإل ملبة

 .«وم نالتغ ي ما بقص ه الامج ال فأله، إق ملله  ي ملنه بثت ن ب اخللق

 وأالكاالين بملن ااتغ ملر  أالكاا  ب اا  آدع بمللااا لب :إت إبلااأليف قاامل » : لوود  ابووق اجلوواز 

  وباا      فلاأ رأنا  كلا  بثثا  فاأل م ا االا  ف ام [35:]الصاملفملت

 « هنم حيال لت أهنم حيال لت ص عمل ؛نا  لت ون نتلبلت

 .بيب التاللنف :التلبة : الد  سهل بق عبر اهلل

م أر   أفئ» : لد  ع   بق اخلّطد  ابن فاهن   .«د ا لاللا إىل الت ل 

:أ مع   قلله بعملىل  الد  ايضد                ناا ب الع اد  [8:]التحينم

 .«وم  نتلب فة نعلد فأله

Q : قامل  اهلل  :لود   عق ابق عّبودس                               

قامل   .ال الي    نصألب ال ملحاة نلام  هبامل وام  نتالب م  امل :قمل [32:]الا عم

 «وأمج    د ل  ن أي مل ...إت بغ ي الل  م  بغ ي مج مل :نقل 

 .با آدع بيب اخلطألئة أنرس ما طلب الت لبةا نمل» : لد  احلسق ادبرص ّ 

ن  جممعمل  اي أت، أت نكلت الع د  ملدممل  ي ممل مم» :أ مع   الت لبة ال  صلح  الد  ايضد

 .«نعلد فأله

 .«وإ أر أن  نعلد، وا تغ ملر بمللل الملت وبيب بملالارح،  دع بمللقلب» :الد  فيهد ايضد

 .«ونمال  بملل دت، ون دع بمللقلب، أت نالتغ ي بمللل الملت» : الد  ادكلبيّ 

 .«الت لبة ال  صلح ممل ب صحلت هبمل أ  الكم» : الد  سعير بق املسّيب

اإلقاةع ، ان اتغ ملر بمللل الاملت :الت لبة جيمع مل أربعة أشألمل » : الد  دّ ر بق كعب ادق ظيّ 

 .«م مل ي   أل ئ اإلنلات، إ أر بيب العلد بملا ملت، بمل بدات

أئي بغ ي الك املئي» : لد  ابا حدزم اه ،   د بصحألح الض  إكا  ازع الع اد  اي بايب ا واملع أم 

 .«ال تلح
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و ةماة الت ملئاب إ ا مل  ، ل  ا ما ال امج حعب ال  ملس  ا الت لبة ط» : لد  حييى بق  عدذ

ة معة وحب  اخللل  وايحمل  ة لل   يف   د ا   مه   .«الد 

اامل أو   اي ااملز » : لوود  ابووق ادقووّيم اامللكن  هن  ، وأو ااط مل، الت لبااة مااا أفضاا  مقملمااملت الال 

املل   .فة ن ملرق مل الع اد أبادا ون نازا  فأل امل إىل اياأت .وآنيامل وإت اراا  الال 

وحمل ته إلأل مل أ ، ف   بدانة الع د وهنملنته .و ز  به، ي ارا  بهم  مل إىل م ز  آن

 .«اأ حمل ته إلأل مل أ ال دانة اال ، ال   ملنة نورن ة

كي :ما أ ط  أربعمل مل نم إ أربعمل» :لد  بعض ارل ادعلم وماا ، مل نم إ ايزناد، ما أ ط  الا 

وما أ ط  ، اخل  وما أ ط  ان تخملر  مل نم إ ، مل نم إ الق ل ، أ ط  الت لبة

لاب  .«ايالر  مل نم إ الص 

الت لباة » : ائ   ماي باا اخلط املب  اا الت لباة ال  صالح قامل  :لود  عق ادونّعُو بوق بشوحم

أل ئ وم  ن نعلد إلأله أبدا  .«ال  صلح أت نتلب الي    ما العم  الال 

   مع   مي با اخلط ملب : مع  ال  عأت با با  خيطب قمل  :عق سُك بق ح   لد 

: نقااال                               قااامل [8:]التحاااينم: 

 .«نا ب الا  ب وم  ن ني إ فأله

: قللاااه» :لووود   عوووق ابوووق عّبووودس                              

 .«صملح  مل لال  الا  ب ال امج نتلب م ه أن  نعلد[8:]التحينم

احدً  :بعملىل لاده   ا  عق جمدرر   .«نالتغ يوت وم  ن نعلدوت» :قمل  َتْاَبًة َنص 

ال  صلح أت بتحل    ا الا  ب وم  ن بعلد » :َبْلَبة  َ ُصلحمل  قمل  :  لاده ا  عق ادّضّحدك 

 .«له أبدا

 :لد عق لَدة                                اا  » :قمل [8:]التحاينم

ملدقة ال  ملصحة  .«الص 

بلبة العالاعق ماا الاا لب وبلباة اخلالاص ماا  :فقمل  :عق ادَابةادنُّاو املرص   ااسئل ذ

 .الغ لة
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 .Qالتلبة أت بتلب ما ا  يش   ل  اهلل  :الد  ابا احلسل ادنا  

وبملئاب ، شتملت ممل بن بملئب نتلب ما الازنت» :نقل   بق عيل بق د ر ادَ ي ياكدو عبر اهلل

 .«وبملئب نتلب ما رؤنة احلال ملت، نتلب ما الغ ةت

التلبة ال صلح ن ب قا   اي صاملح  مل أوايا  ماا ايعصاألة رسا  ون   ايا  » :الد  ادااسطي

 .«وما امل   بلبته  صلحمل  ن ن مل  األف أمال  أو أص ح

ون ، ون أ لد يمل أ يف ماا نلقا ، ن أقل  ب  ، إ  » :نقل  يى بق  عدذاكدو حي 

ن أ لد لعال أت  :وم إينق أقل ، أ ما بيب الا لب يمل أ يف ما  ع  

 .«أملت ق   أت أ لد

نالتغ يوت اهلل أ ، ممل ما أمة نكلت فأل م االة  رش ر ة  » :لد عق عبر اهلل بق ايب زك يد 

 : واقاايؤوا إت شاائتم ؛فتعاااب بلاا  ا مااة، ا مااي ااا  ناالع االاامل  و رشاان

                       [35:]الاااااااارنملت        

                  [36:]الاارنملت  

، أهيامل ال املس :فألقال ، باملت  مي با   د العزنز خيط :لد  عق عدصم بق  لدء بق حيا 

فاات ، ولألتب، فلألالتغ ي اهلل، فات  ملد، ولألتب، فلألالتغ ي اهلل، ما أمل با ب

وإت ، فا أ ا  نطملنمل مطلقة أ أ  مل  الي مل  ؛ولألتب، فلألالتغ ي اهلل،  ملد

 .اإلرصار  لأل مل :ا ةب ا  ا ةب

، كت  مل وةل  مل ملتمل ن، وقف ايل ، إت الع د إكا  م   ألئة» :لد  عق حسدو بق عطية 

  .«مل بكتب، وإت ا تغ ي، ات  ، فات مل نالتغ ي

ممل رأن  ر ة  قط أاثي ا اتغ ملرا   »:عق عبر امللك بق  اسى و لد  كدو ديان  بق عبير و لد 

، ونيفإ طيفه إىل الالأ ، ونالتغ ي، واملت نيفإ طيفه إىل الالأ ، ما نل يف

 .«ونالتغ ي ميبن

، أ اتم بكثايوت ماا الاا لب :  بكاي   اد اهلل ايازين نقال  مع :لد عق يان  بق عبير 

فااات الي اا  إكا و ااد أ صااحأل ته باان ااا  ، فمل ااتكثيوا مااا ان ااتغ ملر
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  .رسه مكملت كل ،  طينا ا تغ ملر

إن اتاب  :فختمالا بملن اتغ ملر، مامل  لايف قالع جملايف لغال» :لود عق حسدو و بق عطية 

  .«جملال م كل  ا تغ ملرا اله

وإكا ، قامل  هلل :مامل إكا قامل ، ن نازا  الع اد بخا  :املت نقمل » :لد   ضعق ادفضيل بق عيد

:  معته نقل  أ قللاه ؛ م  هلل،  م                  

مل ، فا اه إكا ااملت نمللصامل  ومل نكاا صالابمل  ، أنلصاه وأصالبه :قمل [7:]الد

 ؛حتا  نكالت نمللصاامل  ، مل نق اا ، وإكا ااملت صاالابمل  ومل نكاا نمللصامل  ، نق ا 

  .«إكا املت  ي الال ة :والصلاب، إكا املت هلل :واخلمللص

  .«ور   نعم   ي   ة، درام طألب :لأليف يش  أ ز ما شألئن» :اعنه لد 

ف ال ، إكا كايَت الاا ب وام ن جتاد حةوباه   اد كاايه» :فقمل  عق ادَابة احر ادسلفاسئل 

 .«التلبة

فك ا  إكا ني ا  باه ، ا   قملئد أيب حن كاب برصاه» :لد  عبر ادّ محق بق كعب بق  ددك

 .ود اامل لااه، أ ااعد ابااا زرار ، ا ااتغ ي  يب أمملمااة، إىل اامعااة فالاامإ ا كات

إين  أ امعه  .إت  كا لععاز، واهلل  :وم  قل  أ   يسا.فمكث  حأل مل أ مإ كل  م ه

مل ون أ اثله  اا كلا  ، ونصل   لأله، ال أ  مإ أكات اامعة نالتغ ي  يب أمملمة

فلأ   مإ ا كات ا تغ ي اأ املت  .فخي   به اأ ا   أنيج به إىل اامعة ؟ال

نمل أبتمله أرأنت  صةب   ي أ عد با زرار  ال أ  مع  ال  دا   :فقل  له .ن ع 

ااملت أو   ماا صاي  ب امل صاة  اامعاة ق ا  مقادع ، أمج ب     :قمل  ؟بملامعة مل ال

ة ^ر ل  اهلل    :قلا  .أ ازع ما حي   ب ا  بألمل اة، تأ  قألإ اخلضأ، ما مك 

 .أربعن ر ة :قمل  ؟ام ا تم نلمئا

نمل  فات  اهلل  قامل » :-تدبعّي  ق ادّ دنية  - لد  ادّ بيع بق ك يم  :برض  لا إىل رب كم واد له أ الي 

د   نمل  أ  ته أ الا  وما بلا اإ   ، وما  ثل   أ طألته، ما د ملين أ الي 
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ع   رمح، رفعته  .«وما ا تغ يين ه يت له، تهوما برض 

الل  ام  إت  ا اتغ ملرمج ماإ إرصارمج » :أ  ه بعل ق بث تملر الكع ة وال نقال  اعق بعض األع ا 

فكم بتح  ب إ   بملل  عم ، وإت  بيا  ان تغ ملر مإ  لم  بالعة   لب لععز، لفع

، نامل ماا إكا و اد وىف  ، وأب غ ض إلأل  بمليعمليص مإ فقايمج إلألا ، مإ ه ملب     

د جتملوز و  ملوإ امحن، كا بل    .«أدن   ظألم  يم  أ  ظألم   لب نمل أرحم الي 

حتا  ن نكالت لا  ، حقألقة التلبة أت بضألق  لألا  ا رض باأ رح ا » : الد  ذا ادناو

اضودلت : ااأ أنارب اهلل بعاملىل أ اتملباه بقللاه، وم بضألق  لأل    ال  ..قيار

 .ثم تد  عليهم ديَاباا، إديهاظناا او ا  لجر  ق اهلل إا ، عليهم انفسهم

أت نتالب  :فتلباة اإل ملباة.وبلبة ان اتعملبة، ةبمل بلبة اإل :بلبتملت :التلبة »: الد  ابق عطدء

 .أت نتلب حألمل  ما ايمه :وبلبة ان تعملبة.الع د نلفمل  ما  قلبته

ف ا   :فقألا  لاه. هنمل دار بمل  فأل مل الاا لب :قمل  ؟مل ن غض التملئب الد ألمل :اليل أليب حفص 

وماا ق ال  بلبتاه ، إ ه الا ب  اي نقان :فقمل  ؟دار أايمه اهلل فأل مل بمللتلبة أنضمل

 . ي نطي

 .«أ تغ ي اهلل: »بلبة الكاابن  ي أطياف ألال ت م نع   قلله » :الد  بعضهم

 .«ن م ه،  ت التلبة إلأله !!لأليف للع د أ التلبة يش » :فقمل ، اسئل ابا حفص عق ادَابة

ن ب   :فقملل  ؟فلل ب   ا  نتلب  ل، إين أاثيت ما الا لب وايعمليص :بعةالد   لل د ا

 .لل بملب  لأل  لت  

الادا   :قملللا ن قامل ؟ صاحملبه أبادروت مامل الادا  والادوا  والاا مل   لد  اد بيع بق ك ويم

 .«والدوا  ان تغ ملر والا مل  أت بتلب وم ن بعلد، الا لب
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 التوكل والثقة باهلل
 

  .«وإ أ ال أ بطا التلا  لل امل لا نعلملت، طل لا الزاد أ بطا الكتب«:احر ادصدحللد  ل

وقامل  .وأ مل معا  :فقمل  ال عملح، أ مل كااب   م  :قمل  التلا » : لد   صطفى ادسبدعي

 « وأ مل مع  :فقمل  ال فس، وأ مل قمل د  ربملح :التلاا 

وشاتملت بان ماا نيب اإ ، مل   الاألطملت ار مل   لألهواب ، ا تأؤب إىل اهلل ارب ملع إلأله«الد  آك :

 .«وما هيلمج إىل أ    الدراملت، إىل ملكلت الالملات

وماا ، صا   :صا مل وما، وما بقيب قيب، ما صحح ا  اح» : لد  ذا ادناو املرص 

  «وما بكلف ممل ن نع أله  ألإ ممل نع أله، بلا  ووق

 .« م  الثقة بملهلل أزا  أم  والتلا   لأله أوىف«الد  آك :

  .«ما ا تغ   بملهلل افتقي إلأله ال ملس» : لد  ابا حدزم سل ة بق ةيند  األع ج

نفمي الع د إىل ال ملر نلع القألملمة فألقل  مامل ااملت اااا ظ ا  فألقامل  مامل » : لد  جمدرر بق لبحم

  .«املت ظ   فألقل  أت بغ ي   فألقل  نللا   ألله

 .«  مممل أ أندمج ال ملسونث  Qوقت  بملهلل  :لد  ?ليل أليب حدزم  د  ددك

ايخلل  إكا ن ته ا تلحا  م اه وايبا  م اه والايب بعاملىل إكا ن تاه » : لد  ابق ادقيم

 .«إلألهأ ال  به وقيب  

ما فقد أ اله بملهلل بن ال ملس وو ده أ اللحد  ف ل صملد   عألف وما « : لد  ابق ادقيم

ل املس وأ و ده بن ال ملس وفقده أ اخللال  ف ال معلال  وماا فقاده بان ا

اخللاال  ف اال مألاا  مطاايود ومااا و ااده أ اخللاال  وأ ال ااملس ف اال ايحااب 

 ،الصملد  القل  أ حملله وما املت فتحاه أ اخللال  مل نكاا مزناده إن م  امل

وماا ،ال ملس و صح م وإرشملدام املت مزنده مع ام  و ظوما املت فتحه 
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ملت املت فتحاه أ وقلفاه ماإ ماياد اهلل حألاع أقملماه وأ أمج يش  ا اتعمله اا

فاث ف ا حالا  أت ن جتاملر ل  الا  حمللاة ،مزنده أ نللبه ومإ ال املس 

 ل  ممل خيتملره ل  ونقألم  فأله فكا مإ مياده م ا  ون بكاا ماإ مايادب 

 .«م ه

  .«ما ا تغ   بملهلل أحلج اهلل اخللق إلأله» : لد  ابا احلسق املزيق

 .«ظا بملهللوأصد  الظ لت حالا ال، أووق الي مل  ر مل  الع د ربه»الد  آك :

  .«إ   بيب يب :قل  ?ممل هيب يب،   دمج :إت قمل    نلع القألملمة« : لد  حييى بق  عدذ

 :قألا  لاه .أا  الد ألمل ني لا ما الد ألمل ق   أت نتطعملا أطألاب مامل فأل امل» : لد  ابق املبد ك

  .«Qقمل  ايعيفة بملهلل  .وممل أطألب ممل فأل مل

وإكا أنث   ماا .ما اا ة فتااي مغ ي  اهلل إكا أنث   الاألطملت» : لد   صطفى ادسبدعي

وإكا أنث ا  ماا الاا مل  ماا مي ا  .ال عمل  بتقصا ب فتاااي فضا  اهلل

 .«وإكا أنث   ما ااف حم ت  فتااي و د اهلل.فتااي رمحة اهلل

  «ون ر مل  إن أ اهلل، ون أم  بة ر مل ، ون  ألق بة أم ، ن حألمل  بة  ألق»الد  آك :

   .«اخللل  نثمي ا  يف ا تلحش مممل ن ندوع مع  وا تث يف بما ن ن ملرق هيس »الد  آك :

ف   ، فحالا ظ   به     معململته مع  إت مل االا ظ   به     مجأل  وص ه»الد  آك :

 «؟وا  أ د  إلأل  إن م  مل ؟ لدب إن حال مل

 .«َأِرح   ال  ما التدب  فأ قملع به ه ب     ن بقم به أ   ل  ال «الد  آك :

 .«العطمل  ما اخللق حيمملت واي إ ما اهلل إحالملت» : لد  ابق عطدء اهلل ادسكنر  

نلل   مل ة بأل   وبن رب  قد ب تح ل  ما آفمل  ايعيفة ممل ن ب تحاه الع املد  أ »الد  آك :

 .«أنملع معدودات

ا » : الد  ع    بق اخلّطد  ْز ، نمل معرَش الُقيَّ  .ة   ي ال ملسون َبُكل لا  ملل، الت ماللا اليق

  .«َما َ ألَّإ زاده اَبك   ي زاِد ه ه» :الد  اك م  بق َصْيفيّ 
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وا ما   نيبا   ما  ، ا م  لُد ألملَب َ م  ما َنعاألش أبادا  » : الد  ع  ا بق ادعدص

 .«ما نملت هدا  

وبا  ايالاتغملل ، وأ   ايالتعملت، الل  م  ل  احلمد وإلأل  اياتك » :يقا  كدو  اسى 

 .«ون حل  ون قل   إن  ب ، كةتو لأل  الت  

دوت ونقلللت» :لد   عق ابق عّبدس لت ون نتزو  لالت :املت أا  الألما حيع  ،  حاا ايتلا 

ااة  ااثللا ال  ااملس اِة  :فااث ز  اهلل  بعااملىل، فاااكا قاادملا مك  اا َفووإِوَّ َكووحْمَ ادووزَّ ة  َاَتووَزاَّ

ََّْقاى  .اد

اة   اد اهلل  باا  ^ بمللقيآت بعد ر ل  اهلل املت أو   ما   ي » : لد  ادّزبحم بق ادعّاام بمك 

واهلل  ماامل  :فقااملللا، ^ا تمااإ نلماامل أصااحملب ر اال  اهلل   :قاامل  .مالااعلد

قمل    د  ؟ مع  قينش ااا القيآت جي ي  مل به قط  فما ر   نالمع مله

إ  اأ  يناد ر اة لاه  .إ  مل  خااملام  لألا  :قملللا .أ مل : اهلل  با مالعلد

،  األم ع   Q د الين فاات  اهلل  :قامل ، ع إت أرادوه ا   نم عل ه ما القل

اح  :قمل  ، وقاينش أ أ ادنت مل، فغدا ابا مالاعلد حت ا  أبا  ايقاملع أ الض 

مْحاُ  :حت   قملع   د ايقملع وم  قيأ حألم رافعمل هبمل صلبه اليَّ محا الي   بالم اهلل  الي 

َم اْلُقْيآتَ  ژ لله ف :قمل  .وم  ا تق ل مل نقيؤامل :قمل  ژ َ لَّ ععللا نقللالت فتثم 

اد :وام  قاملللا :قامل  ؟ممل نقل  ابا أع    د اه لألتلال بعاض مامل  امل  باه حمم  ، إ  

و ع  نقيأ حت   بلغ م  مل مامل شامل  ، فقململا إلأله فععللا نرضبلت أ و  ه

فقملللا ااا ال امج ، وم  ا رصف إىل أصحملبه وقد أو يوا أ و  ه، اهلل  أت ن لغ

ولائا شائتم ، أاالت  ال  ما  م ا ت ممل املت أ دا  اهلل  :قمل  .ناأل مل  لأل 

 .حال   فقد أ معت م ممل نكيالت :قملللا،  هملدن   م بمثل مل

 .«مجملع اإلنأت Qالت لا    ي اهلل  » : لد  سعير بق لبحم

اح ونزناد  :ش دت ال ملب و لأل مل االة أميا  »: لد  عيدض األشع  ّ  أبل   ألد  با ااي 

  .الللألد و ألملضبا أيب   ألملت وابا حال ة ونمللد با 
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، أ  ه قد  مل  إلأل مل ايالت :قمل  فكت  مل إلأله .إكا املت قتمل  فعلألكم أبل   ألد » : الد  ع  

وين وإين  أدل كام  اي  وا تمدد مله فكتب إلأل مل أ  ه قد  مل ين اتملبكم بالاتمد 

ادا Qاهلل ، ما ال أ ز   رصا وأحرضا   ادا قاد  ^ فمل ت رصاوه فاات  حمم 

بكم رص نلع بادر أ أقا   ماا  فااكا أباملام اتامليب اااا فقاملبللام ون ،  اد 

 .وأص  مل أملان، فقملبل ملام ف زم ملام وقتل ملام أربإ فيا ض .بيا علين

وقأل د في اه ، فمير مل بثمجة فأل مل ر    ملئم، ني  مل أ لأللة خملفة :لد  شقيق بق سل ة ابا اائل

 :قامل  ؟ب املع أ مثا  اااا ايكاملت :فقل مل لاه، ف   بي     د رأ ه فثنقظ مله

إين  أ تح  ماا كمج العاي  أت نعلام أين  أناملف شاألئمل » :فيفإ رأ ه فقمل 

 .وم  و إ رأ ه ف ملع« دو ه

 ينبغووي دلنّوودس كّلهووم» : لوود  اي وودم امحوور       ااي اهلل [2:]ا   اامل  Q  ولكااا

دوت أ  ال م بمللكالب فما قمل  بخةف ااا القل  ف ااا قال  إ الاملت  نعل 

 .«أمحق

ان تغ مل   ا ال  ملس بطلب العم  أ عب إلأل مل ما االلس وا تظملر ممل أ أندمج » :ايضدالد  

 .«ال  ملس

اا   ااي اهلل  » :الوود  ايضوود اا   ااي اهلل  ون نكاالت أ قل ااه أحااد مااا  -Qصااد  ايتلا  أت نتلا 

ة، ا دمأل ن نطمإ أت جيألئه بيش    .«فاكا املت اال  املت اهلل  نيزقه واملت متلا 

ت  ندفإ هبمل الع د ممل ن نطألق ما أك  اخللق » : ّيملد  ابق ادق الت لا   ما أقل  ا   ملب ال 

 .«وظلم م و دواهنم

نا» :- محهوُ اهللّ تعودَل -لد  ابق ادقّيم اادفحماز آبدة ّ  ا   صاف الاد  وال  صاف الث املين ، الت لا 

نا ا ااتعمل ة و  ااملد ، اإل ملبااة اا  ااال ان ااتعمل ة، فااات  الااد  ااا   واإل ملبااة، فمللت لا 

 .«الع ملد 
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نمل ب   إت الد ألمل بحي  مألق وقد هي  فأله  ملس اثا  فلاتكا  ا أل ت  » :ابنه الد  دقُو 

، Qو ا  امل التلاا   اي اهلل ، وحالامل اإلناأت باملهلل بعاملىل، Qفأله بقل  اهلل 

 .«لعل  ب عل وممل أراب  مل ألمل  

 .«ون حي يف، ون نيد،  ةمة ايتلا  وةل ن نالث »الد  آك :

امليأل  بن  Qاهلل  نكلت الع د بن ندمجأت  :أو  مقملع أ التلا » : د  سهل بق عبر اهللال

 .«ن نكلت له حياة ون بدب  ؛نقل ه األف شمل ، ندمج الغمل  

 .«ال ان تصملع بملهلل بعملىل :التلا  :الد  محراو

 .«صحَّ بلاله أ ه ه، ما صحَّ بلاله أ   اله» : الد  إب اريم اخلااص

لل بلاا َّ  اي ، ونكاب  ي اهلل بعملىل، بلال   ي اهلل :نقل  أحدام» : د   برش احلالد

 .«اهلل لييض بأ ن عله اهلل به

 .إكا ريض بملهلل بعملىل واألة   :فقمل  ؟مت  نكلت الي   متلاة   :ئل حييى بق  عدذاس  

ج إىل ا   ملب أت ن نظ ي فأل  ا ز مل :فقمل ، وقد  ئ   ا حقألقة التلا ،  لد  ابق عطدء

 .ون بزو   ا حقألقة الالكلت إىل احلق مإ وقلف   لأل مل، مإ شد  فملقت  إلأل مل

اج الد  اب طايح ال ادت أ  :واال،  ط التلا  ممل قملله أبال باياب ال خاا  » : نرص ادّسَّ

فات أ ط  شاكي وإت ، والطمث أل ة إىل الك ملنة، وبعل ق القلب بملليبلبألة، الع لدنة

 .«م إ صرب

وإ اأ نقالمج ، واإل خاةع ماا احلال  والقال ، بيب بدب  الا  يف :التلا » : ادناولد  ذا 

 .«الع د  ي التلا  إكا  لم أت اهلل   حمل ه نعلم وني  ممل ال فأله

 .« ي ممل نيند، ان   مل  مإ اهلل بعملىل :التلا  »: لد  سهل بق عبر اهلل

نلاإ ا رباملب وقطاإ  :فقود  .مامل التلاا ، وقاد  اثله ر ا  فقامل   لد  ذا ادناو املرص 

إلقامل  الا  يف أ الع لدناة وإنيا  امل ماا  :فقامل .زدين :فقمل  الالاملئ .ا   ملب

 .اليبلبألة
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فة ، فما بق   ي حملله ؛والكالبُّ   ته، ^ التلا  حمل  ال    »:الد  سهل بق عبر اهلل

 .:ن اا   تَّه

 .«ة ا طيابو كلت ب، ا طياب بة  كلت :التلا » :الد  ابا سعير اخل از 

 .«أت نالتلمج   دب اإلاثملر والتقل  » :التلا  :اليل

 .«ان تالةع اينملت القضمل  وا حكملع :التلاُّ » :الد  ابق  ّساق

دق اابووو لووود  وااام ، وااام التالااالألم، التلاااا  :للمتلاااا  واااةل در اااملت» :، عووويل ادووورلَّ

وصملحب التاللألم نكت   بعلمه وصملحب ، فمليتلا  نالكا إىل و ده.الت لنض

 .«بحكمه الت لنض نيىض

 .«والت لنض هنملنة، وا طة :والتاللألم، بدانة :التلا » :الد  ايضدً 

 .«ا ا  بة طمإ» :فقمل ،  ا التلا  اسئل ادرلدق

وصاح ة القلافا  ، والكةع أ الزاد حيفة، ل يف الصلف حمل لت» : الد  حييى بق  عدذ

 .«وااه ال مل  ةقملت، بعيض

ص ة  :والت لنض، ص ة ا ولألمل  :والتاللألم، ص ة ايفم ن :لا الت» : لد  ابا عيل ادرلدق

نا والت النض  :ص ة اخلالاص :والتاللألم، ص ة العلاعق  :فمللتلا ، ايلحدق

 .«ص ة نلاص اخللاص

 .^ ص ة   أل مل حممد :والت لنض، والتاللألم ص ة إبيااألم ، التلا  ص ة ا   ألمل » :الد 

 .«إىل مل  ايللبوالت لنض ،     الاكلب :التلا  :ليلا

 . «والألثس  أ أ أندمج ال ملس، الثقة بأ أ ند اهلل بعملىل :التلا  » :اليل

 .«فياغ الرس  ا الت كي أ التقمليض أ طلب اليز  :التلا » :اليل

نلحقه ماا طيناق الط املع  :فقمل  ؟ا  نلحقه طمإ : ا ايتلا   اسئل احلد ث املحدسبي

 . ي إ قملط الطمإ الألثس مممل أ أندمج ال ملسونقلنه ، ون برضه شألئمل  ، نطيات

فقد لق  اهلل ، وما ح  قل ه ؛فقد أحيز قلبه، ما ووق بملهلل» :لد   عق ايب عبر اهلل ادسدلي
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  .«وننا  أ  ظيه

، وأ ق اه احللام، زاد أ حالا نلقاه :ما ووق بملهلل أ رزقه» :لد   عق ايب سليُو ادرا اين

  .«ملو ه أ صةبهوقل  و ، و خ    اله أ   قته

فلأل ظاي إىل مامل و اده اهلل ، ماا أراد أت نعايف معيفتاه باملهلل» :لود   عق شقيق بوق إبو اريم

  .«بثهيأ قل ه أووق، وو ده ال ملس

 Qمعيفاة اهلل  :أو امل، أ طمله اهلل اا اة، ما  م  بثةل نصمل » :لد   عق شقيق ادبلخي

 ؛أووااق مماامل أ ندنااه، نااد اهللأت نكاالت بااأ أ  :والثااملين ؛بقل ااه ولالاامل ه  لارحااه

ون حييب ، وال مالتألقا أت اهلل بعملىل مطلإ  لأله، نيىض بأ قالم اهلل له :والثمللع

وب ال  الثقة  ؛فال  حق ايعيفة ؛إن باقاملمة الاحعة   د اهلل، شألئمل  ما  لارحه

ون ، ون بي ال دوت اهلل  الاه، ون باتكلم أ طماإ، أت ن بالع  أ طمإ :بملهلل

ون حيايب ماا  لارحاه شاألئمل  ، ون جا  ماا يش   الاه، دوت اهلل  لاهجملف 

وب الا  الايىض  اي أرباإ  :قامل  ؛وا ت ملب معصألته، أ طمل ته :نع  ، دوت اهلل

 ؛نالف الضاأت :والثمللاع، حاب القلاة :والثاملين، أما ما ال قي :أو مل، نصمل 

أت نقاألم  :لاد ألملأت ن خيملف إكا وقإ أ ناده يش  ماا أماي ا :وب ال  الضأت :قمل 

  .« ي أمج الل له املت، أ أناه وإ طملئه، حعته بن ندمج اهلل
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 رانــاجليو ارــاجل
 

  .«إت  أحالد ال  ملس لعململ  وأ عمله  لأله قيابته و  ا ه» :لد  احر ادسلف

ومل ن ا   ا  ولالا  بعاملر    :فقمل  لاه .واهلل إين   ح ُّ  : لد   لل دسعير بق ادعدص

 . ابا  مون

 .«العدوا  أ ا قملربو، احلالد أ اا ات»الد  آك :

  .«م ملفق  نفكنه، إىل   ب ا ق مفما» : لد  احلسق ادبرص 

اإلفضامل   اي اإلنالات وبايب أك   :قامل ?ممل بق  ما ايع أنةقا  : لد  عيّل دلعبدس

 .اا ات

 .«الصرب  ي ا ك  ولك ه، لأليف ما حالا االار بيب ا ك »  طددب ايبلد  عيل بق 

، و اململ باثرساره، وال مطلاإ  اي أن املره، ايفكمج املره،  ع مل  ما اييس  االار»الد  آك :

ن ، ف ال قااا   أ  أل اه، وإت بالام  ا  أفاامله، إت  لم ن ا  أن مله، جيعله  دوا  

اافَّ   اه ، فلألته إك مل نكيع مثلاه، ممل نتاللغ معه، وشع   أ حلقه، نطيف    مل

 .«فا أ دار ايي  د ألمله، أكاه

 .«ما حق ااملر أت ب الط إلأله معيوف  وبكف   ه آكاب » : الد  ع   بق اخلطد 

إكا محاده  املره  :واةل إكا ااا أ الي ا  مل ناا  أ  قلاه وفضاله» :ذك  ابوق عبور ادورب

 .«وقيابته ورفألقه

 .«الالألئة اخللقواييأ  ، والللد العمل ، ااملر الالل  :ادر العألش أ وةل»الد  آك :

 .«أبله و أل ه ودابته  :وةوة ن نث ف الكينم ما القألملع  لأل ا»الد  آك :

 .«وقل ه ن ن الملين،  أل ه بي ملين، الل م إين أ لك ب  ما  ملر  ل » :يقا  كدو ةااة 
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 .«أزاد ال ملس أ  ململ   ا ه »:الد  عك  ة

مامل قما  إكت  :ت جيليف أ ظ  داره فقامل وامل،أت  ملرا له ن ألإ داره أ دنا را ه بلغ ابق املقفع

 .«ن ب ألع مل :بحيمة ظ  داره فدفإ إلأله وما الدار وقمل 

فلاأليف ، ومحلا  احلما  الثقألا  ؛فلأليف يش  أمي ماا ال قاي، قد كق  اييار » :لد  دقُو ابنه

لكاملت الالاكلت ماا ، ولل أت الكةع ما فضاة ؛يش  أوق  ما  ملر الالل 

  .«كاب

  .«فلاره، إكا  ب  شألئمل  ن بيند أت ب أل   املرب م ه » :عق سفيدو اد ا   لود 

محا وال ن مليص  ملرا     اى ابا بك  ادّصّريق ن ب املص  املرب » :فقامل ، لاه ولده   د الي 

 .«فات  ااا ن ق  وال  ملس ناا لت

ملب با نلأل ة  مل  نلألعمل له ما العينضعق حييى املدزيّن اّو  ح  فثراد أت نمي  باه أ أرض ، الض 

ن ، ولا  فألاه م  عاة، مل   ع ا  :فقد  ده، فم عه، د با ماللمةحمم   برشاب فألاه أو 

ب، وآنيا ملب فأله  مي با اخلط املب حممد فثب ؟ون نرض  ح  فاد مل  ماي .فكل م الض 

د با ماللمة اد، فثميه أت خيال   ا ألله، با اخلط ملب حمم  فقامل  ، ن واهلل  :فقامل  حمم 

اب : مي واهلل   :فقامل  لاه  ماي، ن واهلل  :قامل ف ؟مل   اإ أناملب مامل ن  عاه ون نرض 

ت  به ولل  ي بط   ملب، لألمي  ح   .ف ع  الض 

نة  ايكملرع  رشا بكالت أ الي  ا  ون بكالت أ أبألاه وبكالت أ » :لددت  عق عدئشة

م مل اهلل  بعملىل يا أحب  ، الع د ون بكلت أ  أل ده وصاد  ، صد  احلادنع :نقال 

املئ ، ال  ملس ا ملئإوايكملفاث، وإ طمل  الال  حم،   بمللص  ، وح اظ ا ممل اة، وصالة الاي 

م للعملر م للصملحب، والت ام  ألف، والت ام   .«ورأ  ا  احلألمل ، وقي  الض 

إت     املرا نافكن   ونااتم   ونضاأل ق  :فقامل  لاه   مل  إىل ابا مالاعلد ي اى اّو  لالا

 .«اكاب فات ال  م اهلل  فأل  فثطإ اهلل  فأله :فقمل ،  ل  

مامل  امل  » :فقمل  لاه  اثأت، ي مل أرند  ثأت  مل    د اهلل  با  ةع بق سالم عق ابق اكي عبر اهللّ
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انايج إىل ال  املس فاملطيدام    ا  فا  ا  » :قمل ، « ئ  أ  رصب» :قمل  .«؟ب 

امل ال  املس» :فخيج   د اهلل  إىل ال  ملس فقامل ، «نملر مل ن    م   دانة اه ، أهي  إ  

ين ر ال    اد اهلل  و از  أ  آناملت ماا  ^ اهلل  املت ا م  أ ااملالأل ة فةت فالأ 

ُبْم  ژاتملب اهلل   زل  أ   ِه َفاآَمَا َواْ اَتْكرَبْ
َوَشِ َد شملِاد  ِمْا َب ِ  إرِْساِئألَ  َ ي ِمْثلِ

امليِِنَ  وإت  ايةئكاة قااد ، إت  هلل   ااأل مل مغمالدا  اا كم ژ إِتَّ اهللََّ ن هَيْاِدمج اْلَقااْلَع الظَّ

، فملهلل  اهلل  أ ااا الي    أت بقتلاله، امج  ز  فأله   أل كم ملوربكم أ بلدام ااا ال  

لتطيدت    ا كم ايةئكة ولتالل ا   األف اهلل  ايغمالد  ا كم ، فل اهلل  إت قتلتمله

 .«اقتللا الأل لدمج  واقتللا  ثأت :فقملللا» :قمل ، «فة نغمد إىل نلع القألملمة

 املرب الأل الدمج  وال  رصااين  ماا  ااملت ن ناي  بث امل أت بطعام»اّنوه   عق احلسوق ادبرصو ّ 

 .«أ حألت 

الي  ا  ايعاملور  : اثل    اد اهلل  باا اي املرب فقلا » :لد  احلسق بق عيسى ادنّيسودبا  ّ 

اه  نثبأل   فألاكل هةم  أ  ه أب  إلألاه أمايا والغاةع ن كايه فاثايه أت أنباه ولعل 

لعل ه أت إت  هةم   :قمل  ؟ ل   ملرمج فكألف أص إ وأايه أت أد ه فألعد، بيمج  

باه  اي ، حيدل حدومل نالتل ب فأله ا دب فملح ظه  لألاه فااكا شاكمله  املرب فثد 

ته  ي كل  احلدل ب  وااا بلط ف أ ، كل  احلدل فتكلت قد أر أل   ملرب وأد 

ن  .«اامإ بن احلق 

 .«ح ظ ااملر ما اأ  اإلنأت» :لد  ادّشيخ ابا دّ ر بق ايب مج  

د حق  ااملر مإ ا :الد  اخص وبأل اهإكا أا  وإنصامل  اخلا  إلألاه ، وأماي بح ظاه، حلملئا  بان الا 

ر   ه فأل  غ  له أت نيا   حق  احلاملفظن الل اانا لاأليف بأل اه ، واف  أ  ملب الرض 

امل ملت، وبأل  أ  دار ون حملئ  فقاد ، فة نفكهيأ بانقملع ايخملل املت أ مايور الال 

أل ئملت ات بلقلع احلال ملت وحيز ملت بلقلع الال  أ نرس  فأل  غ  ميا مل      أ  ، مل  أهن 

، وح ظ نلاطيمهمل بمللت كث  ما  م  الط مل ملت وايلاظ ة  اي ا ت املب ايعصاألة
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صمل .ا ت   .ف أ أوىل بي ملنة احلق  ما اث  ما اا ات  .ملخ 

 .«وشفمه  ألقه و ل   لار أاله، نما ايالكا  عته وحالا  لار أاله» : لد  ادغزايلّ 

ةعأت  :ومجلة حق  ااملر» : الد  ون نكثاي  اا حمللاه ، ون نطألا  معاه الكاةع، ن دأه بمللال 

فا  نه أ ايصأل ة، الال  وهي  ئاه أ ، ونقالع معاه أ العازا ، ونعلده أ اييض ونعز 

ااور معااه، ال اايح اااة أ الرس  بااه، ونظ ااي الرش  ااإ مااا ، ونصاا ح  ااا زن  ون نتطل 

طح إىل  لرابه أ مصاب  ايامل   ون، ون نضملنقه أ و إ اااع  ي  داره، الال 

اب أ ف ملئه، أ مألزابه ار، ون أ مطيح ال   ون نت عاه ، ون نضاأل ق طيقاه إىل الاد 

ون عاه ماا رص تاه ، ونال  ممل ن كاف له ما  لرابه، ال  ظي فألأ حيمله إىل داره

، ون نالامإ  لألاه اةمامل، ون نغ    ا مةحظة داره   اد هأل تاه، إكا  ملبته  ملئ ة

، ونتلط ف بللده أ المته، ون ندنم ال  ظي إىل نملدمته، تهونغض  برصه  ا حيم

 .«ونيشده إىل ممل جي له ما أمي دن ه ود ألمله

ون نك   احتأ  ا ك  ، ا لم أ  ه لأليف حق  االار اف  ا ك  فقط ب  احتأ  ا ك » :الد 

فاق وإ ادا  اخلا  وايعايوف ا :إك نقامل ، ب  ن بد  ما الي  ق إت  اااملر ال قا  نتعل 

نامل رب   ا  اااا مل م ع ا  معيوفاه و اد  بملباه  :بعملره الغ    نلع القألملمة فألقال 

 .«؟دوين

ب فأل مل ماللأ املت أو املفيا  فملللصمل  بملاملر مثملر هبمل م دوب إلأل مل» :لد  ادق طبيّ  أمج ميه 

حألح  .«وال الص 
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امللح» : لد  ابق حج  امللح وها  الص  اامج  :ون    احلمل  أ كلا  بملل  الا ة للعاملر الص  وال 

، والاد  مل  لاه بمل داناة، ومل ظتاه بملحلالا  ، نام  اامألإ إراد  اخلا  لاه

ااامج جيااب فألااه اإلنار لااه باامللقل   وباايب اإلنار لااه إن  أ ايل ااإ ال 

ع، وال ع  مللح ال مجألإ ممل بقد  اه  اا ، وال امج خيص  الص  امللح ا   وه  الص 

ل   ا   اا ال امج نيبك ه بملحلال    اي حالاب مياباب ا ماي بامليعيوف وا

هألاب فألاه ، ونعظ الكملفي بعيض اإل ةع  لأله ون ان  حممل ا ه، اي كي وال  

فق أنضمل ونالا   لألاه ، بيفق ،  اا ها ه زلتاهونعظ ال مل ق بأ ن مل  ه بمللي 

فات أفملد فأله وإن  فأل عيه قملصدا بثدن ه  ي كل  مإ إ ةماه ، ون  مله بيفق

 .«بمللال  ب لألكف  

ملت،  ملر له حق واحد :اا ات وةوة» :لد  ادعلُء فملااملر .و ملر له وةوة حقل ، و ملر له حق 

حم ااامج لااه وةوااة حقاال  ااال ااااملر ايالاالم كو الااي  وحااق  ، فلااه حااق  اااالار، ال 

حم، اإل ةع ملت فملاملر اياللم، وحق  الي  مل ال امج له حق  له حق  ااالار وحاق   .وأم 

مل ال امج له حاق  واحاد فملااملر ايرشاب .اإل ةع باال  حادنع لك  اه  و امل ، وأم 

وااا الت قالألم ملافق يامل  امل ت باه ا ناملت وا حملدناع بملل  الا ة حلاق  ،  عألف

ااأ أ  اه ملافاق للت قالاألم العقال ان اتقيائ   ، اياللم وحق  القينب وحاق  اااملر

و ي ااا فللعملر الكاملفي م اأ ااملت ا ايه حاق  ااالار أ اإلحالاملت إلألاه وبايب 

 .«إناائه
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 ةــــــاجلن
 

 .« ع  اا ة وم مل    الكم فة ب ألعلامل بغ امل Qإت اهلل » :بق اةرم لد  إب اريم

مل ادب  :املت أبل حاملزع نماي  اي ال ملا اة فألقال  : مع  أيب نقل  :عق عاو بق ل ي  لد 

  .اا ة

 ممل  لم  أت أحادا  امإ بملا اة وال املر باثيت  لألاه  امل ة ن نطألاإ اهلل فأل امل باااي»الد  آك :

 .«أو قيا   أو إحالملتوصة  

  .«العملق  ن ني  ل  اله وم مل  إن اا ة» : لد  ابق حزم

 .«األف نكلت  ملقة ما بملع اا ة بأ فأل مل با ل   مل ة»« : لد  ابق ادقيم

نمل بملئعمل   اله هبل  ما ح ه   مل ووصاله أك  وحالا ه إىل ف امل لقاد بعا  » : لد  ابق ادقيم

يف قدر الالالعة وباة نالاة الاثما أ  يف ا شألمل  بثما بخيف اث   مل بع

حت  إكا قدم  نلع التغملبا ب ن ل  أت الغ ا أ  قد الت ملنإ ن اله إن اهلل 

 لعة اهلل ما هيمل ووم  مل اا ة والدن  الي ل  بييض ب ألع مل بعز  نالا  

  «.مممل ن نالملومج اله   ملح بعل ة

بخطلبن نطل   ا   اله ونطل   بن الع د وبن اهلل واا ة ق طي  بقطإ» : لد  ابق ادقيم

 اا اخللااق فألالاقط   الااه ونلغأل اامل فاألأ بأل ااه وباان ال املس ونالااقط ال ااملس 

ونلغأل م فألأ بأل ه وبن اهلل فة نلت   إن إىل ما دله  ي اهلل و اي الالاةع 

  .«ايلصلة إلأله

لل املر مل  ما نلقه اهلل للع ة مل بز  ادانملامل بثبألاه ماا ايكاملره وماا نلقاه» : لد  ابق ادقيم

 .«بز  ادانملامل بثبأله ما الا لات

وح   ال املر بمللاا لات وأ ا  ، ح   اا ة بمليكملره وأ   بكيا مل» : لد  حييى بق  عدذ
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إت صارب   الاه  اي مضاض ، فأ أ   إن امليينض الاادند الادا ، بطل  مل

الدوا  ااتالب بمللصرب  ملفألة وإت  ز ا    الاه ممامل نلقا  طمللا  باه  لاة 

 .«الض مل

ولال ، لل رأت العقل  بعأللت اإلناأت  زااة اا اة لاااب  ال  الس شالقمل  » : ق ادقيملد  اب

، أدرا  القللب ا ه ااه ايح ة خلمللق مل ن خلع  م ملصل مل إلأله و مل   لأله

فال حملت ماا أه ا  اخللألقاة  اا ، ولطملرت ا رواح إلأله ما أبداهنمل داامل  

 .ألمل ا ه ااه ا شألمل  وأ ملام بملللصف  ا حقملئق ااه ا ش

ئل اي دم امحر  !!  د أو  قدع نضع مل أ اا ة :فقمل ؟الياحة مت  جيد الع د طعم :س 

وماا أشا ق ماا ال املر ، ما اشتمل  إىل اا ة  ة  ا الا لات» : لد  عيل بق ايب طددب

وما اربقب ايلت ، وما زاد أ الد ألمل  ملوت بمليصملئب، اف  ا ايحملرع

 .« ملرع أ اخل 

 :فتقال ، أت  ي الالحملبة بثا  اا اة :إت ما ايزند :لد ، او عق ك حم بق    عق كددر بق  عر

نقال   :قامل  نمللاد ؛فة نتم الت شاألئمل  إن أمطايوا ؟ممل بيندوت أت أمطيام

  .أمطين مل  لارمج مزن ملت : قل ا  مل، لئا أش دين اهلل كل  :اث 

و ع  مل ،  مل زميد أنرضو او ، ايهبمل كاب أمحي : خ  اا ة» :لد   عق سعير بق لبحم

ووميااامل أمثاامل  القااة   ؛م  اامل مقطعاامل م وحلل اام، االاال   ااا  اا ااة

  .«لأليف له  عم، وألن ما الزبد، أحي ما العال ، والدن 

وطل  اييأ  ، طل  الي   ما أا  اا ة بالعلت مألة   :املت نقمل  :لد   عق سعير بق لبحم

ي  أ  الااده  اا عن وإت شاا لبه لتعاا ؛و لالاات مل  ينااب، وأ االت مااألة  

  .جيد لا مل،  ملممل  

 قطعا  مل قطعمل  ما ، أبألتم أت بدنللا اا ة طملئعن :نقل  اهلل بعملىل» :عق يزير بق  يّس  لد 

  .وام كرارمج ايفم ن ؛لألة ون هنملرا قط، ممل  مللا  مل  مة  مل ة، نلق 
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:أ قلله :-بق س ى  -عق  غيث   لاأليف أ ، شاعي  أ اا اة اا  :قامل  [29:]الي اد

ونقاإ ، فأل مل ما أللات الثمي، إن نظل م هصا ما أهصملهنمل، اا ة أا  دار

فألعا   حتا  ، د امله، فاكا اشت   الي   الطا  ؛ لأل مل ط  أمثمل  ال خ 

 ؛وما ا ني شالا ، فألثا  ما إحد   مل  أله قدندا   :قمل  ؛نقلع  ي نلا ه

  .فألط  ؛وم نعلد اأ املت

وقصالرا  ، وقصلرا  ما نملقلت، وقصلرا  ما فضة، إت أ اا ة قصلرا  ما كاب » :الد  آك 

  .«وبياهبمل ايال  والز  يات،   مل مل ايال  ؛ما زبي د

ومل ، بكا     امل ا بصاملر، ماا لفلاف  بألضامل ، مدن ة :أ   ملت  دت» :عق كعب األحبد  لد 

، يي النماا ا :أ دامل اهلل  و  العزع ؛ون مل  مقيب، نيامل     مي  

  . هنم أفض  ال ملس  قة  وحلأ  وأ مل   ول مل   ؛وايعملادنا، والا دا 

:عق كعب األحبد    لاده تعدَل        مال   أربعن  ملممل   :قمل  [34:]اللاقعة.  

حتا  ،  فزادت طأل مل   ي ممل امل ا ؛طأل    ال  :إن قمل ، ممل  ظي اهلل إىل اا ة قط» :اعنه لد 

  .«ندنل مل أال مل

  .«وال ملالت  ا اي كي، فأله ا ميوت بمليعيوف، ال يدوس» :اعنه لود 

أ ا  ، لألفب  بغدائه أ   عن ألف صح ة :إت أد   أا  اا ة م زلة نلع القألملمة» :اعنه لد 

  .أوله لأليف فأله رك ، لا فألعد لرني  ؛صح ة للت لأليف امل ني

  .«نيفإ فأل مل أرواح الا دا ،  مل ط  نرضفأل،   ة ايثو » :اعنه لود 

ااا  م ااملز   ؛أ أ ااةه  اا علت ألااف هيفااة،  ماالد مااا نملقلبااة محاايا  :أ اا ااة» :لوود اعنووه  

إكا أ ف الي ا  ما  م  ؛ايتحملبلت أ اهلل :مكتلب أ   ملا م، ايتحملبن أ اهلل

ااا  :لتفألقلل ؛اأ بضئ الاميف  ا  الد ألمل، أ مل   ا  اا ة،  ي أا  اا ة

  .«ر   ما ايتحملبن أ اهلل

  .«ا  هةع  ي  م  لأليف  لأله صملح ه، ألف هةع» :الد  لَدة 

، فأل مل  ا علت ألاف قرصا، لفلف  فل  لفلف  :أو، در  فل  در ، إت هلل لدارا   » :اعنه ايضَد لد 
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إن ، ن نالاك  مل ؛وأ اا  دار  ا علت ألاف بألا ، أ ا  قرص   علت ألاف دار

  .«أو حمكم أ   اله، أو إمملع  ملد ، أو ش ألد، دنقأو ص،    

 ؛ولفلاف، وناملقلت، ومياامل زبي اد، إت أ اا اة شاعي » :لود  -بق ايب دبدبة  -عق عبر  

  .«مل نالمإ أصلات ألا م  مل، فألالمإ  مل أصلات، فتص ق، فأل عع اهلل رحيمل  

حتا  نازداد شالقمل  إىل ، فة ني إ، لألخيج ما   د أاله :إت الي   ما أا  اا ة» :اعنه لد 

  .«وبزداد  ع ه، زو ته   عن  ع مل  

ماا ، ا  شاعي اا اة م  امل أهصاملهنمل، شعي  أ اا ة :طلب » :لد   عق شه  بق حاشب

 .«ورا   لر اا ة

إت ، أوصاأل  باثربإ :قامل ، بعاملىل آدع  أو  مامل الام اهلل» :لود   عق إب اريم بق اةرم

 ؛أدنلتاه اا اة،   هباا ماا ولادبوماا لقأل ا، أدنلت  اا اة، لقألت   هبا

وواحد  بأل   وبأل   وبان ، وواحد  بأل   وبأل  ، وواحد  ل ، واحد   

فاأ  ملا   :وأممل الت  ل  ؛فتع دين ن برشب يب شألئمل   :فثممل الت    ؛ال ملس

وم اا  ، فم اا  الااد مل  :وأماامل التاا  بأل اا  وبأل اا  ؛وفألتاا  إناامله، مااا  ماا 

فاة بثباه ، فأ ايا  ل  الا  :ال ملس وأممل الت  بأل   وبأل   وبن ؛اإل ملبة

  .«إىل ه ب

 Qمعيفاة اهلل  :أو امل، أ طمله اهلل اا اة، ما  م  بثةل نصمل » :لد   عق شقيق ادبلخي

 ؛أوواق ممامل أ ندناه، أت نكلت بأ أ ناد اهلل :والثملين ؛بقل ه ولالمل ه  لارحه

ون ، إ  لألهوال مالتألقا أت اهلل بعملىل مطل، نيىض بأ قالم اهلل له :والثمللع

 ؛فاال  حاق ايعيفاة ؛إن باقاملمة الاحعة   د اهلل، حييب شألئمل  ما  لارحه

ون بي ال ، ون باتكلم أ طماإ، أت ن بالع  أ طماإ :وب ال  الثقة بملهلل

ون ، ون جاا  ماا يش   الاه، ون جملف دوت اهلل  الاه، دوت اهلل  لاه

 ؛وا ت املب معصاألته، أ طمل تاه :نع ا ، حييب ما  لارحاه شاألئمل  دوت اهلل

حب  :والثملين، أما ما ال قي :أو مل، وب ال  اليىض  ي أربإ نصمل  :قمل 



 242 والدرر من أقوال السادة الغرراجلواهر  

 

 

 

أت ن خيملف إكا وقإ  :وب ال  الضأت :قمل  ؛نلف الضأت :والثمللع، القلة

، أ أناه وإ طملئه، أت نقألم حعته بن ندمج اهلل :أ نده يش  ما أمي الد ألمل

  .« ي أمج الل له املت

  .«ف ل اااب، ما اد   حب اا ة ما ه  إ  مل  مملله» :لد   األصم عق حدتم

رفعاه نالع ، فا ه ما بلا إ هلل بعملىل أ الد ألمل، بلا إ هلل، نمل  يني :قمل   لأت :عق ل ي  لد 

، ن أدرمج :قلا  ؟اا  بادرمج مامل الظلاأت نالع القألملماة، نمل  يني ؛القألملمة

ا  ن أااملد أت أراه بان وم أناا  لناد :قمل  ؛ظلم ال ملس بأل  م أ الد ألمل :قمل 

 :قامل ، لل طل   أ اا اة مثا  اااا العالد مل جتاده، نمل  يني :قمل  ؛أص عأله

، أصل مل اللفلف والااب :قمل  ؟فثنا ال خ  والاعي ؛نمل أبمل   د اهلل :قل 

 .وأ ةامل الثمي
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 دةــاد واجملاهــاجله
 

 .«مل نكا له أ هنملنته  لالة، ما مل نكا له أ بدانته قلمة» : عيل ادرلدق الد  اب

 .«حياملت الظلااي بل ب بياملت الرسائي :قل م احلياة بياة» :الد  ايضدً 

 :أو امل :حت  جيلز     ق ملت، لا ن مل  الي   در ة الصملحلن» : لد  إب اريم بق اةرم

، أت نغلاق باملب العاز :والثاملين.ون اتح باملب الااد ، أت نغلق باملب ال عماة

ون اااتح باااملب  ؛أت نغلاااق باااملب الياحاااة :الثمللاااعو.ون اااتح باااملب الاااا ق 

أت  :واخلاملميف.ون اتح باملب الالا ي، أت نغلاق باملب ال الع :واليابإ.اا د

ا ما  ، أت نغلاق باملب :والالاملدس.ون اتح باملب ال قايِ ، نغلق بملب الغ ا 

فطام  :وأ لم أت أص  ايعملااد  ومةا امل.ون تح بملب ان تعداد للملت

 .«ف الاامل أ  ملع ا وقملتومحل مل  ي نة، ال  يف  ا ايثللفملت

 .«ممل  دم   ي يش   دامت  أت ن أالت أف أل   ميمج أ اا ملد» : لد  يان  بق عبير

 .«مث  الغملزمج مث  الامج نصلع الداي ونقلع اللأل » : لد  ادنعُو بق بشحم

ناا إكا التق  الص ملت أا ط  احللر العن إىل  اأ  الاد ألمل فااكا رأ» : لد  عبر اهلل بق ع حم

الي   ني ن مقدمه قلا الل م و ته وإت  كص احتع ا   ه فات ال قت  

 زلتمل إلأله فمالحتمل ال اب  ا و  ه وقلا الل م   ي ما   يه وبيب ما 

 .«بيبه

ايكملبب معاملت وال املاح معاملت والغاملزمج معاملت  املما  اي اهلل مامل » :لد   عق ايب ر ي  

 .«إت مملت دن  اا ةأصملب ما أ ي أو ه ألمة حت  ن ك    إىل أاله و

 الل ام إين أ املل  شا ملد  أ  ا ألل  أ مدن اة ر الل » :يورعا  كدو ع   بق اخلطد 

^» . 
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الل م أقالم  لأل  أت ألق  العدو فاكا لقألا  العادو » :يام احر  لد  عبر اهلل بق لحش

نقتللين وم ن قيوا بط   وم نمثلالا يب فااكا لقألتا   اثلت   قلا  فاألم اااا 

قمل  فلق  العدو فقت  وفع  به كل  فقمل  با ايالاألب .؟فثقل  فأل  نملرب

  «.فاين  ر ل اهلل أت نرب آني قالمه اأ أبي أوله

 «.بلغ مل أت ارواح الا دا  أ صلر طأللر بألض بثا  ما وأر اا ة » : لد  لَدة 

 أمامل أ، اا ملد ما أ ظم ممل حيألأل م باه أ الاد ألمل وأ الاربز  وأ ا ناي » : بق ادقيم لد  ا

 وأممل أ الربز  فقد قامل  بعاملىل، الد ألمل فات قل م وق يام لعدوام بملا ملد

                                             

وأمامل أ ا ناي  فاات حاظ ايعملاادنا والاا دا  ماا [169:]آ   ميات

  .«عألم مل أ ظم ما حظ ه امحألمل مل و 

  اا اااه ا ناة   اثل مل   اد اهلل باا   املسعق  ّساق لد                   

                            قاااامل  [169:]آ  ع وووو او

ة بامللعي  برساح أ اا اة أرواح الا دا    د اهلل اطا   امل ق ملدنا  معلقا

حألع شمل ت قمل  فملطلإ إلأل م رب  اطة ة فقامل  اا  باات لت ماا يش  

فثزندامله فقملللا رب مل ألال مل  رسح أ اا اة أ أهيامل شائ مل وام اطلاإ  لاأل م 

الثمللثااة فقاامل  ااا  بااات لت مااا يش  فثزناادامله قااملللا بعألااد أرواح اامل أ 

  .الك     مأ الملد مل ف قملب  أ   ألل  ف قت  مي  أني  قمل  ف

قألا   ؟أنالتطألإ أحدام أت نقلع فة ن   ونصلع فة ن طي ممل املت حألامل» : لٍد  ابا ر ي  

قمل  والامج   يسا بألاده إت  الع ايعملااد أ  ؟!وما نطألق كل  نمل أبمل ايني 

 .«  أل  اهلل أفض  م ه

 .«لال ي  أ   أل  اهلل أفض  ما االن حعة» : لد  عبر اهلل بق ع  

 .« لألكم بملحلج فا ه  م  صمللح أمي اهلل به واا ملد أفض  م ه» : طد لد  ع   بق اخل
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 .«هزو  أ   أل  اهلل أفض  ما  رش حعج يا قد حج» : الد  ان  بق  ددك

الل  م  إ    بعلم أ  ه لأليف أحد أحب  إ   أت أ ملاادام فألا  » :أت   عدا قمل  : عق عدئشة

بلا ر لل   ين  أظا  أ  ا  قاد و اع  الل  م  فا، وأني له ^ما قلع اا 

 .«احليب بأل  مل وبأل  م

 :قل ، «إين  أحب  أت أ أل   بطملئ ة ما ممل » :قمل ، «الغزو» :قل  نبا  مي :لد  جمدرر 

وإين  أحب  أت نكلت ماا مامل  أ ، إت  ه ملب ل » :قمل ، «أو إ اهلل   لأل »

 .«ااا الل ه

وم  ن جيملادوت فما فعله ف حا ، إت   مل مل نثناوت ما ااا ايمل  لألعملادوا» :الد  ع   

 .«أحق  بأله حت    ثنا م ه ممل أنا

نا و رشاه ؛اا ملد أفض  ا  أ  مطلقمل» : لد  ابق ةليق ادعير ،    ه و أللة إىل إ ةت الاد 

 .«واهلل  أ لم، ف ضأللته بحالب فضأللة كل  ؛وإاملد الك ي ودحضه

ة الغ» : لد  ادعّز بق عبر ادّسالم  ملر  ملصمة ما  ااب ال  املر فاأ الظ اا  بماا إكا امل   ماق 

ملر ر ب  اله أ قتمل  الك    .«با  مملله وهي 

ع ال امج نفمي فأله بملا ملد» :الد  بعض ارل ادعلم ائإ وأام  ال  لامأليف ال الرش   .«إت  أبم  الرش 

مل و أللة إىل أفض  ا  اأ  بعاد اإلناأت ؛إ  أ  ف  ال   قة أ   أل  اهلل » :آك الد   وإكا  ، هن 

 .«امل   حال ة الل أللة بال عأئة فأ الظ ا  بحال ة اا ملد أ   أل  اهلل 

 

إ  أ  ما اهلل  الي  عة والي  الات والغ ايات ياا  ملااد أ  ا ألله ابتغامل  مي املبه » :آك الد  

 .«فات  اهلل  ن نق   ما ا  أ  إن  ممل أرند به و  ه، و رص  دن ه

تا  ،  الا م ماا أ ا  اهلل ي مل با  الا  دا  أ » :آك الد   أباد م اهلل  حألامل  نا ا ماا حألامل م ال 

، ن ألتلت ا   يشه ونرسحلت ما اا  ة حألع شامل وا، باللامل و عل م   ا ه

وح أ الد  ألمل ي مل ا قطع   .«آوملرام ما الرس 
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مه ماا نالف  ؛ما   ي أ   أل  اهلل  فقد بيب هي ه ما ال  لع» :آك الد   طمل ة هلل  بأ نتعا 

م   أل ه  ي ال  ملر ؛دو  الع  .«ولال  حي 

وي امل امل ا  ، وأفض  ممل بالاه اإل الاملت   الاه وممللاه، نرشف ال ا  برشف اي او » :آك الد  

 عا  اهلل  ماا باا    الاه أ أ اي ، ا   يف وا مالا  م اولاة أ اا املد

مإ حمل الك ي وحمق أاله وإ زاز ، ربب الط ملئعن وأ ف مل لرشف ممل باله

نا وصل  .«ت دممل  اياللمنالد 
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 رمـود والسخاء والكـاجل
 

و الم أناا  ^ أهيامل ال املس إت ال  ا » :  كطبة كطبهد بددبرصو  لد  ادزبحم بق ادعاام 

ون ، أ  ق أ  ق  لأل  :نمل زب  إت اهلل نقل » :نلممل  بعأمت  ما ورائ  فقمل 

ا لم و .ون بضألق فألضألق  لأل ، أو إ نل إ  لأل .بلائ فأللاث  لأل 

، وحيب الالأحة ولل  اي فلاق  اي ، أت اهلل حيب  اإل  مل  ون حيب اإلقتملر

وا لام نامل زبا  أت هلل ا الز ، وحيب الاعمل ة ولل  ي قت  حألة أو  قيب

حمت الة   ده ن نعطا  أحادا  ، أملا   ل  ا رزا  الت  قالم مل بن الع ملد

 .«هاهلل ما فضل فمل ثللا، م  مل شألئمل  إن ما  ثله ما فضله

  .«وربأ دن  الالخ  بالخملئه اا ة، ال خ   ل ملب ايالك ة»  لد  عيل بق ايب طددب

 .«ما ال خ  بيب حق  قد و ب خللف يش  مل نقإ»الد  آك :

  .«ن جيملورين أ   ت  لئألم، أ مل  لاد اينم   :Qقمل  اهلل » :لد  لعف  بق د ر 

قمل  طلاب الألالا   ?فأ ال خ   :قأل  .واف ا ك ، با  القي  :قمل  ؟ممل االد :ليل دألحنف

  .وم إ احلق 

 .با  ايل لد :فقمل ،  ا االد سئل اخلليل بق امحر

  .«ما أنقا بملخللف  ملد بمللعطألة»الد  آك :

 .«ون و إ  دوا فلأليف بكينم، ما  مل  د ألمل فلم نيفإ ولألمل» : لد  امحر بق ايب ةااة

وإ أ الالخ  ما ، ما ه  حله ف ارهلأليف الالخ  ما أنا ايمل  » : لد  شعيب بق ح  

  .«مجإ ما حق وو إ أ حق أو،  يض  لأله كل  ايمل  ف اه

  .«ما م إ مملله     احلمد أوروه ما ن حيمده»الد  آك :

  .«ولل املت ولبمل طين مل  ممل ل الته، أف لل خ  واهلل لل املت طينقمل  ممل  لكته»الد  آك :
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إ كم معرش الع ملد فألكم ال كملح واحلد   » : ااينلد   عداية بق ايب سفيدو أليب  سلم اخل

وأممل احلاد  فاات قللب امل ، أممل ال كملح فا مل ن  عد   ا أالأل مل :قمل  .والالأح

وأممل الالأح ف حالا الظا م امل باملخللف ، ملئ  ن ا  فة مل إ فأل مل للرش

 .ما اهلل بعملىل

ف بعضوه عو ّ : لله اهلل بعملىلأمل بالمإ إىل ق، ممل ا تقم اينم  قط» : لد  سفيدو بق عيينة

  .ااع ض عق بعض

لال مل نادن   اي الا خة  أ بخل ام إن  ال  ظا  م بايهبم أ » : اسُء بوق كد لوة لد 

 .«اخللف لكملت كل   ظألأ  

ومامل أمالاكه ، ال أت ني  الي   مامل ن  قاه بل امل   :فقمل ، ال خ  عق  سئل احلسق بق عيل

 .« فمل

ح أت ناح بأ أ أنادمج ال املس، اإل الملت بأ أ ندنهال خ  أت ن خ  » : طدااس لد  ، والا 

 .«وحيب أت نكلت له ممل أ أندهيم بملحل   واحلياع ون نق إ

، إكا أبملب الضألف فة ب تظي به ممل لأليف   دب و  عه ممل   ادب» : بك  بق عبر اهلل املزين لد 

ع له ممل حرض  .«وا تظي بعد كل  ممل بيند ما إايامه، قدق

الامج لل امل   الد ألمل له فث  ق مل ليأ   ي   اله  :قمل  ؟ما االاد» : ق بق عيلليل دلحس

 .«بعد كل  حقلقمل  

أمامل ايايو   فح اظ  : اا ايايو   وال عاد  والكايع فقامل   اسر   عداية احلسق بق عويل

الي   دن اه وحااره   الاه وحالاا قألملماه بضاأل ه وحالاا اي ملز اة وا قاداع أ 

اب  ا ااملر والصرب أ ايالاطا وأمامل الكايع فامللتربع وأممل ال عد فملل .الكيااألة

  .بمليعيوف ق   الالفا  واإلطعملع أ ايح  واليأفة بمللالملئ  مإ با  ال ملئ 

رقعة فقمل  حمل ت  مقضألة فقأل  له نامل اباا ر ال  اهلل  با  ل  ا فع  لل إَل احلسق

 ا ك   Qلل  ظيت أ رقعته وم رددت االاب  ي قدر كل  فقمل  نالثل   اهلل 

 .مقملمه بن ندمج حت  أقيأ رقعته
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 .« ع   يا نا مج ايألأل  بأله ون نا مج ا حيار بمعيوفه» :الد  ابق ادسُك

ماا احتما  شاتم مل وأ طا   املئل مل وأهما  اا »:ما  األدام فقامل   اسئل بعض األع ا  

 . « ملال مل

 اأ الالاخ  ماا ما وصف ب ا  ممللاه لطةباه مل نكاا  اخألمل  وإ»:  الد  عيل بق احلسل

ن تدئ بحقل  اهلل بعملىل أ أا  طمل ته ون ب ملز ه   الاه إىل حاب الااكي لاه إكا 

  .«املت نقأل ه بثلاب اهلل بعملىل بملممل  

قامل  أت  ؟قألا  فاأ احلازع .Qأت جتلد بأل  أ اهلل  »:فقمل  ؟اليل دلحسق ادبرص   د ادسخدء

  . ةقمل  اإل  مل  حلب الينمل ؟  إ مملل  فأله قأل  فأ اإلرساف

ن ممل  أ لت ما العق  ون مصأل ة أ ظم ما اا ا  ون مظاملاي  :» الد  لعف  ادصدةق 

إين  االاد اااينم ن جيااملورين لئااألم واللاافع مااا  :نقاال  Qاملياااملور  أن وإت اهلل 

 .الك ي وأا  الك ي أ ال ملر واالد والكيع ما اإلنأت وأا  اإلنأت أ اا ة

  .«ه أني  أ معألاته ندن  اا ة بالأحتهرب فمل ي أ دن :» الد  حذيفة 

رأ  ر ة  أ نده درام فقمل  يا ااا الدرام فقمل    فقمل  أممل إ ه  ا ا  او األحنف بق لي 

 .لأليف ل  حت  خييج ما ندب

ممل أص ح  ص ملحمل قط  فيأن  ب  ملئ  طمللب حمل ة قد  مل  هبامل » : لد  حكيم بق حزام

تاا  أمحاد اهلل   لأل املكر امل فقضاألت مل إن  امل اا  ماا الا  عم ا ون أصاا ح  ، ل 

تا  أ اث  ، ص ملحمل مل أر ب  ملئ  طمللب حمل ة إن  املت كل  ماا ايصاملئب ال 

 .«ا  ي  لأل مل Qاهلل 

ماا  ون لا يف الكالر، ممل احتاا  ال  عامل  ون ا تعا  ون رااب ايطملنامل» : لد  ابا ر ي  

أفضاا  مااا  ع ااي ابااا أيب طمللااب أ اااالد  ^ ر اا  بعااد ر اال  اهلل 

 .«لكيعوا

وإت ، فاات أصاملب الكاياع اامل لا لاه أااة، أمطاي ايعايوف مطايا»  لد  عبر اهللّ بق لعفو 

 .«أصملب الل ئملع ا   له أاة
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  ي ما أاا  الكلفاة واال نثاا  طعملمامل   دن   ي احلالا با  ل   : لد  ابا األساة

، الط عملع أنرس ما أت نقالم  لألاه» :فقمل   م احلالا، فالل ملا  لأله وقعدوا

ب طعملمه ، ون ب تظيوا، فكللا ما طعملمه، فاكا دنلتم  ي ر   م زله فقي 

ع القلع فثاللا  .«وم   ثلله حمل ت م فقضملامل  م، فتقد 

د » :لد  عبر اهللّ بق احلد ث  .«ون ما إبيااألم  ^ما مل نكيع  أل ه فلأليف ما حمم 

ح ة  ي أو ه كاي م  مل» : لد  ادّسل يّ  مهامل  :نا فقامل صح ة اللالاد :آداب الص  بكالت برب 

والاد  مل  ، وإ عملز و ادمهمل بعاد وفامل أ، بملخلدمة بملل   يف وايمل  أ حألمل أ

 .«وإاياع أصدقملئ أ،  أ أ ا   ا وقملت

 .«ن بكيع صدنق  بأ شق   لأله :امل لا نقلللت» : لد  دّ ر بق سحميق

ون ن تقاي أحاد ، نفكمج  املره ن حيب  أت، ايفما اينم أ ا   حمللة» : لد   ددك بق ةيند 

ن ، واال واهلل  ماإ كلا  ه ا   القلاب :-ون كا  واال نقال  -ما أقيبملئه

تاه  اا دن اه مل ناز   ، نمل  ما الاد  ألمل شاألئمل وإت ند تاه  اا ممللاه ، إت أزل 

، ون ني  ال خ  ما االد حظ مل، ن ني  الد  ألمل ما ا ني   ل مل، ا خدع

د هبمل مكتئب حمزوت لأليف له أ فيح الاد  ألمل ، م كرس القلب كو مهلع قد ب ي 

قه،  صألب  -وإت زومج   اه اا   يش   فأل امل مل نطل اه، إت أبمله م  مل يش   في 

 .«ااا واهلل  الكيع، ااا واهلل  الكيع :-ون ك  ونقل 

فاات  الكايع ، لألت اق الي  ا  د امل   ا ناة  ااأ نت قا  احلاياع» : لد  عبر ادّ محق بق  هر ّ 

 .«دنا

محا ناالع القألملمااة مااا  عاا  أ قل ااه نصااملن» :و ادووّرا اينّ لوود  ابووا سووليُ الكاايع  : لالاامل  الااي 

رب كي والرب  والص  أفة والا  خمل  واحللم والي   .«والال 

ئااألم ، بمللكيامااة والل طااف جيتاازئا لاام أت  الكااينم » : لوود  املوودا ة ّ  بملي مل ااة  جيتاازئوالل 

 ، ون جيألب إن     مل، فة جيلد إن  نلفمل، والع ف
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عمل ة والكيع» : ق تي ّيةلد  اب ة مامل  ادح باه ، إت  اامألإ نتأدحلت بمللا  حت   إت  كل   ملم 

عيا  ممدوحأل م أ شعيام لت بملل خ  واا ا، الا   :وم  قمل ، واال  نتاام 

عمل ة والكيع ، وي مل املت صةح ب   آدع ن نكلت أ دن  م ود ألملام إن  بمللا 

 ب اا ملد ب  الاه أباد  اهلل  باه ماا نقالع بن  اهلل    حمل ه أ  ه ما بلىل    ه ب

:فقامل .وما بالىل    اه با  امل  ممللاه أباد  اهلل  باه ماا نقالع باال ، بال 

                                     

                                             

                                   [38:]حمماااااااااااااااااد

املبقن : ثّم لد  ا  اهلل  الال  عمل ة والكيع أ   أل  اهلل  فض  :فقامل ، وبمللا 

                                          

                                 وقد  [10:]احلدناد

وكل  ال ، كاي اا ملد بملل   يف وايمل  أ   ألله ومدحه أ ه  آنة ما اتملبه

أحة أ طمل ته عمل ة والال   .«طمل ة ر للهو -  حمل ه -الا 

وي امل ااملت أاايع ا فعامل  مامل ، ن نقمل  للي    اينم حت   نظ ي كلا  م اه» : لد  ابق حج 

وإ  أ حيص  ، وأ ف مل ممل نقصد به و ه اهلل  بعملىل، نقصد به أ ف الل له

مْ  :قمل  اهلل  بعملىل .كل  ما ايت ق  ْم ِعنَْر اهللَِّ َاْتقدك  وا   فاملئق ، إِوَّ َاْكَ َ ك 

 .«بملبه نقمل  له اينم أ

 .ما آداب العرش  إنثملر اإلنلات بمللكياماة  اي   الاه» : لد  ادّشيخ دّ ر بق دّ ر ادغّز ّ 

وبكرب   لأل م فال  ، ما  مل  ال  ملس ومل نكيم م :قمل  أبل  ثأت :وم  قمل 

ه، لقل ة رأنه و قلاه ع  ادو  اه نعاملدمج صادنقه ونكاي  فاات  إنلا اه أ اهلل  ، فا  

ه، أصدقملؤه  .«و  اله  دو 
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 امل  أبامل بكاي مامل  ماا ق ا  العاة  باا  ^ ي امل ماملت ال   ا   » :لود   عق لدب  بق عبر اهللّ

أو امل   له ق له ، دنا ^ ما املت له  ي ال      » :فقمل  أبل بكي .احلرضم   

 .«فلألثب مل،  د 

 .«با  ايع لد أ با  ايل لد م ت   االد» : لد  احلسق ادبرص ّ 

ع» : ةلد  ابق لرا  امل  وال   قة  ي العألمل » االاد ما قملع بلا ب الرش   ونزع ايايو   «الز 

يات، بيب ايضملنقة»  .«ون ا  زنملد   ي كل  «وان تقصمل   ا ايحق 

 :فاث لاد أاا  الكلفاة اام  ، أ الد العايب مااالروت» :  دسدو ادع   لد  ابق  نظا  

ناملح    كيمة با ربع   وأ أ  با نملر ة و ت ملب با و وأ الاد  .رقامل  الي 

  ألد اهلل  با أيب بكي  ونك    أبمل حملبم و ميو با   د اهلل  با  :أا  ال رص 

معمي الت ألم   وطلحة با   د اهلل  باا نلاف اخلزا ا   واافن  أ الد ماا 

،   اد اهلل  باا  ع اي باا أيب طمللاب :وأ لاد أاا  احلعاملز .أ لاد الكلفة

، ومهمل أ لد ما أ لاد أا  ال رص ، ط لبو  ألد اهلل  با الع  ملس با   د اي

 .«وأ لاد ال  ملس بعد كل  اث ، ف فن  ا  لاد ايا لروت

 .قمل  الالخمل  الرب بملإلنلات واالد بمليمل  ؟الالخمل   داليل دسفيدو بق عيينة 

وقامل  قاد ا ا   .ورل أيب االن ألف درام ف عع هبامل رصرا  إىل إنلا اه»:احر ادسلفلد   

  ؟ملىل إلنلاين اا ة أ صةيت أفثبخ   لأل م بمليمل أ ث  اهلل بع

، فات مل نكا :قأل ، ما اثيت أنملدنه   دمج» :قمل  ؟ما أحب ال ملس إلأل  اليل دبعض احلكُء

 .«قمل  ما اثيت أنملدمج   ده

إكا الي ا  أمك  ا  ماا   الاه حتا  أ اإ معايوف   اده فألاده »:الد  عبر ادعزيز بق   ااو 

 .«  دمج مث  ندمج   ده

فقامل  نامل أما  ايافم ن إت الي ا   ؟با ش ة األف رأنا  ال املس أ دارمج املهر  دشبيبالد  

 .«م  م لألدن  را ألمل  وخييج را ألمل  
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نلاق  Qااالد ماا  الد اهلل بعاملىل فعالدوا جياد اهلل لكام أن إت اهلل » : لد  ابق عبدس

، االد فععله أ صلر  ر   و ع  رأ ه را خمل  أ أص  شعي  طالب 

فما ، ودىل بعض أهصملهنمل إىل الد ألمل، مل بثهصملت  در  اي ت  وشد أهصملهن

واإلنااأت أ ، أن إت الالااخمل  مااا اإلنااأت، بعلااق بغضااا م ااه أدنلااه اا ااة

ونلق ال خ  ما مقته و ع  رأ ه را خمل  أ أص  شعي  الزقالع  .اا ة

أن إت ، ودىل بعض أهصملهنمل إىل الد ألمل فما بعلق بغصا م  امل أدنلاه ال املر

  .ما الك ي والك ي أ ال ملرال خ  

أظ ايمج  :وام قامل   امل، يمل نلق اهلل   اة  ادت قامل   امل بزن ا  فتزن ا » : لد  ابق عبدس

ألم فت عي م  امل ال أهنملرب فثظ يت  ن الاللال أل  و ن الكملفلر و ن الت

أ اا ااملت أهنااملر اخلمااي وأهناامل العالاا  واللاا ا واام قاامل   اامل أظ اايمج رسرب 

ل  وحلر  أل   فثظ يت ف ظي إلأل امل وحعملل  وايا أل  وحلأل  وحل

فقملل  طلب  يا دنل   فقامل  اهلل بعاملىل و ازيت ن أ اك    بكلم فقمل  

  .بخألة  

أف لل خأل  لل املت ال خ  قمألصمل  مامل ل الاته ولال » : مي با   د العزنز الددت ام ادبنل اكت

  .«املت طينقمل  ممل  لكته

بقالع  ا  أماي اهلل  لاأل م  اراام و عا  املت نقمل  إكا أراد اهلل » :الد  د ر بق املنكر 

  .«أرزاق م بثندمج بخةئ م

ناده  إ ه  ألثيت  ي ال ملس زمملت  ضلض نعض ايالرس  اي مامل أ :  كطبَه  الد  عيل

 . اا تنساا ادفضل بينكم :ومل نفمي بال  قمل  اهلل بعملىل

نااح  اي مامل أ الاح أشد ما ال خ   ت الاحألح ال الامج  »:الد  عبر اهلل بق ع  ا

وال خأل  اال الاامج ن خا  باأ أ ، بأ أ نده فألح اله ناحند ه ه حت  نثناه و

 .«نده
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 ؟ن أدرمج أهيأ أبعد هلرا  أ  ملر    م ال خ  أو الكاب»: الد  ادشعبي

: أ قلله بعملىل الد  ادضحدك                 ال  أم، ال خ  :قمل [8:]نيف

  .اهلل بعملىل أندهيم  ا ال  قة أ   أل  اهلل ف م ن ن رصوت ا د 

وقاد واا  باه ملكاملت ن ملدناملت الل ام  عا  يمالا  بل امل   إنممل ماا صا ملح » :الد  كعب

  .«و ع  ي  ق نل مل  

 مع  أ يابألمل  وقد وصف ر ة  فقمل  لقد صغي فةت أ  أل ا  لعظام » :الد  األص عي

 .« ني  الالملئ  مل  ايلت إكا أبملهواث أ، الد ألمل أ  أل ه

ن أر  أت أ د  بخألة   ت ال خ  حيمله  ي ان تقصمل  فألثناا فال  » : الد  ابا حنيفة

 .2فما املت اكاا ن نكلت مثملت ا ممل ة، حقه نأل ة ما أت نغ ا

 .وح  اايب، وأا  القدند، كع ال خة  لممل بق  ما اللاات إن وة» : الد  اجلدحظ

 .«ال خأل  ن هأل ة له» :برش بق احلد ث الد  

  .«ال ظي إىل ال خأل  نقيس القلب ولقمل  ال خة  ايب  ي قللب ايفم ن :»الد  برش

وللا خة  إن ، ب ولال اامل لا فعاملرا  ممل أ القلب ل  اخألمل  إن ُحا »: الد  حييى بق  عدذ

  .«أبيارا   ولل امل لاض غبُ 

 .«بأله أ لدام بعي هأبخ  ال ملس » : عَزالد  ابق امل

 خمل  الا  يف  اأ أ أنادمج ال املس أفضا  ماا  اخمل  الا  يف » : الد  عبر اهلل بق املبد ك

 .«بملل ا 

احلألمل  والتكيع نصلتملت ما نصمل  اخل  مل بكل مل أ   د إن رفعه اهلل » :يقا كدو احلسق   

 .«هبأ

بعاد أت ن نلحق امل ، ناي نغطألملت  ألالب الاد ألمل وا  :الالخامل  والكيع» :لد عق ادشدفعي 

  .«بد ة

، وااالد، والكيع، كاب الالخمل  »: مع  إبيااألم با أدام نقل  :عق إب اريم بق بشد  لد 
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ب الااط  :فلأللا اا م ؛و ابااه، وطعملمااه، فمااا مل ناالاس ال ااملس بألااه ؛وايلا اامل 

ون ، ن بكل لت أ اثي  أملالكم بتكربوت  ي فقيائكم ؛واخللق احلالا، الل ه

  .«ون ب  الطلت إىل مالملاأل كم، إىل  ع ملئكم ألللت 
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 شــوع والعطــاجل
 

وإتَّ اثاي  الطعاملع لألثقا  ، وصا مل ور َّ ، ما ق َّ ُطْعُماُه فِ اَم وأف ام» : لد  د ر بق ااسع

 .صملح ه  ا اث  مممل نيند

و اعف ، وا كالملر الا  يف، وقل  ال  م، قلة الغاا  بل ب رقة القلب» : لد  ابق  لب

 .«واثي  الغاا  نل ب  د كل ،  ل  والغضبا

وإكا أ ا  شا ع  ، حت ا  أ شا ع  وحظا  أ  ل ا » :لد   عق ايب عبير  اخلااص

وإكا أ   جتل   ا   ، وا تمكا م   العدو فعثم  لأل ، وقل  ف م 

 .«للعدو بميصد

 .«إنملام وال ط ة فاهنمل بقيس القلب» : لد  ع  ا بق لي 

 .«إت املت الي   لألع َّ بملل ط ة اأ نع  بمللا ب نعمله» : لد  سل ة بق سعير

 .«إكا ا   بطأل مل  فمل دد   ال  زم مل  حت  جمص» :لد  بعض ادعلُء

 .«ممل بملت ر   بطأل مل  فتم  زمه :امل   العيب بقل » :لد  ابق األع ايب

تا  إكا أردت حمل اة ماا حالائج الاد ألمل وا ناي  فاة بثاا  ح» : لد  ابا سليُو ادرا اين

 .«فات ا ا  نغ ق العق  ؛بقضأل مل

وأت بكالت شا لبه اا  ، ممل ن  غ  للمفما أت بكلت بط ه أارب مهاه» : لد   ددك بق ةيند 

 .«الغملل ة  لأله

 .«قلة الطعملع  لت  ي الترسع إىل اخل ات :املت نقمل » : لد  عبر ادعزيز بق ايب ةااة

 .«قط إن ر َّ قل ه و دن   أل مله ممل ق َّ طعم اميئ» :املت نقمل  : لد  ل م ادعدبر

فقمل  لاه أبال   اد الايمحا العمايمج ، مل  ي ل   مث  دواع االع : لد  عبر اهلل بق   زاق

واألف نقادر  :قمل ، دوامه أت ن نا إ أبدا   :قمل  ؟وممل دوامه   دب :الزااد

ممل أنرس كل  نمل أبمل   د اليمحا  اي أاا   :قمل  ؟ما املت أ الد ألمل  ي ااا

 .ن نثا  إن دوت الا إ ال دواع االع، نته وما وفقه لطمل تهون 
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لود  ، أالُ  حتا  ن أ اتطألإ أت آاا  :الطعملَع  ي بعض أصحملبه فقمل  له  ع ض احلسق

 ؟!.َأَونثا  اياللم حت  ن نالتطألإ أت نثا  !  حملت اهلل :احلسق

 .«طعمهما أحب أت ن لر قل ه فلألق   :املت نقمل » : لد  ابا ع  او اجلاين

إت أردت أت نصح  الم  ونقا   لما  » :اتب إ َّ   ألملت الثلرمج  :لد  ع ُو بق زائر 

 .«فثقل  ما ا ا 

إ ااأ ،  حا أالت  ي اهلل ما أت جيألع امل، أمْج أن    :نة ر   بثنأله فقمل  : لد  ابق ادسُك

 .جيألإ أولألمل ه

فصملح صاألحة ، فأ أراب ش ع ازدد  :فقأل  له، فثا  م ه، طعملع  ل ِّ  إَل  يدح ادقييس 

، ؟األف أش إ أناملع الاد ألمل وشاعي  الزقالع طعاملع ا واألم بان نادمج :فقمل 

 .أ   أ يش  و حا أ يش  :فيفإ الي   الطعملع ما بن ندنه وقمل 

 .«ممل ش ع  م ا االن   ة» : لد  برش بق احلد ث

 اه إكا شا إ ماا   ؛ممل ن  غا  للي ا  أت ناا إ الألالع ماا احلاة » : لد  برش بق احلد ث

 ؟.فكألف ما ااه ا قاار، احلة  د ته   اله إىل احلياع

وماا ملا   ل اه ملا  ا ناة  ، ما  ا ط بط اه  ا ط دن اه» : لد  إب اريم بق اةرم

والاا إ ، قين اة ماا الاا عملت، وإت معصألة اهلل بعألد  ما اااملئإ، الصملحلة

 .«وم ه نكلت ال يح واييح والضح ، نمأل  القلب

وإكا ش ع  ، إت ال  يف إكا  مل   و طا  ص مل القلب ور َّ » : ليُو ادرا اينلد  ابا س

 .«ورون   م  القلب

وأص  اا  نا  أ ، م تملح الد ألمل الا إ وم تملح ا ني  االع» : لد  ابا سليُو ادرا اين

وإت اهلل لألعط  الد ألمل ما حيب وما ن ، Qاخللف ما اهلل  :الد ألمل وا ني 

،  ده أ نزائا مدني  فة نعط  إن ما أحاب نملصاةوإت االع  ، حيب

و ت أدع ما  املئ  لقمة أحب إىل ما أت آال مل وم أقالع ماا أو  اللألا  

 .«إىل آنيه
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ما أراد أت بغزر دمل اه وناي  قل اه فلألثاا  ولألرشاب أ » : لد  احلسق بق حييى اخلشني

إ اأ  :قامل قمل  أمحد با أيب احللارمج فحدو  هباا أبمل  الألأت ف،  صف بط ه

وأر  افن  قد حمل  لا أ  ال م ، ولع طعملع وولع  اب : مل  احلدنع

 .«فيبحلا  د مل  

 .«االع ن عع  ي الرب اأ ب عع ال ط ة  ي ا  » : لد  د ر بق ادنرض احلد ثي

،  ت الا إ نثق  ال دت ؛اطيحت مل ممل ش ع  م ا  تة  رش    ة إن ش عة» : لد  ادشدفعي

 .«ونضعف صملح ه  ا الع ملد ، وجيلب ال لع، ونزن  ال ط ة

 .«فاكا مل برشب مل جيئ  ال لع، ا  ممل شئَ  ون برشب» : لد  سفيدو

م ا قدع ايدن ة ما ن ز بي  واةل لألامل  ب مل امل  حتا   ^ممل ش إ آ  حممد » : لددت عدئشة

 .«ق ض

 .« ضما ن ز شع  نلمن متتملبعن حت  ق ^ ممل ش إ ر ل  اهلل» : لددت عدئشة

نظ   ^ لقد رأن  ر ل  اهلل :َفَااي ممل أصملب ال ملس ما الد ألمل فقمل   كطب ع  

 .الأللع نلتلمج ممل جيد دقة  نم  به بط ه
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 نــب واحملبيـاحل
 

أممل بعد فملت الع د إكا  م  بطمل ة اهلل أح ه اهلل فاكا أح اه اهلل ح  اه إىل » : ابا ادر ةاء لد 

 .«اهلل ابغضه اهلل فاكا ابغضه اهلل بغضه إىل نلقهنلقه وإكا  م  بمعصألة 

 .«لل صح  حم ت  ن تلحا  مما ن ناايب بملحل ألب »: لد  ابق ادقيم

 .«الع ملد  جتمإ بن أصلن هملنة احلب وهملنة الا  واخلضلع»الد  آك :

، وح ا  لا  اال لا  فث ا  مع امله، ك    إىل   يسا فث امل مع امله، إ   »: لد  حييى بق  عدذ

ف ب ايااة ك  ا  لطلا ألاة ح ا  ، حلب أ تقده ل  طملئعمل  والا ب آبأله املرامل  وا

 .«إ   أرحم اليامحن

 .«ايعيفة بالملط ن نطث  لأله إن مقيب وايح ة  األد ن نطيب  لأله إن حمب مغيع»الد  آك :

،  عم :قمل  ؟أا ه : ظي نلممل  إىل إ الملت وال نق    ولدا  له صغ ا  فقمل » : لد  حييى بق  عدذ

  ؟«ااا ح   له إك ولدبه فكألف بحب اهلل له إك نلقه :قمل 

 .«ا  شعي  طليب ون للمحب قيار إن نلع ايزند إنلأليف للعملبد مال اح »الد  آك :

 .«اشتغ  به أ احلألمل  نك   ممل بعد ايلت»الد  آك :

ت الااألطملت هلاب بملهلل ممل  دا  لأل  العدو إن بعد أت بلىل     الل  فاة بظاا أ»الد  آك :

 .«ولكا احلملفظ أ يض

ب  إ اأ الععاب ماا  ؛لأليف الععب ما ح   ل  وأ مل   د فق » : يزير ادبسطد ي باا لد 

 .«ح     وأ   مل  قدني

، وأت بالمإ داِ أَلُه وم بتثني  ا اإل ملبة، وم ن ا ه، ما أ عب ا شألمل  أت بعيفه»الد  آك :

وأت بعايف قادر هضا ه وام ، ملما  ها هوأت بعيف قدر اليبح أ معململتاه وام بع

وأت ، وأت باو  أمل اللحاة أ معصألته وم ن بطلب ا  يف بطمل تاه، بتعيض له
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باو   رص  القلب أ ه  حدنثه واحلدنع   ه وم ن باتمل  إىل ا رشاح الصدر 

ون  ايب م اه إىل ، وأت باو  العااب   د بعلق القلب بغ ه، م مل ملبهو باايه

  .«واإل ملبة إلأله، أله عألم اإلق مل   ل

 .«ومكيوه الأللع نعقب الياحة هدا  ، حم لب الأللع نعقب ايكيوه هدا  » الد  آك :

إكا امت  بمل أل ة ناع  ، إكا امت  القلب بمليح ة أ   الل ه» : لد   صطفى ادسبدعي

وإكا اماات  باامل ل  وااملر الاا طا ، وإكا اماات  بملحلكمااة ا ااتقملع الت كاا ، اااالارح

 .«وال يج

 .«ن جيتمإ حب اهلل وملان  الظملين أ قلب  ململ أبدا   :»ايضدً لد  ا

 .«ن جيتمإ حب الدنا وملان  اي الدنا أ قلب دا ألة أبدا  

 .ن جيتمإ حب احلق وملان  اي طلن أ قلب خملص أبدا  

  .ن جيتمإ حب الي ل  وملان  أ دائه أ قلب ماللم أبدا  

 .«ون ُبْغُضَ  َبَل مل، نكا ُح ُّ  َاَل ملن » : ع   بق اخلطد  لد 

 .« مأل  ايح ة حم ة  هنمل  حل  ا القلب ممل  ل  ايح لب»:لد  ادشبيل 

ايح ة املحل ة إكا وقع  أ أرض طأل ة أ  ت    إ   ملب  أ اا   ا  لة مملئاة ح اة »الد  آك :

 .«فمليح ة إكا حصل  أ قلب طألب ب يع م  مل   ملب  الطمل ملت

فتقالل قلالبكم فاات القلاب القامل  بعألاد ماا اهلل  :بغ  كاي اهلل  بكثيوا الكةعن»الد  آك :

وا ظاايوا أ ، ب ظاايوا أ ك االب ال ااملس اااث كم أربااملب ون، ولكااا ن بعلماالت

فملرمحلا أا  الا ة  وامحادوا اهلل ، م تي ومعملىف فا أ ال ملس، ك لبكم اث كم   ألد

 .« ي العملفألة

  املدا  بطا  قلالهبم إىل اهلل اشاتألملقمل  ن نادرا مل الارب  اخلاملطف  أت هلل» : لد  ابا ادر ةاء

 .«فألتقل لت أ بالملبن ا  يف بملل زاة ونالك لت  ي رسني بمللقيب م ه

وا محاق نغادو ، وماا مامل  إىل ها ه طامل ، ما أحب اهلل  مل  »: ادناو املرص  الد  ذ

  .«والعملق   ا نلاطي   اله فتمل ، ونيوح أ ن يش 
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  ادا  أو اإ  لألاه  إكا أبغاضه وإكا أحاب اهلل   ادا  أاثاي هما »: ل بوق عيودضلد  ادفضي

 .«د ألمله

وا تخلصه  إكا أحب اهلل   دا  اصط عه ل  اله وا ت مله يح ته «: عبر اهلل بق  سعاة لد  

 .«لع ملدبه فاغ  مهه به ولالمل ه باايه و لارحه بطمل ته

يض   اله  ي القيآت فما أحاب القايآت أت نعلم ا ه حيب اهلل فلألع ما املت حيب» :الد  آك 

 .«القيآت اةع اهلل ف ل حيب اهلل فا أ

  .«حقألقة ايح ة أهنمل ن بزند بمللرب ون ب قص بملا مل » : لد  حييى بق  عدذ اد از 

  .«إت أح    أت ندوع اهلل ل   ي ممل ابُّ فدع له  ي مملُ حيبُّ » : لد  اي دم امحر

ا لاهإتَّ ا »:لد  بعض ادسلف فأل ظاي اهلل إلألاه ، لع د لأل مُّ بمل مي أ التعملر  واإلمملر  حتا  ُنألرسَّ

ا لاه أدنلُتاه ال املر فألرصاف اهلل  :فألقل  للمةئكة ارصفله   ه فا اه إت نرسَّ

  .وممل ال إن فض  اهلل،       فةت وأامل    فةت :فظ َّ نتط  بقلله،   ه

ماا  :فقامل  ؟دأممل جتد الرب :الثلج فقل ميرت بي   قملئم أ  »: الد  عبر ادااحر بق زير

 .«شغله حب اهلل مل جيد الربد

نمل أمة مل   ونمل أماة  :فألقمل  بد   ا مم نلع القألملمة بث  ألملئ م  »:رس  ادسقطي لد 

 ألال  ونمل أمة حممد ه  ايح ن هلل بعملىل فاهنم ن ملدوت نمل أولألمل  اهلل الملا إىل اهلل 

 .حمل  فتكملد قللهبم ب خلإ في،   حمل ه

وإكا و د حةو  ، أح ه وإكا أح ه أق   إلأله Qايفما إكا  يف ربه  »: الد  ر م بق حيدو

اإلق مل  إلأله مل ن ظي إىل الد ألمل بعن الا ل  ومل ن ظي إىل ا ني  بعن ال ا   واا  

 .«ارسه أ الد ألمل وبيوحه أ ا ني 

ور لا ه نالتغي  ا مامل   ؟  له نالتغي  الا لب فكألف ر لا ه »: الد  حييى بق  عدذ

ووده ن الا  مامل دو اه فكألاف  ؟وح اه ناداش العقال  فكألاف وده ؟فكألف ح ه

 ؟.لط ه

 .مثقمل  نيدلة ما احلب أحب إ  ما   ملد    عن   ة بة حب» : الد  حييى بق  عدذ
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صغ ا  أناب   إلأل  ورسبلت   بمعيفت  ، إ   إين مقألم ب  ملئ  ماغل  بث ملئ » :ايضدً الد  

ت   ما لط   و قلت ا  وقل ت ا  أ ا  اأ   ا ا  وبلباة  وزاادا  وشالقمل  وأمك 

ور مل  وح مل  بالقأل   ما حألمل   و مل   أ رنمل   مةزممل   ميب ومااغلفمل  

ويمل طاي شاملريب ونح طاملئيمج فكألاف أ رصاف الألالع   ا  ا ا ا  وقاد ، بقلل 

  مه ماة فل ممل بقأل  حللا  د د اة وبمللرضاا ة إلألا، ا تدت ااا م   صغ ا  

 . ين حمب وا  حمب بح أل ه ماغلف و ا ه  ح أل ه مرصوف

ما كا  ما نمللص حم ة اهلل بعملىل شغله كل   ا طلب الاد ألمل :» الد  ابا بك  ادصريق 

 .وأوحاه  ا مجألإ ال رش

وايافما ن نل ال حتا  ، وما  يف الاد ألمل زااد فأل امل، ما  يف ربه أح ه» : الد  احلسق

 .«نغ   فاكا ب كي حزت

إت ما نلق اهلل نلقمل  ممل ناغل م اا ملت ومامل فأل امل ماا ال عاألم  »: الد  ابا سليُو ادرا اين

 ؟.  ه فكألف ناتغللت   ه بمللد ألمل

 .«إكا رأنت  ا ه ورأنته ن تلأل  فمل لم أ ه نيند أت نصملفأل » :الد  بعض ادعلُء

 اا  ااا  ابااتةب ناامل ب :فقاامل ، قااد طللعاا  بيشاا  مااا ايح ااة »:الوود  بعووض امل يووريق ألسووَدذ 

فة بطمإ أ ايح اة فا اه  :قمل ، ن :قمل  ؟فآويت  لأله إنمله هبمح لب  لا

 .ن نعطأل مل   دا  حت  ن لله

، إن وأ مل أنملف أت نكلت قد دنله ممل أفالده  ال، ممل يش  ما  مل» :عق  سلم بق يسد  لد 

  .«فاين ن أ دين أحب إن أ اهلل، Qلأليف احلب أ اهلل 

فتك   ه  ال  ملس ناد لت ونصال لت ق ا  أت ، و إ  مي  ي رسنيه» :لد   عق ابق عّبدس

فاااكا  اال  بااا أيب ، فلاام ني  اا  إن  ر اا  آنااا م ك اا ، وأ اامل فااأل م، نيفااإ

م  ي  مي وقمل ، طمللب ممل نل    أحدا أحب  إ   أت ألق  اهلل  بمث   :ف ح 

 ،واناام اهلل  إت ا اا   ظااا  أت جيعلاا  اهلل  مااإ صااملح أل  . ملااه م اا 

، كا ا  أ امل وأبال بكاي و ماي» :نقال  ^ وحال   أين  اث ا أ مإ ال      

 .«وني   أ مل وأبل بكي و مي، ودنل  أ مل وأبل بكي و مي
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املج باا   عق ح  لة  اَل اسد ة بق زير أ  ه بأل أ ال ماإ   اد اهلل  باا  ماي إك دنا  احلع 

 :اباا  ماي قمل   ، فلأ  وىل   .أ د :فلم نتم  رال ه ون  علده فقمل ، أنما

ملج با أنما با أع  أنماا :قل  ؟ما ااا لال رأ  » :فقامل  اباا  ماي .احلع 

وزادين » :قامل  .«فااي ح  ه وممل ولدبه أع  أنماا . ح  ه ^ ااا ر ل  اهلل 

 .«^ وامل   حمل  ة ال       :بعض أصحمليب  ا  لألأت

أ     لما   :فقأل  . إت  ااا حي    :مي   ي   د اهلل  با    ملس ر   فقمل » :لد   عق جمدرر

 .«إين  أح  ه :قمل  ؟كل 

َّي يّ  ، ولب اث  ه املت نكثي ل الاه  رؤمج  ي  ل  با أيب طمللب» :لد   عق ايب حّيدو اد

إت    ااا االمل أله نلألل وص أل    مي با اخلط املب :فقمل  .فقأل  له فأله

 .« مي  ملصح اهلل  ف صحه

ا  ة أت نتعل ملاامل ونالاثللا  :وةل أحا   ا  ل  يسا وإلنالاين» :لد   عق ابق عاو اااه الال 

ماله ونالاثللا ال  املس   اه،    مل وناد لا ال  املس إن  ماا ، والقيآت أت نت   

 .«ن 

إت  أنا  إكا مل نكاا    :فقمل  .«؟أنلب أحب  إلأل  أع صدنق » :لد   لل خلددر بق صفااو

 .«صدنقمل مل أح  ه

ا  حيلف ب» :لد عق سفيدو بق عيينة ممل ا   أقال  لي ا  إين   Q ملهلل  مع  مالملور اللر 

 .«فثم عه شألئمل ما الد  ألمل Q أح    أ اهلل 

ووص  اللاصللت إلألاه ، ممل ح ظ  حدود اهلل  وحمملرمه» :- -لد  شيخ ايسالم ابق تي ية

تا  ، احلاب  واخلالف والي  امل  :وااه الث ةواة .بمث  نلفه ور ملئه وحم  ته اا  ال 

وااا  أ ااملس ، وا   ااإ لااه، ىل لصااملح هب عااع  ااي  ااأر  اللقاا  بااأ ااال ا و

للب اة .والال   إىل اهلل ، الال  و لأل امل دارت ، وااه الث ةوة ا  قطب رحا  الع لدن 

فمت  نة القلب ما ااه الث ةل فالاد فالاملدا ن ني ا  صاةحه .رح  ا  أ 

 .«ومت   عف فأله يش   ما ااه  عف إنأ ه بحال ه، أبدا
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ااخص هلل » : الوود  ربه أ ، اااملت اهلل  ااال ايح االب لاابااه، إ  اا  إكا أح  اا  الا  ااأ بصاال  فكل 

رت حم لب احلق  فثح  ته، قل    ^ اأ إكا كايت ال      ، فملزداد ح    هلل ، بصل 

ملحلن ر م أ قل  ، وا   ألمل  ق له وايي لن وأصحملهبم الص  فاات  كلا  ، وبصل 

فامليح لب هلل   . م هلل إكا ا ا  اا   ، وهبام، جياب قل   إىل حم  ة اهلل  اي عم  لأل م

ف ل حيب   .وايحب  هلل  إكا أحب  شخصمل هلل  فات  اهلل  ال حم لبه، جياب إىل حم  ة اهلل 

 .«وا   ما ايحب  هلل  وايح لب هلل  جياب إىل اهلل ، أت جيابه إىل اهلل  بعملىل

نااملئف ، فكاا   حمااب  راج،  ااي حالااب ايح  ااة وقل  اامل نكاالت الي  اامل » : لوود  ابووق ادقووّيم

ور  وااال  ، ف ل أر   مامل نكالت حل أل اه وأحاب  مامل نكالت إلألاه، بمللرض 

 .واحتعملبه   ه، وطيد حم لبه له إبعملده، نلفه فا  ه خيملف  قلطه ما  أل ه

ااه ني االه ق اا  لقملئااه ، ور ااملؤه كايت  للمح  ااة، فخلفااه أشااد  ناالف فا  

 ظألماة  فتثم   ااا ايل إ حق  الت ثم   نطلع   ي أرسار .واللصل  إلأله

ة وايح  ة ، فك   حم  ة ف ا  مصاحلبة باملخللف والي  امل  .ما أرسار الع لدن 

 .«و ي قدر  ك   مل ما قلب ايحب  ناتد  نلفه ور ملؤه

ون ، ون  عااألم، ولاأليف للقلااب لااا  ، ايح  ااة ااا  حألامل  القلاالب وهاااا  ا رواح» : الود 

 ظم ما أمل العن إكا فقدت وإكا فقدامل القلب املت أيه أ .ون حألمل  إن  هبمل، فةح

ه، وا كت إكا فقدت  مع مل،  لرامل ، والل الملت إكا فقد  طقه، وا  ف إكا فقد شم 

ب  فالملد القلب إكا نة ما حم  ة فملطيه وبملرئه وإ ه احلق  أ ظم ما فالاملد ال ادت 

وح  .«وااا ا مي ن نصد   به إن  ما فأله حألمل ، إكا نة ما الي 

ل ا  لدناه، ر مل ايح لب وقيبه وانبت ملج وال ايح بمللاد  ل  م اهن ن مل  » :الد  ايضد إن  ، والز 

ة وايالك ة و ي ااا قملع أمي ايح  ة فة   أل  إىل اللصال  إىل  ل   ي  رس ما الا 

 .«ايح لب إن  بال 

ملد » :ايضد الد  وناي  ، ونااتد  فيحاه باه، ن بد  أت نقملر ه أحألمل مل فيح بمح لبه :ايحب  الص 

ه به، إ لط ه بهملاق والت لط ف أ إنصاملله ، وحالا دفمل ه   ه، وإحالمل ه إلأله، وبي 

 .«ودفإ ايضملر  وايكملره   ه بك   طينق، اي ملفإ وايالملر  واي ملر  إلأله بك   طينق
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باه و عاألم روحاه» : الد  ، بخاةف ايطألاإ اياامل، أ طمل اة حم لباه :قي    ان ايحاب  ولا 

ف ل نتحم   طمل ته ، مج ني  أ  ه لل ن ك   ق يه يمل أطملعال ا :ايتحم   للخدمة وقة

ه مكياه وقملايه بخةف ايحب  ال امج نعد  طمل اة حم لباه قلبامل ، امليكيه ال امج أكل 

 .«ف اا لأليف احلملم  له ك   اإلاياه، ولا   ورسورا، و عألأ

ملد » : الد  ايضدً  ، رس  يش   إلألاهاال أ، ونثيت به أ ندمة حم لباه، إت  ممل ن عله ايحب  الص 

ه   ده  .«ون ني  كل  بكلأل مل، وألا 

ملد  إت  طق  طق هلل  وباملهلل » : الد  ب ف اثمي ، وإت  اك   اك  هلل ، ايحب  الص  وإت ااي 

 .«فح  ه هلل  وبملهلل  ومإ اهلل ، وإت  كا فالكل ه ا تعمل ة  ي مي مل  اهلل ، اهلل 

م باملخللل ، بم مل امل  ايح الب اأ  ا  ايف،  ةمة ايح  ة» :ايضد لد  ابق لرا ة ، وااأ  الت ا ع 

ومتا  هلاب احلاب  ، واأ  ان تألحمل  ماا اا   مامل نا قض  لألاه اخللال 

ب  نالاتغي  ، وا  يف صملرت اخللل  واي مل مل  قي    ن بدفإ مجألإ ا ملع

 .«احلب  وا  يف قل ه

ن  ن نقادر وفض  هملمي  ز، أمي املئ   ظألم، حب  اهلل  لع د ما   ألده» : لد  سّير لطب

 .« ي إدراب قألمته إن  ما نعيف اهلل    حمل ه بص ملبه اأ وصف   اله

  .«ايفما حيب ايفما حألع املت »: بق عجالو لد اعق 

الأ ، ن  ل  ما أ  ؛كايب بحظ  ما اهلل، الأ لقأل ، أ  ل » :لد عق بال  بق سعر 

 .و إ أ ا   دن ملرا  ، لقأل 

 .فثق  خممللطته أ د ألمله، إكا أح    أنمل  أ اهلل »:لد   - سل ة بق ةيند  -عق ايب حدزم 

  .ممل ما يش  نعدله   دمج :فقمل  ؛وال غض أ اهلل، احلب أ اهلل» :ذك اا عنر جم ع ادَي ي

  .أين ن أ د أنمل  أ اهلل :اأ أ ألملين، ممل أ ألملين يش  »:لد   -بق املبد ك  -عق عبر اهلل 

  .ف ل املكب أ ح ه ؛وقرص أ حقه، ا أحب ر ة  هللم» :عق  ضدء اايب صفااو لدا

أت الاي لن نتحملباملت  :وكل  ؛ورب  ملئم مغ لر له، رب قملئم ماكلر له :لود عق كعب 

فلام نايد  لألاه ماا ، فييض اهلل صةبه ود مل ه، فقملع أحدمهمل نصل، أ اهلل
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أنا  ، نامل رب، فقامل  ؛فاااي أنامله كلا  أ د ملئاه ماا اللألا ، د ملئه شألئمل  

  .فغ ي اهلل له وال  ملئم ؛اه ي له، تفة

فثحادل ، إكا وانألا  الي ا  أ اهلل :قامل   اثأت باا أيب صا ألة :لود   عق سفيدو اد ا  

 .مل بكا مفانمليت أ اهلل ؛فلم أ مل  ه، حدومل  

أالا  نقالاملت ، وأناا مثا  ا   الصامللح :قامل  -وكااي ا نالات  -عق د ر بوق ياسوف 

 .ند لا ل ، وال قد ب يد بعدب ، م او 

 ؛أ أ ةه  ا علت ألاف هيفاة،  ملد ما نملقلبة محيا  :أ اا ة» :لد   عق كعب األحبد 

إكا  ؛ايتحااملبلت أ اهلل :مكتاالب أ   ااملا م، ااا  م ااملز  ايتحااملبن أ اهلل

اأ بضائ الااميف ، أ مل   ا  اا ة، أ ف الي   م  م  ي أا  اا ة

 تحملبن أ اهلل ااا ر   ما اي :فألقلللت ؛ ا  الد ألمل

  .«لأليف بعملرف ما مل نكا هملنة أمله ما ربه الع ل» : لد  حييى بق  عدذ اد از 

وا ع مل نتح ب إلأل  وال     ه   وبتمق  إلأله فقا  إت باثنيت قيبا  وإت  » :الد  آك 

بلا أل   ملب   ممل آواي  لألا  ماا ايخللقاملت شاألئمل وأ ا  بافوي  لألاه اا  يش  

  .«ب فأل   ا ااا  لابف كيف رأس ال دع ق   العتمل

وا ع مل يا ند   ايح ة وحيتاملج ا  ماا نااايه بمح لباة فاة نااايه إن » : لد  ابق ادقيم

 .«بمااي

لأليف الععألب ما قلله حي ل ه إ أ الععب ما قلله حي  م لأليف الععب ماا فقا  » :الد  آك 

 .«مالكن حيب حمال مل إلأله أ أ الععب ما حمالا حيب فق ا مالكأل مل

 قلع أقملم م احلق خلدمته وقلع انتص م بمح تاه» :  آك الد                  

                         [20:]اإلرسا· 

و ةمة حاب القايآت حاب ال  ا   ا ،  ةمة ُحبق اهلل حب القيآت» : لد  سهل بق عبر اهلل

و ةمة حب اهلل وحب القيآت وحب ، حب الال ة ^و ةمة حب ال     ، ا ^

و ةماة ، و ةمة حب ا ني  أت حياب   الاه، ال     وحب الال ة حب ا ني 
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اد ، حااب   اِلااه أت ناا غض الااد ألمل و ةمااة بغااض الااد ألمل أن نثنااا م  اامل إن الااز 

 « .والُ ْلَغة

ئل أحاب أولألامل  اهلل  :فقامل ، Qإىل ريب دل    ي  م  أبقايب باه  : ابا يزير ادبسطد ي س 

بعااملىل لألح االب فااات اهلل بعااملىل ن ظااي إىل قلاالب أولألملئااه فلعلااه أت ن ظااي إىل 

 .«ا م  أ قلب ولأله فألغ ي ل 

 .«ا لم أ   لا اب اهلل حت  اب طمل ته» : لد  احلسق

  .«Qحيب ال صب هلل  :إت القلب ايحب هلل» :لد   عق  ددك بق ةيند 

، أص   هبأ ن  الد ألمل وا ني  :إكا  مل  هبأ، شألئملت» : سل ة بق ةيند  - لد  ابا حدزم

وبكايه ، ام  ممل بكيه إكا أح اه اهلل :قمل  ؟وممل مهمل :قأل  ؛ون أطل   لأل 

  .«Qممل اب إكا اياه اهلل 

 :واحتأل  ممل بكيه، بيا  ممل اب :بك ل  له بملا ة، ما بك   هبأ، نصلتملت» : ايضدً لد  ا

  .Qح ه اهلل إكا أ

، لق  مطعم م :Qلل أت الع ملد  لملا حب اهلل » :انه لد  ذات يام،  عق إب اريم بق اةرم

، أح االا اهلل :أت مةئكااة اهلل ؛وحيصاا م وكلاا ، ومل الاا م، ومرشااهبم

و امل دا  م اا ، ورااعامل  ، قاملئأ   :حت  أت ما  م، فملشتغللا بع ملدبه  ا ه ه

، Qاشتغملن بملهلل ،  ما  ا نمأل ه وشألهممل الت   إىل، نلق اهلل بعملىل الد ألمل

  .وبخدمته

ما اد   حاب اهلل بغا   ؛ف ل اااب، ما اد   وةومل  بغ  وةل» :لد   عق حدتم األصم

، وما اد   حب اا ة ما ها  إ  امل  ممللاه، ف ل اااب، ورع  ا حمملرمه

ف اال ، مااا هاا  حااب ال قاايا  ^ ومااا اد اا  حااب ال  اا  ؛ف اال اااااب

  .«اااب

أو اإ  :وإكا أبغض اهلل   دا   ؛أاثي همه :إكا أحب اهلل   دا   »:لد   فضيل بق عيدضعق اد

  .« لأله د ألمله
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متا  ن لاغ الي ا  هملنتاه ماا حاب اهلل ، نمل أبامل  ال :فقمل ، فضيل بق عيدضادسر   لل 

  .فقد بلغ  الغملنة ما ح ه، إكا املت  طملؤه وم عه إنملب   دب  لا  :فقمل  له ال ضأل  ؛بعملىل

  .«أت اب ممل ن غض ح أل   :لأليف ما أ ةع احلب» :لد بق ادّسى  عق برش

 :وأصاا  الطمل ااة، ايعيفااة :أصاا  الااامح ة »:نقاال  - بووق عوو ُو اجلوواعي -كووودو ادقدسووم 

وحااب ، طاال  ا ماا  :وأصاا  ايعاامليص، ايياق ااة :وأصاا  اخلاالف، التصاادنق

  .«أص  ا  ملقعة :اليئمل ة

إت هلل   املدا  ما  » :كا ال الت اياارصمج نقال  مااع   :لود ، عق د ور بوق امحور ادش شودطي

، بمللااال  إىل رؤنتااه، واااألج أرواح اام، حمااض حم تااه :قلاالهبم مااا صاا مل 

وصاا   لااه ، وأد اا  م ااه مهم اام، فالاا حملت مااا شاال  إلألااه أ  الاا م

 :إ   ؛وط ألب أ قملم م، ومف يف وحات م،   حملت ملفق م ؛صدورام

مامل طأل ا  باه ، مم ا  إىل الزناملد  ا  الاط  أنادهي، ل  بلا ع  أباداهنم

ف تح   م ، فثكقت م ما حةو  ال  م    ، وأدم  به  عألم م،  ألا م

، ب  أ ال  حم ة ايح ن ؛وأا   م االاز أ ملكلب ، أبلاب  أواب 

وب  أ ال  ، وإلأل  ح   قللب العملرفن، و لأل  معل  شل  اياتملقن

فئاد  وبا  ا اتعملرت أ، و لأل   ك   را ة اخلملئ ن، قللب الصملدقن

ن ، وقا  طماإ الغ لاة فاأل م، قد بالاط  الياحاة ماا فتالرام ؛ايقرصنا

 ؛ون ن  وت  ا التعب والال ي، نالك لت إىل حمملدوة ال كي  فألأ ن نع أل م

نالااثلل ه الع اال  ااا ، ونترضاا لت إلألااه بمالااك ت م، ن مل ل ااه بثلالاا ت م

م ف ام الاانا كابا  قلالهب ؛والص ح  أ وقإ اخلطث به أ أ أ ام، زن م

، الااانا باادفق  قلاالهبم بااربه، وناادمله ندمااة ا باايار، ب كااي ا حاازات

فلقإ هبم مامل ، حت  ن أل  أ أ م  ا احل ظة ؛و ململله بخمللص ما رسه

، ف ام واهلل الزااملد ؛ووصاللا هبامل إىل مامل أرادوا ماا حم تاه، أمللا ما   له
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وفقالا  ؛فلام ناثيلا بحمل امل، الانا محللا أوقمل  الزمملت، والالملد  ما الع ملد

حتا  مامل  هبام ، فلام باز  أقادام م  اا ملا اع مل، أ ملاطا انمتحاملت

 ؛وكا لا بمللصد  واإلنةص  ا الد ألمل، وامل    لأل م ايصملئب، الداي

حتا   ؛ولعقل م مفدنامل  ، ا    م  ألدمج مفندا  ، فأل   ملللا ممل أمللا، إ  

 وإىل م املز  ايخلصان أ، أوصالت م أ ا  إىل مقاملع الصاملدقن أ  ملا 

وإىل مامل   اده ماا و ألاده ، ف ام إىل مامل   اد  األدام متطلعالت ؛معيفت 

ويامل ، يامل أكاق ام ماا حاةو  م مل ملباه، كا   ا نع  ا أبداهنم ؛ ملظيوت

فألمل حال  م واللأل  قد أق   بح ملدس  ؛أفملدام ما ظيائف ال لائد ما   ده

وقادملا إىل  األدام الاانا لااه ، واادأت  ا  م أصالات نلألقتااه، ظلمتاه

فلاأ  ؛وقد قملع إىل صةبه وقيا به، فالل رأن  أهيمل ال اطمل  أحدام ؛تنثملل

اال ، نطي  ي قل ه أت كلا  ايقاملع :وا ت تح اةع  ألده، وقف أ حميابه

 ؛وكاا   قلاه، فامل خلإ قل اه ؛ايقملع الامج نقالع فألاه ال املس لايب العاملين

، رناةوأبداهنم بن أندمج اخلةئق  مل، فقللهبم أ ملكلت الالأوات معلقة

وقد ني لا ماا ر  ، فأ ظ   بثقلاع أنألملر أبيار ؛ومهلم م بملل كي دائمة

و اك لا إىل ، وأ الالا بألقان ايعيفاة، وا  احلا ما ووملئق ال ا  ، الغ لة

  .بلغ مل اهلل وإنملام ااه الدر ة ؛روح اا ملد وايياق ة

قا  ياا أظ اي حاب  »: مع  كا ال الت نقال  :عق د ر بق امحر بق عوبر اهلل بق  ي او لود 

أت ن نكلت له حمل اة  :وما  ةمة ايحب هلل ؛إحار أت با  لغا  اهلل :اهلل

  .«إىل ه  اهلل

ون ب قصا مل ، اا  التا  ن بزنادامل م  عاة» :فقامل ،  اا ايح اة  سئل ذا ادناو املرصو 

، وبا غض مامل أبغاض اهلل، أت ااب مامل أحاب اهلل :و ئ   ا ايح ة فقمل  ؛مرض 

 ؛وأت ن جملف أ اهلل للمة نئم، وبيفض ا  ممل ناغ   ا اهلل، اله وب ع  اخل 
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  .أ الدنا ^ واب ملع ر ل  اهلل، والغلظة للكملفينا، مإ العطف للمفم ن

إ أ الععب ما  ؛وأ مل   د فق ، لأليف الععب ما ح   لا  »:لد   عق ايب يزير ادبسطد ي

  .«وأ   مل  قدني، ح    

، بلمهاا  أين أكااايه :هلطاا  أ ابتاادائ  أ أربعااة أشااألمل » :لوود   عووق ايب يزيوور ادبسووطد ي

ومعيفتاه ، رأن  كايه  ا ق كاايمج :فلأ ا ت أل  ؛وأطل ه، وأح ه، وأ يفه

  .حت  طل ته، وطل ه   أون، وحم ته أقدع ما حم ت ،   ق  معيفت 

ولل ، شلقمل   لااب  ال  لس :لل رأت العقل  بعأللت اإلنأت  زاة اا ة »: لد  حييى بق  عدذ

ن خلعا  م ملصال مل إلألاه و امل  :أدرا  القللب ا ه اااه ايح اة خلمللق امل

فال حملت ما أه   اخللألقاة  ؛ولطملرت ا رواح إلأله ما أبداهنمل داامل  ،  لأله

  .وأ ملام بملللصف  ا حقملئق ااه ا شألمل ،  ا ا ه ااه ا شألمل 

  .واخل قملت وبكلمه لدهملت الال ، قلب ايحب هيألم بمللط ات» :ايضدً  الد 

  .«ومل حي ظ حده، ما اد   ح ه :لأليف بصملد  »:ايضدً  الد 

هملناة أمل ام أ  : ةماة أاا  الصاد  ماا ايح ان» :لود  عق احلد ث بق اسر املحدسوبي

 ؛وأت جلص  م ال ألاملت ماا فالاملدامل، أت بصرب أبداهنم  ي الدوت :الد ألمل

وهملناة ،  ملباةوم  م ما نيند أ الد ألمل شالااد الكياماملت   اد رس اة اإل

وااااف ، ف عألم اامل ا  اا ملر، أت ناا عم م ب ظاايه إلااأل م :أمل ام أ ا نااي 

لأل علا كل  هبام إكا ا اتزارام ، واهلل ؛حت  ن نأروت أ رؤنته، احلعملب

أوحا  اهلل بعاملىل إىل   ا  ماا ا   ألامل   :قامل ، وحدو   بعاض العلاأ  ؛إلأله

ايكملبادوت أ  ومامل نكملباد، ممل نتحما  ايتحملالت ماا أ ال، بعأل   :

، وا تزر م للمقعد   دمج، فكألف إكا صملروا إىل  لارمج ؛طلب مي مليت

بملل ظي  :فلأل رش ايص لت لليمحا أ أ م، ف  ملل  ؛أ  يت  م  ا و   

وأ امل كو ، األاف ؟أباياين أ الا   ام  ماة   ؛ما احل ألب القيناب، الععألب
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وممل هضب  ؟فكألف بمليق لن  ل، أ لد  ي ايللن     :ال ض  العظألم

، وم ا تعظم مل أ   ب   المج، اغض    ي ما أنطث نطألئة،  ي يش 

ولال ناياين  ؛لعمل لا  القامل طن ماا رمحتا ، ولل  مل ل  أحادا بمللعقلباة

واام ، األااف أ ااتلا  م ممااا ا تاادوا  لااأل م باامللظلم أ دار الااد ألمل :  ااملدمج

ي ولال مل أشاك ؛يمل ا مالا فضال وايما ، أو    يا وا  م ال عألم ايقألم

ولل نياين  ؛لاكي م  ي كل ، إن  ي نلف م ما ايقملع بن ندمج،   ملدمج

 :فاثقل  ؟ياا اااه :فألقامل ، األف أرفإ قصلرا  املر فأل مل ا بصاملر :  ملدمج

، الاامج ن بااح  معصألاات ، فث مل الادنملت ؛ومل نقطإ ر مل  م  ، يا  صملين

  .ون حامل ة يب إىل االات ماا نملف مقملم 

، وماااملرهبم، لقلا  مطاامل م م :لال  لاام ال ااملس لاا  حااب اهلل »:ملود  إبوو اريم بوق اةروو

 .فمل ااتغ لا باااايه  ااا هاا ه، أح االا اهلل :وكلاا  أت ايةئكااة، وحيصاا م

، أح اه :ماا  ايف اهلل :قمل   ت ة الغةع :و مع  حممد با احلالن نقل 

أ اك ه أ  :وماا أايماه، أايماه :وماا أطاملع اهلل، أطمل اه :وما أحاب اهلل

إكا ، وايحاب الصاملد  ؛فطلبامله وطلبامله :ك ه أ  الارهوماا أ ا،  لاره

 ت قلألا  ايح اة ن ان  اي ،  حا   الامه :ا ت ملر قل ه ب لر حاب الالداد

 لم أ ه ماا اهلل ، فاكا وردت نطيات الال   لأله، صملح  مل اث  ال حل 

وإمامل أت نااغله  ؛فأل لز بثلاهبمل، إممل أت نتق   طمل ته :بعملىل  ي نة  أربإ

فأللحقاه ، وإممل أت نتداراه ب ظيه ؛فتق  نطملنمله، طمل ته  ا ا وملعأ الد ألمل ب

مل ن تاه ، فاات فملبتاه الاثةل ؛وإت مل نالاتحق كلا ، بدر ة ايح ن ب ضاة  

، أت قلأل  القيبة   د الكاينم :وكل ، ولاب ال صب هلل :اليابإ إت شمل  اهلل

أمل  ؛ا اةفألاه م زلاة ها  ا، فما  عمل ماا ال املر ؛نعتق هبمل اليقملب ما ال ملر

:بالاامإ إىل قللااه بعااملىل                     [7:]الااالر 
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فعلألااه  :ومااا أراد الادنل  أ  ااز ايح ااة ؟ف ا  بااي   حااد م زلاة بألاا  أ

فماا أنااا قاال   :فاات قألا  ؛واخللال  بايب ا رباملب، بم ملرقة ا ح املب

 .فاقد حادو   بعض العلأ  ؟كلا 

فادع  :وال ل  حم مل  ، إت ا   اب أت بكلت هلل ولألمل   »:ألخ ده   اهلل    إب اريم بق اةرملد

وأق   بل     اي ، وفيغ   ال  م  أ، ون بيه ا فأل أ، الد ألمل وا ني 

أت اهلل بعملىل أوحا   :فا ه بلغ   ؛ونلطف ب ، نق   اهلل بل  ه  لأل  :اهلل

أت ن حي      اد  :أل   ي   يسإين قض، نمل حيأل  :إىل حيأل  با زاينمل 

وبرصه الاامج ، إن ا    معه الامج نالمإ به :أ لم كل  م ه، ما   ملدمج

فااكا ااملت كلا   ؛وقل اه الاامج ن  ام باه، ولالمل ه الامج ناتكلم باه، ن رص به

، وأ ا يت لأللاه، وأدما  فكيباه، بغض  إلأله انشاتغمل  بغا مج :اال 

أاب له ا   ؛وأمله، أم ألته وهملنة، أ مل  لأليف قل ه، نمل حيأل  ؛وأظمثت هنملره

 ؛وأ ألاب برضا ه، أ مإ اةمه، وأبقيب م ه، فألتقيب م  ، نلع و مل ة

وم آمي م ملدنامل  ،  بعث ه م عثمل  نغ طه به ال  أللت وايي للت :فل زيت و ة 

د امله إىل  :ون به ماا نلقاه، وص أله، و  اهلل، ااا فةت با فةت :ن ملدمج

رفعا   :فااكا  امل ين ؛ و اا ه الكاينملألا   صدره ما ال ظي إىل، زنملربه

فاال زيت ، ابرشاا :وأقاال  ؛ف ظااي إ  األااف شاامل ، احلعااملب فااألأ بأل اا  وبأل ااه

و  اددت ايامتا  أ اا  نالع ،  ش ن صدرب ماا ال ظاي إ  :و ة 

أهياامل  :فقاامل ، أق اا   لااأل م، فاااكا بل  اا  اللفاالد إلألااه ؛ولأللااة و اامل ة

ومامل  ؟إكا ا ا  لكام حظامل  ، ممل فاملبكم ما الاد ألمل، ايتل  لت إىل ممل نام

  ؟.إكا ا   لكم  لأ  ، نام ما  ملداام

 :قامل  ؟مامل أقايب مامل نتقايب باه الع اد ايحاب إىل اهلل، رمح  اهلل :ادناو املرص   ليل دذ

 ائ  أبال  الألأت الاداراين  اا أقايب مامل  :قامل ، حدو   حممد با احلالن
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الاد ألمل وا ناي   وال ن نيناد ماا، أت نطلإ  ي قل ه :قمل  ؟نتقيب به إلأله

اا   ما   :أت أقيب ممل نتقيب به الع اد إىل اهلل :ف   ااا دلأل   ي ؛ه ه

ف اال ، وإت قا  كلا  ؛واإلشا مل   لألاه ماا  اادوه،  ملاه باملإلنةص هلل

 :اأ قامل   ال باا أيب طمللاب ؛إكا املت  ي حقألقة التقل  معملن   :ايق ل 

أت  :وكلا  ؟تق ا واألف نق  ممل ن، وإت ق ،  م  صمللح دائم مإ التقل 

الااامج نمكاا أت نالاتكمله ، ال  ي الياا ا  ظم ما اإلنأت، ايحب هلل

وإظ املر الااكي ، رااا ايعيفاة باملل عم :واال ؛ون حيالا به اد ملؤه، الع د

أممل زادب أ ، نمل   دمج :وكل  أت اهلل بعملىل نقل  لل  ما أولألملئه ؛للم عم

ف ا   ؛فتعاززت يب : ا  إ وأمامل ا قطمل، فطل   به الياحة ل  ال  :الد ألمل

أ ه  ع  الااحب والا غض  :فألخربب ؟أو والأل    ولألمل   ؟ ملدن     دوا  

صاف  :قل  له ؛وان قطملع إلأله، أ ظم   ده ولابمل  ما الزاد أ الد ألمل، فأله

 :فقامل  ؟وزاد ايتلالن، وزاد اللر ن، وزاد اخلملئ ن،   زاد ايح ن

إك  ائللا  اا  :لفمل  ما شاد  احلالاملبن، إت الع ملد زادوا أ حة  الد ألمل

زاادوا أ  :وفيقة ماا اخلاملئ ن ؛فلم نفدوا الاكي  ي قدر ال عم، الاكي

وزااد ، بيب احلياع ال ان :فزاد اخلملئ ن ؛نلفمل  ما حلل  ال قمة، احلياع

بيب ان طياب فألأ قد بك ا   :وزاد ايتلالن ؛بيب ا  ش  ة :اللر ن

قاد قمللا  فألاه  ؛وزااد ايح ان، مل  الضاملمالتصدنق م بلفا، به ما ايعمل 

أ حة امل ، زااد ايحاب أ الاد ألمل ال امل :فقملل  فيقة ؛العلأ  وةوة أقلا 

دوت ، زاد ايحب أ اا ة :وقملل  فيقة أني  ؛لقلت مل أ   اله، وحيام مل

 :فألقال  ؟أمج يش  بياا   ، نمل حماب :ما أت نقل  له ح أل ه، الد ألمل حارا  

قادرامل   املح ، نامل رب :فألقال  ؟وممل قدر الد ألمل :قل فأل، بيا  ل  الد ألمل

بيا  ل  ممل قدره   املح  :أت نقل  له، فأللحقه ما احلألمل  ما اهلل ؛بعل ة
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ن أرناد ، إن بثلاب اا ة فقط :أين مل أ  دب، بعلم نمل رب :ولكا ؛بعل ة

اال  :فزاد ايحب الصملد  أ الاد ألمل ؛وممل اا ة مإ كايب، م   ه  كل 

لعلماه باأ ، أل م فقاد زااد فا ؛الاانا نااغللت  اا اهلل :نلاتالزاد أ اإل

  .« ي  لم هبم، مأل فزاده ف ؛نلحقه ما ا فملت   د ماملاد م

وبملط ه بملطا ، ظملايه ظملاي أا  الد ألمل : ا نلقه Qاي قطإ إىل اهلل  :لد  احلد ث بق اسر

 اا  فملشتغ  باااي ر امله،   ه رصف قل ه إىل ربه ؛ايعلن ا ملئ ن ليهبم

وأ از  اخللاق ، وبط اي ماا آوملماه، فطملب أ الد ألمل  ألااه، كاي ر مل نلقه

فآوي ر مل  ، إك ن نملكلت له نا  ون   عمل   ؛بملي زلة الت  أ ز م رهبم   ألدا  

وإت  اخط مجألاإ نلاق ، فالخ    اله بطلاب رىض اهلل، اهلل  ي ر ملام

 ؛نلقاهون نالاخط اهلل بايىض أحاد ماا ، نيىض اهلل بالخط ا  أحاد :اهلل

، والتث أل  يياق ة اليقاألب  لأله، بيب انشتغمل  :فمةب أميه أ مجألإ كل 

وا كالاملرا  ، أرسع ا شألمل   ظاة للقلاب :وقمل  ؛فألالخطه  لأله، فة نعع 

لازوع  :وأرسع ا شاألمل  إمملباة للاا لات، كاي إطةع اهلل بامللتعظألم لاه :له

مللااد ألمل مااا إزالااة انشااتغمل  ب :وأاثااي ا شااألمل  رصفاامل   ؛القلااب ا حاازات

وال ظي إىل مامل هاملب ماا ، ان ت ملر هبمل :واي مل    مل ؛  د ايعملن ة، القللب

باادبي ا نااملت  :وأرسع ا شااألمل  األعمل اامل للتعظااألم هلل مااا القلااب ؛ا نااي 

والصاا عة ايحكمااة ايتق ااة مااا الالااأ  ، أ التاادب  ايحكاام، والاادنئ 

أت ، اد وا احةوشالا، دنئ   ملطقاة :وممل بع بأل  أ ما نلقه، وا رض

وأشاد ا شاألمل   ؛ زناز أ  الطمل ه،  ملفا ماألئته،  ظألم قدره :الامج دبيامل

وأبعاع ا شاألمل   اي  ؛الكمد ما بعد احلازت :للقلب  ا التامله  بمللد ألمل

وأشاد  ؛الاال  إىل لقامل  العزناز الك ا  : خمل  ال  الس با ب الاا لات

لازوع  : املداتأ م املز  الع، أ  لل الادر ملت، ا شألمل  إزالة للمكملبدات
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 :وأدوم مل  مل رسورا  ، وأ عم ا شألامل  لقللب العملبدنا، القلب حم ة اليمحا

وأظ يامل لقلالب  ؛وال ظي إىل و  ه، وا تأع اةمه، الال  إىل قيب اهلل

فتلا  ط املر   ؛للعيض  ي رب العململن، التلبة ال صلح م  م :اييندنا

شاغمل  لكا  يش  ماا واال قطاإ ا  ؛وما بعادامل ط املر  ايح ان، ايتقن

ناة ماا  :فاكا ط يت القللب ما ا  يش   ل  اهلل ؛الد ألمل  ا حم لهبم

فااتم بااملهلل  ؛وزا    ااه ااا  حمل ااب حيعااب   ااه، كاااي ااا  قااملطإ  ااا اهلل

فكمل ا  الاد ألمل  ؛وا ات ملر لاه  ا أل  ان ت املر، وص مل كايه أ قل اه، رسوره

داع  :فحأل ئاا ؛إىل مامل  ا به احلعاب ماا ايلكالت،  أل مل  ن ظي هبمل :وأال مل

فملحلزت والكمد قد أشاغة  ؛وقيت بملهلل  أل ه، وطمل  إلأله ح أل ه، بملهلل شغله

فالقه إىل طلاب القايب  ؛وايح ة والال  قد أشخصمل إىل اهلل ففاده، قل ه

  .أت حيمل  بأل ه وبأل ه :واحلزت

ئل احلد ث بق اسر ا ممل الامج ااف لا   ا :فقمل  للالملئ  ؟ممل  ةمة حم ة اهلل للع د : اس 

:قللاه بعاملىل :فقامل  ؟طلب  لم اااا                        

  واام قاامل  ؛اب ااملع ر االله :أت  ةمااة حم ااة الع ااد هلل :فعلماا  [31:]آ   ماايات: 

لقد  ثل   ا يش  هملب  ا أاثاي  :فقمل  ؟فأ  ةمة حم ة اهلل للع د، حي  كم اهلل

فألكالت أ مجألاإ ، أت نتلىل اهلل  ألمل اة مهلماه :اهلل للع د ة إت  ةمة حم ؛القللب

ون ، ف   ا ملع الت  ن بع ض  لأل مل حالادل القلاطاإ ؛أملره ال ايختملر  مل

و لارحاه  اي ، فثنةقه  ي الالأحة ؛ ت اهلل ال ايتل   مل، با  إىل التلقف

 .وحيثه بمللت دد والز ي، نرص  به :ايلافقة

 عا  لاه  :إكا أحاب اهلل   ادا  » :^ نارب ال  ا  :فقامل  ؟وممل الادلأل   اي كلا  :فقد  ادسدئل

 .«ون  مله، نثميه :وزا يا  ما قل ه، وا ظمل  ما   اله

، ما أدا  ال يائض :لأليف يش  أحب إىل اهلل :قمل  ؛زدين ما  ةمة حم ة اهلل للع د :فقد  ادسدئل
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اثاي   :كلا  وام بعاد ؛وايحملفظاة  لأل امل، بمالملر ة ما القلاب وااالارح

مامل بقايب إ    ادمج بيشا   :نقال  اهلل بعاملىل» :^ اأ قمل  ال    ؛ال لاف 

ون نزا    ادمج نتقايب إ  بملل لافا  ، أحب إ  ما أدا  ممل اف     لأله

وبرصاه الاامج ن رصا ، ا    معه الامج نالمإ به :فاكا أح  ته، حت  أح ه

  .«وإت  ثل   أ طألته، إت د ملين أ  ته ؛به

حم ل اة نامل فتا  أ رس  :قامل  ؟صاف   ماا  ةماملت و الد قل اه، رمحا  اهلل :فقد  ادسودئل

، مقل ة بت عم ال ظي أ ماملاد  الغألاب، خمصلصة بعلم ايكملش ة، ايةط ة

بععاب ، ف   القللب الت  أرست أواملم امل ؛ورفعة اي عة، وحعملب العز

وبالابيت  اي  لارح امل ، بصامل دت اي ا  :فع ادامل ؛  ملك إبقاملت الصا إ

وا ز عاا  ، إىل راحااة :فمل قطعاا  ال  االس  ااا ااا  مألاا  ؛د الغ اا فلائاا

و لماا  طااي  ، ف عماا  برسااائي ا دانااة :وفاايت مااا اليفملاااة، ا ماالع

 ؛وأر اال  أ رو ااة ا ل صاا  ، وهااان  مااا لطألااف الك ملنااة، اللننااة

، و مللاا  بااة ماااملاد ،  ظاايت فألااه بااة  ألااملت :وأحلاا  القلاالب حمااة  

ماا أاا  ايياق اة ،  ة أاا  حم اة اهللف اا نمل فت  ص ؛ونلط   بة ماملف ة

وااام الزاااملد مااا ، ف اام ا باايار مااا العااأ  ؛والي اامل والتلااا ، واحلألاامل 

وام د امل  ، وام ايالملر لت ما ا بيار، وام احلكأ  ما ال ع مل ، العلأ 

، وأصحملب ال كي وان ت ملر، وام أصحملب ص مل  التااملر، اللأل  وال  ملر

وح ظ ام ، أ اعدام اهلل بطمل تاه :عاام قال ؛وأصحملب ايحا واننت املر

 ؛ومل نتالاقط  ام إراد ، فلام بااتد  ام مهاة ؛وبالنام بالألمل اته، بي ملنته

نالتقللت الكثا   ؛وأرواح م أ ال عمل  وا يب، مهلم م أ ااد والطلب

إت أ عاام  لااأل م  ؛ونالااتكثيوت القلألاا  مااا  عاام اهلل  لااأل م، مااا أ أ اام

، إىل ملاطا اخلللات :م  م رصا نكملد هيألج  ؛وإت م علا صربوا، شكيوا
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ونالف ال ايا  أ ، فملحلرساات أ قلالهبم با دد ؛ومعملبي العرب وا ناملت

و عم ام ، اافن  قالع أكاق ام اهلل طعام حم تاه،  عم نمل فتا  ؛قللهبم نتلقد

، و مل  لا اللاات، فقطع م كل   ا الا لات، بدواع العاوبة أ م مل ملبه

فقااد ا تقادوا الي اامل ق اا   ؛واتودامالا أ ندمااة مااا لاه ا رض والالااأ

 ؛م كينا للع ا  الاامث لس، وم قطعن  ا إشملر  ال  لس، وقلع ال ة

 ؛وه املام أ قلالهبم مقاألم، فعألا م  الألم، وداع  عألم م، طملب  ألاا م

واااملت اهلل اي امل ، فقطعلا، اثهنم  ظيوا بثبصملر القللب إىل حعب الغأللب

فلام بقام  ؛ودواع الالا ، اادفث ملبله بملحلاع وا، د ملام إلأله ؛وايطاللب

هملبا   اا قلالهبم ، فع ادامل نامل فتا  ؛إك ا ت قلا د ل  اا املر،  م أشغمل 

فصاملر مطألات م  ؛وظ يت أ ملب ايعيفاة باأ فأل امل، أ  ملب ال ت ة بدوااأل مل

حتا  أدنل اام أ ر   ؛وحاملدهيم الاال ، و املئق م اليا ااة، إلألاه اليه اة

ون  اعف أ ، ا أ  ازعون واا، فلاأليف بلحق ام فا   أ  ألاة،   لدنته

  .ون مأل  إىل دوا   هي ، ون بثون  أ رنصة، حزع

األاف  :فقامل .ااه ص ة اييادنا بمليح ة،  عم نمل فت  :قمل  ؟أر  ااا ميادا  بمليح ة :لد  ادسدئل

فما ح م  ؛صاع ة أ انتألملراامل،   لة أ  لم امل :فقمل  ؟ايحا  ي افن 

 . ي قدر قل  إنأهنم

 :اأ  مل  أ اخلرب ؛وأامل م إنأ مل  ، وأقلاام نقأل مل، أاثيام معيفة :قمل  ؟حم مل  فما أشدام  :لد 

  .وم ا مث  فمل مث ، أشد ال ملس بة  ا   ألمل 

 ؟بم  ل  ااه اي زلاة :وقأل  ليابعة ؛أ يف فتلحش :قمل  ؟ممل فع  فةت :اليل دبعض املَعبريق

نمل  :ل لت أ بعض اةمهوقمل  كو ا ؛وأ يس بما مل نز ، ب ا  مملن نع أل   :قملل 

 .و لأليف ا  متلحد بح  ، أ أليف ا  م  يد باايب

لال ، نامل فتا  :فقمل  اليااب ؛لقد بععل  اللحد ، نمل رااب :الد  عبر ادااحر بق زير د ارب
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مامل ، اللحاد  رأس الع املد  ؛ن تلحا  إلأل مل ما   ال ، كق  حةو  اللحد 

الياحاة ماا  :قمل  ؟د أ اللحد ممل أق  ممل جيد الع ، نمل رااب :لد .أ الت مل ال كي 

 .والالةمة ما  ام، مدارا  ال ملس

 .ونلص  ايعململة، إكا ص مل اللد :قمل  ؟مت  ناو  الع د حةو  ا  يف بملهلل، نمل رااب :لد 

متا  جلاص  :قلا .فصملر أ الطمل اة، إكا ا تمإ ا م :قمل  ؟مت  نص ل اللد، نمل   د اهلل :لد 

 :وقامل  بعاض احلكاأ  ؛فصاملر مهامل  واحادا   ،إكا ا تمإ ا ام :قمل  ؟ايعململة

ااألف ا تث ال   :و ع مل  للقللب ؟األف أرادوا ب  بدن   : ع مل  للخةئق

ونصصات م بك ملناة ، آ ال  ا  الن ماا أولألملئا ، الل م ؟بالالاب    

، وبطلااإ  لااأل م أ رسائاايام، باااملادام أ  ااأئيام، ايتاالالن  لألاا 

 :اكا أوحااات   العزلااةفاا ؛وأ اامل إلألاا  مل االف، و اا مج   اادب مكااالف

نمل رب ، ر ع  إىل ان تعملر  ب  :وإكا اثيت  ل ا ملع ؛آ ال   كايب

وااأ قامل  بعاض  ؛ ئ  ما أ يف اليمحا :وقمل  إبيااألم با أدام ؛العملين

 .لل أت مع  أ  المل  لتلحا  :احلكأ 

والتاربع ،  ألق الصدر ما معمل   اخللاق :قمل  ؟فأ  ةمة صحة ا  يف بملهلل، رمح  اهلل :ليل

 .وانتألملر القلب  اوبة الااي، هبم

وهينب أ ، ومالتعمإ أ نلل ، م  يد أ مجمل ة :قمل  ؟فأ  ةمته أ ظملايه، رمح  اهلل :ليل

 .وهملئب أ حضلر، وشملاد أ هأل ة، وحملن أ   ي، حرض

م  ايد  :قامل  ؟ومالاتعمإ أ نلال ، مامل مع ا  م  ايد أ مجمل اة، ا ح  ا وصف اااا :ليل

وطألاب ، وا م ما الاغ ، يمل ا تلىل  ي القلب :اغل  بملل كيم، بمللااي

واال شاملاد ، وال م  يد فألأ ال فأله  ا ااأ اة ؛وحةوبه،  اوبة الااي

 ؛أ حادنع ا ألا  باا زناملد، اأ رومج  ا  ي با أيب طمللاب ؛مع م ب د ه

فمل اتة لا ، ف مل وا روح الألقان، اعم هبم العلم  ا حقألقة ا مي :فقمل 
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صاح لا الاد ألمل  ؛وأ اللا بأ ا تلحش م ه اااملاللت،  ده اي فلتممل ا تل

ف ااه  ؛  د ايل  العامل ، العي وبث ي، بثبدات قللهبمل معلقة بمليح  ا  ي

 .ص ة اي  يد أ مجمل ة

فص امل مهامل  واحادا  أ ، قد مجإ لل ملع، مالتعمإ له هبمة :قمل  ؟فأ ايالتعمإ أ نلل  :ليل

وحالا ال كاي أ   املك ، أ ماملاد  ان ت ملر :ا ملعفمل تعمع  له ، قل ه

واا   لارحاه ، ومهاه وومهاه الاه، ف ل مالتعمإ هلل بعقله وقل ه ؛القدر 

و االض ، إىل و االد حلاال  ال صاا  ، لاادواع الااااي، مالااتعمعة م تصاا ة

واااه  ؛ون واام معطاة  ، ولأليف يش  م اه مت يقامل   ؛و عة ايعل ة، ال ط ة

 .ص ة ايالتعمإ أ ا  ياده

أمج هملئب  :فمع   هملئب ؛حملن بقل ه، هملئب بلمهه :قامل  ؟هاملئب أ حضلر :فأ مع   :ليل

  .حملن بقل ه أ ميا مل  العملرفن،  ا أبصملر ال ملظينا

والتاازنا   ااده ، التح ااب إىل اهلل بملل ملفلااة :للمينااد  رشاا مقملمااملت : لوود  ادّسوو  ادسووقطي

، وا واي   مايه، كملمهوالصرب  ي أح، وا  يف بكةع اهلل، ب صألحة ا مة

والق مل اة ، والي امل  بمللقلاة، وباا  ايع الد أ حم لباه، واحلألمل  ماا  ظايه

  .بملخلمل 

 :قامل  ؟مت  ن لغ الي   حقألقة ا  يف باملهلل :قل  ليااب : لد  د ر بق املبد ك ادصا  

 :قلا  :قامل  ؛ونلص  ايعململة فألأ بن الع اد وبان اهلل، إكا ص مل اللد فأله

فصااملر أ ، إكا ا تمااإ ا اام :قاامل  ؟وجلااص اياااعململة، الاالدفمتاا  نصاا ل 

إكا ا تمعا   :قامل  ؛فألصا  أ الطمل اة، ومتا  جيتماإ ا ام :قل  ؛الطمل ة

 .فصملرت مهمل  واحدا  ، ا ملع

  .وال ظي أ الكالل ، بمللتحيمج أ ايكالب :قمل  ؟بم نالتعملت  ي قلة ايطعم، نمل رااب :للت

فعةماة  ؛واحلاب، والي امل، والألقان، الصد  :دنا أربعةأراملت ال : لد  سهل بق عبر اهلل

 ؛بيب اخلةف :و ةمة الي مل ؛ال صألحة :و ةمة الألقن، الصرب :الصد 
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  .و ةمة اإلنثملر والصرب نا د للصد 

ولاا نصا    اد إىل حم لباه  ؛وص  إىل اخلامللق، ما قطإ ا ممل  ما اخللق »:لد  ذا ادناو

، فلاا ع بك  ااه   ااده :أحااب لقاامل  اهللفمااا  ؛دوت قطااإ ا ماامل  ممااا دو ااه

فتفدناه  ؛ونالتالالم خماملطيا  ب  الاه، ولألصرب ونايىض، ولألامي، ولألخلص

  .«خمملطي    اله إىل   اله

وال  :وفا م  ، وال م ته :ف ا م ه :احلب هلل  ي أربعة ف لت» : لد  ابا يزير ادبسطد ي

 .«وال العاق :وفا بأل كأ، وال كايب له :وفا له، ودب

ونت اإ  ؛ون نتالي   ه بيشا ، ايحب نتعل  إىل ماح لبه بك  يش  »:ا سعير اخلزازلد  اب

  «.ون ندع ا تخ ملره، آوملره

  .«بتزاند ما لطملئف ايح لب :إت ايح ة للمح لب» :لد   عق ايب احلسل ادنا  

ئل ابا محز   ، ن : فقامل ؟أن زع ايحب إىل يش   ل  حم لباه - د ر بق إب اريم ادبغراة  -س 

 ؛ن نعيف اامل إن مااا بمل ااامل، وأو ااملع متصاالة، ورسور م قطااإ، إ ااه بااة  دائاام

  :وأ اد

 وا  باة    د نقأله أو ااإ           نةق  ايةق  شعله دوت ه ه                                

 :فما فقد الال  وا  يف ؛والال  نل ب أ المل  ، احلب نل ب شلقمل  » :لد  ابق ادف غدين

  .«فلألعلم أ ه ه  حمب

 ؛وايح اة، والي امل ، اخلالف :وةوة أشألمل  ماا  قاد التلحألاد» :لد  اجل لدينعق ايب عيل 

ماا  :وزناملد  الي اامل  ؛ليؤناة الل ألاد، ماا اثاي  الاا لب :فزنملد  اخللف

 ؛ليؤناة اي اة، ما اثي  الاااي :وزنملد  ايح ة ؛ليؤنة الل د، ااتالملب اخل 

 لر  :والي مل  ؛ ملر م لر :فملخللف ؛ا كاي ايح لبن نال نح م :فملخلملئف

  .« لر ا  لار :وايح ة ؛م لر

ئل ابا احلسق ادباسنجي  ت  ؛ماإ معيفاة حم لبا ، باا  جم الدب »: ا ايح ة فقمل  س 



 احلـب واحملبيــن 281 
 

  .ن ع  ممل نامل  :حم لب  مإ با  جم لدب

فلاأليف يش  ، ارمح   بح   إنملب :أ ه قمل  أ مي ه الامج مملت فأله  عق ادفضيل بق عيدض

  .أحب إ  م  

إن حت  ن نكلت يش  أحب إلاألكم ، ن ب لغلا كرو  ااا ا مي »:لد عق سفيدو بق عيينة 

  .«افق لا ممل نقمل  لكم ؛فقد أحب اهلل، وما أحب القيآت ؛ما اهلل

 .إكا املت ممل ن غضه   دب أمي ما الصرب :قمل  ؟مت  أحب ريب : سئل ذا ادناو املرص 

ومل نلافاق اهلل أ أمايه فاد لاه  Qا  ما اد ا  حم اة اهلل » : ادنه لا  لد  ابا يعقا  

 .«بملط 

 .«ايح ة ايلافقة أ ا  ا حلا » : لد   ايم

 .«لأليف بصملد  ما اد   حم ة اهلل ومل حي ظ حدوده »: لد  حييى بق  عدذ

ممل  ظيت ب رصامج ون  طقا  بلالاملين ون بطاا  بألادمج ون هنضا   اي » : لد  احلسق

، فاات امل ا  طمل تاه بقادم  ؟قدم  حت  أ ظي أ ي طمل ة أو  ي معصألة

 .وإت امل   معصألة بثنيت

 .Qممل نطلت م ا أربعن   ة نطل  لغ  اهلل » : لد  د ر بق ادفضل ادبلخي

أت ن املدر اا  ما  م إىل  - Q -ما  ةمة صد  ايتحاملبن أ اهلل »: بق اةرما إب اريملد  

، فا مل مل  عد قط حم لبمل  إىل إنلا ه وال ن نلاصال م ؛مصملحلة صملح ه إكا أهض ه

 .«اأ أ مل مل  عد قط هضلبمل  مرسورا  

  .«إت أح    أت ندوع اهلل ل   ي ممل ابُّ فدع له  ي مملُ حيبُّ » : لد  اي دم امحر

 لدداا   احلب :

 * احلب  حألم ُنطمل  . . واحلألمل  بدوت حب  عألم ن نُطمل 

 .تص ح ح مل  ، ولكا احلب ن ن ا إ لألص ح صداقة* قد ب مل الصداقة ل

 .* احلب جتيبة حألة ن نعمل أل مل إن ما نعألا مل



 282 والدرر من أقوال السادة الغرراجلواهر  

 

 

 

 .* احلب  لطملت ولال  ف ل فل  القمل لت

 .* احلب املحليب ما الال   أت باعل مل . . ما الصعب أت جمدامل

 معمل  .* احلب ال اللع ة اللحألد  الت  نا ب فأل مل او ملت ونكال ملت فأل مل معمل  أو خيرسات 

 .* احلب  ز  ما و لد الي   ، ولك ه و لد اييأ  بثامله

 .* الي   حيب لألالعد بملحلألمل  ، واييأ  األمل لتالعد بملحلب

 .* قد نللد احلب بكلمة ولك ه ن نمكا أبدا  أت نملت بكلمة

د  أمج يش  . د  ا  يش  أو ن نص   * الامج حيب نص 

 .مج  اخلطملبملت ا  الت  ن  كت  مل* أ احلب نطملبملت   عع هبمل وأني   مزق مل وأ

 .* إكا أح ت  اييأ  نملف   لأل  ، وإكا أح  ت مل نملف  م  

 .* الغ   ا  الطملهألة أ مملكة احلب

 * اييأ  لغز ، م تملحه المة واحد  ا : احلب

 * احلب زاي   ملن  ن ن لح أرجي مل إن إكا بالملقط   لأل مل قطيات الدملع

     . وإدبملره لأل  ،  إق مللهح أل     د  *  ةمة احلب : أت بق    ي

 بعد أت خيألب الي   آممل مل . إن* إت اييأ  ن  زأ ما احلب ، ون بالخي ما اللفمل  

 * احلب شعلة  ملر بدن  ال  لس فتاعل مل ، ونظ ي يعملهنمل ما نة  العأللت .

 مجملن  .*  تملب ايح ن امطي الصألف ، نميض رسنعمل  ، ون ب الد ألمل أاثي  ضملر   و
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 )عائض القرني(حىت تكون أسعد الناس     
  ُزن  الغملع، وال قي   ن ايلحدنا، و لل  ااب ا ملع، ونُ اإلنأت ن

  العملبدنا.

  .ممل مم فملت، وممل كاب مملت، فة ب كي فألأ مم، فقد كاب وا قم 

 يش  بقدر، فدع الضعي. ارَض بمللقضمل  ايحتلع، واليز  ايقاللع، ا   

  أن بااي اهلل بطمئا القللب، واط الا لب، وبه نيىض  ةع الغأللب، وبه

 ب يج الكيوب. 

  ن ب تظي شكيا  ما أحد، ونك   ولاب الصمد، وممل  لأل  مما  حد، وحقد

 وحالد. 

  إكا أص ح  فة ب تظي ايالمل ، و ش أ حدود الأللع، وأمجإ مه  إلصةح

 نلم . 

 تق   حت  نثيت، ون  تم بمللغد     إكا أصلح  نلم  صلح هدب. ابيب ايال 

  ه ما احلقد، وأنيج م ه ال غضمل ، وأز  م ه ط ي قل   ما احلالد، و ق 

 الاح مل . 

  واا  لأليف بألت ، وأق    ي شث  ، وقلق  ما ، ا تز  ال ملس إن ما ن ق

 ايخمللطة. 

 ورافق ايعيفة. الكتملب أحالا ا صحملب، فالملمي الكتب، وصملحب العلم ، 

  .   الكلت ُب    ي ال ظملع، فعلأل  بملل بألب أ مل ال  وبألت  ومكت   ووا 
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  انيج إىل ال ضمل ، وطمللإ احلدائق الغ مل ، وب يج أ نلق ال ملرمج وإبداع

 اخلمللق. 

  .لأل  بملييش والينمل ة، وا ت ب الكال  واخلمل ، وااعي ال ياغ وال طمللة  

 ه وبدبي هيائ ه وا تمتإ بقصصه وأن ملره. اقيأ التملرنض وب كي أ  عملئ  

  .د حألملب ، و لع أ مللألب معألات ، وه  ما اليوبن الامج بعألاه   دَّ

  ااعي اي   ملت واإلاثملر م  مل امللاملمج والق ل ، واحار التدنن والاألاة

 وه امل.

  .ا تا ب ظملفة ولب  وحالا رائحت  وبيبألب مظ يب مإ الاللاب والطألب 

 لت  بييب التاملؤع واإلح ملط والألثس والق لط. ن بقيأ بعض الكتب ا 

  بااي أت رب  وا إ ايغ ي  نق   التلبة ونع ل  ا   ملده، ون د  الالألئملت

 حال ملت. 

   اشكي رب   ي  عمة الدنا والعق  والعملفألة والال  والالمإ وال رص واليز

 والارنة وه امل.

 و مالل  أو أن بعلم أت أ ال ملس ما فقد  قله أو صحته أو ال حم لس أ

 م تي؟!.

  ش مإ القيآت ح ظمل  وبةو  و أ مل  وبدبيا  فا ه ما أ ظم العةج لطيد 

 احلزت وا م. 

  ض ا مي إلأله، وارض بحكمه، وااث إلأله، وا تمد  لأله ف ل بلا   ي اهلل وفلق

 حال   واملفأل . 
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  ا ُف  ما ظلم ، وص  ما قطع ، وأ ط ما حيم ، واحلم  ي ما

 الرسور وا ما.  أ مل  إلأل  جتد

  اير )ن حل  ون قل  إن بملهلل( فاهنمل برشح ال مل ، وبصلح احلمل ، وُام  هبمل

 ا وقمل ، وبييض كا ااة . 

  أاثي ما ان تغ ملر، فمعه اليز  وال يج والارنة والعلم ال ملفإ والتألال  وحط

 اخلطملنمل. 

  اق إ بصلرب  وملا ت  ودنل  وأال  وبألت  جتد الياحة والالعملد . 

  ا لم أت مإ العرس نرسا ، وأت ال يج مإ الكيب وأ ه ن ندوع احلمل ، وأت ا نملع

 دو . 

  . ب مل   ون بق ط ون بألثس، وأحالا الظا بيب  وا تظي م ه ا  ن  ومجأل 

  افيح بملنتألملر اهلل ل ، فا   ن بدرمج بمليصلحة فقد بكلت الاد  ل  ن  ما

 الينمل . 

 نعلم  الد مل  ونااب     الكرب والععب ال ة  نقيب بأل   وبن اهلل و

 وال خي. 

  .أ   ام  أ   ال  ق ملط  ال عم وا لز اخل ات الت  وا   اهلل إنملامل 

   أحالا إىل ال ملس وقدع اخل  لل رش لتلق  الالعملد  ما  ألملد  مينض وإ طمل

 فق  واليمحة بألتألم. 

  ايينضة. ا ت ب  ل  الظا واطيح ا واملع واخلألملنت ال مل د  وا فكملر 
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   ا لم أ   لال  اللحألد أ ال ة ، فأ  لم ما ا م أحد، وممل  عمل ما الاد

 برش. 

  .ا أت الد ألمل دار حما وبة  وم غصملت وادر فملق ل مل  ي حمل مل وا تعا بملهلل  بألقَّ

  ي فألما   قلب أ مال   احلألمل  مما  ز  وح يف وقت  وامتحا وابتل ب كَّ

 و كب وصلدر. 

  يه  ي اهلل ما ا م والغم واحلزت واالع وال قي واييض ا  ممل أصملب  فث

 والدنا وايصملئب. 

  ا لم أت الادائد ب تح ا  أع وا بصملر واأل  القلب وبيح ال  يف وبااي

 الع د وبزند الثلاب. 

  ن بتلقإ احللادل، ون ب تظي الالل ، ون بصد  الاملئعملت، ون بالتاللم

 ل را ألف. 

 ت، وهمللب ممل ُنالمإ ما مكيوه ن نقإ، وأ اهلل ا ملنة أاثي ممل خُيملف ن نكل

 و  ده ر ملنة وم ه العلت.

    ن جتملليف الُ غضمل  والُثقة  واحلاََلد  فاهنم مُحَّ  اليوح، وام ر   الَكَدر

 ومحلة ا حزات

    حملفظ  ي بك    اإلحياع مجمل ة، وأاثي ايكع أ ايالعد، و لد   ال

 . اي ملدر  للصة  لتعد الرسور

  إنملب والا لب، فاهنمل مصدر ا ملع وا حزات وا    ب ال ك ملت وبملب

 ايصملئب وا زمملت.
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  داوع  ي ))ن إَِلَه إِنَّ َأْ َ  ُ ْ َحملَ َ  إيِنق ُا ُ  ِمَا الظَّمليَِِن((، فل مل رس   عألب

 أ ااف الكيب، و  ث  ظألم أ رفإ ايحا. 

 الامج نقمل  فأل  فا ه نفكمج قملئله ون  ن بتثوي ما القل  الق ألح والكةع الالألئ

 نفكن . 

   ملدب نالملومج قألمت      أص ح  شألئمل  ماالرا َ بُّ أ دائ  ل  وشتم حال 

 .  ور ة  م أ 

   ا لم أت ما اهتملب  فقد أاد  ل  حال ملبه وحطَّ ما  ألئملب  و عل

 ما لرا ، وااه  عمة. 

  د  ي   ال  أ الع ملد ، والزع الال ة واقتصد أ الطمل ة، وا ل  ن بادق

 الل ط وإنملب والغلل. 

   أنلص بلحألدب ليب  لأل رشح صدرب، ف قدر ص مل  بلحألدب و قمل

 إنةص  بكلت  عملدب . 

  اا شعمل مل  قلمج القلب وملب  ال  يف لدن  مهة و زنمة، ون بغيب الزوابإ

 وا را ألف. 

  لأل  بملالد فات صدر االاد م رشح وبملله وا إ، وال خأل   ألق الصدر 

 لقلب مكدر اخلملطي.مظلم ا

  أبالط و    لل ملس بكالب ودَّام، وألا  م الكةع حي لب، وبلا إ  م

 جيل لب.
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  ،ادفإ بمللت  ا  أحالا، وبيفق بملل ملس، وأط ئ العداوات، و ململ أ دا ب

 واث ي أصدقمل ب. 

  ما أ ظم أبلاب الالعملد  د مل  اللالدنا، فملهت مه بربمهمل لألكلت ل  د ملؤمهمل

 مكيوه. حص مل  حصأل مل  ما ا 

  اق   ال ملس  ي ممل ام  لأله و ملمح ممل ن در م  م، وا لم أت ااه ا    ة اهلل

 أ ال ملس واحلألمل . 

  ن بعش أ ايثمللألملت ب   ش واقع ، فث   بيند ما ال ملس ممل ن بالتطألعه

 فكا  ملدن . 

  ش حألمل  ال الملطة وإنملب واليفملاألة واإلرساف وال ا  فكلأ بيف ه ااالم 

 بعقدت اليوح. 

  حملفظ  ي أكاملر اي مل  ملت فاهنمل ح ظ ل  وصألمل ة، وفأل مل ما الالداد

 واإلرشملد ممل نصلح به نلم . 

   وزع ا  أ  ون جتمع مل أ وق  واحد ب  ا عل مل أ ف ات وبأل  مل أوقملت

 للياحة لألكا  طملؤب  ألدا .

  ا ظي إىل ما ال دو   أ ااالم والصلر  وايمل  وال أل  واللظأل ة والارنة

 أ   فل  أللف ال ملس. لتعلم

  ا أت ا  ما بعململ م ما أ  وابا وزو ة قينب وصدنق ن خيلل ما بألق 

  ألب، فلط ا   ال   ي بق   اامألإ. 
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  ، الزع ايلا ة الت  أ طألت مل، والعلم الامج بيبملح له، واليز  الامج ُفتَِح ل

 والعم  الامج ن مل   . 

 ،طألب الكةع،  اب  إنملب وجتينح ا شخملص وا ألئملت، واا  لألم اللالملت

 ا ل مل ، مثملت اامل ب. 

  ا لم أت انحتأ  دفا للمعملئب، واحللم    للخطملنمل، واالد ولب وا إ

 نغط  ال قملئص وايثمللب. 

   ا  يد ب  ال   مل ة بدبي فأل مل أملرب وبيا إ فأل مل   ال  وبت كي أ آنيب

 وبصلح هبمل د ألملب. 

  اخلرضا ، فت زه فأل مل مإ  مكت ت  اي زلألة ا  بالتمل   اللارف، وحدنقت

 العلأ  واحلكأ  وا دبمل  والاعيا . 

  ااالب اليز  احلة  وإنملب واحلياع، وا ت ب  فا  ال ملس، والتعملر  ن  ما

 اللظأل ة، و ملرب بأل  واقتصد أ ايعألاة. 

  ،ال يف و طمل ، ن ل ملس اي فن ون ل ملس ال ملئالن، ون ُبا ي   ال  بل ملس

  واا اعملمة ال ملس.

   ن بغضب فات الغضب ن الد ايزاج ونغ  اخللق ونيس  العرش  ون الد ايلد

 ونقطإ الصلة.

   ملفي أحألمل مل  لتعدد حألملب  وبطمللإ  لامل أني  وباملاد معململ  دند  وبلدا مل 

 أني ، فمللال ي متعة.
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  احت ظ بمااي  أ  أل   بيبب ل  أ أل ، وب ظم أوقملب ، وباايب

 ملب .بملا ألدب، وبكتب هبمل مةحظ

  ابدأ ال ملس بمللالةع وحأل م بملل المة وأِ يام اناتأع لتكا ح أل مل  إىل قللهبم

 قين مل  م  م. 

  وق ب  ال  ون بعتمد  ي ال ملس وا ترب أهنم  لأل  ن ل  ولأليف مع  إن

 اهلل، ون بغ ق بانلات الينمل .

   احار المة  لف وبثن  ا  أ  والتاللنف بثدا  اللا ب، فات ااا أو

 ا  واإلن مل . ال 

  ابيب ال دد أ اجملك القيار، وإنملب والتاباب أ ايلاقف ب  ا زع وا زع

 وبقدع. 

  ن بضألإ  ميب أ الت ق  بن التخصصملت واللظملئف واي ا، فات مع   ااا

 أ   مل ب عح أ يش . 

  افيح بمك يات الا لب امللصملحلملت وايصملئب والتلبة ود مل  اياللمن ورمحة

  ^.مل ة الي ل  اليمحا وش 

  َّلأل  بمللصدقة ولل بمللقلأل  فاهنمل بط ئ اخلطألئة وبرس القلب وبااب ا م 

 وبزند أ اليز . 

  فا ه القملئد إىل الالعملد ، والدا   ي ال عملح  ^ا ع  قدوب  إمملم  حممد

 واييشد إىل ال عمل  وال ةح. 
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  ُايملر تملت ر ايالتا   لتعيف  عمة العملفألة، والالعا لتعيف  عمة احلينة، وز

 لتعيف  عمة العق      أ  َِعْم ن بدرمج هبمل. 

   ن اطم  التلافه، ون بعِط ايالثلة أارب ما حعم مل، واحار ما  لن

 ا ملر واي مللغة أ ا حدال.

  ، اا وا إ ا فق والتميف ا  اار يا أ مل  إلأل  لتعش أ  كأل ة وادو

 وإنملب وحمملولة ان تقملع. 

 ض   وحز   فات ااا ممل نيندوت، فة اقق أم ألت م ن ب يح أ دا ب بغ

 الغمللألة أ بعك  حألملب . 

  ،ن بلقد في مل  أ صدرب ما العداوات وا حقملد وبغض ال ملس وايه ا نينا

 فات ااا  ااب دائم.

     اا م ابمل  أ جملال ، صملبمل  إن ما ن ، طلق الل ه حم ممل  اة

 لكةع. م صتمل  حلدنث م، ون بقملطإ أو مل  ا

  ن بكا امللابملب ن نقإ إن  ي اايح، فانملب واللقلع أ أ ياض ال ملس وكاي

 مثملل  م وال يح بعثيا م وطلب زن م. 

  ايفما ن حيزت ل لات الد ألمل ون هيتم هبمل، ون نياب ما الارو مل  هنمل زائلة

 كاا ة حق   فمل ألة. 

 وح وميض للقلب، وافزع ااعي العاق والغياع واحلب ايحيع فا ه  ااب للي

 إىل اهلل وإىل كايه وطمل ته. 
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  إطة  ال ظي إىل احلياع نلرل مهلممل  وهملممل  و ياحمل  أ القلب، والالعألد ما

 هضَّ برصه ونملف. 

  احيص  ي بيبألب و  ملت الطعملع، و لأل  بملي ألد وا ت ب التخمة ون ب م

 وأ   ش عملت. 

 وم وطا   ال  لتق   كل  قدر أ لأ انحتأنت   د اخللف ما احللادل ،

 فاللف جتد الياحة والألرس. 

  إكا اشتد احل   ا قطإ، وإكا أظلم اللأل  ا قاإ، وإكا  مل  ا مي ابَّالإ، ولا

 نغلب  رس نرسنا.

  ي أ رمحة اليمحا، ه ي ل غ   ق  ال مل ، و  مل  ما قت  مملئة   يف، وبالط ب ك 

 للتلبة.  ال صملر نده للتملئ ن ود مل 

 ،و قب الظمث رمج، وإوي اييض  ملفألة، وال قي نعق ه الغ  ،  بعد االع ش إ

 وا مُّ نتلله الرسور،   ة وملبتة.

 ((  ْح َلَ  َصْدَربَ بدبي  لر ْ َ رْشَ (( وباايامل   د الادائد، وا لم أهنمل ما َأمَل

 أ ظم ا دونة   د ا زمملت.

  اهلل رب  ن إله إن اهلل العظألم احللألم، ن إله إن»أنا أ   ما د مل  الكيب

العي  العظألم، ن إله إن اهلل رب الالملات ورب ا رض رب العي  

 .  «الكينم

  إكا هض   فمل ك  وبعلك ما الاألطملت وه   مكمل  ، وإت ا   قملئأ  فمل ليف

 وبل ث وأاثي ما الااي. 
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  ن جتزع ما الاد  فاهنمل بقلمج قل   وبانق  طعم العملفألة وباد ما أزرب

 وبيفإ شث   وبظ ي صربب.

  الت كي أ ايمليض محق و  لت، وال مث  طحا الطحن و رش ال املر  وإنياج

 ا ملات ما ق لرام. 

  ح أ يامل وا لم أهنمل أ    ما ه امل ا ظي إىل اامل ب ايرش  ما ايصأل ة وبلم 

 وبثسَّ بملي كلبن. 

    ممل أصملب  مل نكا لألخطئ  وممل أنطثب مل نكا لألصأل  ، وُ ف القلم بأ أ

 حأللة ل  أ القضمل . نِ ، ون

   حل  نالملئيب إىل أربملح، واص إ ما اللألملت  ابمل  حللا ، وأ ف إىل ممل

 ايصملئب ح  ة  كي، وبكألَّف مإ ظيف . 

  ن بألثس ما روح اهلل ون بق ط ما رمحة اهلل ون ب يف  لت اهلل، فات ايعل ة

 ب ز   ي قدر ايفو ة. 

 ن بدرمج بمللعلاقب، وام ما  عمة اخل   فألأ بكيه أاثي م  مل فألأ اب، وأ   

 أ ط   قمة وما ن  أ  ل ملب  . 

  قأل د نألملل  لئة جيمح ب  أ أودنة ا ملع، وحملو  أت ب كي أ ال عم

 وايلااب وال تلحملت الت    دب. 

   ا ت ب الصخب والضعة أ بألت  ومكت  ، وما  ةمملت الالعملد  ا دو

 والالكأل ة وال ظملع.
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  ي ايصمل ب، وا  بالمل بملل  يف أ آفمل   للنة و مل ي الصة  ن  معن 

 بملليوح إىل فضمل  ال لر وال ةح. 

  إت العم  ااملد ايثمي حيير ال  يف ما ال زوات الرشني  واخللاطي ا ومة

 وال ز ملت ايحيمة.

  . الالعملد  شعي  مملؤامل وهااؤامل والاؤامل و ألملؤامل اإلنأت بملهلل والدار ا ني 

  وكو   لألم ونلق  نف أ عد   اله وأ عد ال ملس و مل  ما   ده أدب  م

 صةح ال مل  واحلمل .

  ع  لأله ا  مللألب، والتميف له ح  ي قل   فات القلب نك  ونم ، و ل  رو 

 ف لت احلكمة وأ لاع ايعيفة. 

  العلم نرشح الصدر ونل إ مدارب ال ظي ون تح ا فمل  أمملع ال  يف فتخيج

 ما مه مل وهم مل وحزهنمل. 

 د  ان تصملر  ي العق ملت ومغملل ة الصعملب، فلا  الظ ي ن بعد مل لا  ما الالعمل

 وفيحة ال عملح ن بالملوهيمل فيحة. 

  إكا أردت أت بالعد مإ ال ملس فعململ م بأ اب أت نعململلب به ون ب خال م

 أشألمل ام ون بضإ ما أقدارام.

  لا  إكا  يف اإل الملت   اله والعلم الامج ن مل  ه وقملع به  ي أام  و ه و د

 ال عملح ومتعة ان تصملر. 

   ايعيفة والتعيبة واخلرب  أ ظم ما رصألد ايمل ،  ت ال يح بمليمل  هبألم

 وال يح بمليعيفة إ الملين.
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  إكا هضب أحد الزو ن فلألصم  ا ني، ولألق   ا  م  أ ا ني  ي ممل فأله

 فا ه لا خيلل أحد ما  ألب.

 ح ل  بملب الي مل ، االأليف الصمللح ايت ملئ  هيلت  لأل  الصعملب ون ت

 وايتاملئم ناللد الد ألمل أ  أل  . 

  ما   ده زو ة وبأل  وصحة وا ملنة ممل  فقد حملز ص ل العألش، فلألحمد اهلل

 ولألق إ، فأ فل  كل  إن ا م. 

  أصل  ال عملح أت نيىض اهلل     وأت نيىض     ما حلل  وأت بكلت

   ال  را ألة وأت بقدع  مة  مثميا .

  ،والال ي  عملد  أ  لع، والزواج  عملد  ش ي، وايمل   عملد  الطعملع  عملد  نلع

   ة، واإلنأت  عملد  العمي اله. 

  لا بالعد بملل لع ون بمل ا  ون بمللرشب ون بملل كملح، وإ أ بالعد بمللعم  وال

 الامج أو د للعظأ  مكمل مل  ا  الاميف. 

   ي ما بألرست له القيا   فا ه  عألد   ه نقطف ما حدائق العململ ونطلف

  عملئب الد ألمل ونطلمج الزمملت وايكملت. 

  حمملدوة اإلنلات بااب ا حزات، وايزاح الربمج  راحة، و أع الاعي نينح

 اخلملطي. 

  .أ   الامج بللت حألملب  ب ظيب إلأل مل، فحألملب  ما ص إ أفكملرب، فة بضإ

  أل أل .  ظملر   لدا   ي
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  ي أ الانا ا  م، ون بعط ما بكيا م حلظة واحد  ما حألملب ، فاهنم ن فكق

 نعلملت     و ا مهق . 

  إكا ا تغيق  أ العم  ايثمي بيدت أ صملب ، و ك     ال ، وهميب

 فألض ما انطمئ ملت. 

  الالعملد  لألال  أ احلالب ون ال الب ون الااب، وإ أ أ الدنا والعلم

 وا دب وبللغ ا رب.

   ي اإلنلات فضة ، أ عد   ملد اهلل   د اهلل أبا م للمعيوف ندا ، وأاثيام

 وأحال  م  ي كل  شكيا . 

  إكا مل بالعد بالمل ت  الياا ة فة ب تظي  عملد   لف بط   لأل  ما ا فق أو

 ب ز   لأل  ما الالأ . 

  ،ي أ  عملحملب  ووأر  مل  وممل قدمته ما ن  وافيح به وامحد اهلل  لأله فك 

 فات ااا مممل نرشح الصدر. 

  َّالأللع وام هد، فتلا   لأله، فاكا املت مع   الامج ا ملب امَّ أميف نك أل  ام

 فما جملف؟ وإكا املت  لأل  فما بي ل؟ 

  بأل   وبن ا وينمل  نلع واحد، أممل أميف فة جيدوت لابه، وهد فلأليف   ون

  م، وإ أ  م نلع واحد، فأ أقله ما زما!

   الرسور ن اط ال  يف ون يح القلب ونلازت بن ا  ضمل  وجيلب القل  ونعط

 ألمل  قألمة والعمي فملئد . احل
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  الغ   وا ما والصحة والدنا راملئز الالعملد ، فة ا مل  يعدع ون نملئف ون

 مينض ون املفي، ب  ام أ شقمل .

  ما  يف ان تدا   يف الالعملد ، وما  ل  التل ط أدرب ال لز، وما اب إ

 الألرس  مل  ال ةح. 

  قململس الالعملد  إن لأليف أ  مل ة الزما إن المة واحد : ا ت، ولأليف أ

 المة واحد : الي مل.

  ي أ رس ة زوا مل، فللن إكا أصملبت  مصأل ة فتصلرامل أارب  ا  لأل ، وب ك 

 ايب الاد  ممل ُر أل  فيحة الياحة. 

  إكا وقع  أ أزمة فتااي ام أزمة ميت ب  و عملب اهلل م  مل، حأل  مل بعلم أت

 ما  ملفملب أ ا وىل  ألعملفأل  أ ا ني . 

 اه، أو جمد شألده، أو محد العمل ُّ ل أللمه ما أكا ه أ ه  حق قضمله، أو فيض أدَّ

 حصله، أو  لم بعلمه، أو قيابة وصل مل، أو ن  أ داه. 

  ، ن  غ  أت نكلت حلل  أو أ ندب اتملب دائم،  ت ا ملب أوقملت بااب ادرا

 والكتملب ن  ممل حي ظ به اللق  ونعمي به الزما. 

  اللأل  وأطياف ال  ملر ن ناكل ملة  ون فياهمل  ون  حملفظ القيآت، التمل  له آ مل

  ثممل ،  ت القيآت م  حألملبه  عملد . 

  ،ن بتخا قيارا  حت  بدر ه ما املفة  لا  ه، وم ا تخي اهلل وشملور أا  الثقة

 فات  عح  ف اا ايياد وإن فة ب دع.
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 و العملق  نكثي أصدقمل ه ونقل  أ دا ه، فات الصدنق حيص  أ   ة والعد

 حيص  أ نلع، فطلب  يا ح  ه اهلل إىل نلقه. 

  ا ع  يطملل   الد أللنة حدا  بي إ إلأله، وإن بات  قل   و مل  صدرب

 وب غ ص  ألا  و مل  حملل . 

  ن جتع  الصحة وم مل  للأ  أو الا ل  أو اي صب فتخرس اامألإ،  ت ما فملبته

 الصحة ن ن عم بمتعة.

 أت نقأل دامل بمللاكي وحي ظ مل بمللطمل ة وني ملامل ن  غ  يا بظملايت  لأله  عم اهلل 

 بمللتلا إ لتدوع. 

   ما ص     اله بمللتقل ، وَطُ َي فكيه بملإلنأت، وصقل  أنةقه بملخل   مل

 حب اهلل وحب ال ملس. 

  الكالل  اخلملم  ال ايتعب احلزنا حقألقة، أممل العملم  ايعد ف ل الامج  يف

 األف نعألش و يف األف نالعد. 

   ومتعت مل أ عملف أ عملف مصملئ  مل ومهلم مل، ولكا الرس األف إت لا  احلألمل

  ص  إىل ااه ايتعة باامل . 

  لل ملك  اييأ  الد ألمل و ألق   مل ش ملدات العململ وحصل   ي ا  و ملع

 ولأليف   دامل زوج ف   مالكأل ة.

  ،احلألمل  الكململة أت ب  ق ش ملب  أ الطملح، ور للت  أ الك ملح

 وشألخلنت  أ التثم . 
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 ي التقص ، ون بلم أحدا  فات   دب ما العأللب ممل نم  اللق  مُل   ال   

 إصةحه، فملبيب ه ب. 

  ،أمج  ما القصلر والدور اتملب جيلل ا ف ملع، ونرس القللب، ونف يف ا   يف

 ونرشح الصدر، ون م  ال كي. 

     ا ث  اهلل الع ل والعملفألة، فاكا أ طألت أ فقد حزت ا  ن  و علت ما ا

  عملد .  وفزت بك 

  رهألف واحد و  إ  يات والب ممل  وحص  أ هيفة مإ مصحف، وق   ي

 الد ألمل الالةع. 

  الالعملد  أ التضحألة وإ كملر الاات، وبا  ال د  واف ا ك ، وال عد  ا

 ا  مل ألة وان تئثملر.

   الضح  ايعتد  نرشح ال  يف ونقلمج القلب ونااب ايل  ون اط  ي العم

 وجيلل اخلملطي.

 د  ا  الالعملد ، والصةح ال ال عملح، وما لزع ا كاملر وأدما الع مل

 ان تغ ملر وأاثي انفتقملر ف ل أحد ا بيار. 

   ن  ا صحملب ما بثق به وبيبملح وب يض إلأله بمتمل    وناملرا  مهلم

 ون ن يش رسب. 

  ن بتلقإ  عملد  أارب مممل أ   فأله فتخرس ممل بن ندن ، ون ب تظي مصملئب قملدمة

 ا م واحلزت.  فتالتعع 
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  ن بظا أ   بعط  ا  يش ، ب  بعط  ن ا  اث ا ، أممل أت المج ا  ملا ة

 وا   طألة ف اا بعألد. 

  اميأ  حال مل  بقألة، ودار وا عة، وا ملف ما رز ، و ملر صمللح..  عم جي ل مل

 الكث . 

  ي ال عم حال ة، والغ لة  ا  أللب ال ملس فا ال الألملت للمكيوه  عمة، وبااُّ

 فضأللة. 

 ع ل ألا ما ان تقملع، والعم  أمتإ ما ال ياغ، والق مل ة أ ظم ما ايمل ، ال

 والصحة ن  ما الثيو . 

  اللحد  ن  ما  لأليف الالل ، واالأليف الصمللح ن  ما اللحد ، والعزلة

   ملد ، والت كي طمل ة. 

  العزلة مملكة ا فكملر، واثي  اخللطة محق، واللول  بملل ملس   ه، وا تعداؤام

 شفع. 

 اخللق  ااب، واحلقد  م، والغأل ة ركالة، وبت إ العثيات نانت.  ل   

  شكي ال عم ندفإ ال قم، وبيب الا لب حألمل  القللب، وان تصملر  ي ال  يف

 لا  العظأ . 

  ن ز  ملف مإ أما ألا ما العال  مإ اخللف، ونألمة مإ    أحب ما قرص

 فأله فت ة. 

 ، وفيحة ايمل  م رصمة، وجمده إىل  فيحة العلم دائمة، وجمده نمللد، وكايه بمل

 زوا ، وكايه إىل هنملنة. 
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  ، ال يح بمللد ألمل فيح الص ألملت، وال يح بملإلنأت فيح ا بيار، وندمة ايمل  ك

 والعم  هلل  ف. 

  ااب ا مة  اب، وبعب اإل عملز راحة، و ي  العم  مال ، والث مل  احلالا 

 أحالا طألب.

 انت ، وبألت  صلمعت ، الالعملد  أت نكلت مصح   أ ألال ، و مل  ال

 وا زب ق مل ت . 

   ال يح بمللطعملع وايمل  فيح ا ط مل ، وال يح بحالا الث مل  فيح العظأ ، و م

 الرب جمد ن ن   . 

  صة  اللأل  هبمل  ال  ملر، وحب اخل  لل ملس ما ط ملر  الضم ، وا تظملر ال يج

   ملد .

 الا الااي، وبلقإ أ ال ة  أربعة ف لت: احتالملب ا  ي، ومعملناة الصرب، وح

 اللطف. 

   الصة  مجمل ة، وأدا  اللا ب، وحب اياللمن، وبيب الا لب، وأا  احلة

 صةح الد ألمل وا ني . 

  ،ن بكا رأ مل  فات اليأس اث  ا و ملع، ون ايص  ي الا ي  فات  مل نن ة

 والك ملف مإ اخلمل   عملد . 

 ا  ال ملس، و قل   ةمة احلمق  ألملع اللق ، وبثن  التلبة، وا تعد

 اللالدنا، وإفامل  ا رسار. 

  ُعيف ملت القلب ب ب الطمل ة، وإدمملت الا لب، و دع اي ملن  بالل  الااي، ن

 وا ما ما مكي اهلل، واحتقملر الصملحلن. 
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  ما مل نالعد أ بألته لا نالعد أ مكملت آني، وما مل حي ه أاله لا حي ه أحد، وما

  ألإ نلمه  ألإ هده. 

 ت الالعملد : اتملب  ملفإ، وابا بملر، وزو ة حم لبة، و لأليف صمللح، أربعة جيل ل

 وأ اهلل  لض  ا اامألإ. 

  إنأت وصحة وه   وحينة وأما وش ملب و لم ا  ملخص ممل نالع  له

 العقة ، لك  مل ق َّ أت جتتمإ ال مل. 

  ا عد ا ت فلأليف   دب   د ب قملئ ، ولأليف لدن  أمملت ما رو ة الزمملت، فة

 قدا  والرسور دن مل .جتع  ا مَّ  

  ،أفض  ممل أ العململ إنأت صملد ، ونلق مالتقألم، و ق  صحألح و الم  لألم

 ورز  امل ئ، وممل  ل  كاب شغ . 

  :عمتملت ن ألَّتملت: الصحة أ ا بدات، وا ما أ ا وطملت. و عمتملت ظملايبملت 

 الث مل  احلالا، والارنة الصملحلة.

  يف اليا ألة بطملرد حرشات القلب اي ت ج نقت  مألكيوبملت ال غضمل ، وال 

 الكيااألة. 

  ، ا ما أم د وطمل ، والعملفألة أ  غ هطمل ، والعلم ألا هاا ، واحلب أ  إ دوا

 والال  أحالا االمل .

   الالعألد ن نكلت فمل قمل  ون مينضمل  ون مدن مل  ون هين مل  ون حزن مل  ون  عأل مل

 ون مكيوامل .

 م  الصملحلملت، وان تصملر الالعملد : ا عة  الغميات، وإزالة العداوات، و 

  ي الا لات. 
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  ، أق  الطي  نطيا  طينق  إىل بألت ، وأاثي ا نملع بياة نلع بعم  صملحلمل

 وأشثع ا زمملت زما بيس  فأله  حد. 

  ،لا أ و لده إت   َّ  برش فقد   لا رهبم بعملىل، أو دام ما العدع فاك 

 وأطعم م ما  لع فاكيوا ه ه، وآم  م ما نلف فحملربله.

   ن ام  الكي  ا ر ألة  ي رأ  ، ون بظا أت ال ملس هيُم م أمي مل، إت زاملممل

 نصألب أحدام ن الأل م مليت وملب . 

  ،الرسور ا ملنة ووطا، و ةمة و كا، وأما ما ال تا، و عمل  ما ايحا

 وشكي  ي اي ا، و  ملد  طأللة الزما. 

    ال ملس، واق إ بمللقلأل  ازاد أ الد ألمل حي   اهلل، وازاد فألأ   د ال ملس حي

 وا م  بمللت زن  وا تعد لليحأل ، ونف االأل . 

   ن  ألش يمقلت، ون راحة يعملد  ، ون أما يا ب، ون حمب ل مل ي، ون و مل

  ي املكب، ون وقة بغملدر. 

  ،انبتالملمة م تملح الالعملد ، واحلب بملهبمل، والرسور حدنقت مل، واإلنأت  لرامل

 وا ما  دارامل. 

  و ه مجأل ، وروض أنرض، وممل  بملرد، واتملب م ألد مإ قلب نقار ال  عة :

 ال عمة ون ب اإلوم وحيب اخل . 

  ،ن ملع ايعملىف  ي صخي  اث ه  ي رنش حيني، ونثا  ن ز الاع  امللثيند

 ونالكا الكل  اث ه أ إنلات ارس . 

  ال خأل  نعألش فق ا  أو نملت ه ألمل  نملدع لارنته، حملرس يملله، بغألض   د

 ال ملس، بعألد ما اهلل،  ألئ الالمعة أ العململ. 
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  ا وند أفض  ما الثيو ، والصحة ن  ما الغ  ، وا ما أحالا ما

 الالكا، والتعيبة أهي ما ايمل . 

  ا ع  ال يح شكيا ، واحلزت صربا ، والصم  ب كيا ، وال ظي ا ت ملرا ، وال طق

 . ، وايلت أم ألة   كايا ، واحلألمل  طمل ة 

 ئي نثبأله رزقه ص ملح مالمل ، ون هيتم بغد ون نثق بثحد ون نفكمج اا مث  الطمل

 أحدا ، ن ألف الظ  رفألق احلياة.

  ما أاثي خممللطة ال ملس أامل له، وما بخ   لأل م مقتله، وما حلم  لأل م

 وقيوه، وما أ ملد  لأل م أح له، وما احتملج إلأل م ابغضله. 

 حمل  دواع احلمل ، واليمحا ال ل  ندور، واللألمل  ح ملىل، وا نملع دو ، وما اي

 ا  نلع ال أ شثت.. فلأكا ازت؟.

   األف بقف  ي أبلاب الالةطن و لاصأل م أ ق ضة رب العملين، بالث  ايمل

 ما فق ، وبطلب بخألة ، وباكل إىل  ينح. 

   ابعع ر ملئ  وق  الالحي: مدادامل الدمإ وقياطألال مل اخلدود وبيندامل الق ل

 الاب. وو  ت مل العي .. وا تظي ا

  إكا  عدت فثنربه بثملرب رسا  فا ه نعلم الرس وأن  ، ون ُبالمإ ما

 بعلارب  ت للمح ة أرسارا  وال ملس حمل د وشملفإ. 

  حملت ما  ع  الا  له  ز ، وانفتقملر إلأله ه  ، ومالثلته  فمل ، واخلضلع  

 له رفعة، والتلا   لأله ا ملنة. 

 لِ ، وفعع  أ أال  ومملل ، إكا دار ام  ب ملل  وأص ح حملل  ما احلزت حمل

 فة بألثس لع  اهلل حيدل بعد كل  أميا .
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 (( فاهنمل بط ئ احلينق، ون عل هبمل الغينق، َحاْلُ  مَل اهلل َو ِْعَم اْلَلاِألُ  ن ب يف ،))

 ونعيف هبمل الطينق، وفأل مل الع د اللوألق.

  ، الرسور حلظة مالتعملر  واحلزت ا ملر ، والغضب  اره، وال ياغ نالملر

   جتملر . والع ملد

   أميف مملت، والأللع أ الالألمل ، وهدا  مل نللد، وأ   ابا الالمل ة فمل عل مل

 طمل ة، بعد ل  بثربح بضمل ة. 

  دنم  القلم، وهدنيب احلرب، وصملح   الكتملب، ومملكت  بألت ، وا زب 

 قلب ، فة بث ف  ي ممل فملت.

  ب  أوانيامل، امللالحملب أوله بي  ور د ربأ  مل ب  أوائ  ا ملر ورسَّ

 وآنيه هألع ا   . 

   ان تغ ملر ن تح ا ق مل ، ونرشح ال مل ، ونااب ا دهمل ، وال  يبلت اليز

 التلفألق. م تملحو

  .شملفألة املفألة: دنا و لم وه    وميو   و  ل و ملفألة    

  ابتعد  ا ااد  العقألم، وايعليف الةه ، والصملحب الال أله، فات الصملحب

  ملحب والط إ لص والعن  ملرقة. 

  بحالا ان تأع، و دع مقملطعة ايتحدل، ولن اخلطملب، ودمملوة التحلق 

 اخللق، أو مة  ي صدور ا حيار. 

  دب  أل ملت وأك ملت وندات ور ةت ولالملت وإنأت وقيآت وأمملت.. فثنا الاكي  

َبملتِ نمل إ الملت )) ُكَأ ُبَكاق  َربق
ِ
 ((.َف َِثمجق آن 
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   ملقأل  وقد قطع   ألقملت،  يش  ي قدمأل  وقد ب ت أقداع، وبعتمد  ي

د ا مل  لمه، وبا إ و لاب  ملئإ.   وب ملع وه ب   

  لم  ما الصمم وال كم والعم  والربص، و علت ما الربص واا لت 

 وااااع، و لفأل  ما الال  والرسطملت، ف   شكيت اليمحا؟! 

  مصأل ت مل أ  مل  ععز  ا حملن مل و اتغ  بأ أل مل، وهنم  نلم مل وهنتم بغد مل

 عق  وأنا احلكمة؟!فثنا ال

  قد ال ملس ل  مع مله أ   فعل  ممل نالتحق الااي، وأ   فقت م  لأ  أو ف أ  أو 

 مملن  أو م ص مل  أو  ملامل .

   بقمص شخصألة ه ب، والاوبملت أ ا نينا، وحمملامل  ال ملس ا تحملر وإزامل

هَبُمْ يعململ الاخصألة. )) ألَ ملَولُِك ٍّ وِ ((: ))قْد َ لَِم ُا ُّ ُأَ ملس  َمرْشَ (( ْ َ ة  ُاَل ُمَللق

عة، )  َواِحد  ( ، ))ن بكل لا أمَّ
 
 ((. ِص َْلات  َوَهْ ُ ِص َْلات  ُناْلَق  بَِأ 

  مإ الدمعة بالمة، ومإ ال حة فيحة، ومإ ال لألة  طألة، ومإ ايح ة م حة،   ة

 وملبتة وقمل د  مطيد . 

  ملئحة، و ي ا  ا ظي ا  بي  إن م تي، وا  باملاد إن م كلبمل ، أ ا  دار 

 ند دمإ، وأ ا  واد ب ل  عد. 

  صلت ما شكي معيوف  أمج  ما بغيند ا طألملر، و الألم ا  حملر، وح ألف

 ا شعملر، وه مل  ا وبملر.

   إكا  ب  ايمل  الالملنا قل  احلمد هلل بكل ة، وإكا  ب  ايمل  ال ملرد قمل  ا

  ضل فأل : احلمد هلل. 
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 يب ممل ن نع  ، وأهي  لعة   د العململ أرنص  عملد  ب ملع أ  ل  العقة  ب

 أت بثلف ال ملس ونثل لب.

  إنملب وا م فا ه  م، والععز فا ه ملت، والكال  فا ه نأل ة، وا طياب اليأمج

 فا ه  ل  بدب . 

  ملر الالل    ما هيبة اإل الملت، واصط ملع ايعيوف أرفإ ما القصلر 

 الاملاقة، والث مل  احلالا ال ايعد.

 ده، و ق  ُنالدده، وَحالب نصل ه، وحألمل  نزن ه، فقد مجإ ما   ده دنا ُنيش

 ال ضملئ .

  ما بيب اخلةف، وا ت ب الت ملني، و لم ما الكاب، وريض بمللقدر، واعي

 احلالد،  كف اهلل  لأله قللب   ملده.

  ما ا تخف بمللاللطملت كا   د ألمله، وما ا تخف بمللعململ كاب دن ه، وما

 بملهلل كا   د ألمله وُأنياه. ا تخف بمللصدنق كا   ميو به، وما ا تخف 

  حمل ة ال ملس إلأل   عمة فة  ل مل فتص ح  قمة، وا لم أت أحالا أنملم  نلع

 بكلت مقصلدا  ن قملصدا .

  ق   أت ب ملع  ملمح ا  ملع، واهال  قل   بمللع ل   إ ميات و  يه الثملم ة

 بمللغ يات جتد حةو  اإلنأت. 

  أ اخللل ، دلأل  إىل اليشد، العلم أ أليف أ اللحد ، صملحب أ الغيبة، رقألب

 معن أ الاد ، كني بعد ايلت.

  ع وحاا  مقط إ، ولدنه قلب خياإ و ن بدمإ ن نرض ما   ده ولب ممز 

 و  يف با إ. 
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   ب ا ملع والغملع اإل ياض  ا اهلل واإلق مل   ي الد ألمل، ف اا الامج دن  

 الالعا ايفبد فة ال ح  ف    ون مأل  فأل ع . 

  بمللالكلت فات الصملم  ُمَ ملب واي ص  حم لب وال ة  ملا   التميف حظ

 بملي طق. 

  ع، أو إويا  العق ، أو د يعملد، أو بدب  معمل ، أو لا  أ ه  حُمي  احلألمل : َبزوُّ

 صق  ال  يف، وممل  ل  كل  بملط . 

  ...العزلة امأل  ما احلمل د والاملم  والثقأل  وايتكرب وايغتملب وايععب

  وا   هبمل   عمل .

  لا بالعد بمللال ي ما بلد إىل بلد ومه  مع ، لكا ا تق  ما شعلر إىل شعلر

 لتعد الرسور. 

  ،إكا امل   ال  يف مجأللة رأت ال عي هدنيا ، واللأل  م ي مل مل ، وال ملس أح ة

 والكل  قرصا  ماألدا . 

  ما رمحة اهلل بع ملده أت ا  ما أطمل ه  ع  ه مله أ قل ه، فلل مل نكا   ده إن

 الب أ ه مل  الد ألمل.لقألأت حي

  الد ألمل العملفألة، والا ملب الصحة، واييو   الصرب، والكيع التقل ، واحلالب

 ايمل .

  ع ما رزقه أبعيف ال ملس ما أراد أت نكلت ه    اله، وما  خط القضمل  وبربَّ

 و مل  نلقه. 
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  ، ما لزع ايالعد ا ت ملد آنة حمكمة، وأنمل  صملدقمل ، و لأ  صملحلمل ، ورمحة م تظي

  ملفعة، وبلبة  صلحمل .والمة 

  ما صملع طملب طعملمه، وما قملع طملب م ملمه، وما  ملد اثي حملمده، وما  ملد

 اثي حمل ده. 

    ن  عملد  إن إكا  ا  حيا  ما ا   ألطي   ي  الم  و قل  وو دا

 ونألملل  لتكلت   دا  هلل وحده.

   الالعألد ما ن ال  ممل ن   أل  إىل إصةحه، وما نااي إحالملت ال ملس ون ال

  م. إ مل 

  رزق  أ يف بمكمل   م   بمكمل ه، وال نطملردب مطملرد  الظ ، ولا  لت

 حت  بالتلأ رزق .

  العدنم ما احتملج إىل لئألم، وال ق  ما ا تق  الكث ، وا  م  ما مل ني

  أللبه.

  ما بلغ هملنة ممل حيب فلألتلقإ هملنة ممل نكيه، إن   ملد  اهلل ف  ملنت مل ر لا ه

 ودنل  اا ة. 

  بزنملد  ال عم أشكيام، وأونام بملحلب ما با   داه وم إ أكاه أحق ال ملس

 وأطلق حمألمله. 

  ،الرسور حمتملج إىل ا ما، وايمل  حمتملج إىل الصدقة، واامله حمتملج إىل الا مل ة

 والالألملد  حمتمل ة إىل التلا إ. 
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  ن ُب مل  الياحة إن بمللتعب، ون بدَرب الد ة إن بملل صب، ون حُيص   ي

 مل دب. احلب إن ب

  ، ا ب مل  أام ما الثيو ، واخللق أ   ما اي صب، وا مة أ ي ما اخلرب

 والتقل  أ م  ما ايعد.

  ، ن بطمإ أ ا  ممل بالمإ، ون بياا لك  صدنق، ون ب ش رسب إىل اميأ

 ون بااب ورا  ا  أم ألة. 

 ن مإ ممل رأن  الياحة إن مإ اخللل ، ون ا ما إن مإ الطمل ة، ون ايح ة إ

 اللفمل ، ون الثقة إن مإ الصد .

   رب أالة   إ أاةت، والمة جتلب  داوات، و ألئة   إ ن ات، و ظي

 بعقب حرسات. 

  يب أ  مل ، ون ن نكا ح   ال مل ، ون بغض  رسفمل ، ون حألملب  بيفمل ، ون باا 

 قصدب  فمل . 

 له   ملر، ون نيده ا  اميئ أ بألته أم  ن هيأل ه أحد، ون حيع ه برش، ون نا

 بخأل .

    ووا ، ، وأ طملب ف أ  ، وم ع  إوأ  ، وم ح   لأ  أفض  ا نملع ممل زادب حلأ 

  زممل . 

   احلألمل  فيصة ن  عيف مل إن بعد أت   قدامل، والعملفألة بملج  ي رؤوس ا صحمل

 ن نياامل إن اييىض. 
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 أل ، مت  نالعد ما له ابا  مل ، وزو ة ماملاالة، و ملر مفك  ، وصملحب وق

 و  يف أمملر ، وال  مت إ. 

    إت ليب   لأل  حقمل ، ول  ال   لأل  حقمل ، ولعأل    لأل  حقمل ، ولزو

  لأل  حقمل ، ولضأل    لأل  حقمل ، فث ط ا  كمج حق حقه.

   ا تمتإ بملل ظي إىل الص ملح   د طلل ه فات له مجملن  و ةن  وإ اقمل  ن تح ل

 ا م  والت ملؤ . 

  عز فأله  مل  ما كاي أو بةو  أو ح ظ أو  لأل  بملل كلر فا ه بياة، فث

 مطمللعة أو بثلألف أو   ي. 

  ،اا و طمل ، وامش  مل  مل ، وارِض نمللقمل ، وارحم خمللقمل ، وأام  فينضة

 وبزود ب ملفلة بكا راشدا . 

  ،التلفألق: حالا اخلمل ة، و داد القل ، وصةح العم ، وال عد  ا الظلم

 وقطألعة اليحم. 

  ُة أو    كلة، وام ما نلل  حلل ، ب المة  ل    عمة، ورر بَّ زلَّ

 وصملحب العزلة فأل مل ِ ز له. 

   ن  مملل  ممل   ع ، وأ  ُّ  لم  ممل رفع ، ون  ال أللت ممل و ع ، ون

 ا صحملب ما  صح . 

  ، إكا مل نكا ل  حمل د فة ن  فأل ، وإكا مل نكا ل  صملحب فة نلق ل

 وإكا مل نكا ل  دنا فة م دأ ل . 
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   بتااي حال ملب ، وأرح قل   بمللتلبة ما  ألئملب ، وطل  ا   مل  رسَّ   ال

 بثنملدن  ال ألضمل .

   الالم ة ه لة، وال ط ة بااب ال ط ة، واثي  ال لع إن مل ، واثي  الضح

  أل  القلب، والل ل ة  ااب.

  ، اإلمملر  حلل  الي ملع مي  ال طملع، وفيحة اللننة ناا  مل حزت العز

ار.   والكي   دو 

 لد ألمل: الال ي مإ ما اب، وال عد  ما ب غض، والالةمة مما ما لاائا ا

 نفكمج، وبااي ال عملح.

  الرب نالتع د احلي، واإلحالملت نقألد اإل الملت، واحللم نق ي اخلصم، والصرب

 نط ئ اامي. 

 .الد ألمل أا ث ممل بكلت حن ُ ملت، واحلمل ة أرنص ممل بكلت حأل أ نالتغ      مل 

 ع هد، وإكا أحز   ممل حدل بمل ميف إكا أمه  رز  هد فما نك   ل  قدو

 فما نعألد ل  ا ميف. 

  بلفألق قلأل  ن  ما ممل  اث ، و ز  أ  ز  ن  ما وننة أ كلة، وال  أ

 طمل ة ن  ما شد  أ معصألة. 

  القمل إ مل ، وايرسف أالج، والغض ملت جم لت، والععل  طملئش، واحلمل د

 ظململ. 

  ،وخيالئ الاألطملت، ونااب ا حزات، كاي اهلل نييض اليمحا، ونالعد اإل الملت

 ونم  ايألزات. 
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  ه، وم ملرب ما  عألد ما طمل   ميه وحالا  مله، وملفق ما اثي مملله فكثي بيُّ

 زاد  لمه فزادت بقلاه.

  زا  ما ااتم بملل ملس أت ن ال  مهلمه، وولاب ما ندع ملنه أت خيدمه 

 ال ملس، و ملئز  ما بيب الد ألمل أت نثبأله رزقه رهدا . 

 شألئمل  ما ال عم مإ العملفألة، ون اتقي شألئمل  ما الا ب مإ  دع التلبة، ن بالتق  

 ون بكثي طمل ة مإ  دع اإلنةص. 

  ال يح بمللد ألمل فيح ا ط مل ، وال يح بمللث مل  احلالا فيح الي مل ، وال يح بأ

   د اهلل فيح ا ولألمل  ا بيار.

 ،وال ألملت مجمل ،  الصد  طمث أل ة، والكاب رن ة، واحلألمل  صألمل ة، والعلم حعة

 والصم  حكمة. 

  حةو  الظ ي  حل ميار  الصرب، ولا  ان تصملر بااب و ثمل  ايعمل مل ، وإبقملت

 العم  نزن  ماقته. 

  أطألب ممل أ الد ألمل حم ة اهلل، وأحالا ممل أ اا ة رؤنة اهلل، وأ  إ الكتب اتملب

 . ^اهلل، وأبي اخللق ر ل  اهلل 

   اله وأ د ليماله وراقب اهلل أ   يه ومهاله. الالعألد ما ا ترب بثماله و ظي ل 

  .احليص ك ، والطمإ م مل ة، والاح نالة، وا أل ة نأل ة، والغ لة حعملب 

   ا ع  زمملت رنملئ   د  لزمملت بةئ ، وا ع  مملل  صألمل ة حلملل ، وا ع

  ميب طمل ة ليب . 
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  ُب لا  أو    حرس ، وزلة أ ق   كلة، ومعصألة  ل    عمة، و حكة ر

 .   يت بكمل  

  ت، وإكا بيت ت مي  ت، والد ألمل إكا رس  ت، وإكا ا يت فيَّ ال عم إكا شكيت قي 

 هزت. 

  الالةمة إحد  الغ ألمتن، وصحة ااالم قلة الطعملع، وصحة اليوح قلة

 ا وملع، وصحة اللق  ال عد  ا ايق . 

   دقألقة ا مل نلع، ونلع اللا  دقألقة، ولأللة الرسور قص  ، ونلع ا م طلن

 وقأل . 

 ا لدن  ال ف س كايب ال عألم، واالع ح ب إلأل  الطعملع، والالعُا وم 

ق  للعملفألة.   للحينة، واييض شل 

  لأل  بثةوة أط مل : ال يح والياحة واحلمألة وإنملب ووةوة أ دا : التاملؤع 

 واللام و الق لط.

  ،الالعملد  ا  أت بص  ال  يف إىل در ة اأ مل، وال لز أت جتد ومي  أ أ مل

 ه الد ألمل باق مل مل.واحلظ أت جدم

  ا ليف أ الالحي ومد ندن  وأر    أل أل  وق : و ئ مل ب ضمل ة مز مل  فثوف

 ل مل الكأل  نمل  لأل .

   ما ال عم الالةمة ما ا مل والالقم وا يع، ون برشب حت  بظمث، ون بثا

 حت  جتلع، ون ب م حت  بتعب. 
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  َّ   والععلة  قم، ما بث   حص   ي ممل     ، وما للخ  بع َّ  ف ملل لز ، 

 وا مملين إفةس. 

   ارض  ا اهلل فألأ فعله ب ، ون بتماَّ زوا  حمللة أقملم  فأل مل، ف ل أدر  ب

 م   وأرحم ب  ما أم . 

  ،قضمل  اهلل اله ن ، حت  ايعصألة برشط مل ما  دع وبلبة، وا كالملر وا تغ ملر

 وإكاملب الكرب والععب. 

 لأل  وال  ملر، فعال  أت بصأل   م  مل داوع  ي ان تغ ملر فات هلل   حملت أ ال

   حة بالعد هبمل إىل نلع الدنا. 

  طلب  يا إكا أ عم  لأله شكي، وإكا ابتل صرب، وإكا أك ب ا تغ ي، وإكا هضب

 حلم، وإكا حكم  د .

  ،ما فلائد القيا   فتق اللالملت، وب مألة العق ، وص مل  اخلملطي، وإزالة ا م

 ملئ . وان ت ملد  ما التعملرب وااتالملب ال ض

  هاا  القلب أ اإلنةص والتلبة واإل ملبة، والتلا   ي اهلل، واليه ة فألأ

   ده واليا ة ما  اابه، وح ه بعملىل. 

 ( نمل ح   نمل قأللع بيمحت  ا تغألع( ، وداوع  ي، )نمل كا ااة  واإلاياعالزع )

 ل   ال يج وال يح والالكأل ة. 

 احللم وولاب الصرب وأ ه ظململ  إكا آكاب أحد فتااي القضمل  وفض  الع ل وأ ي

 وأ   مظللع، فث   أ عد حظمل . 
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  ر، فلأكا احلزت؟ واييض وال قي القضمل   ملفا وا    حمتلع واليز  مقدَّ

 وايصأل ة بث يامل فلم ا م؟. 

  أ الد ألمل   َّة ما مل ندنل مل مل ندن    ة ا ني ، وا  كايه   حمل ه وطمل ته

 وح ه وا  يف به والال  إلأله.

 اهلل    م  هنم أطمل لا أميه وا ت  لا هنأله ور لا   ه   ه أ طملام ممل ريض 

 أمللا وآم  م مممل نملفلا. 

  األف حيزت ما   ده رب نقدر ونغ ي ونال  ونيز  وني  ونالمإ، وبألده

 مقمللألد ا ملر. 

  اليمحة وا عة وال ملب م تلح، والع ل مم لح، و طملؤه نغدو ونيوح، والتلبة

 . مق للة، وحلمه ا  

  ن ازت  ت القضمل  م يوغ م ه، وايقدور واقإ، وا قةع    ، والصحف

 طلن ، وا  ي حملص ، والا ب مغ لر. 

    أحالا العم  وقرصق ا م  وا تظي ا   ، و ش نلم ، وأق    ي شث

 وا يف زممل   واح ظ لالمل  . 

 ا ن أفألد ما اتملب، ون أو ظ ما قرب، ون أشثع ما معصألة، ون أ ف م

 زاد، ون أه   ما ق مل ة. 

  ب ومثملبيب  نكتب بملرخي ، وايعد ن ُنعط   زافمل  وإ أ بقدر مهت  و دق

 نفنا بعدار  ُون مل  بتضحألة.
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  الت ا مي هيلت، وا ع  ا َم ام ا ني  فحالب، و ألث للقمل  ا ني ، وابيب

 ال ضل  ما ا  يش.

  واي ملع واخللطة فضل  اي ملحملت ما ايز عملت ا ضل  الكةع والطعملع

 والضح ، وا    ب الغم. 

   رفقمل  بمللقلارني ولط مل  بمللقللب ورمحة بملل ملس وروندا  بمليامل ي وإحالمل مل  للغ

 وب ضة   ي العململ.. أهيمل ال ملس. 

  ،ااتم الغألظ، وبغملف   ا الزلة، وبغملض  ا اإل مل  ، وا ف  ا الغلطة

 وادفا ايعملئب بكا أحب ال ملس إىل ال ملس. 

  وم تملح، وهيفة بدنل مل الينملح، وقلب ميبملح، مإ بقل  وصةح، وقد بملب

  ل  ال عملح. 

  فضل  العألش أشغمل ، والزائد  ا احلمل ة أوقمل ، و  ملف أ ا ملف ن  ما

 با  وإرساف. 

ن ام   قد  ايفامي ، ون ب كي أ بيبص ا نينا، ون بظا أت ال ملس  

 ماغلللت ب ، فك  أ فل  نال حلت. 

 (هنمل ب تح ال  يف وبالعد القلب وبدم  ااياح الطأل ة صدقة الكلمة  )

 وبااب الغألظ وبعلا الالةع. 

 (ت الل ه   لات الكتملب، وال ميآ  القلب ب الم  أ و ه أنأل  صدقة  )

 ورائد الضم  وأو  ال ث . 
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   إنملب والتالخط فا ه بملب احلزت وا م والغم وشتملت القلب واالف ال مل

 مي. و ل  احلمل  و ألملع الع

  الي مل نالكب أ القلب الالكأل ة والد ة والياحة وا ما والطمث أل ة وطألب

 العألش والرسور وال يح. 

  الي مل جيع  القلب  لألأ  ما الغش والده  والغ  والالخط وان  اض

 والتامي وايل  والضعي والتربع.

 وأم مل  ما ريض  ا اهلل م  قل ه  لرا  وإنأ مل  ونقأل مل  وح مل  وق مل ة  ورىض  وه    

 وإ ملبة  وإن ملبمل . 

   أهيمل ال ق : صرب مجأل ، فقد  لم  ما ب عملت ايمل ، وندمة الثيو ، و  مل

 اامإ، وماقة حيا ة ايمل  وندمته، وطل  احلالملب   د اهلل. 

  ،  نمل ما فقد برصه: أبرش بملا ة وم مل  ل رصب، وا لم أ    ي    لرا  أ قل

 ايز عملت وايل ألملت. و لم  ما رؤنة اي كيات، وماملاد 

  ،نمل أهيمل ايينض: ط لر إت شمل  اهلل فقد ُااب  ما اخلطملنمل، وُ  أل  ما الا لب

 وُصِقَ  قل   وا كرست   ال ، وكاب اربب و ع  . 

  يملكا ب كي أ اي قلد ون باكي  ي ايل لد، وب ال  ال عمة احلملن ، وبتحرس

 ن . ي ال عمة الغملئ ة، واالد ال ملس وبغ    أ لد

 (قطعة ن ز، و ي ة ممل ، واالمل ، وأنملع قلأللة، اا أ الد ألمل اث   هينب )

 ولألمل  معدود ، وم ن ت   العململ، فاكا قرب أه   ا ه ألمل  وأفقي ال قيا   لا .
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  ندفا ايل  بعمل ب اخلملدع، واليئأليف بعلار احلملرس، والامل ي ايا لر مإ

 ، ولكا دان  القرب أ أ  ال ق  اخلملم ، والغ   مإ ايالكن وال ق  والكال

 خمتل ة ودر ملت مت ملن ة. 

  إكا زارب نلع  دند فق  له ميح مل  بضألف اينم، وم أحالا  ألملفته ب ينضة

 بفد ، ووا ب نعم  وبلبة جتدد، ون بكدره بمل وملع وا ملع فا ه لا نعلد. 

  إكا باايت ايمليض فملكاي بملرخي  ايرش  لت يح، وإكا كايت نلم  فملكاي

 بالعد، وإكا كايت الغد فملكاي أحةم  اامأللة لتت مل  .  إ عملزب

  طل  العمي ويو  ما التعملرب، و ملمعة ما ايعملرف، ومالتلدع ما

ايعللمملت، والأ مي ب  نلع بلقأل  در مل  أ فا احلألمل ، إت طل  العمي بياة 

 لقلع نعقللت. 

     ا ن بد ما يش  ما اخللف ناايب ا ما، وحيث   ي الد مل ، ونيد

 ايخملل ة، وحيارب ما نطي أ ظم. 

  ون بد ما يش  ما اييض ناايب العملفألة، وجيتع شعي  الكرب ودر ة

 الععب لألالتألقظ قل   ما رقد  الغملفلن. 

  ،امل أاثي بملل كد، والصدنق قلأل  فة جرسه بمللللع احلألمل  قص   فة بقرص 

 وا  دا  اث  فة بزد  ددام بالل  اخللق.

 يثملبي ، فاهنمل بصعد الاعي  مملئة مي  وبالقط وم بعلد صمل د  اا املل ملة أ ا

 حت  بص ، ون بك  ون   .
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  واا املل ملة فاهنمل بثا  طأل مل  وبضإ طأل مل  وإكا وقع   ي  لد مل بكرسه و ي

 زاي  ن جدش مل.

    ن بدن  ايةئكة بألتمل  فأله الب، فكألف بدن  الالكأل ة قل مل  فأله اةب

 الا لات والا  ملت. 

  ،  احار جمملليف اخلصلمملت ف أل مل ن ملع الدنا بثما بخيف، وحييج  ي اييو

 ونداس فأل مل العيض بثقداع ا  اا . 

  ، و ملبقلا، لأليف إن ايالملبقة فمللزما نميض، والاميف جتيمج، والقمي نال

 والينح  ب، فة بقف فلا ب تظيب قملفلة احلألمل . 

 ((وب وو مل  إىل العلألمل  فات ايعَوَ ملِرُ لا )) د م ملاأله، ولا نقدع ال رص  ي

 أط مل  ما كاب ولكا مإ دملع ودممل  و  ي و صب و لع وماقة. 

  ي  العملم  أزا  ما مال  القمل د، وزفيات الكملدح أمج  ما أ ملشألد 

 الكالل ، ورهألف ااملئإ ألا ما نيوف اي ف.

  ،الاتم الامج نل ه لل مل حن ما حالملدام ا  طلقملت مدفإ ان تصملر

 لز، ود ملنة جممل ألة للت ل .وإ ة ملت ال 

   الت ل  وايثملبي  ن بع ف بمل  الملب وا لقملب ومالتل  الدن  والتعلألم، ب

 ما   ده، مهة ووملبة، و  يف متطلعة، وصرب مجأل ، أدرب العلألمل .

   ُن بت ألب ايصمل ب فات ا  د نلا ه القطألإ ما ااأ  ه  األملب، ون با

ن نئا، ون بضعي ما مطل   فات الكلب ايتمل ب فات احلأر حيم  ا وقمل  و

 نطملرد فينالته ولل أ ال ملر. 



 حتى تكون أسعد الناس)عائض القرني( 321 
 

  ،ن بالتق  بيأن  أ ا ملر ب  شملور فات رأمج انو ن أقل  ما رأمج اللاحد

 املحل   الأ ُقيت به ح   آني قلمج واشتد. 

  ه إلأل   ي أ ه  داو ، ب  ا ت د م ه بغض ال ظي  ا ن ام  ا   قد نل  

 إىل التقلنم أحلج م   إىل ايدح. مقصد صملح ه فا   

  ما  يف ال ملس ا  اح، فة نطيب يدح م ون جيزع ما كم م،  هنم

ا م.  رسنعل الي مل، رسنعل الغضب، وا ل  حُيي 

  ن بظا العملاملت   ع  ما بللغ الغملنملت، فكم ما فمل   حملز ايعد وال

 . أ م  أو أصم أو أش  أو أ يج، فمليالثلة مالثلة مهم ن أ الملع

  ال  أت نكلت م عه ل    حمل ه  طمل ، وحعزب  ا ره ت  لطف، وبثن ب 

  ا ميادب   ملنة، فا ه أبرص ب  م  .

  إكا زارب  شد  فمل لم أهنمل  حملبة صألف  ا قلأل  بقاإ، ون خيأل   ر دامل

 ون نيا   بيق مل فيبأ امل   حمملة بمللغألع. 

 ف  بثط  ملل  أاثي وجتدد انيج بثال  أ  زاة  ملئلألة ا  أ  لع فاهنمل بعي 

 حألملب  وبااب     ايل . 

  ما مل نالعد أ بألته فلا نالعد أ أمج مكملت، وا لم أت أ الب مكملت لياحة

 ال  يف وادو  ال مل  وال عد  ا التكلف ال بألت . 

   العلم والثقملفة جمدامل بمل  نملصة يا  ل م ال ملس وألف، أممل جمد الا ي

 واي صب فظ  زائ  وطألف زائف. 
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  ُيب كاب إىل نمل ة ايآ ، فعي ا نع وا حزات، فة ب اه نطألش ال كي إكا ب

 ولكا قألده فألأ ن  إ.

   مممل نال  ال مل  ونقيس القلب خممللطة ال ملس و أع اةم م الةا  وطل

 جممللالت م، وممل أحالا ما العزلة مإ الع ملد  والعلم. 

 ب أ ف الال     ألل  إىل ايالعد، وآما الطي  طينق  إىل بألت ، وأصع

 ايلاقف وقلف  أمملع الاللطملت، وأ ظم ا ألئملت  علدب للدنملت.

  ، أع القيآت بصلت حالا، والااي بقلب حملن، واإل  مل  ما ممل  حة 

 والل ظ بلالملت فصألح ملائد لل  يف وبالملبن للقلب. 

  ا نة  اامأللة والالعملنمل ال  أللة، أمج  ما و ملمة الل له و لاد العأللت

 ايع   أ  ُّ ما مجمل  الاك . ورقة اخلدود،  ت مجمل  

  ، ص ملئإ ايعيوف بق  مصملرع الالل ، و دار العق  نم إ ما مزالق ا ل

 و يوس التعملرب أ  إ ما ألف وا ظ. 

  إكا رأن  ا للف ما ال رش وقد أكا لا أ أرام أ ال ا والل ل واللعب

 . والضألملع فملمحد اهلل  ي ممل   دب ما ن ، فيؤنة اي تي رسور للمعملىف

  إكا رأن  الكملفي فملمحد اهلل  ي اإل ةع، وإكا رأن  ال مل ي فملمحد اهلل  ي

التقل ، وإكا رأن  ااملا  فملمحد اهلل  ي العلم، وإكا رأن  اي تي فملمحد اهلل 

  ي العملفألة.
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  ،نلق  الاميف ل  فملهتال  بضألملئ مل، ونلق  الينملح ل  فمل تمتإ هبلائ مل

مل، ونلق  الثأر ل  فملا ث بغاائ مل، وامحد ما ونلق  ا هنملر ل  فتلاك بأئ 

 أ ط     أ  ةه. 

  ا  م  نتم   أت ناملاد العململ، وا صم نتم    أع ا صلات، وايقعد

نتم   اييش نطلات، وا بكم نتم   أت نقل  الأت، وأ   باملاد وبالمإ 

 و يش وبتكلم. 

   ألملر ، وما   ده ن بظا أت احلألمل  امل   حد، ما   ده بأل  لأليف   ده

زو ة لأليف   ده وظأل ة، وما   ده ش ألة قد ن جيد الطعملع، وما   ده 

 ايثالنت م إ ما ا ا . 

  ايالعد  ل  ا ني ، والكتملب صدنق العمي، والعم  أ أليف أ القرب، واخللق

 احلالا بملج الرشف، والكيع أمج  ولب. 

  فات فأل مل ر المل  ن عيف القلب، و أ  نقت  ال  يف، وللوة  ايةحد إنملب واتب

 بعصف بمللضم ، ولأليف أصلح ل  ما اللح  نط ي روح  ونا   دا ب.

  ة ن بتخا قيارا  وأ   مغضب فت دع  ت الغض ملت ن قد الصلاب وب لبه اليون 

 ون قصه التثم .

  ال عملح، احلزت ن نيد الغملئب، واخللف ن نصلح للمالتق  ، والقلق ن حيقق

 ب  ال  يف الاللنة والقلب اليايض مهمل   ملحمل الالعملد . 

  ، ن بطمللب ال ملس بملح ام  حت  ا م م، ون َبُلْم م  ي فا  حص  ل

 ب  مُل   ال ، وإت أردت أت نكيم  ال ملس فثايع   ال .
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  ي صملحب الكل  أت نيىض بكلنه إكا  لم أت القصلر  لف جيب، و ي 

 ت نق إ بثألملبه إكا بألقا أت احليني  لف ن ي.نبيف الثألملب ايمزقة أ

  َّما أ ط    اله الأ بطلب بات  قل ه، و ملع أميه، واثي مهه،   ه ن حد

 يطمللب ال  يف ف   أمملر  هيار .

    نمل ما فقد اب ه: ل  قرص احلمد أ اا ة، ونمل ما فملبه  صأل ه ما الد ألمل:  صأل

 أ   ملت  دت ب تظيب.

  أ العش، وا  د ن بقدع له و  ته أ العينا، وال ملة ن الطملئي ن نثبأله رزقه

بعط  طعملم مل أ مالك  مل، ولكا ال م نطل لت ون حثلت فملطلب اأ طل لا جتد 

 ممل و دوا.

  إكا أقملم  اهلل أ حمللة فة بطلب ه امل   ه  لألم ب ، فات أفقيب فة بق  لألته

 أه ملين وإت أمي   فة بق  لألته ش ملين. 

 ا   ي ن ا ، و ال  حيممل   ما زو ه بياة، و ال  ردب   ال  بثن ب 

  ا وظأل ة مصلحة،   ه نعلم وأ   ن بعلم. 

  ،الصخي أقل  ما الاعي، واحلدند أقل  ما الصخي، وال ملر أقل  ما احلدند

 والينح أقل  ما ال ملر، واإلنأت أقل  ما الينح ايي لة. 

 صأل   حم لر  أ ا  مث مل  بصأل   ف   درس ن ن ال ، وا  مصأل ة ب

 كاايب ، و اا ا  ال صلص ال ملقألة أ الااا. 

  ،ال عملح قطيات ما ايعمل مل  والغصص وااياحملت وا املت وايز عملت

 .وال ا  قطيات ما اخلمل  والكال  والععز واي مل ة واخللر



 تى تكون أسعد الناس)عائض القرني(ح 325 
 

  الامج حييص  ي الا ي  ايفقتة ون نالع  للخللد بث مل  حالا و لم  ملفإ

 ر   بالألط ن مهة له. و م  صمللح إ أ ال 

 ( ت الصة  فألض ما الالكأل ة، وهني ما  نمل بة  )أقم الصة ، أرح مل هبمل ،

 ا ما، ورنح طأل ة بملرد   ب  ي ال  يف فتط ئ  ملر اخللف واحلزت. 

   إكا مل بعص ربمل  ومل بظلم أحدا  ف م قيني العن، وا ألئمل  ل  فقد  ة حظ

 وطملب  عأل  فلأليف ل   دو. 

 بملت وال ملس ند لت له، وون  يا  ملع وال ملس ند لت  لأله، وبرش   ا ألئمل  يا

 يا أح ته القللب، ونالملر  يا لع ته ا لالا. 

  إكا مل جتد  دن  أ حمكمة الد ألمل فملرفإ مل   يحكمة ا ني  فات الا لد

 مةئكة، والد ل  حم لظة، والقمليض أحكم احلملامن. 

 (( ْلل ملَفملْكُاُيويِن َأْكُاْيُام )) نكا للااي ما فملئد  إن ااه لك  ، ولل مل نكا له 

   إ إن أت ناايب رب  لك   به   عمل ، فألمل له ما جمد و فدد وزل   و ف.

   برش  ل .. فمللط لر شطي اإلنأت ف ل نااب اخلطملنمل ونغال  الالألئملت هالة

 ونط يب يقملبلة مل  ايللب بعملىل.

  حل ممل أمملم مل، وبصلح ممل بعدامل، طلب  ل  فمللصة  ا ملر  بااب ممل ق ل مل، و

 وب   ا رس  ا صملح  مل، ف   قي  العأللت. 

  الي   الامج نالع  دائأ  للظ ي بملح اع ال ملس ون نتعيض ل قدام، اث ا  ممل

 نعألش شقألمل  بملئالمل ، والالع  ورا  الظ لر والا ي   دو للالعملد .
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 و م   ال ظينملت والدروس أ فا الالعملد  ن بك  ، ب  ن بد ما حياة

 وبرصف املييش ا  نلع  مل ة أو الال ي أو الااملب إىل اي تزاملت. 

    بتعيض ال عل ة ل  د اث ا  واملو  إناا ه فة نع امل ااتأممل  ون نلت

 إلأل مل   ه ماغل  بمقملصده    مل.

  احار ايتاملئم، فا   بينه الزاي  ف ن  شلا مل، وبعيض  لأله ايمل  فألخيج

 له الاميف فألاكل حيار مل. ل  م ه القا ، و دح 

  أبيند الالعملد  حقمل ؟ ن ب حع    مل بعألدا ، إهنمل فأل ، أ ب ك ب اي دع، أ

 نألملل  اامأل ، أ إرادب  ايت ملئلة، أ قل   ايرش  بملخل .

  ه  ي ما حلل  دوت أت بعلق ب  قطيات الالعملد   طي ن بالتطألإ أت بيش 

 م ه. 

 الأللع أاثي ما مملئة مي :  خملف أت  تثني، مصأل ت مل أ  مل  خملف ما ه  اهلل أ 

 خملف أت  خطئ،  خملف أت  التعع ،  خملف أت نغضب فةت،  خملف أت 

 نا  فةت. 

   اث وت ما ال ملس نعتقدوت أت ا  رسور زائ  ولك   م نعتقدوت أتَّ ا  حزت

 دائم، ف م نفم لت بملت الرسور ونك يوت بملت احلزت. 

 وا  أ ال حي أهنمل أ اثس صغ ، ف حا  بعض مل مث  الالمكة العمألمل  بظا

 نلق مل أ  ململ اإلنأت فثحط مل أ  ال مل بع مل  الكيه واخللف والعداو  واحلزت.

  إت احلألمل  اينمة ولكا ا دنة اتملج إىل ما نالتحق مل، وإت الانا بضح   م

 احلألمل  وام ن كلت وب تالم  م وام نكرشوت ن نالتحقلت ال قمل . 
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 ص فثنات بغ   فقمل  الصألملد: أااا وق  الغ مل ؟ و إ صألملد محملمة أ ق 

 فقملل : ما  مل ة إىل  مل ة فيج. 

  يملكا بالمإ   ملح الكةب ون ب ص  لغ مل  احلأع؟ يملكا بي  ما اللأل   لاده

ون باملاد حالا القمي وال علع؟ يملكا باكل لالإ ال ح  وب ال  حةو  

 العال ؟ 

  نمل م ملت، فعمل ه الغلُل أ يح والطلفملت امللرباملت ف تف: نمل رمحملت   لح ملح

 ال رص فمل ترص وظ ي، أممل ما ا ي فقد نرس وا دحي.

  أ قملع ال حي أ ظلأت وةل فثر   ر مللة  مل لة فأل مل ا  اف  نل يفأص ح

 بملنق اف، وا تاار  ا التقص ، فعمل  الغلل امللرب   ت الربقألة صملدقة.

   القأ   الج أ بدمل ه ك لبه فصملر ولب بلبته أبألض  ت  داودهال

 ايحياب واخلألملط أمن، وهال  الثلب أ الالحي. 

 .إكا اشتد  لأل  ا مي و مل  ب  الكيب و مل ب الألثس فمل تظي ال يج 

  ،إكا أردت أت ن يج اهلل     ممل أمه  فملقطإ طمع  أ أمج خملل  صغي أع ارب

 ون بعل ق  ي أحد أمة  ه  اهلل وأمجإ الألثس ما املفة ال ملس. 

 ت اإل مل  بلل ه، فات امل     ال  را ألة  عألد  رأن    ال  املل الملئ  الامج نلل 

الالعملد  واخل  وااأ ، وإت امل    ألقة متاملئمة رأن  الاقمل  والرش 

 والق ح. 

  إكا أطع  ايع لد، ور أل  بمليل لد، و للت  ا اي قلد، فقد  ل  ايقصلد

 وأدرا  ا  مطلب حمملد. 
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 ت والااي، ولدنه حدنقة أ كا ه ما العلم ما   ده بالتملت أ صدره ما اإلنأ

 والتعملرب فة نث ف  ي ممل فملبه ما الد ألمل. 

  ،إت ما نفني الالعملد  حت  نعلد اب ه الغملئب، ون    بألته وجيد وظأل ة ب مل  ه

 إ أ ال خمدوع بمللرساب، مغيور بثحةع الألقظة. 

  .الالعملد : ا   دع اناتأع واعي التلقعملت واطياح التخلن ملت 

 ل المة: ا  الالحي احلة ، وا   يبلت ايلد  وإ ةت اإلنمل ، وا  ر مللة ا

 مل لة ام  الالةع واحلب، وا  صدقة متق لة بد   ي أت صملح  مل راض  

 مطمئا وملب .

   أهنملب  ا ان طياب وانرب ملب وال ل لنة، و    مل بيب ال ظملع وإمهمل

 ة وميات. ال بألب، واحل  أت نكلت لإل الملت  دو  متزت فأله واقعأل  

  إكا وقع   لأل  مصأل ة أو شد  فملفيح بك  نلع نمي   ه خي ف م  مل ون قص

 ما  ميامل،  ت للاد   ميا  اعمي اإل الملت ن بتعداه. 

   ن  غ  أت نكلت ل  حد ما ايطمللب الد أللنة ب ت   إلأله، فمثة  بطلب بألتمل

رصا أل مل بالك ه و مة  ن مل    و ألملر  امل ، أممل فتح ش ألة الطمإ  ي م

 ف اا شقمل . 

  ،نظا ما نقطإ نلمه اله أ اللعب أو الصألد أو الل ل أ ه  لف نالعد   اله

وممل  لم أ ه  لف ندفإ ااا الثما مهمل  متصة  وادرا  دائأ    ه أمه  ايلاز ة 

 بن اللا  ملت واياللألملت. 
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  جلص ما ال ضل  أ حألملب ، حت  ا ورا  الزائد  أ  أل   أو  ي

 املت  ملرا . -أ ا  يش -ت ممل زاد  ي احلمل ة مكت  ،  

  املت الصحملبة أ عد ال ملس  هنم مل نكل لا نتعمقلت أ نطيات القللب

 ودقملئق الالللب وو ملوس ال  يف، ب  ااتملا بمل صل  واشتغللا بمليقملصد.

  ن  غ  أت  تم بملل األز وحضلر القلب   د أدا  الع ملدات، فة ن  أ  لم بة

   بة نالع، ون قيا   بة بدبي.فقه، ون صة

 (( َألق ِن ألقَ ملُت لِلطَّ ((، فمللط أل ملت ما ا قلا  وا  أ  وا داب وا نة  َوالطَّ

 والزو ملت ل نألملر ا بيار، لتتم الالعملد  هباا اللقمل  وحيص  ا  يف وال ةح.

 ع  قملئمة بث عد حملنب : ا  ادل حرة بددضبط األ   ادذ  يسعرك  :

بلة شخص معن؟ أو كاملب  إىل مكملت حمدد؟ أو بعد أدائ   مة  بعد مقمل

باابه؟ إكا ا   بت إ روبأل مل   ألدا ،  عه أ قملئمت . جتد بعد أ  لع أ   

 ملك  قملئمة وا حة بمل فكملر الت  جتعل   عألدا .

 :  بعد ادند ا ملر الت  بالعدب أبعد ا   تعاة عىل ع ل األشيدء ادسد

. أاد ا ملر الالعألد ، وا يَف ا ملر الت  ن ا ملر ا ني   ا كا  

 بالعدب. ولألكا قيارب بمحملولة بللغ الالعملد  جتيبة  ملر  أ حد كا مل.

 :ما اي م  دا  أت ب ت   إىل قيار بمللي مل  ا   ال ،  ا ض عق نفسك اتقبلهد

ه إلأل  ما  قد، طمليمل أ   ملتزع  والثقة أ برصفملب ، و دع اناتأع بأ نل  

ايالتقألم، فمللالعملد   يب ما حألع ندن  الا  أو الاعلر بمللرصاط 

 بمللا ب.
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 :ن ب ق وحألدا  معزون ، فمللعزلة مصدر بعمل ة،  اصنع املع اف ااكرم اآلك يق

ا  الكآبة والتعمل ة والتلبي جت   حأل أ بلتحم بثرسب  وال ملس، وبقدع شألئمل  

ج حلملنت ما اخلدمملت. وقد وصف العم  أ  ل ن أ ندمة ا نينا اعة

 اناتئملب.

 : ًُ ا تخداع ايزند ما  -بل   وإراد -جيب أت املو   اشغل نفسك ةائ

إمكمل ملب .  لف بالعد أاثي إت شغل    ال  بعم  أشألمل  بدنعة، فمللكال  

 ن م  اناتئملب.

 :إكا أز ع  أمي، قم بعم   الأين ا ه جتد أت حمللت   حد   ادنكر اادكآبة

مك   أت  ملرس ماللكمل  امل   بالعدب ال  الألة والاا ألة قد اال  . ون

 ممملر ته أ ايمليض، اثت بزاو  رنمل ة معأل ة أو رحلة مإ أصدقمل .

 :جيب أت بعيف أت  م  الك ملر ن ن ت  . ما  ا تبَئ  عىل ع ل مل تك له

ال ملس ما ناعيوت أهنم لا نكل لا  عدا  را ن  ا أ  ال م إن إكا أ عزوا 

إ أت نفدمج القدر ايمكا ما  مله بة ا   مل م. والاخص ايالفو  نالتطأل

  ملوت، ونالتمتإ بملل  عة أ اللق    اله، ممل داع مل نقرص. 

 : بعلَّم أن بقالل  ي   ال ، نملصة حأل أ ب ملرمج  ا تبددغ   املندفسة اادَحر

 أحدا  أ  م  ممل بدوت أت با ط لاعلرب بمللالعملد  أت ب لز.

 :ي، وحيل  دوت الاعلر بمللالعملد . ا   ايامل ي نال ب التلب ا حتب   شدع ك

 ن بكتم مامل يب.
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 :اث ا  ممل ناعي ال ملس بملنبتئملس، وايالفولألة، والا ب،  ا تَح ل از  غحمك

بال ب ااتئملب شخص آني، رهم أهنم بيآ  مممل ال فأله، بااي أت ا  إ الملت 

مالفو   ا   اله، وأت للتعملطف والتعملوت حدودا  وأوللنملت. وأت اإل الملت 

 ((. َون َبِزُر َواِزَر   ِوْزَر ُأْنَي ص   )) ي   اله ب

 :إت الاخص الامج نف   قيارابه وقتمل  طلنة ، فا ه ناللب  اختذ ل ا اتك فا ًا

ما وق   عملدبه  مل ملت، وأنملممل ، ب  وش لرا . بااي أت إصدار القيار ا ت ن 

 نع   بمللرضور   دع ال ا إ   ه أو بعدنله فألأ بعد.

 :أل أ ب كي أ اإلقداع  ي  م  بااي احلكمة القملئلة: ح اع ف لر  نفسك

( إكا بلغ  اخلمالن ما  ميب، وأردت أت رحم اهلل امي ا   يف قدر   اله)

ون ب كي أ اي   -مثة  - ملرس رنمل ة، فكي أ اييش أو الال ملحة أو الت يف 

 القدع. وحملو  ب مألة م ملراب  بمل تميار. 

 :أ نضم احلألمل  بدوت إبملحة ال يصة  أممل ان دفملع تعلم كيف تع ف نفسك

ل  ال  ا  بقألقم أو مل   ومالفولألملب  أ احلألمل ، فحأقة ارب . ف فن  

 الانا ن ن  ملت أ  ال م، لا نعيفلا إمكمل مل م. 

 :ا م  إت ا تطع   ز ا  ما اللق ، فقد املت  اعَر    حيدتك ادع لية

ته إكا حيع ما وق  اإلهينق نفم لت بثت الي   ن نمكا أت حيت ظ با المل أل

 ال ياغ وان  نمل . 
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 :الطينقة اللحألد  حلألمل  ممتعة ا  اقتحملع  كق  سَعرًا خلاض  غد  ات

أنطملرامل ايحاللبة، لا بتعلم ممل مل بكا  ملزممل   ي ملا  ة ايخملطي، نا مثة  

 بتعلم الال ملحة بملا  ة نطي الغي . 

 ألد إن  لف نقيب، ن ق   إن  لف ن تح، ون قألد إن  لف ن  ، ون بع

 ون هملئب إن  لف نص .. ولكا بث   مالم  . 

 (( ِ ة رْبِ َوالصَّ (( ف أ وقلد احلألمل ، وزاد الال ، وبملب ا م ، اْ َتِعأل ُلا بمِللصَّ

وم تملح ال يج، وما لزع الصرب وحملفظ  ي الصة  ف رشه ب عي صملد ، وفتح 

 م ن، و رص قينب. 

  ب وُ حب و بة ُ لد ُطيد فثنا نيدد: َأحد َأحد،    ه ح ظ وُنب وُ ا 

(( فلأ دن  اا ة احتقي ممل با  وا تق َّ ممل قدع  ت الاللعة ُقْ  ُاَل اهلل َأَحد  ))

 أهي ما الثما أ عملفمل  مضمل  ة. 

  ممل ا  الد ألمل؟ ا  ا  ا ولاب إت همللأل  فأله ندمته وممل ندم ، أو زو ة إت

ثي أص ح  له نملز مل .. ااا امل   مجأللة بعاب قل   بح  مل، أو ممل  إت ا

 رسورامل فكألف حزهنمل؟. 

   ا  العقة  نالعلت الب الالعملد  بمللعلم أو بمليمل  أو بملامله، وأ عدام هبمل

 صملحب اإلنأت  ت  عملدبه دائمة  ي ا  حمل  حت  نلق  ربه. 

  ما الالعملد   ةمة القلب ما ا مياض العقدنة امللا  والالخط

 لا ل . وان  اض والين ة والا  ة وا
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  أ ق  ال ملس أ ارام لل ملس، ف ل خيم  برصفمل م وأقلا م  ي أحالا

 ايحملم ، ف ل الامج أراح وا  اح. 

 (( َملاِِينا (( اق إ بأ   دب، ارض بقالم ، ا تثمي َفُخْا َممل آَبأْلُتَ  َوُاْا ِمَا الاَّ

 ممل   دب ما ملا ة، وظف طملقت  فألأ ن  إ وامحد اهلل  ي ممل أونب. 

 نلم  اله قيا   أو ب كيا  أو بثلأل مل  أو ح ظمل ، ب  نا ما ا   م   ن نكا

 بطيف و لع فأله ا  أ  ف اا أ اط لل  يف.

 .الصللات بيبب ا وقملت فمل ع  بعد ا  صة   مة  ما ا  أ  ال ملفعة 

   إت اخل   للع د فألأ انتملر له ربه، فا ه أ لم به م ه وأرحم به ما أمه الت

إن أت نيىض بحكم ربه ون لض ا مي إلأله ونكت   بك ملنة  ولدبه، فأ للع د

 ربه ونمللقه وملنه.
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  .فملفع ، إت ا تطع  أت جلل ب  ال   األة  يفة :قمل     طمل  :لد   عق ع   بق ادا ة

أحب إ  ما حعة بعد ،  ت أبصد  بدرام  ي نتألم أو مالكن» :لد   عق لدب  يق زير

  .حعة اإل ةع

، ون جت اد ايامل ، فاكا الصاة  جت اد ال ادت،  ظيت أ أ أ  الرب» :لد   عق لدب  بق زير

فيأن  أت احلج أفض  ماا  ؛واحلج جي د ايمل  وال دت، والصألملع مث  كل 

  .«كل  اله

كاب  :وام قامل  ؛دواا امل، والعماي ، احلاج :الصدقة أفض  ما» :لد   عق برش بق احلد ث

  .«Qن نياه إن اهلل ، وااا نعط  رسا   ؛ونياه ال ملس، نياب وني إ

فماا   رشانا ماي   ؛ومل أمش إىل بألته، إين   تح  ما ريب أت ألقمله» :لد   عق احلسق

 .« ي ر لأله، ما ايدن ة

ة اب قلا اهلل  أ حيمكم ااا» :لد   عق ع   كم أبدروت ما ااملت  املاا حايم .نمل أا  مك 

فاثحل لا حيمتاه ف لكالا وب ال فاةت ، ااملت فألاه ب ال فاةت ؟ااا ما قا لكم

واهلل   ت أ م   رش  :وم  قمل ، حت    د  ممل شمل  اهلل ، فثحل لا حيمته ف لكلا

ة  .«نطملنمل بغ ه أحب  إ   ما أت أ م  واحد  بمك 

حاج  مملشاألمل حت ا  ممل آ    ي يش   فملب   ماا الاد  ألمل إن  أ   ا  مل أ» :لد   عق ابق عّبدس

 ا مإ قل  اهلل  بعملىل .أدرا   الكرب               

 .[27:]احلج

ملج  لأل م ما احلق   بالام حان نقادملت » : لد  ابق عّبدس لل نعلم ايقألملت ممل للحع 
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م وفد اهلل  ما مجألإ ال  ملس، حت   نق  للا رواحل م  .« هن 

أولئ  ال انا نالثللت  .والغملزمج، وايعتمي، احلملج   :وفد اهلل  وةوة» : اهللّ عق لدب  بق عبر

 .«اهلل  فألعطأل م  فا م

اامل » : لد  عبر اهللّ بق ع   ة  والز  نا وقلامه الص  وحاج  ، ن ن اي  بألا  أ، إت   ي  الد 

دقة واا ملد .وصألملع رمضملت، ال أل   .«وإت  ما أصلح ا  أ  الص 

 .«ال  ظي إىل ال أل    ملد » :لد عق عطدء 

 :  لاده تعدَل  عق جمدرر             ي مل فايغ إبايااألم  :قمل [27:]احلج 

 ؟األاف أقال  نامل رب   :قامل  . املد أ ال  املس باملحلج   :ما ب مل  ال أل  فقأل  لاه

اامل ال  ااملس ا ااتعأل لا لاايب كم فقمل اامل فاالقيت أ قلااب ااا    :قاا  :قاامل   ناامل أهي 

 .«مفما

 :  لاده تعدَل  عق جمدرر       ن نقضالت م اه وطايا أبادا  :نقال [125:]ال قاي

 .«ن خيملفه ما دنله :وأم مل نقل 

 .«إكا قضأل  حع   فال  اهلل  اا  ة» :لد   عق كي  ة بق عبر ادّ محق

ة» :لد  األص عيّ  وإت ،   ممل   دب بالل  ممل   دمجالل  م  ن   ع   ن» :فقمل ، د مل أ يايب  بمك 

 .«ا   مل بق   بع   و ص   فة ايم   أ ي ايصملب  ي مصأل ته
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 عــرص والطمـاحل
 

 .«احليص  ي أا  الاعي  أنيج آدع ما اا ة» :ادصدحلل لد  احر

  .«حظ ه ون ن مل  احلينص إن  ، آفة احليص احليمملت» : لد  األحنف

 .«ممل بعد أم   إن  م َّ  م » : احلسق ادبرص ّ  لد 

 .«ما أطمل  ا م  أمملت العم »الد  آك :

 .«فات فملبه ا م  قلمج  ي اي  ، اإل الملت ن ن   ُّ ما ا م »الد  آك :

 .«وبملب اي   م تلح يا أراد الدنل  فأله، ا م  نقإ بال ب»الد  آك :

 .«وال خأل  ماملع، واحلاللد مغملع  ، واحلينص حميوع  ، اليز  مقاللع»الد  آك :

، احلاينص أ حيصاه :او املت ناتععةت ال َّصاب ون نظ ايات بملل غألاة» :لد  زيدة بق ايب سفيدو

  .«ومعلقم ال لألد ن  ل   ه ف مه

و صاب لا  أملا  ورب ، نمل ابا آدع ارال  احليص فث الملب أ ل » : لد  ةااة ادطدئي

 .«ووا د ماملع، حينص حميوع

ة ق   إدراب الطل ةأ إ» : لد   سلم بق لَيبة  .«فياط احليص مال 

 .«بثمأل  ال خ ، أو  د مل   احليص»الد  آك :

وأت الي ا  إكا ، وأت الألاثس ه ا ، بعلمالت أت الطماإ فقاي :انه لد    كطبوة عق ع  

  .ا تغ     ه :نئيف ما يش 

بايب  :او تملت أ مل أ ملا أ م ا وةوان  ا ة :قمل  ر   ما العلأ  :لد   عق سفيدو بق عيينة

  .Qوإنةص العم  هلل ، الطمإ فألاأ بأل   وبن ال ملس

وراا  ؛الغضب :راا م ه :للك ي أربعة أراملت :قيأت أ احلكمة» :لد عق ارب بق  نبه 

  .«اخللف :وراا م ه ؛الطمإ :وراا م ه ؛الا ل  :م ه
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 .«أاثي مصملرع العقل  ا  بيو  ايطملمإ» : لد  عيلّ 

 .«رصفمل بثكاب لعقل  الي  مل  ما الط مإممل اخلمي  »: الد  ايضد

ال انا  :قمل  ؟ما أربملب العلم :نمل با  ةع :فقمل  له اعب، ا تمإ اعب و  د اهلل  با  ةع

 :قاامل  ؟فاأ أكااب العلاام  اا قلالب العلاأ  بعاد أت  لماله :قامل  .نعملالت باه

 .وطلب احللائج إىل ال  ملس، و ه ال   يف، الط مإ

ون ، ون الغضالب مرساورا، ن نل اد الععا  حممالدا :ت نقامل اامل» : لد  ابوق األعو ايبّ 

ه ه أل مل، ون احلي  حينصمل، ايلل  كا إنلات  .«ون الرش 

ات الد  ألمل» : لد  ابق اجلاز ّ  ولأليف ىف احلقألقة ، لأليف أ الد  ألمل أبله مم ا نطلب ال   ملنة أ لا 

عألد ماا إكا حصال  لاه امايأ .إ  أ ا  راحة ما مفمل، لا     أو  ملرناة فمللال 

و لاام  اا امل ودن  اامل أت نعقااد اخل رصاا  ااي ، وممللاا  إلألااه، فااأ  إلأل اامل

فمت  أطلاق برصاه ، وأاثي أ  ملب دواع حم  ت مل أت ن نطلق برصه .صح ت مل

فاات  الط ماإ أ اادناد نا غ ص اخللاق ونا قص ، أو أطمإ   الاه أ ه اامل

، الغينابون نالا   ألالب اخلاملرج فتمألا  الا   يف إىل ايااملاد ، ايخمللطة

ر العألش مإ احلملن القينب  .«ونتكد 

وكل   ت  أاثاي الط ماإ ماا ، وال ند  يف اإلاملب، الط مإ ط إ »:لد  ادّ اغب األصفهدينّ 

 .«أ   ا ل 

 .«واحلمألة أوفق، أ الط مإ  ه» : لد  ابق ادقّيم

 .«لص  احليص ن نميش إن  أ ظةع ا ل » :الد  ايضد

  .«ون نزند أ رزقه، قدر اإل الملتاحليص ن قص » :آك الد  

 .«و  د طمإ، و  د ش ل ،   د ر    :الع ألد وةوة» :آك الد  

ملع حألملبه فة نالكا قل ه الط مإ» :آك الد   ا أن    .«ما أراد أت نعألش حي 

 نازا  فاة ال املس إىل حيتاملج ن القامل إ أت كلا : الطماإ أ والا ، الق مل ة أ العز» :كالد  آ
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ا  .ايزند أ   ما   اله نا  والطأع، بأل  م  زنز 

نا؟» دغالم:  لد  احلسق ادبرص  قمل : الط مإ. « فأ آفته؟»قمل : اللرع. قمل : « ممل مةب الد 

 «.فععب احلالا م ه

نمل إنلبمله ن بغ طلا حينصمل  ي ويوبه و عته أ مكالب »نقل :  كدو عبر ادااحر بق زير

 . «ملله الأللع بأ نيدنه هدا أ ايعملد وم نتكربون ممل ، وا ظيوا له بعن ايق  له أ اشتغ

فامل إ وحايص  املفإ، فثمامل ال املفإ فحايص اياي   اي  حيصاحليص حيصملت » الد  ايضًد:

طمل ة اهلل، وأممل احليص ال مل إ فحيص ايي   ي الد ألمل، وال ماغل  معاب ن نرس ون نلا 

 . «بعمعه لاغله، فة ن يغ ما حم ة الد ألمل  نيبه

الد ألمل أم  ما طل  مل ، ونملدع ما بيا مل ، الد ألمل طملل ة ومطللبة ،  »:  بق  عدذحييى لد  

فما طل  مل رفضته ، وما رفض مل طل ته ، الد ألمل ق طي  ا ني  فمل ربوامل 

ون بعميوامل ، لأليف ما العق  ب ألملت القصلر  ي اااللر ، وما طلَّق 

ب قيض  د مل أبدا ،  الد ألمل فمل ني  زو ته ، فمللد ألمل مَطلَّقة ا األملس ، ن

فخ ق الد ألمل ون باايامل ، واكاي ا ني  ون ب ال مل ، ونا ما الد ألمل ممل 

 .«ن لقغ  ا ني  ، ون بثنا ما الد ألمل ممل نم ع  ا ني  

واحلالاد ف ا  ، والطمإ،  عا بطأل ته وةوة أشألمل : احليص يمل نلق اهلل آدع »الد  آك :

ومع امله ، وااملا  ن ادهيمل، لعملق  خي أل ملفمل، جتيمج أ أونده إىل نلع القألملمة

 «.أت اهلل بعملىل نلق ش ل مل فأله

 ؛وردع ن اد  احلايص، ما كبح ح عاي  الطماإ بالاألف الألاثس» :لد  ذا ادناو املرص  

ا اتق   ؛وما ا تق  بح  الزاد  ي دلال ايعايوف، ظ ي بكألمألمل  اخلدمة

حصاد  وماا، وما  ل  أودنة الكمد     حألمل  ا باد، ما  ب احلكمة

وماا قطاإ ،  اب الا لب بم ع  اللرع أ امل ت لاه رو اة ان اتقملمة

وما بدرع درع الصاد  قالمج ، لالمل ه با ي  الصم  و د  اوبة الياحة
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وما فيح بمدحة ااملا  أل اله الاألطملت ولب ،  ي جمملاد   الكي ال ملط 

 .«احلأقة

ي  احلايص واثا، قلاة احلايص والطماإ بالرل الصاد  والالرع» :لد  إب اريم بق اةرم 

 .والطمإ بلرل اثي  الغم واازع

فمللكرب م إ إبلأليف ما ، أصل  الرش وةوة: احليص واحلالد والكرب» :لد  احلسق ادبرص  

واحلالد محا  اباا آ دع  اي ، واحليص أنيج آدع ما اا ة، الالعلد  دع

  «.قت  أنأله
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 دــــاحلس
 

الاانا  :لود ؟ماا نعاملدمج  عام اهلل :فقألا ... عم اهلل ن بعملدوا» : لد  عبر اهلل بق  سعاة

  .«اهلل ما فضله حيالدوت ال ملس  ي ممل آبملام

ولال ااملت الي ا  ، ممل امل    ي أحد  عمة  إن املت  امل حمل اد»:  :لد  ع   بق اخلّطد 

  .«أقلع ما القدح لل د له هملمزا  

وماا مل جياملوز ، لأليف أحد  ما نلق اهلل إن وقد  عا  معاه احلالاد» : احلسق ادبرص  لد 

 .«كل  إىل ال غ  والظ لم مل نت عه م ه يش 

اااه أالك امل وأالا  أال امل » :لود ، أ ه مي   اي دناملر نيباة  نملوناة  عق ان  بق  ددك

وال غا  نصادق  كلا  أو ، إت احلالد لألط ئ  لر احلالا ملت، ال غ  واحلالد

 .فاكا حالدبم فة ب غلا، نكابه

  .«أ الأل  إنل  نل ف !ن أعَّ ل  :قمل  ?فماأحيالد اي !نمل أبمل  عألد :ليل دلحسق

وأقدع ال ملس  ي ال غ  ما     ايعيفة برس ة  رصا اهلل ، ال غ  ما فيوع احلالد»الد  آك :

 .«يا بغ   لأله

وال قاي ، وا ام  صاف ا ايع، واملد احلالد نغلب القادر، املدت ال ملقة بكلت ا يا  »الد  آك :

 .«ايلت ا ارب

كا الا إىل أت إبلاأليف .اهلل باه أ الالاأ  وا رض احلالاد واحلايصأو  ممل  م »الد  آك :

وحالد ابا ، وحيص آدع  ي اخلللد فثا  ما الاعي ، حالد آدع فلم نالعد له

 .«آدع أنمله حن بق ق  م ه قيبمل ه فقتله

 .«والعداو  أ ا قملرب، احلالد أ اا ات»الد  آك :

 .« ثي  شم وإكا رأ  ، احلمل د إكا رأ   عمة هب »الد  آك :

 .«وما حالد ما فلقه أبعب بد ه، ما حالد ما دو ه ق   اره»الد  آك :
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 «ما ريض بقضمل  اهلل مل نالخطه أحد وما ق إ بعطملئه مل ندنله حالد»الد  آك :

ومكَدرا   ي   الاه ، احلملِ ُد ن نزاُ  زارنمل   ي  عمة اهلل  ون جَيُِد  مل َمَزان  » : ابق املقفع لد 

، ون نازاُ   املنطمل   اي َماْا ن ن َ امله،  عمة فة جَتُِد  مل َطْعاأ  ممل به ما ال

طمل  يمل ن ن مل  ، ظاململ أْشا ه يش  بمظلالع، ف ل َاُظلع َاُللع َ ُزوع، ومتالخق

ط، م غَّص العألاة، حميوع الطلَِ ة ون  ي ، ن بأ ُقاِلَم له َنْق َإ، دائم التالخ 

، ب أ َفْضِ   عم اهلل  م امل ا  ايرساوروايحاللُد نتقل  ، ممل مل ُنْقاَلم له نغلب

ولال صارب ، ممَْ ة  فألاه إىل ُماَد   ن نقادر ال املُس  امل  اي قْطاإ  ون ا تقاملص

،   اه الاأ أراد أت ُنطِ اَئ  الَر اهلل  أْ اَةهُ  ؛احلملِ ُد  ي ممل به لكملت ن ا  لاه

 .«َونْثب  اهللَُ إنَ أت ُنتَم  لَره ولل َاِيه الكملفيوت

 .«احلالد  يح ن نربأ أو حالب احلاللد ممل نلق  »:عض احلكُءالد  ب

 .«إ ه ني  ال عمة  لأل   قمة  لأله، ممل رأن  ظمليمل  أش ه بمظللع ما حمل د» :الد  اع ايب 

فات املت الامج أ طامله لكيامتاه  لألاه فلام االاد ماا  ؟نمل ابا آدع مل االد أنملب »:الد  احلسق

  ؟ما مص ه إىل ال ملر وإت املت ه  كل  فلم االد ؟أايمه اهلل

ون ن امل  ماا ايةئكاة إن لع اة ، احلمل د ن ن مل  ماا ايعاملليف إن ماماة وكن  » :الد  بعضهم

ون ن امل    اد ال ازع إن شاد  ، ون ن مل  ما اخللق إن  ز امل  وهاأ  ، وبغضمل  

 .«ون ن مل    د ايلقف إن فضألحة و كملن  ، والن  

نقتا  احلمل اد ق ا  أت نصا  إىل ، أ اد  ماا احلالاد لأليف أ نصمل  الرش  » : لد   عداية

 .«ايحاللد

 «.ا   ال ملس أقدر  ي ر مله إن  حمل د  عمة فا  ه ن ني أله إن  زوا مل »: لد   عدايةا

ه  مل حمل دا» : لد  ع   بق اخلّطد   .«ممل امل    عمة اهلل   ي أحد إن  و  

 .« ق   فيحه وق   حالدهممل أاثي   د كاي ايلت إن  » : لد  ابا ادر ةاء

اه إت ااملت ماا أاا  اا  اة » : لد  ابق سحميق ممل حالدت أحدا  ي يش   ما أمي الاد ألمل    

وإت اااملت مااا أااا  ال ااملر فكألااف  ؟فكألااف أحالااده وااا  ح اا   أ اا  ااة

 .«؟أحالده  ي أمي الد ألمل وال نص  إىل ال ملر
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 .«احلالد دا  ااالد »:لد  ابق املعَزّ 

 .«طمللب ممل ن جيده، بخأل  بأ ن نملكه .مل د مغتمل   ي ما ن ك ب لهاحل» :الد  ايضد

 .«نك أل  ما احلمل د أ  ه نغتم  أ وق  رسورب» :لد  بعض احلكُء

وماا ق اإ بعطملئاه مل ندنلاه ، ما ريض بقضمل  اهلل  بعاملىل مل نالاخطه أحاد» :لد  بعض احلكُء

 .«حالد

 .«عمة حاللدولك    ، ال ملس حمل د وحماللد» :لد  بعض ادبلغدء

ه، احلاللد ما ا م  االملق  الالم   »:لد  عبر احل ير ادكدتب ه زا    ه مه   .«فات رس   م 

 .«بقملربه ن  ما حاللد بياق ه أ د   »:الد  ايضد

إين  :دن   ي ال ض  با اي لب واملت نلمئا  ي وا اط فقامل  احكي او عاو بق عبر اهلل

ب والكارب فا اه أو  ك اب إنامل :قامل  ؟وممل اال :أرند أت أ ظ  بيش  فقمل 

: وااام قااايأ،  اااا اهلل باااه                               

    وإنملب واحليص فا ه أنيج آدع ما اا ة أمك اه ، ا نة[34:]ال قاي

اهلل   حمل ه ما   ة  ي ا مل الالاملات وا رض نثاا  م  امل إن شاعي  

: وام قايأ،    امل فثاا  م  امل فثني اه اهلل بعاملىل م  امل واحد  هنمله     

    إىل آني ا نة وإنملب واحلالد فا أ قت  اباا آدع أنامله حان [38:]ال قاي

: حالااده واام قاايأ                        ا نااملت [27:]ايملئاد

وإكا ، وإكا كاي القدر فمل ك ، فثمال  ^ وإكا كاي أصحملب ر ل  اهلل

 .كايت ال علع فمل ك 

أحالاا  :املت ر   نغا  بعض ايللب فألقلع بحاا  ايل  فألقل » : الد  بك  بق عبر اهلل

فحالده ر    اي كلا  ، إىل ايحالا باحالمل ه فات اييس   ألك ألكه إ مل به

ائ  ونقل  إت ااا الامج نقلع بحا :ايقملع والكةع فالع  به إىل ايل  فقمل 

 ؟واألاف نصاح كلا    ادمج :فقمل  لاه ايلا ، ممل نقل  ز م أت ايل  أبخي



 احلســــد 343 
 

بد له إلأل  فا ه إكا د امل م ا  و اإ ناده  اي أ  اه لائة ناام رائحاة  :قمل 

فخيج ما   د ايل  فاد مل الي ا  إىل ، ا رصف حت  أ ظي :فقمل  له، ال خي

ا  ايل   ي م زله فثطعمه طعملممل  فأله ولع فخيج الي   ما   ده وقملع بحا

فقمل  ، أحالا إىل ايحالا باحالمل ه فات اييس   ألك ألكه إ مل به :فقمل  ه ملدب

أدت م   فد مل م اه فل اإ ناده  اي فألاه خمملفاة أت ناام ايلا  م اه  :له ايل 

وااملت ايلا   :قمل  ؟ممل أر  إن قد صد  :فقمل  ايل  أ   اله، رائحة الثلع

 :تملبمل  بخطه إىل  ملم  ما  ألهن نكتب بخطه إن بعملئز  أو صلة فكتب له ا

إكا أبملب حملم  اتمليب فملكبحه وا لخه واحش  لده ب  مل  وابعع به إ  فثناا 

ممل ااا الكتملب قامل  ناط  :الكتملب ونيج فلقأله الي   الامج  ع  به فقمل 

 :فثناه ومم باه إىل العملما ، ال ل  :فقمل  !ا ه   :فقمل ، ايل    بصلة

إت الكتملب لأليف ال    :قمل ، بح  وأ لخ أ اتملب  أت أك :فقمل  العملم 

، لاأليف لكتاملب ايلا  ميا عاة :فقامل  ؛أ أمايمج حتا  بيا اإ ايلا  مل ظيف

فابحه و لخه وحامل  لده ب  مل  وبعع به وم  ملد الي ا  إىل ايلا  اعملدباه 

لقأل ا  فاةت  :فقامل  ؟ممل فع  الكتاملب :فععب ايل  وقمل  ؛وقمل  مث  قلله

، إ اه كااي   أ ا  باز م أين أبخاي :لاه ايلا قمل  ، فمل تلا ه م   فلا ته له

  اه أطعم ا   :قامل  ؟فلم و ع  ندب  ي فأل  :قمل  ؟ممل قل  كل  :قمل 

صدق  ار إ إىل مكمل   فقد ا ا   :قمل ، طعملممل  فأله ولع فكيا  أت بامه

 .اييس  إ مل به

 .«احلمل د بخأل  بأ ن نملكه »:الد  عيل 

 .« ب لهاحلمل د مغتمل   ي ما ن ك »:الد  ايضدً 

 .«والقدر ن نعت ه، احلاللد هض ملت  ي القدر »الد  آك :

، و ااملرمج أ ال لااد،   ااه شااقألق  أ ال الااب :قاامل  ؟ماامل باامل  فااةت ن تقصاا  :اليوول دبعضووهم

 .فااي دوا   احلالد ال مل ؛و نك  أ الص مل ة

 .«ونكثي ا م، ونال ي العن، احلالد نضعف الألقن »الد  آك :
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واال ماثنلك ماا ،  صف ن ع  أ احلمل د أاثي ما فعله أ ايحالالداحلالد دا  م »الد  آك :

 .«بدأ بصملح ه فقتله، قملب  اهلل احلالد فأ أ دله :اخلرب

واحليص فا اه أنايج آدع ماا ، الكرب فا ه حط إبلأليف  ا ميب ته :وةل ملبقملت »الد  آك :

 .واحلالد فا ه د مل ابا آدع إىل قت  أنأله، اا ة

والزاال  مللاب ، احلالاد ماملحق للحالا ملت »: سوى بوق لعفو الد  د ر بوق عويل بوق  ا

وال خا  ، ف  ا طلب العلم داع إىل التخمط أ اا ا روالععب صمل، للمق 

 .والطمإ  عألة  ألئة، أكع ا نة 

 .«إنملب واحلالد فا ه ن ن فأل  ون ن ن أ  دوب »الد  آك :

 .« ون حلاللد ه ، لأليف يلل  صدنق» : الد  د ر بق ااسع

، أت نتطل   ي حالاملده ب ظايه، وال ض  أ نصملله، جيب  ي كمج الالعة أ رأنه» :آك  الد 

ف ام نعاابلت ، فا ه بة  هي ه اهلل فأل م وم مل ناللط م  لأله، ونتحي   م اي ملفإ

 .«بحياملت احلالد أ وق  مرسبه بأ أايع به

فعاه  اا صاملح ه إن واحلالد شع  فملرح ن ند، ة ن نالألغ مل إن الظ يص  احلقد هُ  »الد  آك :

 . ؟ وأ   له بال، بللغ أمله أ ما قصده بحالده

 .ممل أطل   ميب :فقل  له، رأن  أ يابألمل  أب   لأله مملئة و رشنا   ة »: الد  األص عي

 .«بياُ  احلالد ف قأل  :فقمل 

 .«احلمد هلل الامج مل جيع  أ قلب أم مج ممل  عله أ قلب حمل دمج» : الد  ابق املبد ك

هام دائام و  ايف  :ممل رأن  ظمليامل  أشا ه بمظلالع ماا احلمل اد» : بق عبر ادعزيزالد  ع   

 .«متتملبإ

وناام  بمليصاأل ة إكا ، ونغتاملب إكا هاملب، ماا  ةماملت احلمل اد أت نتعلاق إكا شا د» :اليل

 .« زل 

 .«بقت  احلمل د ق   ايحاللد، لأليف أ نة  الرش نلة أ د  ما احلالد» : الد   عداية
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، وانتةف ال األب، وبعملدمج الط ملئإ، إ أ نكلت ما لافع الع رص، احلالد »: لد  ادشدفعي

 املدع ، طلن  احلرسات :احلمل د ؛و عف  قد العق ، وفالملد مزاج ال  ألة

  .«الدر ملت

ومامل بقا  م اه ف ال ، فمامل نيج م ه ف ال الرشا، الغ  ال احلالد» :لد عق سفيدو بق عيينة 

  «.احلالد ولأليف ناللم أحد أت نكلت فأله يش  ما ؛الغ 

  .«و  ملدب   ال  بالعة، فع ملد العدو واحد :اا ملد  رش » :اكدو يقد 

واا  كا ماا اهلل ، نقالم اليز  إت اهلل بعملىل نقالم ايح ة اأ »:لد   ادفضيل بق عيدض عق

، بمللصاد  Qماا  ملما  اهلل  ؛فا اه لاأليف لاه دوا ، وإنملام واحلالاد ؛بعملىل

 «.احلكمة  Qأوروه اهلل 

ن بغتاملبا  :أوصأل  بالا عة أشاألمل  »:  إىل  لألأت با داود -   حمل ه -اهلل  أوح »:اليل

، ناامل رب :فقاامل   االألأت .ون االاادت أحاادا  مااا   ااملدمج، صاامللح   ااملدمج

 .«حال  

ااملت ن حيالاد  :فقألا  ؟مامل صا ته :فقامل ، ر ة    د العي  فغ طاه   اى  اسى  :اليل

 .اهلل ما فضله آبملامال ملس  ي ممل 

 .«فل يف  لأله أميب، ت باللم ما احلمل دإكا أردَت أ» :اليل

 «.فا ه ن نق   إحالمل  ، إنملب أت بتع   أ ملد  ما حيالدب» :اليل

 .« دوا  ن نيمحه  لط  لأله حمل ده إكا أراد اهلل بعملىل أت ناللط  ي   د   »:اليل 

ق » : الد  احلسق   ، ْيصواحِلا، احلَاَلاد :فمل صل  الثةوة، وُفيو ه  تَّة «وةوة»أصل  الرشَّ

، وُحبُّ الياحة، وُحب  الاق إ، ُحب  ال لع: »والُ يوع الالتة .وُحبًّ الدُّ ألمل

 .وُحبُّ الَ ْخي، وُحبُّ اليئمل ة وُحبُّ الث مل 

نيبه وممل َنْعِيف  ة أَِلتاه» : الد  احلسق وَنُللماه  اي ، حَيْاُلد أحُدام أنمله حت  َنَقَإ أ رَسِ

ه باه إكا امل ا  العاداو َونتعلم م ه أ ، ممل ن َنْعلمه م ه داقة ممل ُنَع ق واهلل  مامل ، الص 

 .«أر  ااا بُماْللِم
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نيد لد اعق  ا فملاِ  امله باثمجق » :با َكر  أ ه قمل  َبلغني عق ع    :ابق ايب ادرُّ الل م ما أراد امل برش  

مل بياحة، ُحكَمأْل  ِشئ  مل بَتْلبة وإم   .«إم 

ِقَيَت المة احلكمة » : الد  ابق عبَّدس فاا أ َمَثُلاه ااأ قامل  ، أت َباْلامع مل ماا ال امل ين َاْ

 .«ُربَّ َرْمأَلة ما ه  راع :ا و 

عمل اد ، ون أاتَ  للال  ما احلالد، ممل أحمَق لإلنأت» :الد  بعض  احلكُء وكلا  أت  احلمل اَد م 

، وَمِزنده ِهَ ا، َنْعَتد   ِعم اهلل   َِقأ،  ملت   ي ربه، بملغ   ي   ملده .حلكم اهلل

، ون َن املع َ َااعه، لاأليف هيادأ، لل ملس حمل  وله حمل ، ْد  قضملئة َحأْل ملو َ 

ط مامل  ايت باه أقاداُره، حُمْتقي لِ َعم اهلل  لألاه، ون ن ْ عه َ أْلُاه ن ، ُمتالاخق

وإت ، وأت َواصلَته َقَطع ، إت  مليَته َوَبَيب، ون ُبْفَما هلائله، َنربُد َهلألله

مْته َ َ ق   .«رَصَ

اةلة» :بعض احلكأ  فقمل  ذ كِ  حدسر  عنر  ، نمل َ َع مل لي   أ لكه الاألطملُت م املِومج الضَّ

إت أ مل امل ماا أحاب ، فصملر ل عم اهلل بعاملىل بملييصاملد، وأورده ُقَحم ا ََلكة

وأهملره الَكَلُف بأ مل نكاا ، ِما ِ  ملده أْشِعي قلُ ه ا  ف  ي ممل مل ُنْقَدر له

 .«لأِل ملَله
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 لــق والباطــاحل
 

نمل أبامل   اد الايمحا  لم ا  الاأت  لاماإ  لافاإ  :فقمل    لل عبر اهلل بق  سعاة اتد

ن برشب به شألئمل وز  مإ القيآت حألع زا  وما  مل ب : »فقمل  له   د اهلل

بملحلق فملق   م ه وات املت بعألدا بغألضمل وما  امل ب بملل ملطا  فاملردده  لألاه 

 .«وات املت ح أل مل قين مل

ب شا ل  بالرل حز امل حلق وقأل  ميمج  وال ملط  ن ألاف ورُ ا» : لد  عبر اهلل بق  سعاة

 .«طلنة

وه لة أاا  احلاق ، ممل  ع   ليش   ع   ما نقظة أا  ال ملط  وا تأ  م  لأله»الد  آك :

 .«!وبات  أالائ م فأله

وللن  رص  اهلل للحق يمل ، واحلق شمل  واد ة، ال ملط  وعلب مملاي» : لد   صطفى ادسبدعي

 .«ا  ا ترص  ي ال ملط  أبد

ولااا  ، ولااا  العلااأ  أ الت كاا ، لااا  العملباادنا أ اي مل اامل » : لوود   صووطفى ادسووبدعي

ولااا  ا شااقألمل  أ ، ولااا  ايصاالحن أ ا دانااة، ا  ااخألمل  أ اإلحالااملت

  .«ولا  الضمللن أ اإلهلا  واإلفالملد، ولا  اللئملع أ ا ك ، اياملاالة

و، ملد اسَخلف ابا بك  ع    ?مامل نقال  ال  املس أ ا اتخةأ  ماي  : ا قمل  يعألقألب الد 

فمللاانا ايااله أاثاي أع الاانا  :قامل  .ور األه آنايوت، ايااه قالع   :قمل 

إت احلاق  ن ادو ايهيامل ولاه بكالت  :قامل  .با  الاانا ايااله :قمل  ?ر له 

 .والعملق ة للتقل ، العملق ة

وممل الا  ، وما بعداه  مل  به أميه، ما قصد إىل احلق  ابالم  له اياااب حعة»الد  آك :

 .«اميؤ   يف قدره
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اأ أت  احلعاة باد ل إىل اياااب ، واا   ند ل إىل الال  ه، احلكمة بد ل إىل احلق  »الد  آك :

حألح  .«والا  ة بد ل إىل ايااب ال مل د، الص 

 .«أت بيند إقملمة ال ملط  بابطمل  احلق، ما   ل  بملحلق وال ملط »الد  آك :

ب حق  وبملط   إن ااملت ، ون بضعا  قلألة  أ ال ملط ،   عا اث ا  ما حق   ن»الد  آك : فأ حي 

 .« أ ش لد

إ طامل  احلاق ماا   الاه أ  :حت  نالتكم  وةوامل  ، ن نالم  الي    ملقة   »:لد  بعض احلكُء

وأن  باي  لاه ، وأت نيىض لل ملس ممل نايىض ل  الاه، حمل  الي  مل والغضب

ة   د  عيه  .«زل 

وخيملل ه إكا نمللف الاه ، الاه  بكا مما نت إ احلق إكا وافقن» : لد  ع   بق عبر ادعزيز

  .«ممل بياته م ه فاكا أ   ن بثملب  ي ممل وافقته ما احلق وبعملقب  ي

   «ال ملط  واحلق ندفإ، اا   ن نث   أمملع العلم» : ادقيم لد  ابق       

                        

اهلل أ أا  ال ملط  أهنم نعملدوت احلق وأاله ون ال لهنم إىل    ة[18:]ا   ألمل 

  .«معملدابه وحمملربته

، إت ول أل   ي ال  ملس فاملبق اهلل  !نمل  مي: »فقمل ، أر   إىل  مي، ملد احَرض ابا بك  ادّصّريق

قل  ملازنا ما وقل  ملازن  م نلع القألملمة بملب امل  م فا أ و، والزع احلق

وحق  يألزات إكا و إ فأله احلق  هدا  أت نكلت ، احلق أ الد ألمل ووقله  لأل م

بملب امل  م ال ملطا  أ ، وإ أ ن   مالازنا ماا ن ا  نالع القألملماة، وقألة  

ته  لاأل م ، وحاق  يألازات و اإ فألاه ال ملطا  أت نكالت ن أل امل  ، الد  ألمل ون  

وأ اه ن نق ا  ، ت هلل   مة  بملللأل  ن نق له بملل  املر ن نق لاه بملللألا وا لم أ

، كاي أاا  اا  اة بثحالاا أ أ ام Qوأت اهلل  ،  ملفلة حت  بفدمج ال ينضة

وأت اهلل  ، إين  خلملئف أن أحلق هبم :قل  كاي مفاكا ، وجتملوز  ا  ألئمل م
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Q كا كاااي مفااا، ورد   لااأل م أحالاا  مل، كاااي أااا  ال ااملر بث االأ أ أ اام ،

محاة ماإ آناة  Qوأت اهلل  ، إين خلملئف أت أالت مإ افن  :قل  كاي آنة الي 

لألكلت ايفما راه مل  راا مل  ن نتم    ي اهلل  ون نقا ط ماا رمحاة ، العااب

فة نكل ا  هملئاب  أحاب إلألا  ماا ايالت ، اهلل  فات أ   ح ظ  وصأل ت 

غاض إلألا  مااا وإت  األع  وصااألت  فاة نكال ا  هملئااب  أب، واال آنتا 

 .«ايلت ولال  بمععزه

نالع ن نقما إن ، ن زل  احلق  أ م ملز  أاا  احلاق  ، ع احلق  زال» : لد  ع   بق اخلطد 

 .« بملحلق  

فايب ماتكلم ، أ ن نعأل   حت  بي  لاه مل اعمل  ألن بتكلما ف» : لد  عبر اهلل بق عبدس

ا أله ، ن  املرنا   ا أل مل  ون حلاألأ  ، بملحلق  أ ه  مل عه قد هألاب فاات  الال 

ون بااايت  أناملب إكا هاملب   ا  إن  بمثا  مامل ، واحللألم نقلألا ، نفكن 

وا ماا   ماا  ر ا  نعلاام أ ااه جمااز ٌّ ، اايب بااه إكا ه ا    ااهنااااب  أت 

 ااه  !نامل اباا   املس :ر ا    اده :فقمل ، «ومثنلك  بمل  ياع، بملإلحالملت

 .المة م  مل ن  ما  رش  آنف :قمل  .ن  ما  رش  آنف

  .«ف ل مجمل ة  وإت املت وحده، ما املت  ي احلق  » : ابق  سعاة عبر اهلل لد 

 .«وطةبه قلأل ، احلق  وقأل »الد  آك :

 .«والقملئللت به نال ، احلق اث »الد  آك :

ماا الا  أ دولاة وااملت والعملق  نغضب ماا ال ملطا  ، ا محق نغضب ما احلق»الد  آك :

 .«أاثي مما حأل  بملل ملط ، ال ملط 

 .«إكا اشت    ا ملر فملحلق بن التقص  واإلفياط»آك :الد  

  .«وا مللا به بكل لا ما أاله، عيفلا بهبكل ملا بملحلق بُ » : لد  عبر اهللّ بق  سعاة

  .«إكا ظ ي ال ملط   ي احلق  ظ ي ال الملد أ ا رض» :  ددك ابق ان لد  
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 .«لكةوإت قلأل  ال ملط  واث ه ا، إت لزوع احلق  عمل »الد  آك :

  .«أنلص احلق  خيل ص » :قمل  .أوص   : لد  سعر بق ايب الدص دسلُو

ومل ن ب ماا ال ملطا  إن مامل ناف  لألاه مل ، ما مل نعم  ما احلق إن  بأ وافق الاه»الد  آك :

 .«ومل ن ل  ما إوم ال ملط ، نف ي فألأ أصملب

، وأ ط  احلق م  مل، حلق  ملممل  ملصح اهلل    د  ماللم أ   اله فثنا ا» : لد  لعف  بق د ر

  .«ورىض ما اهلل    ه، رز  ما اهلل  نق إ به :إن أ ط  نصلتملت

وممل حيل  بن احلق وأاله ، الل م إين أشكل إلأل  ظ لر ال غ  وال الملد أ ا رض»الد  آك :

 .«ما الطمإ

 .«ما مل نضا بملحلق  ا أاله ف ل  ن االاد»الد  آك :

  .« رص  ال ملط  رسف رص  احلق  ف و»الد  آك :

نثيت  ي ال ملس زمملت ن كي احلق بالعة أ املرام ن ن عل م  م نلمئا إن ا  :»  لد  عيل

 مفما  لماة نع ا  صاملبمل  متغاملفة  أولئا  مصاملبألح العلام وأئماة ا اد 

ايتظااملاينا باامللكةع (نع اا  ايتكلماان اثاا ا  )ولألالاالا بملياااانألإ ال ااار 

 .«افتخملرا  

ن  م  نلمئاا ن  :قمل  ؟ل ملس زمملت ما  يف فأله احلق  عمل قأل  فثنا العم نثيت  ي ا :اليل 

 .«ن عل فأله إن ما ايب بدن ه ما شملاق إىل شملاق

، ن زل  احلقُّ أ م ملز  أا  احلق  ، أت ألزع احلقَّ  »:اتب  مي إىل معملونة : لد  ابق عبر ادرب

  .«والالةع، نلع ن ُنقم إن بملحلق  

ره لا ، وحيأللت احلق باايه، نمألتلت ال ملط  هبعيه :إت هلل   ملدا  » : لد  ع   بق اخلطد 

، أبرصوا ما الألقن مململ نعملن لا، نملفلا فة نثم لت، ورا لا فيا لا، في  لا

، فكمل لا هيعيوت ممل ن قطإ    م ؛أنلص م اخللف، فخلطله بأ مل نزانلله

،  لا احلالر العانفزو ؛وايلت  م ايامة، يمل ن ق   م احلألمل   لأل م  عمة

  .«وُأندملا الللدات ايخلدنا
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ما  ا ألملت ، ممل رأن  أحدا  أص ق و  مل  أ كات اهلل» :عق حييى بق عبر امللك بق ايب غنية لد 

  .«الثلرمج

رد اهلل بلا  ايحملماد  لاه ، ما التميف ايحملمد أ خمملل ة احلاق »:لد   عق كددر بق  عراو

رد اهلل بلا  اياةوع  لألاه ، لافقاة احلاقوما ا ا أ  اي اياةوع أ م ؛كممل  

  .«محدا  

  .«ممل ما صدقة أفض  ما المة حق   د إمملع  ملئي» :اعنه ايضًد انه لد 

، ات ملفا  ال ايا   اي ال املر، ن نيو  َّا   ملفا  ااأاا   اي ال ملطا » : لد  ادسبدعي

 فاكا ا تطع ، م أ اثي اييىض، فمللط ألب اإل الملين ال الامج نفدمج وا  ه

 .«أت  دمج واحدا  فحالب فقد أ قص  ما  دد ا مللكن
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 احلكم والسياسة
 

ن نط لإ ال املس ، لا نقألم أمي ال ملس إن اميؤ حصألف العقد  بعألد الغلر»:لد  احر ادصدحلل

  .«ون خيملف أ اهلل للمة نئم، م ه  ي هلره

، خيملف اهلل أ ال ملس، م بلالمل ه الهن نقألم أمي اهلل إن  ر    نتكل « : لد  ع   بق اخلطد 

 .«ون خيملف ال ملس أ اهلل

والالاةح   اد ماا ن ، إكا املت اليأمج   د ماا ن نق ا  م اه» : لد  جّمدعة بق   ا   احلنفي

  .« مل   ا ملر، وايمل    د ما ن ن  قه، نالتعمله

نا ، ين ه ا  بثحادمهمل  اا ا نا، ايل  والادنا أنالات» : عيل بق ايب طددب لد  فمللاد 

ومامل مل نكاا لاه حاملرس ، وايل  حملرس فأ مل نكاا لاه أس فم ادوع، أ س

 .«فضملئإ

اده اهلل فاألأ أ ندناه» : لد  ابا بك  ادصريق وره اه فاألأ ناد ، ما ايللب ما إكا ملا  زا 

، ف اال حيالااد  ااي القلألاا ، وأ ب قل ااه اإلشاا مل   ااي ماامل   ااده، هاا ه

ط  ي الكث    .«ونتالخ 

إماملع  اد  نا  ماا مطاي ، اح ظ     ممل أوصأل  باه !!نمل ب    » : ادعدصلد  ع  ا بق 

وإمملع ظللع هالع ن  ماا فت اة ، وأ د  حطلع ن   ما إمملع ظللع، ب او

  .«بدوع

أ ، املت مكتلبمل  أ جمليف زنملد الامج جيليف فأله لل املس بمللكلفاة» : لد  عبر امللك بق ع حم

، لانق  أ ها   اعف،     افالالا  شادند  أ ها :أربإ زوانمل بقلم  لأل 

ملز  جيااايحالااا ، ال عاالل ن جتمااي، العطألااة  ربملهباامل وا رزا   وقمل اامل

  .«فكملت ال أ رفإ رأ ه قيأه .واييس  نفنا  ي ندنه، باحالمل ه
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اد   اي اياا ب :ماةب ا ماي أ الالالطملت» : لد  لَيبة بق  سلم لان للمحالاا، الاق ، والق

  .«وصد  القل 

ون كممت مل  ي مكيوه ، محدت   يس  ي ظ ي ابتدأبه بععز ممل» : بق عبر امللك لد   سل ة

  .«ابتدأبه بحزع

، ااأ بعطا  ماا أباملب باأ ااب، أ ط ما أبملب صملدقمل  بأ بكايه»:ابنه يزير    عداية لد 

 .«وا لم أ ه إكا أ ط  ا م   ي ا ل  ن  ي الغ   فالد ملكه

فأل رصفلت آم ن أ   ألل م ، الامج  ل  للي ألة أت أح ظ   ل م» : ابا لعف  املنصا  لد 

وت  ا حع م وأحص   مل ، وأت أ  ط وغلرام، وقضمل   الك م، ون نصد 

وأ ز  بملحلق األة نص  ظلم بعض م إىل ، ما  دوام وأت أنتملر قضمل م

 .«وأاف   مل م  ا حكأئ م، وأت أرفإ أقدار فق ملئ م و لأئ م، بعض

ملج ق   ااوكَب عبر امللك ب   :فكتب إلأله .صف   ال ت ة حت  اثين أراامل رأمج العن :إىل احلعَّ

ولك ا  أصا  مل لا  بم لاغ رأنا  ، لل ا   شمل يا  للص ت مل ل  أ شاعيمج

 .وب تج بمللاكل ، ال ت ة بلقح بملل عل ، و لم 

 :قامل  .إين أرناد أت أوصاأل  :قمل  لاه معملوناة، ايال  إىل مرص ملد ا اة ع  ا بق ادعدص

وطغألاملت الالا لة ، ا ظي فملقة ا حيار فمل م  أ  ادامل: »قمل  .فثوص .  أ

فاا أ ، وا اتلحش ماا الكاينم اااملئإ واللئاألم الاا عملت، فمل م  أ قمع امل

 .«نصل  الكينم إكا  ملع واللئألم إكا ش إ

 .«فاكا كاب اليوح ف   ااالد، الي ألة للمل  املليوح للعالد»الد  آك :

 :قاملللا لاه .  ا ر   أ تعمله فقد أ ألاملين أماي ايالالمندل لين» : ع   بق اخلطد  لد 

ن حمل ة    :قمل  .فةت :قملللا له،  عألف :قمل   م،   د اليمحا با  لف

، ر   إكا ااملت أما ام ااملت اث  اه ر ا  ما  م :قمل  ?فما بيند :قملللا .به

بألاإ باا زناملد  :قملللا .وإكا مل نكا أم ام املت اث ه أم ام ممل  علماه إن الي 

 .«صدقتم :قمل  .حلملرو ا
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ي أمي ما  مل  حيملرب »الد  آك :  .«فا   إت ظ يت مل امد وإت  عزت مل بعار، ن بصغق

مل أاز  أ أماي ون ، بثأت نصمل  :قمل  ?بم   ط  ملك  :اكدو ضدبطًد مل لكَه، ليل حلدكم

ألاا  للغ اا  ن لل اال ، ومل أنلااف و اادا  ون و ألاادا  ، هناا  و ملق اا  ، وول 

وم  مل ، وأوطثت قللب الي ألة ا أل ة ما ه   غأل ة، ضبل دب ن للغ

 .وم عت مل ال ضل ، وأ طألت مل القلت، حم ة ما ه   يأ 

إ امل  :فقمل  بعاد محاد اهلل والث امل   لألاه،  مع  زنملدا  وال خيطب»  لد  عبر امللك بق ع حم

،  الل ااكم بالاالطملت اهلل الااامج مل ك اامل، أصاا ح مل لكاام  مل ااة و اا كم كاد 

ل ملو اود   كم  ولكام ، فل مل  لألكم الطمل ة فألأ أحال َّمل، ب    اهلل الامج نلَّ

، فمل تل  لا  دل مل بطامل تكم وحماض ود  امل بم ملصاحتكم، العد  فألأ ولأل مل

ت فأله ما أدا  حقكم فلا أقرص أ واةل لالا  حمتع امل   اا  :وم أ قرصَّ

يا  لكم  ألامل  ، كمج حمل ة ولل أبملين طملرقمل  بلأل  كم ون حملبالامل   ا ، ون جممق

مل ااة فاااهنم  مل ااتكم ، فااملد لا اهلل  ئمااتكم بمللصااةح،  طاامل  ون رزقاامل  إلب 

ون بااعيوا ، فاات بصالحلا نصالحلا، ايابُّلت وا  كم الامج إلأله بثووت

، ون بدرالا حامل تكم، ونطل  حز كم، قللبكم بغضت م فألاتدَّ هألظكم

 اي  الاث  اهلل أت نعان ااةًّ ، فا ه لل ا تعألب لكام فاأل م ااملت  ا  لكام

  .«ا   

 .«ولن أ ه  إمهمل ، اأ  اليأمج شد   أ ه  إفياط»الد  آك :

، وأت ن ز  الغألع أ أوا اه،  ةمة ر مل اهلل  ا   ملده أت نالتعم   لأل م نألملرام»الد  آك :

ون ز   لأل م الغألع أ ه  ، و ةمة  خطه  لأل م أت نلىل  لأل م  ارام

 .«أوا ه

  .«??وا  اميأ  نئلت، وا   دابة  ود، هدور ا   مل » : لد  األحنف بق لي 

نمل معرش ب ا   الألم أ اارام الالالطملت فا اه أصا ح صاع مل  ح لطامل  » : األعا  ادسل ي لد 

 .«ون  س اأ ن  س ا  د، نغضب اأ نغضب الص  
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وإت احلعاملج ، لقد ا   أميشا أ الازرع فاثبق  اا ادب أت أقتلاه» :لد  عبر امللك بق   ااو

  .«تب إ   بقت  فئملع ما ال  ملس فأ أح   بال الأللع لألك

ادب ، فقمل  وأ   فمل م  به، ق  احلق وإن أو عت  نبمل  » :لد  بعض اداا  ألع ايب فاأ بل َّ

 .«اهلل به أشدُّ مممل بل دين به

ون بكثايت  لاه ، إكا  زل  ما الالا  بم زلاة الث قاة فامل ز    اه ااةع اخل امل وايلاق»الد  آك :

 .«و ظ مه ووق يه أ ال ملس، فات كل  نا ه اللحاة،   المةالد مل  أ ا

 :حدو   بحادنع نلمامل  فقلا  :أنطثت   د   د ايل  با ميوات أ أربإ» : ادشعبيّ  لد 

وقل  له حن أكت ،أممل  لم  أت أم  ايفم ن ن نالتعملد  :أ ده  ل  فقمل 

،   ده ر اةوا أل   .ممل أدنل ملب حت   يف ملب :الاع   فقمل  ملأ  :   لأله

وحادو   بحادنع  .فقمل  أممل  لم  أ ه ن نك ا  أحاد   اد أما  ايافم ن

 .«إ مل  كتقب ون  كتَّب :فقمل  .فالثلته أت نكت ه

فاات ال املس للالالطملت أاألاب ، نمل ب   ان ض   ملح  واشتد  أ  الطمل  » :لد  املهلب ابنه

  .«م  م للقيآت

 .صف   العاد  نامل اباا اعاب :د العزنزقمل     مي با   » : لد  د ر بق كعب ادق ظي

ولك ا ام ، ااا لصاغ  ال املس أبامل   . ثل   ا أمي  ظاألم، بض  بض   :قل 

و ملقب ال ملس بقدر ك لهبم  اي ، ولل المل  اال ، وللمث  م  م أنمل  ، اب مل  

  .«ون برضبا لغض    لطمل  واحدا  فتكلت ما العملدنا، قدر احتأ م

 .« ما حلم إمملع ورأفتهلأليف يش   أحالا   د اهلل»الد  آك :

ون أ اإ  األ   حألاع نك أل ا  ، ن أ إ  الط  حألاع نك أل ا  لالاملين» : لد   عداية

  .« لط 

 .وايبا    اه، أممل أبل بكي ف يب  اا الاد ألمل :الر ذك   ق كدو لبله، يا دً لد   عداية 

وأماامل  ااثأت فثصااملب مااا الااد ألمل ، وأماامل  مااي فثق لاا  إلألااه وااايب م  اامل

 .أ مل فقد دا ت   الد ألمل ود ت مل وأممل، وأصملب  م ه
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نلع ما أنملع إمملع  ملد  أفض  ما مطاي أربعان صا ملحمل  أحالج مامل بكالت ا رض »الد  آك :

  .«إلأله

واال شاملاد فأل امل وااملت ، ن  الالن  ماا ااملت أ ر ألتاه اث اه هملئاب    امل» : املهلب لد 

 .«ايحالا أ أنملمه آم مل  واييس  نملئ مل  

ناال ملس حي  الت  ا»الد  آك : ون قاملدوت لااد  ، والتلا اإ ولان اامل اب، لطملهنم  اي الادق

 .«الط ألش

: فقامل ، ِصاْف   ُ َماَي باا اخلطاملب :لصعصعة با ُصالَحملتَ  الد   عداية بق ايب سفيدو

َ اْ َ  ، ق لن  للُعاار،  ملرنمل  ما الكِرْب ،  ملدن  أ قضألَّته، املت  مليمل  بي ألَّته»

ن، َمُصلَت ال ملب، احِلَعملب ها  حُماملب  ، رفألقمل  بمللضعألف، مل  للصلابمتحي 

 .«ون  ملف  للغينب، للقينب

وأهنام .اللا  ال الامج ني  ونبه أهنم نداع ا مة ن متكربوامل» : لد   صطفى ادسبدعي

وأهنم أقل م شث مل  ولكا  م أاثايام .أم مل   ي أملا مل ن رساق مل وم ددوامل

ا ال صاااح وأدا  وأهنااام نلااازم م مااامل نلااازع اخلاااملدع لالاااألده مااا.وا  اااملت

وا اظ أنةق امل .وال الامج بصملت فأله فضملئ  ا مة ماا الااوبملت.ا ممل ة

و  اااإ  قألاااد مل ماااا التحلااا  والتلااالل .ماااا التااادالر وان حطاااملط

حت  لتكلت ا ماة .وب م   قل مل بمللعللع وا داب والثقملفملت.بملخليافملت

يااة متقدماة ورقألًّمل وح، واأن  ند ل إىل انح اع، إنأ مل  ن عع  ي الالمل

وشخصااألة متمألااز  باان ا ماام بح  اامل للخاا  وحمملربت اامل ، بيونااة واباازات

 .«لل الملد

 .و رص  ايلىل، وبيب اييا، ب ا  القي  :قمل  ؟بم  دت قلم  : ليل دقي  بق عدصم

 .قمل  مل أنملصم أحدا  قط إن بيا  للصلح مل عمل   ؟بم  دت قلم  : اليل أليب سفيدو
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 ما  ةمملت ان تأد  ي العم   قصملت الي مل    د و لد الزل .* 

* إرادب  التعيند مإ إقملمة اهلل إنملب أ ا   ملب ما الا ل  اخل ألة. وإرادب  ا   ملب مإ 

 إقملمة اهلل إنملب أ التعيند ا حطملط  ا ا مة العلمألة.

 دار لكا اهلل املت  ي ا  يش  مقتدرا .*  لابق ا مم ن جي  أ لار ا ق

 *  ما ل  اإل ملبة فألأ جتملر ل  ال  وأ اللق  الامج نيند ن أ اللق  الامج بيند.

* ن ناكك   أ الل د  دع وقلع الل لد وإت بعن زم ه لئة نكلت كل  قدحمل  أ بص ب  

 وإاملدا  ل لر رسنيب .

 مل أت ق   مل  فا ه ممل فتح مل ل  إن وال نيند * إكا فتح ل  و  ة ما التعيف فة ب مل  مع

 أت نتعيف إلأل .

* ب ل   أ  ملس ا  أ  لت لع واردات ا حلا  ا  أ  صلر قملئمة وأرواح مل و لد رس 

 اإلنةص فأل مل.

 * ادفا و لدب أ أرض اخلمل  فأ     مممل مل ندفا ن نتم  تمل ه.

 فكيه.* ممل ن  إ القلب يش  مث   زلة ندن  هبمل مألدات 

* األف نرش  قلب صلر ا الات م ط عة أ ميآبه؟! أع األف نيح  إىل اهلل وال مك   

 با لابه؟!

 * الكلت اله ظلمة وإ أ أ ملره ظ لر احلق فأله.

* ما رأ  الكلت ومل نا ده فأله أو   ده أو ق له أو بعده فقد أ لزه و لد ا  لار وحع   

   ه شملس ايعملرف بالحب ا وملر.
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    ي و لد ق يه،    حمل ه،  أت حع     ه بأ لأليف بمل لد معه.* مممل ندل

 * األف نتصلر أت حيع ه يش  وال الامج ظ ي بك  يش ؟!

 * األف نتصلر أت حيع ه يش  وال الظملاي ق   و لد ا  يش ؟!

 * األف نتصلر أت حيع ه يش  وال ظ ي ما ا  يش ؟!

  ؟!* األف نتصلر أت حيع ه يش  وال اللاحد الامج لأليف معه يش

 * األف نتصلر أت حيع ه يش  وال أقيب إلأل  ما ا  يش ؟!

 * األف نتصلر أت حيع ه يش  وللنه ممل املت و لد ا  يش ؟!

 * نمل  ع مل ،  األف نظ ي الل لد أ العدع أع األف نث   احلملدل مإ ما له وصف القدع؟!

 ه.* ممل بيب ما اا   شألئمل  ما أراد أت حيدل أ اللق  ه  ممل أظ يه اهلل فأل

 * أحمللت  ا  أ  و لد ال ياغ ما ر ل ملت ال  لس.

* ن بطلب م ه أت خيي   ما حمللة لألالتعمل  فألأ  لاامل فلل أرادب ن تعمل  ما ه  

 إنياج.

* ممل أرادت مهة  ملل  أت بقف   دممل ممل ااف  مل إن و ملدبه الابف احلقألقة: الامج بطل ه 

 و ملدبه حقملئق مل إ أ  حا فت ة فة بك ي.أمملم  ون َبربَ ْ  له ظلااي ايكل ملت إن 

* طل   م ه ا ملع له،  وطل   له هأل ة م     ه،  وطل   لغ ه قلة حألملئ  م ه،  وطل   ما 

 ه ه لل لد ُبعِدب   ه.

 * ممل ما   يف ب دنه إن وله فأل  قدر نمضأله.

   فأله.* ن ب قب فيوع ا هألملر فات كل  نقطع   ا و لد ايياق ة له فألأ ال مقألم

* ن بالتغيب وقلع ا ادار ممل دم  أ ااه الدار فاهنمل ممل أبيزت إن ممل ال مالتحق وص  مل 

 ووا ب  عت مل.

 * ممل بلقف مطلب أ   طملل ه بيب  ون بألرس مطلب أ   طملل ه ب  ال .

 * ما  ةمة ال ُعملح أ ال  ملنملت الي لع إىل اهلل أ ال دانملت.
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 * ما أ ق  بدانته أ ق  هنملنته.

 ممل ا تلدع أ هألب الرسائي ظ ي أ ش ملد  الظلااي. *

* أنيج ما أوصملف برشنت   ا ا  وصف م ملقض لع لدنت  لتكلت ل دا  احلق جمأل مل  وما 

 حرضبه قين مل .

* أص  ا  معصألة وش ل  وه لة: الي مل  ا ال  يف وأص  ا  طمل ة و  ة ونقظة  دع 

ن  ل  ما أت بصحب  مليمل   الي مل م      مل و ت بصحب  ملاة  ن نيىض  ا   اله

 نيىض  ا   اله فثمج  لم لعململ نيىض  ا   اله،  وأمج     املا  ن نيىض  ا   اله.

* إت مل االا ظ   به     مجأل  وص ه فحالا ظ   به     معململته مع  ف    لدب إن 

 حاَل مل ؟،  وا  أ د  إلأل  إن م  مل؟

،  ونطلب ممل ن بقمل  له معه.فاهنمل ن * الععب ا  الععب مما هييب مممل ن ا  كملب له   ه

 بعم  ا بصملر ولكا بعم  القللب الت  أ الصدور.

 * ن بصحب ما ن ن  ض  حملله ون ندل   ي اهلل مقملله.

* ن ب ب الااي لعدع حضلرب مإ اهلل فأله؛ فات ه لت   ا و لد كايه أشد ما ه لت  أ 

 ة إىل كاي مإ و لد نقظة.و لد كايه فعالمله أت نيفع  ما كاي مإ و لد ه ل

* ن نعظم الا ب   دب  ظمة بصدب  ا حالا الظا بملهلل فات ما  يف ربه ا تصغي أ 

   ب ايمه ك  ه.

 * ن صغ   إكا قملبل   دله ون ا  ه إكا وا    فضله.

 * ن  م  أر   للق ل  ما  م  نغألب     ش لده وحيتقي   دب و لده.

لل بفضل اهلل }م   واْفَيْح هبمل  هنمل َبَيَزْت ما اهلل إلأل  * ن ب يح  الطمل ة  هنمل بيزت 

 . {اب محَه فبذدك فليف حاا را كحم ممد جي عاو

 * ممل بالق  أهصملت ك  إن  ي بار طمإ.

 * ممل قملدب يش  مث  اللام. 
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 * أ   حي مممل أ     ه آنيف،  و ألد يمل أ   له طملمإ.

 شكيامل فقد قألدامل بعقمل مل.* ما مل ناكي ال عم فقد بعيض لزوا مل،  وما 

* نف ما و لد إحالمل ه إلأل  ودواع إ مل ب  معه أت نكلت كل  ا تدرا مل  ل  

 . {سنسَر لهم  ق حيث ا يعل او}

كاًل ن ر رؤاء ارؤاء  ق عطدء  بك }* قلع أقملم م احلق خلدمته وقلع انتص م بمح ته 

 .{ا د كدو عطدء  بك دظا اً 

 ة إن بغتة صألمل ة  مل  ا أت ند أل مل الع ملد بل لد ان تعداد.* قلأ بكلت اللاردات اإل أل

* ما رأنته جمأل مل   ا ا  ممل ُ ئِ  وكاايا  الأ  لم،  ومعربا   ا ا  ممل ش د فمل تد  بال   ي 

 و لد   له.

* إ أ  ع  الدار ا ني  حمة ازا    ملده ايفم ن  ت ااه الدار ن بالإ ممل نيند أت نعطأل م 

 أقدارام  ا أت جيملزهيم أ دار ن بقمل   مل. و  ه أ  

 * ما و د ومي   مله  مل ة  ف ل دلأل   ي و لد الق ل  آ ة.

 * إت أردت أت بعيف قدرب   ده فمل ظي أ مملكا نقألم !

 * ن  ممل بطل ه م ه ممل ال طملل ه م  .

 * احلزت  ي فقدات الطمل ة مإ  دع ال  لض إلأل مل ما  ةمملت انه ار. 

  مل  ممل قملر ه  م ،  وإن ف ل أم ألة.* الي

 * الط  احلقألق  أت  طل  مالملفة الد ألمل     حت  بي  ا ني  أقيب إلأل  م  .

 ،*  عمتملت ممل نيج مل لد    أ ون بد لك  مكلت م  أ:  عمة اإلجيملد،  و عمة اإلمداد

 أ َعم  لأل  أون  بملإلجيملد،  وومل ألمل  بتلا  اإلمداد.

 ا د فأله و لَد فملقت  وبيد فأله إىل و لد كلت .* ن  أوقملب  وق  ب

 * مت  أوحا  ما نلقه فمل لم أ ه نيند أت ن تح ل  بملب ا  يف به.

 ن خيملف  لأل  أت بلت يف الطينق  لأل  وإ أ خيملف  لأل  ما هل ة ا ل   لأل .*
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 * ورود اإلمداد بحالب ان تعداد و و  ا  لار  ي حالب ص مل  ا رسار.

 لقللب ما أد ملس الا لب،  وا ت تملح ل ملب الغأللب. * الصة  ط ي  ل

* الصة  حم  م مل مل ،  ومعدت ايصملفمل : بتالإ فأل مل مألملدنا ا رسار وبرش  فأل مل شلار  

ا  لار.  لم و لد الضعف م   فقل  أ دادامل،  و لم احتألمل   إىل فضله فكثي 

 أمدادامل.

 .* اا بثوصملف ربلبألته متعلقمل  وبثوصملف   لدنت  متحققمل  

 * للن مجأل    ه مل نكا  م  أاة للق ل .

 * أ   إىل حلمه إكا أطعته أحلج م   إىل حلمه إكا  صألته.

 * ال ملس نمدحل   بأ نظ لت فأل ،  فكا أ   كاممل ل  ال  يمل بعلمه م  مل.

 * ايفما إكا مِدح ا تح   ما اهلل أت ُنث َ   لأله بلصف ن نا ده ما   اله 

 نقن ممل   ده لظا ممل   د ال ملس.* أ    ال ملس ما بيب 

* إكا وقإ م   ك ب فة نكا    مل  لألفنال  ما حصل  ان تقملمة مإ رب  فقد نكلت كل  

 آني ك ب قدر  لأل .

* إكا أردت أت ن تح ل  بملب الي مل  فملش د ممل م ه إلأل ،  وإت أردت أت ن تح ل  بملب 

 احلزت فملش د ممل م   إلأله.

ل وحظ مل أ الطمل ة بملطا ن   ومداوا  ممل خي   صعب * حظ ال  يف أ ايعصألة ظملاي  

 . ة ه

 *    حكم ا ز  أت ن ضملف إىل الِعل . 

 * ربأ رز  الكيامة ما مل بكم  له ان تقملمة.

 * أو ب  لأل  و لَد ندمته وممل أو ب  لأل  إن دنل    ته.

 * ربأ أورد الظلم  لأل  لألعيف  قدر ممل ما به  لأل .

  يف مل بل لد فقداهنمل.-ل عم بل داهنمل * ما مل نعيف قدر ا
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 * ن بالت طئ م ه ال لا  ولكا ا ت طئ ما   ال  و لَد اإلق مل .

 * ما  ملع ال عمة  لأل  أت نيزق  ممل نك أل  ونم ع  ممل نطغأل . 

 * العلم ال ملفإ ال الامج ن  الط أ الصدر شعمل ه ونكاف  ا القلب ق مل ه 

ت  ملا مل  إلأل م أراد أت نز ع   ا ا  يش  حت  * إ أ أ ي  ا ك   ي أندهيم ا  ن بكل

 ن ناغل    ه بيش .

 * ال كي     القلب أ مألملدنا ا هألملر.

 * ال كي  رساج القلب فاكا كا   فة إ مل   له.

* ال كي  فكيبملت: فكي  بصدنق وإنأت،  وفكي  ش لد و ألملت فمل وىل  ربملب ان ت ملر، 

 .والثمل ألة  ربملب الا لد وان ت صملر
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 ةــــــاحلكم
 

مل أل ن حكأ  فق مل » : لد  ابق عّبدس  .«ال لا رب 

 .«حكألأ حلألأ  كأل مل حمزو مل   أت نكلت بملاألمل  ، ن  غ  حلملم  القيآت» : ابق  سعاة لد 

 .«ن حلألم إن  كو  ثي  ون حكألم إن  كو جتيبة» : لد   عداية بق ايب سفيدو

محة، ن رش فأله احلكمة  عم ايعليف جمليف» الد  آك :  .«وبي   فأله الي 

اة أفضا  ماا الماة » :عق رشحبيل بق رشيك اّنه س ع ابد عبر ادّ محق احلبيّل يقوا  لاأليف ادن 

 .«حكمة  دهيمل  نأل 

اه ف ام العقا ،  لاألكم بامللقيآت» :لود ،  عق كعوب ، ون املبألإ العلام، و الر احلكماة، فا  

محا   دا  .«وأحدل اتب الي 

احلكأ  أت   وأمجع ، أت  رأس الط ب  احلمألة ي  أمجع  ا ط  مل » :لد  عق ارب بق  نّبه 

م   .«رأس احلكمة الص 

ة :عق ادّضّحدك بق  اسى لد  ملمامل، مي   لألأت با   د ايل  بمليدن ة وال نيند مك  ، فثقملع هبامل أن 

 :فقاملللا لاه .«؟^ا  بمليدن ة أحد أدرب أحدا ما أصحملب ال      » :فقمل 

نامل أبامل حاملزع مامل اااا » :فلاأ  دنا   لألاه قامل  لاه، فثر ا  إلألاه، أبل حاملزع

 .«؟نمل أم  ايفم ن وأمج    مل  رأن  م   » :قمل  أبل حملزع .«؟اا مل 

نامل أما  ايافم ن أ ألااب باملهلل  أت بقال  مامل مل » :قامل ، «أبملين و له أا  ايدن ة ومل بثب  » :لد 

فمللت ا   الألأت إىل  :قمل  ،«ون أ مل رأنت ، ممل  يفت   ق   ااا الأللع، نكا

ايمج   د با ش ملب الز  ألض وأنطثت» :فقمل ، حمم   :قمل   الألأت، «أصملب الا 

ايبم » :قمل  .«؟ممل ل مل  كيه ايلت، نمل أبمل حملزع»    كم أنيبتم ا ني  و م 

أصا   نامل أبامل » :قامل ، «فكياتم أت ب تقللا ما العميات إىل اخلياب، الد  ألمل

 .«؟فكألف القدوع هدا  ي اهلل ، حملزع
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مل ايحالا فكمللغملئب نقدع  ي أاله» :لد  مل اييس   فكمل بق نقادع  اي مالنه، أم  ف كا  ، «وأم 

ا يض  ملا   اي » :قمل  .«؟لأل  شعيمج ممل ل مل   د اهلل » :وقمل ،  لألأت

: قامل  .«وأمج  مكملت أ اده» :قمل ، «اتملب اهلل              

[13:]ان  طملر              فثنا » :قمل   لألأت[14:]ان  طملر

قمل   .َرمْحََ  اهللَِّ َقِينب  ِمَا اْيُْحاِل ِنَ  :قمل  أبل حملزع .«؟رمحة اهلل  نمل أبمل حملزع

أولاال اياايو   » :قاامل  .«؟ناامل أباامل حااملزع فااثمج    ااملد اهلل  أااايع» :لااه  االألأت

د امل  » :قامل  أبال حاملزع .«؟الاد  مل  أ امإ فثمج  » :قمل  له  لألأت، «وال    

ادقة أفضا » :قامل  .«ايحالا إلألاه للمحالاا املئ  » :قامل  .«؟فاثمج  الص  للال 

فااثمج  القاال  » :قاامل ، «لااأليف فأل اامل مااا  ون أك ، و  ااد ايقاا   ، ال ااملئيف

فاثمج  ايافم ن » :قمل ، «قل  احلق    د ما جملفه أو بي له» :قمل  .«؟أ د 

فاثمج  » :قامل  .«اهلل  ود   ال  املس  لأل امل ر    ما  بطمل اة» :قمل  .«؟أاأليف

ف املع آنيباه ، ر   ا حط  أ ال  أنأله واال ظاململ» :قمل « ؟ايفم ن أمحق

نامل » :قامل  .«؟فأ بقل  فألأ  حا فألاه، أص  » :قمل  له  لألأت، «بد ألمل ه ه

ألف وأناوا ااا ايل    ل   ي ، أم  ايفم ن إت  آبمل ب ق يوا ال  ملس بمللال 

، حت ا  قتلالا ما  م مقتلاة  ظألماة، اياللمن ون ر مل  م ه  مالر  ما

فقامل  لاه ر ا  ماا ، «فلل شعيت ممل قملللا وممل قأل   ام، فقد اراللا    مل

اااب  إت  اهلل  أناا » :قامل  أبال حاملزع، بئيف ممل قل  نمل أبامل حاملزع : لالملئه

فكألاف ل امل أت » :قمل  له  الألأت .«مألثمل  العلأ  لأل أل    ه لل  ملس ون نكتمل ه

لف و الكلت بملييو  » :قمل « ؟ صلح ة، بد لت الص  لن   .«وبقالملت بمللال 

اه » :قمل  أبال حاملزع .«؟األف ل مل بمليثنا به» :قمل  له  لألأت بثنااه ماا حل 

ا  ل  نمل أبمل حملزع أت بصح  مل فتصألب » :قمل  له  لألأت، «وبضعه أ أاله

 :قمل  .«؟ابومل ك» :قمل  له  لألأت .«أ لك بملهلل » :قمل  .«؟م  مل و صألب م  
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أنا  أت أراا إلاألكم شاألئمل قلاألة فألاانق   اهلل   اعف احلألامل  و اعف »

أل ا  ماا ال  املر » :قامل  .«ارفإ إلأل مل حلائع » :قمل  له  لألأت، «ايأت ب ع 

فاأ  » :قامل  أبال حاملزع .«لاأليف كاب إ   » :قمل   الألأت .«؟وبدنل   اا  ة

الل  اام  إت اااملت » :قاامل  أباال حااملزع، «فااملدع  » :قاامل ، «إلألاا  حمل ااة ه ااامل

ه خل  الد  ألمل وا ني  ب فخاا ب ملصاألته ،  لألأت ولأل   فألرس  وإت ااملت  ادو 

قاد أو ازت » :قمل  أبل حملزع .«قط  » :قمل  له  لألأت، «إىل ممل اب  وبيىض

وإت مل بكا ما أاله فأ ن  ع ا  أت أرما   اا ، وأاثيت إت ا   ما أاله

 : ثوصأل  وأو ز» :قمل  .«أوص  » : لألأت قمل  له .«قلس لأليف  مل وبي

اه أت نياب حألع هنملب أو ن قدب حألع أمايب،  ظ م رب   فلاأ  نايج ، و ز 

أت أ  ق امل ولا    ادمج مثل امل « »ما   ده بعع إلأله بأئة دن ملر واتب إلألاه

اامل  لألاه :قمل ، «اث  نامل أما  ايافم ن أ ألااب باملهلل  أت » :واتاب إلألاه، فيد 

ومامل أر املامل لا  فكألاف ، اننكلت  فال  إن ملمج ازن أو رد مج  لألا  با

أت  مل ا  باا  مايات ي امل ورد مامل  مادنا » :واتاب إلألاه، «أر ملامل ل  يس

فالث أ فقمللتمل ، و د  لأل مل ر مل  نالقلت وو د ما دوهنم  ملرنتن باودات

، ن  الق  حت   نصدر الي  مل  وأبل مل شألض ا   فالق   أ وم  بلىل  إىل الظ    

وكلا  أ  اه ااملت  ملئعامل نملئ امل ن ، ما ن  فق فقمل  رب  إين  يمل أ زل  إ   

، فلام ن طاا الي  امل  وفط ا  ااملرنتاملت .فالث  رب ه ومل نالث  ال  ملس، نثما

اة وبقللاه  :فقامل  أبلمهامل واال شاعألب، فلأ  ر عتمل إىل أبأل أ أنرببمله بمللقص 

فلأ  أبته  ظ متاه وهط ا  ، إكا   فملد أله :فقمل   حدامهمل، ااا ر    ملئإ

فااق   اي ، إت  أيب ناد لب لألعزنا  أ اي مامل  اقأل  ل امل :و   مل وقملل 

ا ما أت نت ع امل، مل   حن كايت أ ي ممل  قأل  ل مل إ  اه ااملت ، ومل جيد بد 

نح فععل  بصا ق وألملهبامل ، بن اا مل   ملئعمل مالتلحامل فلأ  ب ع مل ا    الي 
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و عاا  مل اا  ، وامل اا  كات  عااز،  ااي ظ يااامل فتصااف لااه  عألز اامل

، فلأ   أل  صربه  ملداامل نمل أمة اهلل  الين نل  ،  ونغض  أني، نعيض مي  

م  بقلل  كا ، فلأ  دنا   اي شاعألب إكا اال بمللعاامل  م أل اث، وأرن   الال 

فقامل  ، أ لك بملهلل  :فقمل  له مل  ، ا ليف نمل شملب  فتعش   :فقمل  له شعألب

ولك    أنملف أت نكلت ااا  ل امل ، بي :قمل  ؟له شعألب مل أممل أ    ملئإ

وأ امل ماا أاا  بألا  ن   ألاإ شاألئمل ماا دن  امل بما    ا رض ، يمل  قأل   أ

 قاايمج ، ولك   اامل  ااملديت و ااملد  آبااملئ ، ناامل شااملب   :فقاامل  لااه شااعألب، كا اامل

ألف فات امل   ااه ايملئة دن املر  .فعليف مل   فثا ، و طعم الط عملع، الض 

و  ع وحلم اخل زني أ حمل  ان طيار أحا   ماا ،  ل مل يمل حد  فمليألتة والد 

وإن  ، فات  املون  بأل  امل ؛امل   حلق  أ بأل  ايمل  فل فأل مل  ظيا وإت ، ااه

 .«فلأليف   فأل مل حمل ة

فات  اخل  أ ، نمل ب     لأل  بملحلكمة» : مع  واب با م   ه نقل  :لد  ؛عق ادّسكق بق ع حم

غ   ي الك  ، احلكمة ال  مل ف الص  أل د ، والع د  ي احلي  ، وبرش  وبزند الال 

 .«ق  جمملليف ايللبوجتليف ال ،  فددا

ل ال ملط  للحكأ  فألمقتالب» :لد  عق ك حم بق  ّ   ا  مل  ، ن اد  ل احلكماة للال  ون ااد 

بلب إت  ، ون بضعه أ ها  أالاه فتع ا ، ون   إ العلم أاله فتثوم، فألكا 

مل مل،  لأل  أ  لم  حق   .«اأ أت   لأل  أ مملل  حق 

فاكا ، إت  اهلل  ل ند العااب بثا  ا رض :مل املت نق» :لد عق ثدبت بق عجالو األنصد  ّ 

اا ألملت احلكمااة رصف كلاا   اا  م نع اا   :قاامل  ماايوات،  اامإ بعلااألم الص 

 .«بملحلكمة القيآت

ةمة» :قمل  ؛با نمللد  ا أبأله عق امحر، اك ج ابق بدكايه م  الال   وأد   نر، أد     إ الص 

م   أ  ن نع   ما أبلغ احلكم .ال  دامة اي طق  .«والص 
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وااملت ماا أصاحملب معاملك ، أت  نزند با  م  ، أت  أبمل إدرنيف اخللنين  أنربه ؛عق ابق شهد 

اي حن جيليف إن  قمل » :قمل  -با     أنربه اهلل   :املت ن جيليف جملالمل للا 

إت  ما ورائكام فت امل  :فقمل  معملك با     نلممل، حكم قالط ال  اييبملبلت

نثنااه ايافما واي املفق والي  ا   ون تح فأل مل القيآت حت ا ، نكثي فأل مل ايمل 

غ  والك   والع د واحلي   مامل لل  املس  :فأللش  قملئ  أت نقل ، واييأ  والص 

املام ، ممل ام بمت  ع   حت   أبتدع  م ه ه ؟ن نت  علين وقد قيأت القيآت فان 

رام زنغة احلكألم، فات  ممل ابتدع  ةلة ؛وممل ابتدع ألطملت قد ، وأحا  فات  الا 

ةلة  ي لالملت احلكألمنقل  المة ا  :قمل ، وقد نقل  اي ملفق المة احلق  ، لض 

اةلة ممل ندرن   :قل  يعملك وأت  ، رمح  اهلل  أت  احلكألم قد نقل  الماة الض 

ا ت ب ما اةع احلكألم ايات يات ، بي :قمل  ؟اي ملفق قد نقل  المة احلق  

ت  نقمل  وبلاق  ، أت نيا اإ فا  ه لعل اه ؛ون نث أل    كل    ه، ؟ممل ااه  مل ال 

  «.احلق  إكا  معته فات   ي احلق   لرا

م  وهييب ما ال  ملس» :لد  عق ع   بق عبر ادعزيز فملق بلا ، إكا رأنتم الي    نطأل  الص 

 .«م ه فا  ه نلق  احلكمة

و مل ميوات با معملونةعق عبر اهللّ بق دّ ر بق شيبة   :قمل  ؛ ا ابا    ملس العم    ،  ا  لت، حد 

 ا حمل   الل  ام  أ ا  ريب   :املت نقل  أ د ملئه، ^   أت  داود ال      بلغ»

اأوات وا رض، بعمللأل  فل   يش  ، و عل  ناألت   ي ما أ الال 

ام ل  ناألة وممل ، وممل  لم ما مل خيا ، فثقيب نلق  م   م زلة أشد 

 .«حكمة ما مل نطإ أميب

نمل ب     ملليف العلأ  وزامح م » :نه فقد اّنه بلغه اّو دقُو احلكيم ااىص اب عق اي دم  ددك

فات  اهلل  حيأل  القللب ب لر احلكمة اأ حيأل  ا رض ايألتة بلابا   ؛بيا تأل 

أ   .«الال 

  ا أيب العمللألة اك ج ابق ايب حدتم         ت  نااألة ، اخلااألة :قامل [269:]ال قاي 

 .«اهلل  رأس ا   حكمة

 .«بلغ مل أت  احلكمة ناألة اهلل  والعلم بملهلل  »:لد اعق  ط  اداّ اق 



 368 والدرر من أقوال السادة الغرراجلواهر  

 

 

 

فق رأس احلكمة :املت نقمل  »:لد اعق ع ا  بق ادّزبحم   .«الي 

ماا د  :أحادامل :إكا  ي   ي الع د مقدور نكياه فله فألاه  ات ة مااملاد» : لد  ابق ادقّيم

ره وشمل ه ونلقه، الت لحألد  ومامل شامل  اهلل  ااملت ومامل مل، وأت  اهلل  ال ال امج قد 

ااه مااملض فألااه حكمااه  ااد  فألااه ، مااا د العااد  :الث ااملين .ناااث مل نكااا وأ  

محااة :الث مللااع.قضااملؤه ر هملل ااة لغضاا ه ، مااا د الي  وأت  رمحتااه أ ااااا ايقااد 

اباإ .ورمحتاه حااله، وا تقملمه وأت  حكمتاه  ا حمل ه ، ماا د احلكماة :الي 

ره  د  ون قضمله   ثمل وأت  ، ما د احلماد :اخلملميف .اقتض  كل  مل نقد 

ااملدس.لااه  اا حمل ه احلمااد الت ااملع   ااي كلاا  مااا مجألااإ و لاااه مااا د  :الال 

ة وأ  ه   د حمض ما ا   و ه جتيمج  لأله أحكاملع  األ ده وأقضاألته ، الع لدن 

افه اا  ، بحكم ال ه ملكه و  ده ة اأ نرص  فه ا  أحكملمه القدرن  فألرص 

ن أل ة  .«ف ل حم   اينملت ااه ا حكملع  لأله، أحكملمه الد 

، زناا ايايأ  احلألامل » :قمل  ربألط ب ا  إرسائألا » :قمل ،  ا مل   با  ل    ادّرنيدااك ج ابق ايب

م   .«وزنا احلكألم الص 





 احلــالل واحلــرام 369 
 

 

 رام ــالل واحلــاحل
 

فا ه ممل افتقي أحاد قاط إن ، ا تغا بمللكالب احلة   ا ال قي، نمل ب  » :لد  دقُو احلكيم ابنه

، وكااملب ميو باه ،و اعف أ  قلاه، رقاة أ دن اه :أصملبه وةل نصمل 

  .«ا تخ ملف ال ملس به :وأ ظم ما ااه الثةل

فقاد  لماتم أت ، ن نقعد أحادام  اا طلاب الايز  نقال  الل ام ارزق ا » : الد  ع  

 .الالأ  ن  طي كا مل  ون فضة

ا اتغا  اا ال املس نكاا ، أص  » : نغيس أ أر ه فقمل  له  مي اكدو زير بق  سل ة

 .«أصلت لدن   وأايع ل   لأل م

  .«إين  ايه أت أر  الي   فملرهمل  ن أ أمي د ألمله ون أ أمي آنيبه» : الد  ابق  سعاة

قامل   ؟أال أحاب إلألا  أع ايت ايغ للع املد ،  ا التمل ي الصدو   اسئل إب اريم بق اةرم

  ااه أ   ااملد نثبألااه الاااألطملت مااا طينااق ايكألاامل  ، التاامل ي الصاادو  أحااب إ 

 .«لعطمل  فألعملادهوايألزات وما ق   ا نا وا

ممل ما مل إ نثبأل   ايلت فأله أحب إ  ما ملطا أبالل  فأله  ال أبألاإ » : الد  ع  

 .«وأش مج

  .«ربأ ن لغ    ا الي   نقإ أ فثكاي ا تغ ملئ    ه فأل لت كل   ل» : الد  اهلي م

 .«االب فأله يش  أحب إ  ما  فا  ال ملس »الد  آك :

 :وااملت مع ام فأل امل فقمل  أا  الال أل ة إلبيااألم با أداام ، أ ال حي الدءت  يح عدصفة

  .وإ أ الاد  احلمل ة إىل ال ملس، ممل ااه الاد  :فقمل  ؟أممل بي  ااه الاد 

 .«نع   الغ    ا ال ملس، الزع الالل  فات الغ   ما العملفألة» :قمل    أبل قةبة الد  ايا 

عده وقمل  ن أ م  شألئمل  حتا  ممل بقل  فألما  ليف أ بألته أو مال :بق حنبلاليل ألمحر

 أمامل  امإ قال  ال  ا ، ااا الي       العلم :فقمل  أمحد ؟نثبأل   رزق 
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حان كااي الطا   وقللاه  «إت اهلل  ع  رزق  ا  ظا  رحما » ^

، فاااي أهنامل بغادوا أ طلاب الايز  «بغدوا املصمل  وبايوح بطمل امل  : »فقمل 

عملاالت أ نتعاايوت أ الاارب وال حااي ون ^ واااملت أصااحملب ر اال  اهلل

 . خألل م والقدو  هبم

ردُّ درام ما ش  ة أحب إ َّ ما أت أبصد  بأئة ألف درام  »: عبر اهلل بق املبد كلد  

 . «ومملئة ألف ومملئة ألف ؛ حت  بلغ إىل  تأئة ألف 

 «.ممل أدرب ما أدرب إن ما املت نعق  ممل ندن   لفه  »: إبيااألم با أدامقمل  

ما  يف ممل ندن   لفه ات ه اهلل صدنقمل ، فمل ظي   د ما  »:  ادفضيل بق عيدض لد 

 «.ب طي نمل مالكن

ي الثلب ال عيف »: سفيدو اد ا   لد  ما أ  ق ما احلياع أ طمل ة اهلل املت اما ط َّ

يه إن احلة   يه إن ايمل  ، والا ب ن نك ق  .«بملل ل  ، والثلب ال عيف ن نط ق

 .«لب معملش  أحب إ  ما أت أراب أ زاونة ايالعد ت أراب بط» :د لل الد  ابا لالبة

 :فقمل  له ؛لق  إبيااألم با أدام رمح م اهلل و ي   قه حزمة حطب ا ا  او األازاعي

د  ا   اا اااا نامل أبامل  :فقامل  ؛إنلا ا  نك ل ا  ؟نمل أبمل إ حق إىل مت  اااا

  .فا ه بلغ   أ ه ما وقف ملقف مالة أ طلب احلة  و    له اا ة،  ميو

 ؟لأليف الع املد    اد مل أت بصاف قادمأل  وها ب نقالت لا  »: الد  ابا سليُو ادرا اين

 .«ولكا ابدأ بيهأل   فثحيزمهمل وم بع د

فألقالع  افا   ؛أناا بغضامل  اهلل أ أر اه :ن ملدمج م ملد نلع القألملماة »: الد   عدذ بق لبل

لاأليف وماا  ،ف اه مامة الرشع للالفا  وانبكمل   ي ا ملنة ا هألملر، ايالمل د

 .«له ممل  ملرول فة ن عأله ما كل  إن الكالب والتعملر 

، بك    لقلع فث طلين : ب ل  مل  ما االب   ده وم  ث    ده فقمل   ا ة او ادصريق

 :وام قامل ، فثدن  أصملبعه أ فأله و ع  نق   حت  ظ  ا  أت   الاه  اتخيج

  .الل م إين أ تار إلأل  مممل محل  العيو  ونمللط ا معمل 
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  .«ممل أدرب ما أدرب إن ما املت نعق  ممل ندن   لفه »: يم بق اةرمالد  إب ار

فامل ظي   اد ماا ب طاي نامل ، ماا  ايف مامل نادن   لفاه ات اه اهلل صادنقمل   »: الد  ادفضيل

  .«مالكن

ا بدات ما احلياع وأد ملس ال رشنة الت  ن       مل العق   فمت  نلص  »: ابق ادقيم لد 

  يف ما  ةئق الد ألمل ، زا  أرض اخللق ا  والدنا واييو   ، وط يت

 «.فق ل  بار العللع وايعملرف

 .لل املت   دلل  ب  م ه :فقمل  ؟مل ن برشب ما ممل  زمزع : اليل يب اريم بق اةرم

ما أ  ق ما احلياع أ طمل اة اهلل ااملت اماا ط اي الثالب الا عيف » : الد  سفيدو اد ا  

  .مل  والا ب ن نك يه إن احلة بملل ل  والثلب ال عيف ن نط يه إن اي

وأ ا مل ه لقام ، الطمل ة نزا ة ما نزائا اهلل إن أت م تملح امل الاد مل » : الد  حييى بق  عدذ

 .«احلة 

 .«ن نق   اهلل صة  امي   أ  لفه حياع» : الد  ابق عبدس 

دا  أ :ن ن لغ الع اد حقألقاة اإلناأت حتا  نكالت فألاه أرباإ نصامل » :الد  سهل ادَسرت 

وا ت ااملب ال  اا  مااا الظااملاي ، وأااا  احلااة  بااملللرع، ال اايائض بمللالاا ة

 .«والصرب  ي كل  إىل ايلت، وال ملطا

ما أحب أت نكملشف بآنملت الصدنقن فة نثا  إن حاةن  ون نعما  إن أ  ا ة أو » :الد  

  .«نور 

كوال بول  او عوىل : وال بثونا  قللاه بعاملىل، ما أا  الا  ة أربعن نلممل  أظلم قل ه» :ايقد 

 .للاِبم  د كدناا يكسباو

أو ،بيا ه لألال  ب   حل اخل  أو الرش قدم  ا  ميا   الامج إت»:شدة  اباكددر لد  

ايتةطم ا ملاج ل  إ حممة ب ضملئإ  الال أل ة الت  بال  هبمل أ بحي احلألمل 

ت نالملفي أف م أ،ممل حيع اهلل إىل فألمل  مل ألمل بقدمه،الصملحلن أو  لإ ال ملطلن

نالملفي أ رحلة  أممل أت ،أ جتملر  ني ل ربح مل و خيا  االملدامل اإل الملت
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 ’التعملر  هي ن نعلم فا إ أ ’فأ ااا بتمل ي،نالملر مل معيوفة ق   أت ب دأ

 ..م  مل التخلص إلألهأو أمحق و علا بن ندنه المة كاب و طل لا 

ت  معته أ الصغي ، إ ه واال  ا  ممل بالمعه ن  ألأ إ »: يقا  شيخند عىل ادطنطدا 

بار  ن  أو بار    ، إكا و دت الظيف اي مل ب وَ َعت   ي طينق اا ة أو   أل  ال ملر ، 

يمل ب ظيوت فأله ما اتب وجمةت ، وممل بالمعل ه ما ماللالةت  -نمل أهيمل القيا -فمل ت  لا 

ملن  ، أو ومرسحألملت ، ون بظ لا أت أوي كل  نااب مإ إاأ  الكتملب ، أو ا ت مل  ايح

 .«إ دا  الالتملر  ي ايرسحألة ، إت بعضه ن ق  ممل بقأل  احلألمل  

فأل غ  ااأ ن غا  ا دنام ون نعالد إىل ، إت الع د نثا  أالة فأل قلب قل ه »:الد  بعض ادسلف

  .«حملله أبدا  

وما امل ا   . لم أو مل نعلم، ما أا  احلياع  ص   لارحه شمل  أع أب » : الد  سهل

 .«طمل ته  لارحه ووفق  للخ اتطعمته حةن  أ

وماا ، إت أو  لقمة نثال مل الع د ما حة  نغ ي له ممل  لف ماا ك لباه »:الد  بعض ادسلف

أقااملع   الااه مقااملع ك  أ طلااب احلااة  بالااملقط    ااه ك لبااه اتالااملقط ور  

 .الاعي

 ت أرد درمهامل  ماا شا  ة أحاب إ َّ ماا أت أبصاد  بأئاة ألاف ومملئاة  »: لد  ابق املبود ك

 .«حت  بلغ  تأئة ألف ...ألف

لألال  التقال  قألاملع اللألا  وصاألملع ال  املر والتخلاألط فاألأ بان » : لد  ع   بق عبر ادعزيز

فاات ااملت ماإ ، ولكا التقل  أدا  ممل اف ض اهلل وبيب مامل حايع اهلل، كل 

 .«كل   م  ف ل ن  إىل ن  

خلمايف  ال  الالبي وأت وددت أين ن أصال ها  الصاللات ا »: لد  ع   بق عبر ادعزيز

أؤدمج الزامل  ون أبصد  بعدامل بدرام وأت أصالع رمضاملت ون أصالع بعاده 

نلممل أبدا  وأت أحج حعة اإل ةع وم ن أحج بعدامل أبادا  وام أ ماد إىل فضا  

  .قليت فث عله فألأ حيع اهلل  لَّ فثمال    ه
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ت  ب ظي ممل نادن  أ لل قمَ  مقملع ااه الالملرنة مل ن  ع  يش  ح» : لد  اريب بق ادا ة

 ؟.بط   حة  أع حياع

ممل » :قمل  ؟^بالتعملب د لب  ما بن أصحملب ر ل  اهلل  : ليل دسعر بق ايب الدص

 .«رفع  إىل فم  لقمة إن وأ مل  ململ ما أنا جمألئ مل وما أنا ني  

 .«ما رسه أت نالتعألب اهلل د لبه فلألطألب طعمته» : لد  ارب بق  نبه

ضحملبوال الد  سعير بق لبحم         نع   احلة  [51:]ايفم لت.» 

 .«ما أا  احلة  أربعن ص ملحمل  أ أل   د لبه» : لد  سهل بق عبر اهلل

 .«بلغ مل أت د مل  الع د حي يف  ا الالأوات بالل  ايطعم »: لد  ياسف بق اسبدط

  خمملفاة أت  قاإ أ باملب ماا ا امل  ادع  ا عن بملبامل  ماا احلاة» : الد  ابا بكو  ادصوريق

  .«احلياع

حتا  حيمل اب   الاه أشاد ماا ، ن نكلت الي ا  ماا ايتقان» :لد   عق  ي او بق  ه او

وماا أناا ، وماا أناا مل الاة، حت  نعلم ما أنا مطعماه، حممل  ة  نكه

  .«أع ما حياع، أما حة  كل  :مرشبه

  .«احلياع حمل زا  ما احلة حت  جيع  بأل ه وبن ، للي   احلة  ن ناللم» :اعنه لد 

مامل ،  لألاه وام أنايج مامل، ومل نكالاب إن طأل امل  ، لل أت ا  إ الملت م مل بعملاد اال ه »:الد  ايضدً 

  .«ون احتملج ال قيا ، احتملج ا ه ألمل 

  .«إن  رصت ندمج   ه، أن أمد ندمج إىل حياع :بأل   وبن اهلل   د »:الد  آك 

ومعيفاة  Q اإلنأت بمعيفاة اهلل  :ايف نصمل  هبمل  ملع العم » :لد  ابا عبر اهللّ ادبدلّي ادّزارر

 .«وأا  احلة ، والعم   ي الال   ة، وإنةص العم  هلل ، احلق  

 -طأل اب ن نق ا  إن  طأل  امل وإت  اهلل  -بعاملىل -إت  اهلل » :^ بعر لادوه  لد  ابق  لب احلنبيلّ 

ياياد هبااا أت  الي  ا  ا :قامل « ...أمي ايافم ن باأ أماي باه ايي الن -بعملىل

مللح ت  ا  احلة  وبمللعم  الص  أل  ملت ال   .وأمم م مثملروت بمل ا  ما الط 

 :لد  ابق ك حم عنور لادوه تعودَل                            [168:]ال قاي
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هلل  طأل  اامل أمج أباملح  ام أت ناثاللا مم امل أ ا رض أ حامل  ال اه حاةن ماا ا

 .«  اله ه   ملر  ل بدات ون للعقل  أمالتطملبمل 

: الوود  عنوور لادووه تعوودَل                               [172:]ال قااي

اأ أت  ا ا  ما احلاياع ، وا ا  ما احلة    ب لتق    الد  مل  والع ملد 

 .« مل  والع ملد نم إ ق ل  الد  

ه» :الد  ع  ا بق رشحبيل  .«املت  ألال  ابا مينم نثا  ما هز  أم 

فقامل  لاه بعاض  .«إين  أال  مح صمل و د مل ف  خ  » :اّنه لد  يا د عق ع   بق عبر ادعزيز

: نمل أم  ايفم ن إت  اهلل  نقل  أ اتملبه :القلع                

إ  أ نيند باه طألاب  .األ ملت كا   به إىل ه  ماا ه» :فقمل   مي[57:]ال قاي 

 .«الكالب ون نيند به طألب الط عملع

 :  لادووه تعوودَل  عووق ابووق عّبوودس                                    

    لأله ممل  ولأليف  لأله فأله  ااا أ الي    نكلت :قمل [188:]ال قي 

ملع وقاد ، وال نعيف أت  احلاق   لألاه، بأل  ة فألعحد ايمل  وخيملصم م إىل احلك 

 .«آا  حياع،  لم أ  ه آوم

مْ  :  د قلله بعملىللد  لَدة   ل اا َاْ ااَدك  ا لم نمل باا آدع أت  قضامل  القامليض ن حيا    ..َاا َتْرك 

القمليض ب حل ممل ناي  وباا د  وإ  أ نقيض، ون حيق  ل  بملطة، حياممل ل 

ا لد وا لمالا أت  ماا قيضا لاه ، والقامليض برشا خيطا    ونصاألب، به الا 

ب ملط  أت  نصلمته مل ب قض حت   جيمإ اهلل  بأل  أ نلع القألملمة فألقيضا  اي 

 .«اي ط  للمحق  بث لد مم مل قم به للم ط   ي ايحق  أ الد  ألمل

: قللاه بعاملىل ا مع   ايت قن أ بق حنبلسئل امحر                    

 .«نت ق  ا شألمل  فة نقإ فألأ ن حي   » :فقمل [27:]ايملئد 

 Q اإلناأت بمعيفاة اهلل  :اايف نصامل  هبامل  املع العما  »: لد  ابا عبر اهللّ ادنّدلي ادّزارور

ا   ، وإنةص العم  هلل ، ومعيفة احلق   ، وأاا  احلاة ، ةوالعما   اي الال 
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ومل بعايف  Q وكلا  إكا  يفا  اهلل ، فات فقدت واحاد  مل نيب اإ العما 

وإت  يفاا  اهلل   .وإكا  يفاا  احلاق  ومل بعاايف اهلل  مل ب ت اإ، احلاق  مل ب ت اإ

وإت  يفا  اهلل  و يفا  احلاق  ، و يف  احلق  ومل جلاص العما  مل ب ت اإ

وإت   ا  ا رباإ ومل نكاا ، وأنلص  العم  ومل نكا  ي الال   ة مل ب ت اإ

 .«ا ا  ما حة  مل ب ت إ

  «احلة  ن حيتم  الرسف »:نقل   اكدو سفيدو اد ا  

مامل ،  لألاه وام أنايج مامل، ومل نكالاب إن طأل امل  ، لل أت ا  إ الملت م مل بعملاد اال ه» :الد  ايضدً 

  .ون احتملج ال قيا ، احتملج ا ه ألمل 

أ الد ألمل ا وإت املت مك مل   لأل امل حيصامل  ا ماا مل نايض  أزاد ال ملس» :كدو ارب ابق  نبه يقا 

وإت أرهااب ال ااملس فأل اامل ا وإت اااملت ، م  اامل إن بمللكالااب احلااة  الطألااب

وإت أ الد  ؛أو حيامامل  ، حةن  ، معي مل     مل ا ما مل ن مل  ممل املت اال ه فأل مل

وإت رآه ال ااملس بخاألة  بااأ  اال  ، ماا  ااملد بحقال  اهلل :ال املس أ الااد ألمل

وإت رآه ال املس ، ماا بخا  بحقال  اهلل :أبخ  ال ملس أ الاد ألملوإت ، كل 

  .« لادا  بأ  ل  كل 

 .وحممل  ة ال  يف أ ا  طيفة، اخليوج  ا ا  ش  ة :اللرع» : الد  يان  بق عبير

 «.مملحملب أ   ال  بياته :ممل رأن  أ    ما اللرع» : الد  سفيدو اد ا  

عاح ظ لالمل   ما اي» : الد   ع اف ادك كي  .«دح اأ ا ظه ما الاق

والماة ، والالرع أ اخللال ، ااالد أ القلَّاة :أشد ا  أ  وةواة »: الد  برش بق احلد ث

 .«احلقق   د ما خيملف م ه وني  

فتماي ب امل ، إ امل  غاز   اي  اطلح مل : مل ت أن  برش احلملأ إىل أمحد با ح    وقملل  :اليل

فقمل  ؟.أفألعالز ل امل الغاز  أ شاعمل  مل، ونقإ الاعملع  لأل مل، مامل   الظملاينة

 :ف ك  أمحاد وقامل .أن  برش احلملأ :فقملل . ملفملب اهلل بعملىل ؟ما أ   :أمحد

 .نبغز  أ شعمل  مل، ما بألتكم خييج اللرع الصملد 
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 .الطماإ :فقامل  ؟فاأ آفاة الادنا :فقامل  لاه .الالرع :فقامل  ؟ممل مةب الادنا» :سئل احلسق

 .«فتععب احلالا م ه

 .«مثقمل  كر  ما اللرع للالململ ن  ما ألف مثقمل  ما الصلع والصة  »: الد  احلسق

 .«أا  اللرع والزاد : لالمل  اهلل بعملىل هدا  » : ابا ر ي   :الد 

  !!ما مل نصح ه اللرع أا  رأس ال أل  ومل نا إ »: الد  سهل بق عبر اهلل
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 مـــاحلل
 

ون ، ن نعايف احللاألم إن    اد الغضاب :ن    اد وةواةوةوة ن نعيفالت إ» :لد  دقُو احلكيم

عملع إن    د احليب  .«ون ا   إن    د احلمل ة إلأله، الا 

له  بلغ ع   بق اخلّطد  فلأ  ، فثميام أت نلافله ؛أت  مجمل ة ما ر أل ته اشتكلا ما  أ 

مل ال  ملس» :أبله قملع فحمد اهلل  وأو    لأله وم  قمل  ت امل الي  ، أهي  إت  ل امل ، أل اةأن 

مل ت مل الي  مل  إت  للي  أل ة ، ال  صألحة بمللغألب وايعملو ة  ي اخل  : لألكم حق  أن 

امل فامل لملا أ  اه ن يش   أحاب  إىل اهلل  ون أ از  ماا حلام إمااملع   لاألكم حق 

 .«ولأليف     أبغض إىل اهلل  ون أهم  ما     إمملع ونيقه، ورفقه

كأل ة واحللمبعل ملا العلم وبعل ملا للعلم » : الد   .«الال 

قأل ة أحلم م    وأوقي  املت أبل بكي» :ايضد  الد  واهلل  ممل بيب ماا الماة ، نلع الال 

 .«أ ع ت   أ بزونيمج إن  قمل  أ بدهيته مثل مل أو أفض  م  مل حت    ك 

ولكا  اخل  أت نكثي  لم  ، لأليف اخل  أت نكثي مملل  وولدب:»  لد  عيّل بق ايب طددب

وإكا أحالا   محادت اهلل  ، وأت ن ب ملا  ال  ملس بع ملد  اهلل  ،ونعظم حلم 

 .«وإكا أ ثت ا تغ يت اهلل  بعملىل، بعملىل

ض احللألم ما حلمه أت  ال  ملس ال  م أ لا ه  ي ااملا » :ايضد  الد   .«إت  أو   ممل  ل 

ون ، ن  غ  حلملم  القيآت أت نكلت بملاألمل حمزو امل حكاألأ حلاألأ  اكأل مل» : لد  ابق  سعاة

ملبمل ون صأل ملحمل ون  ن  غ  حلملم  القيآت أت نكلت  ملفألمل ون هملفة ون صخ 

 .«حدندا  

أمج حت   نغلب حلمه   له» : لد   عداية بق ايب سفيدو وصاربه ، ن ن لغ الع د م لغ الي 

 .«ون ن لغ كل  إن  بقل   العلم، ش لبه
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قمل  فثمج  الي  مل  ،   له بحلمه قمل  ما رد   ؟أمج  الي  مل  أشعإ :اسر  ايضد ع  ا بق األرَم

 .«قمل  ما با  د ألمله لصمللح دن ه ؟أ خ 

ا   أحلم  ا  ملال م وأ طا  » :قمل  ؟بم  دت قلم  نمل  يابة :الد   ّ   دع ابة بق ااس

وما  ملوزين ف ال ، فما فع  فعل ف ل مثل،  ملئل م وأ ع  أ حلائع م

 .«وما قرص       فث مل ن  م ه، أفض 

ا ح ، ألكم بملحللم وانحتأ  حت    ك كم ال يصة ل» :الد  ايضد فاكا أمك تكم فعلاألكم بمللص 

 .«واإلفضمل 

إين  أ اتحأل  أت نضاألق حلما   اا » :فقامل ، لل  ملق ته :فقأل  له، شدندا كال د  للااس عه 

 .«ك ب أحد ما ر أل ت 

يف  ؟نامل  كيماة اا  للي  ا  حمل اة ف قضاأل مل» :د لل سوّبه  لد  عبر اهللّ بق عّبدس فا ك 

 .«لي    رأ ه وا تح  مم مل رأ  ما حلمه  لألها

:أ ب ال  قلله بعملىل  لد  احلسق ادبرص ّ                    

 .«حلمآ  إت      لأل م مل جي للا» [63:]ال يقملت

 .«اطل لا العلم وزن  له بملللقملر واحللم» :الد  ايضد

، أت  ر ة    ه فيم  إلأله بخمألصة امل    لأله وأمي له بثلف دراام  لعق عيّل بق احلس

احللاام وإ ااقملط ا ك   :مجااإ لااه ااايف نصاامل  حمماالد  :فقاامل  بعضاا م

ور ل اه ، ومحله  ي ال  ادع والت لباة Qوجلألص الي    مم مل ن عده  ا اهلل  

ع    .«اش   مجألإ كل  بيش   ما الد  ألمل نال ، إىل مدح بعد الا 

رب، د ملمة العق  احللم» : م بق صيفيّ لد  اك   .«ومجملع ا مي الص 

 .«ممل أو  يش   إىل يش   أزنا ما حلم إىل  لم» : لد  عطدء بق ايب  بدح

 .«زنا العلم حلم أاله» : لد  عد   ادّشعبيّ 

أو ماانإ ، قاملدح أ ملا  :حيالا بمليللب احللم  ا ا  أحاد إن   اا وةواة» : لد  املر او

ض حليمةأو ، لرس    .«متعي 

واال نااتم   اي ايعيفاة ، احللم أمج  ممل نكلت ما ايقتدر  ي ان تقاملع» : لد  ابق حّبدو

رب وا  مل  والت ث    ثت، والص  ، رفألإ ايكملت، وما نت صف به نكلت  ظألم الا 
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ومااا أ اا    مل ااته بالاام   اهلل  بااه فالاام   ، مااييض  ال عاا ، حمماالد ا  ااي

 .«حلألأ

دوت إن  ما امل   فأله     نصمل  » :-  ادعالءلد  ابا ع  ا بق  املت أا  ااملالأل ة ن نالل 

خمل  :و ملم مل أ اإل ةع  ملبعة رب، وال  عد ، الال  ، وال ألاملت، واحللم، والص 

 .«وأ اإل ةع زنملد  الع ملف، واحلالب

وأو   أ ا ملب الكاأ  ب مل اب ، الكأ   زناز والكملما  قلألا  الل الد» : لد  ابق اجلاز ّ 

وصالر  ، فصلر  ال دت بالم   نلقمل،   ال دت وحالا صلر  ال ملطاأ ضمل

ام  وا اتعأ  ، ال ملطا بالم   نلقمل ودلأل  اأ  صلر  ال ادت حالاا الال 

 :فمللط  املئإ، ودلأل  اأ  صلر  ال ملطا حالاا الط  املئإ وا ناة ، ا دب

ة اه، وال  زااة وا   ة ما اا ا ، الع   الكايع  :وا ناة ، وم مل اد  الرش 

فماا رز   .ر و   العأللب وابتدا  ايعيوف واحللام  اا ااملاا واإلنثمل

ته إىل الكأ  اة ، وظ ي   ه أ ف اخلة ، ااه ا شألمل  رق  وإت  قص  نل 

 .«أو    ال  قص
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 دــــــاحلم
 

ن بكثيوا الكةع بغ  كااي اهلل  فتقالال » :لد  عيسى ابق   يم عليه اعىل نبّيند ادّصال  اادّسالم

ون ب ظيوا أ  .فات  القلب القمل  بعألد ما اهلل  ولكا ن بعلملت .مقللبك

وا ظيوا أ ك لبكم ااث  كم   ألاد فاا  أ ال  املس .ك لب ال  ملس اث  كم أربملب

 .«فملرمحلا أا  ال ة  وامحدوا اهلل   ي العملفألة.م تي ومعملىف

اامج » :مل فلأ  بلاغ بيقلباه قا، بعد أت ل يف ولبمل  دندا  لد  ع   بق اخلّطد  احلماد هلل  ال 

 .«االملين ممل أوارمج به  لريت وأجتم   به أ حألمليت

قامل   .أمحاد اهلل  :قمل  الي   » ؟األف أص ح » :د لل سّلم عليه  لد  ع   بق اخلّطد 

 .«كاب ال امج أردت : مي

إت  ر ة بالط له ماا الاد  ألمل فامل تزع مامل أ ندناه فععا  حيماد اهلل  » : لد  سلُو ادفد يّس 

وبالاط ، فعع  حيماد اهلل  ونث ا   لألاه،    لأله حت   مل نكا إن  فيا ونث 

 ؟أرأنتا  أ ا   اةع اماد اهلل  :لصاملحب ال ايا  : ني ما الد  ألمل فقمل 

امله :قمل  ومامل  :قامل  .أمحده  ي ممل لل أ طأل  به ممل أ ط  اخللق مل أ ط م إن 

أرأنتاا  ، أرأنتاا  ناادن ، أرأنتاا  لالاامل  ، أرأنتاا  برصااب :قاامل  ؟كلاا 

 .«أل ر ل

احلماد هلل   اي  :واال نقال  بم تي أ م  جماوع مقعد  ينملت باه و اح   ّ  ارب بق  نّبه

أمج  يش   بق   لأل  ما ال  عماة اماد اهلل   :فقمل  ر   املت مإ واب،  عمه

ارع ب رصب إىل أا  ايدن ة فمل ظي إىل اثي  أال مل أفاة  :فقمل  له اي تي ؟ لأل مل

 .«نعيفه ه مج أمحد اهلل  أ  ه لأليف فأل مل أحد
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 ألعلم اامإ ما أوىل بامللكيع أناا  :إكا املت نلع القألملمة  ملد  م ملد» : لد  احلسق ادبرص ّ 

 ال انا امل                                   

               ت فألتخط الت رقاملب فألقلمل :قمل [16:]الالعد

 ألعلم أا  اامإ ما أوىل بمللكيع أنا ال انا  :وم  ن ملدمج م ملد :قمل  .ال  ملس

 امل اا                     فألقلماالت  :قاامل  [37:]ال االر

وم  ن ملدمج م ملد  ألعلم أاا  ااماإ ماا أوىل  :قمل ، فألتخط لت رقملب ال  ملس

فألقلملت وام اث  وم  نكلت  :قمل  ؟دوت هلل   ي ا   حمل أنا احلأ  ، بمللكيع

 .«ال  عألم واحلالملب فألما بق 

احلمد هلل  الل  م  رب  مل ل  احلمد بأ نلقت امل ورزقت امل واادنت مل » :اةمه نقل  إذا ابَرا، اكدو 

ل  احلمد بملإل اةع والقايآت ولا  احلماد ، و ل مت مل وأ قاب مل وفي       مل

ا     دو  مل وبالط  رزق مل وأظ يت أم  مل ومجع  ، ايعملفمل بمل ا  وايمل  و

فل  احلمد  ي ، و ا ا   ممل  ثل ملب رب  مل أ طألت مل، فيقت مل وأحال   معملفملب مل

ول  احلمد بك    عمة أ عم  هبمل  لأل مل أ قدنم أو حدنع ، كل  محدا اث ا

ة أو ح   أو مأل   ة أو  ملم  ل  ، ئبأو شملاد أو همل، أو رس  أو  ة ألة أو نملص 

 .«ول  احلمد إكا ر أل ، احلمد حت  بيىض

 :قامل ، «احلماد هلل  أ اتغ ي اهلل » :مح املن  لألاه محلاه واال نقال    اى بك  بق عبر اهللّ املوزينّ 

 :قامل « ؟أمامل االاا ها  اااا» :فمل تظيبه حت  و إ ممل  ي ظ يه وقل  له

فثمحاد ، ة وك بأقيأ اتملب اهلل  ه  أت  الع د بن  عم، بي أحالا ن ا اث ا»

ملبغة وأ تغ يه لا ليب  .«احلأ   أفقه ما بكي» :فقمل ، «اهلل   ي  عمه الال 

ممل قمل    د قط  احلمد هلل  إن  و     لأله  عمة بقلله احلمد هلل  فعزا  بل  ال  عمة » :آك  الد 

 .«فعمل ت  عمة أني  فة ب  د  عم اهلل ، احلمد هلل  :أت نقل 

إين   ر ل أت ن هيلا    اد بان او تان  عماة حيماد اهلل   لأل امل » : دحيّ لد  ابا ادعددية ادّ ي

 .«وك ب نالتغ ي م ه
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فقمل   ؟إت  الي    إكا  ل م  ي الي    و ثله األف أص ح » : لد  ابا عبر ادّ محق احلبيلّ 

اامج  اا نالاملره لل اامج  اا  :قمل ، أمحد اهلل  إلأل  :له ا ني نقال  ايلا  ال 

محا إكا  :قمل  ؟األف بكت  مل :نمأل ه أات ه ماا احلملمادنا فكاملت أبال   اد الاي 

 .«أمحد اهلل  إلأل  وإىل مجألإ نلقه :نقل  ؟األف أص ح  : ئ 

وا  فألطعماه أو ، أ  ه املت ن نفب  أبادا بطعاملع ون  اب : عق ع ا  بق ادّزبحم حت ا  الاد 

م امل :إن  قمل ، نرشبه ، أاارب اهلل  .احلمد هلل  ال امج ادا مل وأطعم مل و اقمل مل و ع 

 الاثل  .فثصا ح مل م  امل وأمالاأل مل بكا   نا ، الل  م  أل ت مل  عمت  بك      

املحلن، ون إلاه ها ب، ن ن  إن  نا ب . ملم مل وشكيامل ورب  ، إلاه الص 

الل  م  باملرب ، ون قل   إن  بملهلل ، احلمد هلل  ون إله إن  اهلل  ممل شمل  اهلل ، العملين

 .«ال  ملرل مل فألأ رزقت مل وق مل  ااب 

ومحده بلالمل ه مل نالتتم  كل  حت   ني  ، ما  يف  عمة اهلل  بقل ه» : لد  ادفضيل بق عيدض

نملد  :لقلله بعملىل .الز              [7:]إبيااألم 

اامج » :نقلع الل أل  ونيفإ صلبه أحألمل مل واال نقال   كدو دد   بق ةثد  اغ  ال  أ امل الص 

ألته فل  احل نته فل  احلمد، مدرب  عألف ال امج قل  اامج ، وأ مل الض  وأ مل ال قا  ال 

لتاه فلا  احلماد، أه ألته فل  احلمد اامج مل  اعللب ال  وأ امل العازب ، وأ مل الص 

اامج أشا عته فلا  احلماد، ال امج زو  ته فل  احلماد املهب ال  وأ امل ، وأ امل الال 

اامج صاح ته فلا  احلما، العملرمج ال امج االلبه فل  احلمد ، دوأ مل ايالملفي ال 

ا   ال امج محلته فل  احلماد، وأ مل الغملئب ال امج رددبه فل  احلمد ، وأ مل الي 

ااامج شاا ألته فلاا  احلمااد ااامج أ طألتااه فلاا  ، وأ اامل ايااينض ال  ااملئ  ال  وأ اامل الال 

ا   ال امج أ  ته فل  احلمد، احلمد  .«رب  مل ول  احلمد محدا اث ا، وأ مل الد 

ع ايي  بن ندمج» : لد  ادّشدفعيّ  نط ته وا   أمي طل ه محاد اهلل  بعاملىل والث  امل   أحب  أت نقد 

ة   ي ر ل  اهلل   لأله   .«^ والص 

 :لل حلف إ الملت لألث ن   ي اهلل  بعملىل أحالا الث  مل  فطينق الرب  أت نقال » : لد  ابق ادعّطد 
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وزاد بعض م فل  احلمد  .ن أحا و مل   لأل  أ   اأ أو أل   ي   ال 

 .«حت   بيىض

فألقيضا لاال  ايعلايف  Q إ  ه لألكلت أ ايعليف الي    اللاحد حيمد اهلل » : يرلد  ابق ز

 .«حلائع م ال  م

اه قامل  :الد  ايضد وا   ادمج ايافما» :أ بعض الكتب الت   أ ز مل اهلل  بعاملىل أ   فكاملت ن ، رس 

فكاملت ن ، رو  لا   ادمج ايافما :قمل  .نثبأله يش   إن  قمل  احلمد هلل  ممل شمل  اهلل 

فقامل  اهلل   .احلماد هلل ، احلماد هلل  :لإ  لأله طلألعة ما طةئإ ايكايوه إن  قامل نط

إت    دمج حيمدين حن رو  ته اأ حيمدين حان رسرباه أدنلالا  :ب ملرب وبعملىل

مج اأ حيمدين  ي ا   حملنبه  .«  دمج دار  ز 
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 اءـــــــاحلي
 

 .«اهلل  اللقملر فقد و مه بالألأ  اخل فما رزقه ، اللقملر ما اهلل » :احر ادصدحلللد  

 .«ما بكل م بملحلكمة ن حظته العأللت بملللقملر» :آك الد  

وماا بعل اق بلاحاد  ما  ا ااملت ماا ، أربإ ما اا  فأله ااملت ااملمة» : لد  احلسق ادبرص 

ده، دنا نيشده :صملحل  قلمه   .«وحألمل  نقلده، وحالب نصل ه،  ق  نالد 

  .«مل نم ع ا احلألمل  أت نالثلا  ا أمي دن  ا، صملر مل  ا رحم اهلل   ال» : لددت عدئشة

  .«ن    ا ال ملس   أله، ما االمله احلألمل  ولبه : مع  أ يابألمل نقل » : لد  األص عي

اامج   يسا  :نمل معرش اياللمن» :ارا خيطب ادنّدس  لد  ابا بك  ا اتحأللا ماا اهلل  فال ال 

ق  عمل بثليب ا تحألمل  ما ريب  بألده إين   ظ   حن أكاب الغملئط أ ال ضمل  مت

Q». 

 .«وما ق   ور ه مملت قل ه، ما ق   حألملؤه ق   ور ه» : لد  ع  

د با    ملد ابا  ع ي أ  ه  امإ اباا    املس :لد  ابق ل ي  : نقايأ  أنربين حمم       

        أ ملس اامل لا نالاتحأللت » :قمل   ثلته    مل فقمل [5:]االد

أ أت ن أ  أو جيملمعلا  المل ام فأل ضلا إىل الال  ف از   .تخل لا فأل ضلا إىل الال 

 .«كل  فأل م

 .«ما ن نالتحأل  ما ال  ملس ن نالتحأل  ما اهلل » : لد  ابق  سعاة

ا  فمل ااتحألأل  أت أ ااث  ر ال  اهلل  : لود  عوويلّ  فااثميت ايقااداد بااا  ^ ا اا  ر اة مااا 

 .«فأله الل ل »ا  لد فالثله فقمل  

حت ا  إكا ااملدت أت ، أق لا  امايأ  بالاع ، ي مل ااملت نالع أحاد :لد   حم بق ادعّاامعق ادّزب

، ايايأ » :فقامل ، أت باياام ^ فكايه ر ال  اهلل  :قامل ، برشف  ي القاتي

ا  صا أل ة .«اييأ  مل أم  م  أهن  ب  فتل   قامل  فخي ا  أ اع  إلأل امل ، قمل  الز 
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صدرمج وامل ا  امايأ   فلدمت   أ :قمل ، فثدرات مل ق   أت ب ت   إىل القتي

 ازع  ^ إت  ر ال  اهلل  :فقلا  :قامل ، ن أرض لا ، إلأل  :قملل ،  لد 

اااات ولباملت  ئا   :فقمللا ، فلق   وأني   ولبن مع مل :قمل ،  لأل 

فعئ امل باامللث لبن  :قامل ، فك   اله فااأل أ، هباأ  نا  محاز  فقااد بلغ ا  مقتلاه

ا فأل أ محز  ألا  قاد فعا  باه ااأ قت، فاكا إىل    ه ر   ما ا  صاملر، ل ك  

ااا محااز  أ واالبن  :قاامل ، فعاا  بحمااز  فل ااد مل هضمل ااة وحألاامل  أت  ك  

فقدر ملمهمل  .ول  صملرمج  ولب، حلمز  ولب :فقل مل، وا  صملرمج  ن ا ا له

فثقي  امل بألا  أ فك    امل اا   واحاد ما  أ أ ، فكملت أحدمهمل أاارب ماا ا ناي

 .«الث لب ال امج صملر له

راااط مااا ، إكا قعااد باان شااع  مل ومل ن ااز ، أ الغالاا  انتلااف» :لوود   عووق ايب  اسووى

فق أو  :فقمل  ا  صملرن لت .اي مل ينا وا  صملر ن جيب الغال  إن  ما الاد 

قامل  أبال  :قمل  .ب  إكا نمللط فقد و ب الغال  :وقمل  اي مل يوت .ما ايمل 

فقما  فمل اتثك    اي  ملئااة فاثكت    .فث امل أشا ألكم ماا كلا  :مل  

مل :فقل   مل وإين  ، إين  أرند أت أ ثل   اا يش   -أو نمل أع  ايفم ن - هنمل أم 

تا   :فقملل  .أ تحألأل  ا  ال  ن بالتح  أت بالثل    أ  ا    ملئة   اه أم 

اا  .ولاادب   ااي اخل اا   :قمللاا  ؟ماامل نل ااب الغالاا  :قلاا  .فااا  أ أ اامل أم 

ومايف  اخلتاملت ، إكا  ليف بن شع  مل ا ربإ» :^ قمل  ر ل  اهلل ،  قط 

 .«د و ب الغال اخلتملت فق

إت  ر ل  اهلل  ، ميت أزوا كا  أت نالتطأل لا بمليمل  فاين  أ تحألأل م م ه» :لددت  عق عدئشة

 .«املت ن عله ^
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مل  ملف   أل مل  عق عدئشة فمل اتحألمل أت ، فاملحتلم، فثميت بملح ة ص يا  ف املع فأل امل، أهن 

 :ملئاةفقملل   ، وم  أر   هبمل، ني   هبمل وهبمل أوي انحتةع فغمال مل أ ايمل 

اأ فياتاه ماا ، إ  أ املت نك أله أت ن يااه بثصاملبعه ؟مل أفالد  لأل مل ولب مل» ورب 

 .«بثصملبع  ^ولب ر ل  اهلل  

احلألامل  ماا  :فقاملللا، ا ا    اد  ماي باا   اد العزناز فاااي   اده احلألامل  :لد  إيدس بوق لوّ  

نا نا ال ه» :فقمل   مي.الد   .«ب  ال الد 

ة، وزن ته احلألمل ، ول مل ه الت قل ، تاإلنأت  ينمل» : لد  ارب بق  نّبه  .«ومملله الع  

 .«ن نتعل م العلم مالتح  ون مالتكرب» : لد  جمدرر

 .«إن  أت  حألمل ه م ه نم عه ما ايعمليص، لل أت  اياللم مل نصب ما أنأله» :الد  ايضد

ع نصالتملت ماا نصامل  اخلا » : لد  احلسق ادبرص ّ  ن  مل نكل امل أ   اد إ، احلألمل  والت كاي 

 .«رفعه اهلل  هبأ

، فمير مل بثمجاة فأل امل ر ا   املئم، ني  مل أ لأللة خملفة» :لد   ايب اائل عق شقيق بق سل ة

ب املع أ مثا  اااا  :فقل امل لاه، وقأل د في ه ف ا  بي ا    اد رأ اه فثنقظ امله

فقمل  إين  أ تحأل  ماا كمج العاي  أت نعلام أين  ، فيفإ رأ ه :قمل  ؟ايكملت

 .« إ رأ ه ف ملعوم  و، أنملف شألئمل دو ه

قل » : لد  ادفضيل بق عيدض ، ومجالد العان، القالال  أ القلاب :ايف ما  ةمملت الا 

ه ة أ الد  ألمل، وقل ة احلألمل   .«وطل  ا م ، والي 

احلألامل  ماا أو   مادارج أاا  اخلصالص » :إسُعيل اهل اّ     نودز  ادّسودئ يق لد  ابا ادفرا

 .«نتلل د ما بعظألم م لط بلد  

فااكا كا امل ، و أر  القلب بمل أل ة واحلألامل ، أحأللا احلألمل  بمعمللالة ما نالتحأل  م ه» :ك الد  آ

 .«ما القلب مل ن ق فأله ن 

، احلألمل  و لد ا أل ة أ القلب مإ وحاة ممل  ا ق م ا  إىل رب ا  »:الد  ذا ادنّاو املرص ّ 

 .«واخللف نقلق، واحلألمل  نالك ، واحلب  ن طق
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ااد والالرع، وا  يف نطيقملت القلبإت  احلألمل  » :لد  ادّّس ّ  حاة  فألاه وإن   فات و ادا فألاه الز 

 .«رحة

  :ا وملر ا بألة أ احلألمل  بعض نقل ابق ادقّيم

وأ الاأل  ، إ    ممل ا تحألأل  م    أ الأل  ال  ملس  أللبا ، نملبا آدع» :نقل  اهلل  بعملىل : ا  اث  

باا ، بقااملع ا رض ك لباا  ملقااات  وإن   ، وحماالت مااا أع  الكتااملب زن 

 .«احلالملب نلع القألملمة

ه، ممل أ ص      دمج» :Qا  اث  آك  يقا  ادّ ّ   ونعصأل   ، ند لين   دمج فث تحأل  أت أرد 

 .«ون نالتحأل  م   

 .«ا تحألمل اهلل  م ه وال ما ب، ما ا تحألمل ما اهلل  مطألعمل» : لد  حييى بق  عدذ

ما هلب  لأله نلق احلألمل  ماا اهلل  » :قلد  ابق ادقّيم   رشح لا  حييى بق  عدذ   األث  ادّسدب

ه إطيا  مالتح  نع  فاكا ، حت   أ حمل  طمل ته فقل ه مطي  بن ندمج رب 

وأ ..ما أت ن ظي إلأله أ بل  احلمللة لكيامته  لأله Qواقإ ك  مل ا تحألمل اهلل  

، فات  الي  ا  إكا اط لاإ  اي أناص  ال  املس باه، واقإ احلألمل  ممل نا د لال 

أو مم اا حياب  ماا ها ام ، ما ولد أو صاملحب، قيهبم م هوأح   م إلأله وأ

حت ا  اث  اه اال ، فا  ه نلحقه ما كل  انط اةع حألامل   عألاب -وال خيل ه

أ ، وقد قأل  إت    ب ااا احلألمل  أ  ه نمث     اله.وكل  هملنة الكيع، ااملين

فألالاتحأل  م اه أ بلا  احلامل  و ااا  ع  Qحمل  طمل ته اث  اه نعاا اهلل  

ااملحلةان ااتغ مل ب هباامل إىل اهلل  ، ر  قااب ا  ااأ  الص  تاا  نتقااي  والقاايب ال 

Q». ااأ نمث اا    الااه نملئ اامل :وقألاا فأللحقااه احلألاامل  اااأ إكا شااملاد ر ااة ، إ  

فا  ه خيع  ، مرضوبمل وال صدنق له أو ما قد أحرص  ي اي رب  ا الكةع

ولكاا  حألامل  ماا اط لاإ  اي ، وااا قد نقإ، أنضمل  ثألة ل  اله بتل  احلمل 

مل نلحقاه ، فا  ه لل اط لإ  ي ه  ما حيب  ، حم لبه وال خيل ه لأليف ما ااا
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وإ  أ   ب ، وإ  أ نلحقه مقته و قلطه ما  أل ه، ااا احلألمل  ون قينب م ه

شد   بعل ق قل اه و  الاه باه فأل از   الالام فعا  ح أل اه  -واهلل  أ لم -احلألمل 

ر حصال  ايكملشا ة، بم زلة فعله ال اااا أ حاق  ، بألا  أ ون  األ أ إت قاد 

املاد ب  بعاملىل مااا   اده.الا  اامل حألامل  الااي  ن بدراااه ، فااال   الع آنااي، وأم 

اه ب املرب ، ا ف ملع ون بكأل  ه العقل  فا  ه حألمل  ايع وبي  و الد و اة  فا  

، وبعملىل حأل   اينم نالتحأل  ما   ده إكا رفإ إلألاه ندناه أت نيد مهامل صا يا

ب كا شأل ة شملب  أ اإل  .« ةعونالتحأل  أت نعا 

وصد  الت ث   أ طمل ة ، صد  احلدنع :إت  مكملرع ا نة   رش » :لددت  عق عدئشة

ااملئ ، اهلل  اا ألإ، وإ طاامل  الال  حم، ومكملفااث  الص  ، وأدا  ا ممل ااة، وصاالة الااي 

م للعملر ملحب، والت ام  م للص  ألف ورأ  ا  احلألمل ، والت ام   .«وقي  الض 

 : بادأ مل احلألامل  لقال  أع  ايافم ن :ا ناة  مفل ف مكملرع لد  ابا بك  بق ايب ادّرنيد

 .«رأس مكملرع ا نة  احلألمل »

احلألمل  رؤنة ا ن  ورؤنة التقص  فألتللد بأل  أ حمللة بالم  احلألمل  ،  »:  لد  اجلنير

 . «وحقألقته نلق ن عع  ي بيب الق ملئح ونم إ ما الت ينط أ حق صملحب احلق 

 .«مل  أ ر   قط  فتطعمه ال  ملر أبدامل نكا احلأل» :عق كعب األحبد  لد 

فااكا  ازع م اه ، اةامل  زع م ه احلألمل  إكا أراد اهلل  بع د  » :لد  -دعّله ابق عبر امللك-عق سليُو 

تمل  .«احلألمل  مل بلقه إن  مقألتمل ممق 

وماا ، وما أاثي ما يش   يف به، ما اثي  حكه قل  األ ته» : لد  ع   بق اخلطد 

وماا قا  ور اه كااب ، وما اثي  قطه ق   ور اه ،اثي مزاحه اثي  قطه

 .«وما كاب حألملؤه مملت قل ه، حألملؤه

با  حألامل  ، ن :قمل  ؟أفيارا  م مل :قأل  له، اآدع ، حألمل  اخلألمل ة :احلألمل   ي و له»الد  آك :

وحألامل   .ممل   د ملب حق   ملدب  :نقلللت، امليةئكة، وحألمل  التقص  .م  
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وحألاامل   .حااه حألاامل   مااا اهلل بعااملىلبرسااب  بع مل،  اارسافألاا ، اإل ااة 

: فقامل  اهلل  ا حمل ه، اني لا :ا تحألمل ما أمته أت نقل ، ^ املل   ، الكيع

اعال باا أيب طمللاب ر الات اهلل ، وحألامل  نااألة .«اا  سَرنسل حلريث»

 يكاملت فملطماة،  ا حكم اياْامج ^  لأله حن  ث  ايقداد حت   ث  ال   

إ اه لتعايض  اي  :إك قامل ،  امل ا ، وحألمل  ان اتحقملر .م ه 

 ال   حتا  ملاح  :Qفقمل  اهلل ، قل   احلمل ة فمل تحأل  أت أ ثلك مل نمل رب

، واال حألامل  الايب ب املرب وبعاملىل، وحألامل  اإل عاملع . عأل   و لف شملب 

فعلا  مامل : »فااكا فألاه، ندفإ إىل الع د اتملبمل  خمتلممل  بعد ممل  رب  اي الرصااط

 .«فثين قد ه يت ل  فملكاب، وقد ا تحألأل  أت ُأظ ي  لأل ، فعل 

 .«احلألمل  ايب ال  يف ما ايةمة»الد  آك :

 .«وما الاع جم ا  ، و ا الالةمة خمربا  ، ا   بملحلألمل   ي اخل  دلألة  »الد  آك :

د الث امل ، وملطا اليىض، احلألمل   ملع الكيع»الد  آك : ، ومعظقام القادر، ومالفي العقا ، ومم ق

 .«وداع  إىل اليه ة

 .«لا احلألمل  بمعمللالة ما ُنالْتحمل م هأحأل» :الد  آك 

 .«فاكا كا   ا أل ة واحلألمل  مل ن ق فأله ن  ؛ا أل ة واحلألمل  :العلم ا ارب» : لد  ابق عطدء

ف اال ، فااألأ نااتكلم بااه Qمااا بكلاام أ احلألاامل  ون نالااتح  مااا اهلل  »: الوود  ابووا عوو ُو

 .«مالتدرج

وإن ، فات و دا فأله الزاد والالرع حطامل ؛إت احلألمل  وا  يف نطيقملت القلب» : لد  ادّس َّ 

 .«رحة

 :فقامل  ؟مل ن بادن  ايالاعد فتصال فألاه :فقألا  لاه، رؤ  ر   نصل ناملرج ايالاعد :اليل

  !!قد  صألته، ا تح  م ه بعملىل أت أدن  بألته

 .«لتعظألم اليب، ا ق ملض القلب :احلألمل  »الد  آك :
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وإن فمل تح  ،   ال  بأ بعظ به أنملب ظ  :إكا  ليف الي   لألعظ ال ملس  ملداه ملكمله» :اليل

 .«فا ه نياب ؛ما  ألدب

فألتللد ماا بألا  أ حمللاة بالام  ، ورؤنة التقص ، رؤنة ا ن » :فقمل ، اسئل اجلنير عق احليدء

 .«احلألمل 

 .«مل نا  لا ملت احلألمل  ما نبيف ني  حدَّ أو  قض   د» : الد  ادااسطي

ومامل داع أ الا  يف ، وال ال ض  الامج فألاه، عي ايالتح  نالأل  م ه ال» :الد  ادااسطي ايضدً 

 .«يش  ف ل مرصوف  ا احلألمل 

، وحلألاف للادنا، و   ماا ايالاملو   واقاإ، وحعملب وا ، احلألمل  ل ملس  ملبغ» :الد  آك 

ناود  اا ال الاملد ون  ا  ، و ن امللئة، ورقألب للعصمة، ومل ب للص إ

 .« ا ال حامل  وا د ملس

ون ، ون بيض بأ فع  حتا  بايىض  قلاه، بيىض فعلهن بيض قل  أحد حت   »الد  آك :

فااكا ، فات اباا آدع مط الع  اي اايع ولافع، بيض  قله حت  بيىض حألمل ه

 .«وإكا  عف احلألمل  قلمج اللفع، قلمج احلألمل  قلمج الكيع

وبان أت ن ، أبعع فثدن  اا ة لل ن ت بن أت »: قمل  ال ضأل  :عق د ر بق حدتم لد 

 ؟اااا ماا احلألامل  :قلا  يحماد باا حاملبم ؛ن أبععن ان ت أت  ؛أبعع

  .«Qااا ما طينق احلألمل  ما اهلل ،  عم :قمل 

  .« ي احلألمل  ما ال ملس، آويوا احلألمل  ما اهلل» :لود   عق عبير بق ع حم

وإت أحادام نالاتح  ماا اهلل بعاملىل أ  الاد ، أدرا امل أقلامامل  » :عق عبر اهلل بق ايب اهلذيل لد 

  .«نع   التكاف :ملت    ألقمل .اللاأل 

   .«لك مله، لل مل نصب ما أنأله إن حألمل  م ه نم عه ما ايعمليص، إت اياللم» :لد   عق جمدرر

 ؟الغ ا  أ ايامل  :قألا  ؛الغ ا ، احلألا  :ن  ال املس :قمل  لقأت :لود  سفيدو ابق عيينة عق

 :قألا  ؛وإكا ا اتغ     اه   اإ، الامج إكا احتألج إلألاه   اإ :ولكا، ن :قمل 

  .ما ن ن مل  أت نياه ال ملس مالألئمل   :قمل  ؟ا   ال ملسفم
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 ةـاة الزوجيــاحلي
 

احلد ال ملص  بن  اعملد  الازوج وشاقملئه اال أت بكالت زو تاه » : لد   صطفى ادسبدعي

  .« ل مل   ي ايصملئب أو  ل مل  للمصملئب  لأله

اإل الاملت نكالت حن نايحم اإل الاملت احلألالات واال نقالال  اي  »: لد   صطفى ادسبدعي

  .«وال أ اللاقإ   ما احلأللات، م ملفقمل  أ اد مل  اليمحة

  .«ا ُّ ل  اث ا  ما اياكةت، ربَّ  زاة قص   مإ  ملئلت » : لد   صطفى ادسبدعي

   ه   حمل ه نقل  أ  لر  ال الامل  !إين أنملف ما ال المل  أاثي ما الاألطملت» الد  آك :  

               أ  لر  نل فو[76:]ال الامل       

   [28:]نل ف 

  .«الزو ة الت   ل  الص ملت اليائعة ال أ ظم مرشوع أ احلألمل  انتألملر»الد  آك :

 ؟ف ا    أت أرداامل، إين بزو ا  امايأ  و اد مل  ي امل  :قمل  لهو احر احلكُء لدء  لل  إَل

 ..!!فيدامل ..ا   بينُد أت بالملبق هبمل إت :فقمل  له

دوا  المل ام» : لد  ع   بق اخلطد   .«برضهيا   ي ايالثلة«  عم«فات« ن« ل 

 .الزو ة الصملحلة لألال  ما الد ألمل فاهنمل ب يه  لرني » : ابا سليُو ادرا اينلد  

ماا وقا  ا   امل  مامل  فلأللع  ما أنملع العزوبة فألاه، ن بتثني  ا الزواج لثق  أ  ملئه»الد  آك :

ف  قاملت الازواج ، ون بتاثني لكثاي    قملباه، ب ل  بحمله اا امل  اليا األملت

 .و  قملت العزوبة اما حييل أ ال حي، ا  قملت احلياوة وال ار

و  املد  ايتازوج ماالبة ،   ملد  العزب مالبة بمل اغمل  ال مل  مإ الاألطملت» : لد  ادسبدعي

 .«بمل اغمل  ال مل  مإ اليمحا

 .«حت  نتزوج، ن نتم  ال  الاملب» :لد   سعق طداا
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إىل نالع ، حرسا  و داماة، ا  بزونج  ي ه  ااد  :مكتلب أ التلرا  »:لد   عق عطدء

  .«القألملمة

 .«فقد قطإ رمح مل، ما زوج اينمته ما فمل ق» :لد   عق ادفضيل بق عيدض

د   املت م ازوع أ الزااد الامج نتخيَّ  ا أ  مل  الزو اة والللا» : لد   صطفى ادسبدعي

والعملبد مإ مهلع الزو ة والللد شعملع م ترص أ معياة ، معياة الي للة

 .احلألمل 

الصرب  ي الطمل ة أ الزوج والللد أ ظم   د اهلل أ يا  ما الصرب  ي الطمل ة أ » :الد  ايضدً 

 .«الزاد واخللل 

، ون بغي   بالمة الظململ، دهن بغي   دمعة الزااد فيبأ امل   ل يار الد ألمل ما ن» :الد  ايضدً 

فاايبأ ، ون بغي اا  مالااملية الغااملدر، فاايبأ امل اا  إلحكااملع الطاال  أ   قاا 

فايبأ ااملت ، ون نغي ا  بكامل  الزو اة، امل   لللوالب  لألا  وأ ا   املئم

 !.إلن ملق مل أ الالألطي   لأل 

 .«ملت الللد العمل  والزو ة اي ملرشة  عمة  ملبغة«الد  آك :

 أصاا ح  واليمحااة اياالد  مااا نلاا  إت الزو ألااة احلألاامل  إت» :ة املوواةا لوود  ابووا األعووىل

 .«و ت ه    ه فملح ندفا مل إت ايأل  املاالد

ون بياقاة ون ، اقاةمل اة؛ حد  ون ح   ، مل اةون م   ، مل اةن ب كحلا ما ال المل   تة: ن أ   » لد  آك :

اقة. أممل ا  مل ة ف   الت  بكثي ا  ان والتااك  وبعصاب رأ ا مل اا  شد  

واي مل اة: التا   اا ، ؛ ف كملح ايميا ة أو  كملح ايتأر ة ن ن  فألاه مل ة

واحل مل ة: الت  اا إىل زوج ،  ي زو  مل فتقل : فعل    ل  ااا وااا

واحلداقة: الت  بيما  إىل اا  يش  بحادقت مل ، آني أو ولدامل ما زوج آني

كالت والرباقة اتم  مع ألن: أحدمهمل أت ب، فتات أله وبكلف الزوج  ا ه

طاال  ال  ااملر أ بصااقأل  و   اامل وبزنأل ااه لألكاالت لل   اامل بينااق حمصاا  
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والثاملين أت بغضاب  اي الطعاملع فاة بثاا  إن وحادامل وبالاتق  ، بمللص إ

وااه لغة نأ ألة نقلللت: بيق  ايايأ  وباي  الصا   ،  صأل  مل ما ا  يش 

 .«والاداقة: ايتادقة الكث   الكةع، الطعملع إكا هضب   ده

فثمامل ايختلعاة ف ا  التا  ، وال ملشاز، والعاملاي ، وال ملرنة، ب كحلا أربعمل  ايختلعةن» لد  آك :

واي ملرناة: اي ملاألاة بغ اامل اي املني  ، بطلب اخللإ ا   مل ة ما ه    ب

والعملاي : ال مل قة الت  بعيف بخلألا  ونادت واا  التا  ، بث  ملب الد ألمل

قمل  اهلل بعملىل:           وال ملشاز: التا  بعلال [25 الامل :]ال

 «. ي زو  مل بملل عمل  وايقمل 

ب  بثشألمل ، إكا  مل ب  زو ت  بثشألمل »:لد  ادسبدعي وا ع  مامل ، فلال  بمغ لت، ورسَّ

والزوج ايحظل  ال الاامج نكالت ، بكا ه  مدنلت،  مل ب لقمل  ممل رسب

 .«مإ زو ته ن دائ مل  ون مدن مل  

اات؛ ،  تا  وأوندب ا ادو  والرساورإكا مل بلفي ل  زو» الد  ايضًد: فاملنلق ل  الا  مرسَّ

 .«وإن قضأل   ميب بملحلرسات

د  لأل ، ن ايع زو ت  ا  ممل بطلب» الد  ايضًد: ون بعط مل ا َّ ممل بطلب بالاتعص ، بتميَّ

وأ ط امل حان نكالت ، ولكا احيم مل حان نكالت احليماملت بثدن امل  ،  لأل 

 .«العطمل  بيهأل مل  

ووا عة الثقملفاة ، ون وا عة الثقملفة؛ فات الزو ة ااملالة بة ،  ملالةن بتزوج » الد  ايضًد:

 .«شقمل 

وايالملونة ل  ، وايتعلقمة أاثي م   ن ب  م    ، الزو ة ااملالة ن ب  م    » الد  ايضًد:

، وااا  بزنااد   اا  بغيورااامل، أ اا  بزنااد    اامل بي للتاا ، أ الثقملفااة

م وبان الاتحكم ، زع التمايدوالغايور نالاتل، والي للة بالتل ب الاتحكُّ

د نللد شقمل  ا رس  فما اخل  أت بكلت أاثي وقملفاة ماا زو تا  ، والتمي 
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 .«حدَّ  الغيور باللطملت العلم لت تث

ااف   اا  ايتمل ااب، الزو ااة الااألااة ااا  لاا  اياااملا » الوود  ايضووًد: ، والزو ااة العملقلااة ج ق

 .«ياملا والزو ة احلمقمل  بزند ا، والزو ة اامأللة جلق ل  ايتمل ب

ج او تن، أقل  ال ملس  ي ام   ايتمل ب» الد  ايضًد: وأرسع ال ملس إىل ا ةب ماا ، ما نتزوَّ

ولاأليف أ إبملحاة ، وأقيب ال ملس إىل اا لت ما نتزوج أربعامل  ، نتزوج وةومل  

ض للمتمل ب ما ه  نور  ملعئة، اهلل ل مل كل   .«ممل حيمل مل  ي التعي 

والَّأ ا تقل  إىل حمل   أحالا مممل امل ا  ، لزو ة بمليعألاة الت  ا  فأل ملقلَّأ بق إ ا» الد  ايضًد:

يلَّت مل و  َّ  ان تقامل  ، حت  لل وصل  إىل اا َّة، ملَّته وباكَّ  م ه،  لأله

 .«إىل    م

دا  ، معململة الزو ة بملحلال   بزند العملقلة طمل ة » الد  ايضًد: ، فاثاثي ماإ ا وىل، واحلمقمل   ايُّ

 .«لثمل ألةوأقل  مإ ا

ل ، الزوج الكينم نال  مالملوئ زو ته حت   ا أولألملئ مل» الد  ايضًد: والازوج اللئاألم نتحادَّ

 .« ا مالملوئ زو ته حت    دائ مل

قَّ )): بعملىل قلله  ا لعف  ابا اسئل  الصاح ة حالاا اال»: فقامل .((بِدمَلع اِف  َاعدرِشار 

 .«صح ت مل ايا  وما  ثل  ما مإ

 «.أ ل  ما بمللالل  ف م  أال   ي   الغ بكثي ن» :  عيل الد 

 

 لدداا:

  .بتلقف الالألد   ا بلبألض زو  مل لك  بيد  ي التلأل لت 

 . مالكن زو  مل أحب شعيامل الطلن  فل د لالملهنمل أطل 

   بعتقد بعض ال المل  أت الزواج ال ال يصة اللحألد  لة تقملع ما الي. 

  ا  الد  اي مةبايفالزواج نثيت بادوت  املبق إ ااار ااأ بقاإ  قطاة ماا احلارب 
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 اإل الملت.

 وناالع دناال  الق ااص وناالع ، أ الاازواج لااأليف ا ااملب  اال  ناالمن مجأللاان 

 اخليوج م ه.

 ولك   جتد ما الزو ملت ممل بامل ، ون أبمل ه  أبأل ، ه  أم  لا جتد أممل. 
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 وعــــــاخلش
 

 .«اخلالع :أو  ممل ب قدوت ما دن كم» : لد  حذيفة

هبام ،  ا حمل ه، قألاملع القلاب بان نادمج احلاق :اخلاالع» :فقامل  ، اا اخلاالع اسئل بعضهم

 .جمملع

وبيب ان  اض  ي ، ال ان تالةع للحق :والتلا إ.ان قألملد للحق :اخلالع» الد  آك :

 .«احلكم

أو رد  لألاه أت نالاتق   ، أ اه إكا أهضاب أو نللاف :ما  ةمملت اخلالع للع د» :الد  آك 

 .«كل  بمللق ل 

 . «ما أراد أت خياإ قل ه ونغزر دمعه فلألثا  أ  صف بط ه  :»لد  احلسق ادبرص 

 .«قألد العأللت  ا ال ظي :نالع القلب» الد  آك :

وأ   ، و كا دنملت صدره، اخلملشإ ما ادت   ات ش لبه» :الد  د ر بق عيل ادرت ذ 

 .فخاع   لارحه ؛وحأل  قل ه، فأب  ش لبه،  لر التعظألم أ قل ه

 .اخللف الدائم الةزع للقلب :اخلالع »:  الد  احلسق ادبرص

 .«بال  القللب لعةع الغأللب» :فقمل ، اسئل اجلنير عق اخلشا 

 :، قامل  أبامل  ال الادقمل ، اعبدة اد محق ادذيق ي شاو عىل األ ض رانودً  :لد  اهلل تعدَل

ام الانا ن نالتحال لت ِشالإ  عامل م إكا » :الد .متخملشعن، متلا عن

 .«مالا

 .«كوبملت القلب وا خ مل ه   د  لطملت احلقألقة، اخلالع» آك :الد  

 .«مقدمملت هل ملت ا أل ة، اخلالع» :الد  آك 

 .«قاعيني  بيد  ي القلب بغتة   د م مل ث  ااف احلقألقة :اخلالع » :الد  آك 
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 ؛ن أل اة ون طلنلاة، أ صةبه قاط ممل رأن  ماللم با نالملر ملت تمل  » :عق  ي او بق حيدو لد 

وإ اه ل ا  ، ف ازع أاا  الالال   دماه، هنادم   ملحألاة ماا ايالاعدولقد ا

  .«فأ الت   ؛أ الصة ، ايالعد

ويامل  ؛م ملا  أ مجألعامل  ، إت الي لن لألكل ملت أ الصة  » :قمل  عق شفى بق  دتع األصبحي 

 ؛صاألملم أ واحاد، وإهنأ لألكل املت أ بألا  ؛اأ بن الالأ  وا رض، بأل  أ

  .اأ بن الالأ  وا رض، ويمل بن صألملم أ

 .«نكتب للي   ما صةبه ممل  ق  م  مل » :لد   عق سفيدو اد ا  

اعمل» : لد  عبر اهللّ بق  سعاة وماا بطاملو  ، رفعاه اهلل  نالع القألملماة، ماا بلا اإ هلل  جا 

 .«و عه اهلل  نلع القألملمة، بعظ أ

أبرش!!  »ق  صةيت. قمل  : إكا صلأل  وحدمج مل أ »[ :  194] ت :   لل دلعالء بق زيدةلد  

 ااا  لم اخل  ، أممل رأن  اللصلص إكا ميوا بملل أل  اخليب مل نللوا  لأله ، وإكا ميوا فات

 «..بملل أل  الامج رأوا فأله ايتملع زاولله حت  نصأل لا م ه شألئمل

اة   عق ع   بق اخلّطد  ق اة » :فقود  .أ  ه رأ  ر ة طثطث رق ته أ الص  نامل صاملحب الي 

قملب إ  أ اخلالع أ القللب،  ارفإ رق ت  .«لأليف اخلالع أ الي 

ن بلت اا  أ  اخلااالع أ القلااب أت بلاان ا  اا  للي  اا  ايالاالم وأت» :لوود   عووق عوويلّ 

ة   .«الص 

 :  لادووه تعوودَل  عووق ابووق ع وو                  قاامل [2:]ايفم الت: 

ة» ون ضالا أبصاملرام إىل ، أق للا  اي صاة م،  امل لا إكا قململا أ الص 

و لماالا أت  اهلل  نق اا   لااأل م فااة نلت تاالت نمأل اامل ون  .مل ااإ  ااعلدام

 .«شأن

:اّنه كدو إذا تال رذ  اآلية  عق ابق ع                                

 بي نمل رب  ، مل رب  بي ن» :قمل  [16:]احلدند». 
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واملت ن نطيد الابملب  ا و  ه أ الصة  ، فقأل  له : األف بصرب؟!  كلف بق ايا  املت

وت ا  الالألملط لألقمل  فةت ص لر ، وأ مل بن ندمج ريب ؛ أفة  »فقمل  :  بلغ   أت ال المل  نتصربَّ

؟!  .«أصرب  ي كبملب نقإ  لَّ

  لوو ا ابووق ع وو           فلااأ  بلااغ[1:]ايط  اان             

      بك  حت   ني  وامت إ  ا قيا   ممل بعده[6:]ايط  ن». 

ا     :اخلاالع اال ان تالاةع للحكمان» : لد  ابق ادقّيم ن    الرش  بعادع معملر اته ، الاد 

أله بمللت الا، بيأمج أو ش ل  ط والكيااألاة وان ا اضوالقدرمج  بعدع بلق   .خ 

واال اب ضاملع القلاب وااالارح وا كالاملرامل ل ظاي ، وانب ضملع ل ظاي احلاق  

ب  إلأل مل ونلف الع اد ، واط ة ه  ي ب ملصأل  ممل أ القلب واالارح، الي 

ااأ اااملت أشااد   .احلملصاا  مااا ااااا نل ااب لااه نااالع القلااب ن حممللااة وال 

خلالع القلب إكا ه    اا وإ  أ ن ملر  ا، ا تحضملرا له املت أشد  نال مل

ااب آفااملت الاا   يف  :ومم اامل ناالرل اخلااالع.اط ااةع اهلل   لألااه و ظاايه إلألااه بيق 

ورؤنة فض  ا   كمج فض   لأل  وااا ايع   أمج ا تظاملر ظ الر ، والعم 

يطمللعة ،  قملئص   ال  و مل  و أللهبمل ل  جيع  القلب نملشعمل ن حممللة

نامل ، عابوالع، ما الكرب : أللب   اله وأ أله و قملئص أ و اعف ، والي 

د  وبات   ال  أل ة و دع إنقملع العما   اي و اه ني امله ، وقل ة الألقن، الص 

مل رؤناة اا   كمج فضا   لألا .اهلل  بعملىل وه  كل  ما  أللب ال   يف  :وأم 

هياامل ون بااي  أت  ماامل فعلااله فألاا  مااا ، ف اال أت بيا اا  حقاال  ال  ااملس فتفد 

ا ر ل ااملت الاا   يف فااات  ااااا ماا ؛فااة بعملر اا م  لأل اامل، حقلقاا   لااأل م

وبع ف ب ض  كمج ال ض  م  م  .ون بطملل  م بحقل    ال ، ومحملقمل مل

 .وب ال  فض    ال 
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مل ون ناا د لاه  اي » : الر لد  شيخ ايسالم ابق تي ّية العملرف ن ني  له  ي أحد حق 

 .«ون نضملرب، ولال  ن نعملبب ون نطمللب ؛ه ه فضة

فماا  مع امل إىل مل اإ  .با اخلط ملب إىل الكلفة وشأل ع ملبعث مل  مي ا» :عق ل ظة بق كعب لد 

حلق  صاح ة  :قل مل :قمل  .«؟أبدروت مل ماأل  معكم» :فقمل  .نقمل  له رصار

لك    مااأل  معكام حلادنع أردت » :قمل  .وحلق  ا  صملر ^ ر ل  اهلل 

وكم به إ  كم بقدملت  ي قالع .فثردت أت ا ظله يماملمج معكم، أت أحد 

وا إلألكم أ  ملق م  .ازنز ا زنز ايي   للقيآت أ صدورام فاكا رأوام مد 

ااد :وقااملللا وانااة  ااا ر اال  اهلل  .أصااحملب حمم  واام  أ اامل  ^ فااثقل لا الي 

 .« نككم

ث اص ي  وبغ   » : كدو عيّل بق احلسل أبدروت بان نادمج  :فألقل ؟مملل  :فألقمل ، إكا بل  

 .«؟ما أرند أت أقلع

:  لاده تعدَل  عق احلسق ادبرص ّ                            

ائم أ القلب» :قمل  [90:]ا   ألمل   .«اخللف الد 

:  لادوووه تعووودَل  اعنوووه                 ااااملت » :لووود [2:]ايفم ااالت

لا بال  أبصملرام  .«ال  اا ملحون ضلا ل، نال  م أ قللهبم فغض 

:  لاده تعدَل  لد  جمدرر                   اال  :قامل  [29:]ال تح

 .«اخلالع والت لا إ

:  لادووه تعوودَل  لوود  جمدروور          مااا الق االت» :قاامل  [238:]ال قااي: 

الع االع -واخلالع، الي  ، وهاض  ال رصا -نع ا  طال  القألاملع وطل  الي 

ا ة هلل ، ون ض  .«اا ملح والي 

:عق جمدرر   لاده تعدَل                 كلت» :قمل  [2:]ايفم لت  .«الال 

قاملع  -إكا اادأت العألالت -ااملت   اد اهلل  باا مالاعلد» :لود ، عق عبير اهللّ بق عبر اهللّ بق عَبة

مل ادومج  ال  ح فالمع  ل  .«ه دون 

 .«املت نكيه أت نيمج الي    ما اخلالع أاثي مم مل أ قل ه» : لد  ادفضيل بق عيدض
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ب  ي مل نيج ماا ايدن اة متل   امل  »: لد  احلدفظ ابق ك حم قد كاي ه  واحد أت   يو  با الز 

، وقع  ا الاة أ ر لاه أ واد قايب ايدن اة، إىل دماق لألعتمإ بمللللألد

امل ن نكالت م  امل مامل ااملت واملت فاااب أ و  اه ، م دؤامل ا ملب فظاا  أهن 

فادن   اي ، فأ وص  إىل دماق إن  وا  قد أالا   صاف  املقه، كل 

فامل تمعلا  اي أت نقطع امل وإن  ، الللألد فعمإ له ا ط  مل  العملرفن بال 

فطملبا    الاه ، ورب أ بيق   إىل ااالد فثالته، أال  ر له ال  مل إىل وراه

أن  القأل  ميق دا حت   نااب  قل  م ه فاة اايف  باثمل  :وقملللا، املب رش

ن واهلل  ممل ا   أظا  أت  أحدا نرشاب  ابامل أو نثاا  شاألئمل  :فقمل  ؟ال  رش

اة ، نااب  قله ، ولكا إت ا تم ن بد  فمل لن فملفعللا كلا  وأ امل أ الص 

 الاة ف رشاوا ر لاه ماا فال  ا :قمل  .ون أشعي به، فاين  ن أحيف  بال 

فاأ ، واال قاملئم نصال  ، احتألملطمل أ  اه ن ن قا  م  امل يش  ، ما ايكملت احل   

ر ون انتلج اه الللألد أ ر لاه، بضل  ة   ز   :فقامل ، فلأ  ا رصف ما الص 

املت   أطاياف أربعاة فثناات واحادا فلائا ا ا  قاد ، الل  م  ل  احلمد

احلمد  اي  فل ، وإت ا   قد ابتلأل  فلطمليمل  ملفأل ، أنات فقد أبقأل 

واملت قد صاحب معاه بعاض أونده ماا  :ممل أنات و ي ممل  ملفأل  قمل 

د واب  ، واملت أح   م إلأله، مجلت م اب ه حمم  فيفالاته فايس ، فدن  دار الاد 

وه فأله، فأت فقمل  احلمد هلل  امل لا   عة فثنات ما  م واحادا ، فثبله فعز 

   قد أنات ولئا ا، فلئا ا   قد ابتلأل  فلطمليمل  ملفأل ، وأبقأل   ت ة

 .فلطمليمل أ طأل 
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 ةـــاخلشي
 

فأ أر  الأللع شألئمل نا   م  ^ .لقد رأن  أصحملب ر ل  اهلل» : لد  عيل بق ايب طددب

ااب ايعاز  قاد ربن أ ألا  م أمثامل   ربا  هُ   يا  ُص  عثمل  لقد امل لا نص حلت ُش 

ام م بملبلا هلل  عدا وقألملممل نتللت اتاملب اهلل نياوحالت بان   املا م وأقاد

فاكا أصا حلا فااايوا اهلل ماملدوا ااأ  ألاد الااعي  أ نالع الاينح ومهلا  

  .«ت القلع بملبلا هملفلنثأ أل  م حت  ب   وألملهبم واهلل لك

لل وق   بن اا ة وال املر فقألا    انا   خا ب أهياأ بكالت » : لد  عبر اهللّ بق  سعاة

  .«أحب إلأل  أو بكلت رمملدا   ح    أت أالت رمملدا

  .«وددت أت اهلل ه ي   ك  مل ما ك ليب وا ه ن نعيف  ال  » : د  عبر اهللّ بق  سعاةل

  .«لل بعلملت ممل ا لم ما   يس حثألتم  ي رأ  ال اب» : لد  عبر اهللّ بق  سعاة

 ت أ لم أت اهلل بق   م   مثقمل  ح ة ما نيد  أحب إ  ما الد ألمل ومامل فأل امل  ت اهلل » :الد 

: بعملىل نقل                     [27:]ايملئد.  

 .«إت الي   لألا ب فأ ن المله ون نزا  متخلف مل حت  ندن  اا ة»الد  آك :

ن أق ا   : ضح  ولع  اهلل قاد ا اطلإ  اي بعاض أ أل امل فقامل » : احلسق ادبرص  لد 

 .«م كم شألئمل  

نامل أما   :فقامل  لاه  ماي باا   اد العزناز، لي اد فامل ز جايلا  صالت ا س ع سليُو بق عبر

  ؟«ااا صلت رمحته فكألف بصلت  اابه»ايفم ن 

املر» : لد  ع   بوق اخلّطود  ب، لاتعل م ماا فعالرام، ن بصاحب ال ع  ، وا تاز   ادو 

ااإ   ااد ، ون أماان إن  مااا نيشاا اهلل ، واحااار صاادنق  إن  ا ماان وجا 

وا ترش ال انا خيالت ، تعصم   د ايعصألةوا ، وك     د الط مل ة .الق لر

 .«اهلل 
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ون جتع  حدنث  بالاة إن    اد ، آ  اإلنلات  ي قدر الت قل » : لد  ع   بق اخلّطد 

ون بغاا ط ، ون بضااإ حمل تاا  إن    ااد مااا حيااب  قضاامل امل، مااا نااات أله

 .«Qوشملور أ أميب ال انا خيالت اهلل  ، ا حألمل  إن  بأ بغ ط ا ملات

، إت  ايفما ني  ك لبه اث  ه قمل د ا      خيملف أت نقإ  لأله» : عبر اهللّ بق  سعاة لد 

 .«فقمل  به اكاا، وإت  ال مل ي ني  ك لبه اابملب مي   ي أ  ه

 .«نملئ مل مالتع ا بملئ مل مالتغ يا راه مل راا مل» :اّنه كدو يقا    ةعدئه  عق ابق  سعاة

 .«ولكا  العلم ما اخلاألة، ثي  احلدنعلأليف العلم ما ا» :لد   عق ابق  سعاة

 ملع الت قل  أت نت ق  اهلل  الع د حت   نت قأله ما مثقمل  كر   وحت ا  نا ب » : لد  ابا ادّر ةاء

بعض ممل ني  أ  ه حة  نااألة أت نكالت حيامامل نكالت حعملبامل بأل اه وبان 

 .«احلياع

قد  لما   :  ه ريب  أت نقل إ  أ أنملف أت نكلت أو   ممل نالثل   » :لد   عق ايب ادّر ةاء

 .«؟فأ  مل  فألأ  لم 

ايات ، إت  الي    لألعم  احلال ة فألت ك   لأل امل» : لد  ابا اّيا  األنصد  ّ  ونعما  ايحق 

األ ئة فأل اي  م  امل حت ا  ، حت   نثيت اهلل  وقد حظي به وإت  الي  ا  لألعما  الال 

 .«نثيت اهلل  آم مل

 :  لادووه تعوودَل  عووق ابووق عّبوودس                       قاامل [28:]فااملطي: 

 .«العلأ  بملهلل  ال انا خيملفل ه

 :قامل ، «؟ا  بدرمج ممل قمل  أيب  بأل » :اّنه لد  ابق ايب  اسى األشع  ّ   عق ابق ع  

ب إ ةم مل ماإ » :قمل  .«ن :قل » فات  أيب قمل   بأل  نمل أبمل مل   ا  نرس 

واعيب مل معه و  ملد مل معه و مل امل ال اه معاه بايد ل امل  وأت   ^ ر ل  اهلل 

ن واهلل  » :فقامل  أيب .«ا    م   مل مله بعده  عل مل م ه ا ملفامل رأ امل بايأس

أل مل وصم مل و مل مل ن ا اث ا ^ قد  ملاد مل بعد ر ل  اهلل  وأ الم ، وصل 
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اامج» :فقمل  أيب، « ي أندن مل برش اث  وإ  مل ل ي ل كل    ايف  لك    أ امل وال 

 مي بألده للددت أت  كل  بايد ل امل وأت  اا   يش    مل امله بعاد  عل امل م اه 

 .«إت  أبملب واهلل  ن  ما أيب» :فقل  .«ا ملفمل رأ مل بيأس

لقد مم بن ندنكم أقلاع لل أت  أحدام أ  ق  دد اااا احلما خليشا » :لد   عق احلسق

 .«أت ن ن عل ما  ظم كل  الأللع

إت   .وا ت ادوا فأل امل وناملفلا أت بايد   لاأل م، مللا هلل  بمللط مل ملت » : لد  احلسق ادبرص ّ 

 .«واي ملفق مجإ إ مل   وأم مل، ايفما مجإ إنأ مل وناألة

وزاد ، ورهب فألأ رهب اهلل  فأله، اإلنأت ما نيش اهلل  بمللغألب» :لد   عق احلسق ادبرص ّ 

 .«فألأ أ خط اهلل 

 .«وا   بمليي    ة أت نععب بعمله، اهلل ا   بمليي   لأ أت خيا  » :لد   عق  ّساق

نامل إناليت ا ت ادوا أ العما  فاات نكاا ا ماي ااأ » : لد   طّ ف بق عبر اهللّ بق ادّشّخحم

وإت نكاا ا ماي ،  ي ل ما رمحاة اهلل  و  اله امل ا  ل امل در املت أ اا  اة

 رب  مل أني  مل  عم  صملحلمل ه  ال امج ا  امل، شدندا اأ  خملف و حملكر مل  ق 

 .«قد  مل مل فلم ن  ع مل،  قل ،  عم 

، وال  امل د أ احلعاي واال ن كا  .مي  ر    ي   د اهلل  با  ميو» :عق ابق ايب  ليكة لد 

 ؟وااا القمي ن كا  ماا نااألة اهلل ، أبععب أت أبك  ما ناألة اهلل  :فقمل 

 .«و ظي إىل القمي حن شف  أت نغألب :قمل 

والعلم  .العلم أت نكلت له وقملر و كأل ة وناألةحق   ي ما طلب » : لد   ددك بق ان 

 .«حالا يا رز  ن ه

واخلااألة ، وا م  الغمللاب، للخملئف  رش مقملمملت م  مل احلزت ال ةزع» :لد  رسّ  ادّسقطيّ 

اع أ الل ألا  وال   املر، واثاي  ال كامل ، ايقلقة وا ايب ماا مالاطا ، والت رض 

احة  .«وو   القلب، الي 

ام له ناألة» :لد   عق صددح ايب اخلليل  .«أ لم ال  ملس بملهلل  أشد 
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وما ،بقللن قل  الزاادنا وبعملن  م  اي ملفقن «:  اله ونقل   مل  نعملبب كدو ابق ادسُك

األ ملت األ ملت للع اة قالع آنايوت و ام ،بطل ن أت بدنلأل مل  كل  اا ة

 .«أ أ  ه  ممل  حا  ململلت

: وقد قمل  بعاملىل .يابا  قلب لأليف فأله نلف اهلل ف ل ن » الد  آك :           

             [99:]ا  ياف 

 لدمج لألدن  اا ة ا  ال ملس إن ر اة واحادا خلااأل  أت  لل» : ادرا اين ابا سليُو لد 

  .«أالت أ مل كل  الي  

و اي قادر ح ا  هلل حي ا  ،  ي قدر نلفا  ماا اهلل هيملبا  اخللاق» : لد  حييى بق  عدذ

  .«و ي قدر شغل  بملهلل ناتغ  اخللق بثميب، اخللق

 .«إين   ظي إىل ا    أ ا  نلع ميبن خمملفة أت نكلت قد ا لد و   » : لد  ادّس 

بيَّ  : عم قمل  :قمل  ؟أجملف ال ملر أت بدنل مل واب اا ة أت بدنل مل :د لل  لد  ابق ع  

لتادنلا اا اة مامل ، وأطعمت امل الطعاملع، مل الكاةعفلاهلل لئا أل    ا، أم 

 .«ا ت    الك ملئي 

 ؛ون بثما ك لبا ، فا   ن بدرمج أنق   م   أع ن ؛ن بثق بكثي  العم » : لد  ابق عاو

 .«إت  مل  مغألب     اله، فا   ن بدرمج أا يت     أع ن

  .«نلف الع د ما اهلل  ي قدر معيفته به» : لد  ادفضيل

 .«وما نملف ه  اهلل مل ن  عه أحد، ما نملف اهلل مل نرضه أحد» : يضدً االد  

 .«اخلاألة ا  أت جا  اهلل حت  ال  ناألته بأل   وبن معملصأله» : احلسق ادبرص  لد 

إت قامل  قامل  ، وأ ك ته اخلاألة، إ أ ال قأله الامج أ طقته اخلاألة» : الد  ادفضيل بق عيدض

وإت اشات ه  لألاه يش  وقاف   اده  ،وإت  ك   اك  بمللكتاملب، بمللكتملب

 .«ورده إىل  مليه

 .«ما بيب فضل  ال ظي ُم ح اخلاألة» الد  آك :

 .«و أرُبه ما اخلاألة والااي، نياُب القلب ما ا ما والغ لة»الد  آك :
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:عق لَدة    لاده تعدَل                       ا    :ت نقمل امل :قمل  [28:]فملطي

  .بملليا ة  لأ  

  . لم  لم، الل م :أ ه املت نكثي أت نقل  أ جملاله : عق سعير بق املسيب

وال املس ، مل ن ب املع، نامل أبا  : مع  اب ة اليبألإ بقل  لليبألاإ » :لد   عق  ددك بق ةيند 

 .ن بدع أبملب أت ن ملع، إت ال ألملت ال ملر :فقمل  ؟ن ململت

ن ، فقد نمللطا  أشاألمل  :فثممل الأللع ؛ع لل أبملين ايلت مل أش ب نلرُ  » :لد   عق حذيفة

  .«أدرمج ممل أ مل فأل مل

فث يف ، ومل أارب، وأدنل  اا ة، ممل نرسين لل م  ط ة   » :لد   عق عيل بق ايب طددب

  .Qريب 

  .«احلدنع  :وددت أين أ  ل  ما ااا ا مي ا ملفمل  ا نع   » :لد   عق ايا  ادسخَيدين

  .«حت  ن بي  نملشعمل  ، نيفإ ما ااه ا مة اخلالع» :لد   ي  اخلااينعق ايب إة 

ماا ، ما نيج ما  أل ه مث  الاابملب ماا الادمإ :و دت أ التلرا » :عق كعب األحبد  لد 

  .«أم ه اهلل ما  ااب    م، ناألة اهلل

ه فتصاأل ، فتقطاي، فتالاأل  دمل اه  اي ا رض، ممل ما ر   بكا  ماا نااألة اهلل » :اعنه لد 

  .إكا وقإ  ي ا رض ما الالأ ، حت  ني إ قطي الالأ ، أبدا  ، ال ملر

إ  ماا أت أبصاد   أحاب ؛فتالأل  دمل    اي و  تا ،  ت أبك  ما ناألة اهلل» :اعنه لد 

  .«بلزين كا مل  

أو ، نااب يب واهلل الامج ن إلاه إن اال إىل ال املر، بدروت أنا نااب يب، نمل إنلبمله» :اعنه لد 

  .«نع ل    

، خمملفة أت ن ز  العااب وأ مل  ملئم ؛مل أ م، لل ا تطع  أت ن أ ملع » :لد   عق  ددك بق ةيند 

، نامل أهيامل ال املس :ل يقت م ن ملدوت أ  ملئي الد ألمل ال امل، ولل و دت أ لا مل  

  .«ال ملر، ال ملر
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ف ااإ حتا  ، اااه لأللاة الياالع :املت أونيف القايين إكا أمالا  نقال  :عق اصبغ بق زير لد 

 ؛فألالاعد حتا  نصا ح، ااه لأللة الالاعلد :واملت نقل  إكا أمال  ؛ حنص

وام  ؛ما الطعاملع والثألاملب، ما ال ض ، بصد  بأ أ بألته :واملت إكا أمال 

  .فة بفاناين به، ما مملت  ل مل  ، الل م :نقل 

قاد  :أت نقامل    :إت أنلف ممل أناملف إكا وقاا    اي احلالاملب» :لود   عق ايب ادر ةاء

 .«  فألأ  لم فأ  مل،  لم 

فاات  ؟أ لما  أع   لا ، نمل  لنمي :أت نقمل    نلع القألملمة :أنلف ممل أنملف » :اعنه لد 

 :إن أناات ب ينضات مل ا ماي ، ن ب ق  آنة آمي  أو زا ي ،  لم  :قل 

، ماا  لام ن ن  اإ :وأ الك باملهلل ؛ا  ازد يت :والزا ي ، ا  ائتميت

  .ود مل  ن نالمإ، و  يف ن با إ

حتا  إكا ، نالام لين مامل بادا  ام، لألت   ا   ا ش أاال» : قمل   مي :ك لد عق ادضحد

، فععلالا بعيضا شالا ، زاراام بعاض ماا حي الت، ا   أ ما ممل أاالت

 .ومل أب برشا   ؛فثني لين  ار ، وم أاللين ؛وبعيض قدندا  

إ كام دانلالت اا اة ، أهيامل ال املس :لل  ملد  م ملد ما الالأ » :لد   عق ع   بق اخلطد 

أهيامل  :ولل  ملد  م ملد ؛خل   أت أالت ال، إن ر ة  واحدا  ، الكم أمجعلت

  .لي لت أت أالت ال، إن ر ة  واحدا  ، إ كم دانللت ال ملر، ال ملس

ئل ابق عبدس فقلالهبم ، ام الامج َصَدُقلا اهلل أ خَممَلَفاة و ألاده :فقمل ، هلل  عق اخلدئفل  س 

وُدماال  م  ااي ناادودام ، م بملاِألااةوأ ألاا ُ م  ااي أ  الاا ، بااملخلَْلف َقِيحيااة

، والُق االُر مااا أمملم اامل، األااف َ ْ اايح واياالُت مااا ورائ اامل :نقللاالت،  ملرنااة

 .وبن ندمج رب مل َمْلق  مل، و ي    َّم طينُق مل، والقألملمة َمْل د مل

ر وَأْاا  ال امل، اَما رأ  أاَ  اا َّة أ اا َّة فملا ن، أن إت  هلل    ملدا  خُمْلصن» : الد  عيلّ 

بن ، وأ  اُلا م   أل اة، وُقلالهبم حَمزو اة، ُ وُرام مثمل اة، أ ال ملر ُمعاَّ
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ملممَل قلأللة، وحلائع م َن أل ة وا أن  امل بملللألا   ؛لُِعْق ا  راحاة طلنلاة، َصرَبُ أم 

اَثروت إىل ، جَتْيمج ُدملُ  م  اي ُناُدودام، َفَصُ لا أقداَم م أ َصة م جَيْ

م امل بملل  املر ُفعلاأ  ُحلاأ  :ُقللهبمَنطل لت َفكملب ، ربَّ مل رب مل :رهبق َباير  ، وأمَّ

َن ْظاي إلاأل م  -نيناد أ ُ امي مل ، الال ملع :الِقداح -اثهنم الِقداح ، َأْبقألمل 

ولقاد ، ُنللطالا :ونقال ، وممل بمللقلع ماا َمايض، َمْيىَض  :ال ملظُي فألقل 

 .نمللط القلَع أمي   ظألم

َُّ    جمل  ادزرر ملدا   عللا ممل ُاتب  لأل م ما ايلِت مثملن  بن إت هلل    » :الد   نصا  بق َع

ف ام أ ضاملُ  ، وقطعلا ا َ  ملب اُيتَّصلة بقُللهبم ما َ ةئق الد ألمل، أ أل  م

واف شالا ، ُحل مل  طمل ته قاد َ َضاحلا ُنادودام بلابا  ُدمال  م،   ملدبه

 .«ن مل لت كا الكِرْبنمل  والَعظمة أ فكملب ِرقملهبم، ِ  مِلَا م أ حَمملرن  م

فقمل  لاه  .وفأل م شملبٌّ كاب   ملِح ، َنعلدو ه أ َمي هالعزنز  َةكل لام عىل ع    بق عبرا

 .أمياُض وأ قملع، نمل أمَ  ايفم ن :قمل  ؟ممل َبلغ ب  ممل َأر ، نمل فت  :ُ مي

ُكق  نلممل  حةوَ  الد ألمل ، بي نمل أم  ايفم ن :قمل  .َلَتْصُدَق ق  :قمل  له  مي

وااَثينق أ ظاي إىل ، فمل تل    دمج َحَعُياامل وَكَاُ  امل، اُق  ملفل دُ مل ُميَّ    ل

، فثظماْثُت هَناملرمج، وإىل ال ملس ُناَلملقلت إىل اا ة وال املر، َ ْي  ربق مل بملرزا  

 .وقلأل   ا ُّ ممل أ مل فأله أ   ْب ولاب اهلل ونلف  قملبه، وأْ َ ْيُت لألل

وا بطال  ،   ملَد اهلل  »: الد  ع   بق َذ ّ   : Qفا اه قامل  ، واحااروا َأَ اَ ه، ِحْلام اهللن َبغا ُّ

                                           

         [56:]الزنيف 

 بقاملرربم  اي ون، ممل ا  الاطتم إىل  الاملئكم، واهلل لل بعلملت ممل أ لم» :لد   عق ايب ذ 

، شااعي  بعضااد :نلق اا  ناالع نلق اا  Qلاالددت أت اهلل ، واهلل ؛فيشااكم

  .«ونلا  وميامل
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 اتي  ، أ ه نثيت  ي ال ملس زمملت :بلغ   : مع    ألملت الثلرمج نقل  :عق د ر بق يزير لد 

 :قامل   ا ألملت ؛فاة بدنلاه اخلااألة، قللهبم أ كل  الزمملت ما حب الد ألمل

فاثردت أت  ؛حتا  نماتي ، ت  يابامل  ماا يش إكا م ، وأ   بعيف كل 

  .مل جتد لال  ما نة ، بدن  فأله ه ه

 .أت نععب بعمله :وا   بمليي    ة   ؛أت خيا  اهلل :ا   بمليي   لأ  » :لد   عق  ّساق
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 وفــــــاخل
 

: بلغ ا  أ قال  اهلل ب املرب وبعاملىل :قل  لاُل ألملت :لد  ابق ايب َاحَلاا  ّ              

    ف ك  .الامج َنْلق  ربَّه ولأليف فأله َأَحد  َهْ ه[89:]الاعيا. 

 .ممل  معُ  م ا وةون   ة  أحاَلَا ما ااا الت ال  » :الد 

 .إت  نلف  حت  بلق  ا مَا ن   ما أم   حت  َبلق  اخللف» :الد  احلسق  

فاات  الي امل  إكا َهَلاب اخلالَف َفاَلاد ، أهلاَب  اي الي امل  ن  غ  أت نكِلت اخللُف » :الد 

  .«القلُب 

 .«وَيا َر مل الثلاَب ومل َنْعم ،  ع مَل َيا نملَف الِعَقملَب ومل َنُكف» :الد 

َماا ر امل شاألئمل   :قامل ، أر ال وأناملف :فقامل  ؟ممل َبْص إ :لي    الد  عيل بق ايب طددب

  .وَما نملف شألئمل  ايب م ه، طل ه

ولال بلالا  ، َبَلال   اي اهلل  :إين  ْ َتِح  ما اهلل أت أقل  »: فَضْيل بق عيدضالد  اد

  .« لأله حقَّ التلا  ممل ِنْ ُ  ون َرَ ْلُت ه ه

  .«وَما مل خَيف اهلل أنملَفه اهلل ما ا  يش ، َما نملف اهلل أنملف اهلل م ه ا  يش » :الد 

Q:وباة قلَلاه ، اهللَُ اا اةَ  وْ د ما اهلل  َيا نملَفاُه أت ُنْدِنلاه» :الد              

    [46:]اليمحا 

والعململ ، فتكثي أحةع أممل أله، ااملا  ن ملع  ي فيا  ا ما فألثق   لمه» : لد  ابق اجلاز 

ما ف م مع   الل لد ، نضطعإ  ي م ملد اخللف وحملرس الألقظة نلقظه

 .« لم  ز  ال عمل 

ماا  اتا ، لال ااملت نل اد للاا لب رناح مامل قادربم أت باد لا م ا » : لد  د ر بق ااسوع

  .«رحي 
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وناف اهلل خمملفاة ن بثنالاا  فأل امل ماا ، نمل ب    ارج اهلل ر مل     ن بثما فألاه مكايه»لد  دقُو ابنه

إت ايافما  !فقامل  نامل ب ا  ?وإ أ   قلب، األف أ تطألإ كل  :فقمل ، رمحته

  .«وقلب ني ل به، ملف بهاامج قل ن قلب خي

  .«وم ن خيملف اهلل ف ل خمدوع Qما حالا ظ ه بملهلل »الد  آك :

  .الي مل  واخللف مطألتمل ايفما» :لد   عق احلسق ادبرص 

  .«حن أبكملام اخللف ما اهلل بعملىل، اا ةواهلل ممل بعملظم أ أ  ال م ممل طل لا به » :اعنه لد 

طال   :أهياأ أ عاب إلألا  للخاملئ ن :فقلا ، كر اثل   ماي باا  :عق د ر بق صبيح لود 

شاغ  ، أممل  لما  أ اه إكا ر  بادر :فقمل  :قمل  ؟أو إر مل  الدمعة، الكمد

 .أ عب إ   م، فمللكمد ؛هص فال ح، وإكا امد ؛و ي

أت مامل نزنا   اا  :وا لام ؛ونالف اهلل ناا  ، ا ل  نيدمج » :لد   عق إب اريم بق اةرم

  . ه نيابإكا ن   ما بعلم أ، قل   الاب

  .«اخللف ما اهلل بعملىل :أص  ا  ن  أ الد ألمل وا ني  » :لد   عق ايب سليُو ادرا اين

 :فااقمل  ؛فالاثلته  اا يش ، فمايت  احملبة، ا امل   اد  ال باا بكاملر :عق حييى بق زك يد لود 

  .أممل جا  أت نكلت فأل مل حعملر ، ا ك 

، وااملت إكا ا ت اه ؛أت نكالت قاد مالاضخمملفاة  ؛نلفمل  ماا ك لباه، بملللأل  كدو عطدء ي   لسر 

  .«وحي ، وحي  نمل  طمل » :نقل 

  .«أشد ما العم ، اخللف  ي العم  أت ن نتق   » :لد   عق  ددك بق ةيند 

ن نزناد أحادمهمل  اي ، لل ادا  الا   ، لل وزت نلف ايفما ور املؤه » :لود   عق  ط ف

  .«صملح ه

 ؛أ ا  باه   يسا  اا كااي ا ناي ، ما أمي الد ألملإين  كاي اليش   » :عق برش بق  نصا  لد 

  .« ي  قل أنملف

وح اظ ، اللرع  ا الا  ملت بمةحظة الل ألد :وةوة  ةمة اخللف» :لد   عق ذ  ادناو

  .«إش ملقمل  ما هضب احللألم، ودوا  الكمد ؛مياق ة للتعظألم، اللالملت
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  .«  إىل كلأل ن نلعئ، وا م  له، اهلل نل م ، نف » :لد عق  ضدء بق عيسى 

، نملرب :نقل ، أاثي ممل بالمعه، نياه اث ه أ   أل ة خيملف الغي ،   ألملت الثلرمج املت ما ني و

  . لم  لم

 الاث  اهلل  :فاكا كايت   ده اا ة قمل  ؛واملت ن نالث  اهلل اا ة أبدا  ، املت  طمل  قد اشتد نلفه

  .الع ل

أ اه ماا  :ممل  لماتمأ ؛ا نملفه أ يف بهإك :فقمل  ؟مت  نث يف الع د بيبه :ليل دهعق ذ  ادناو 

  . ح   ا بملب ايح لب، واص  الا لب

  .«والي مل  ش ألإ ايحا، اخللف رقألب العم » :لد عق ذ  ادناو 

مامل  لالا مل   اد ر ا   :فقامل  ؛كاي مل التألم    د حيأل  باا  اعألد :لد عق عيل بق املريني 

  .أنلف ما اهلل بعملىل م ه

أت نكالت أشاد  :أفض  نصالة بي ا  للمافما » :لد   - سل ة بق ةيند  -عق ايب حدزم 

  .وأر مله لك  ماللم، ال ملس نلفمل   ي   اله

نلاق   اة  Qفاات اهلل ، ايخملفة ق   الي امل ، نمل ب  » :انه كدو يقا  عق   ي  بق  ّساق

  .حت   يوا  ي ال ملر، فلا جل لا إىل اا ة، و ملرا  

  .«ون نزداد لل ه إن بغ ا  ، ن نالما، مج خيملف اهللإت ايفما الا » :لد عق د ر بق سالة 

ممل رأن  أحادا  قاط اخلالف ا  : مع  أيب نقل  :عق عبر ادعزيز بق ادادير بق ايب ادسدئب لد 

 .«ما  مي با   د العزنز، اخلالع ا أبن  ي و  ه :أو قمل 

  .Qفمل  ما ربه نل، أدرا  ما مل نكا نم   أل أله ما الالأ  » :لد   عق  ي او بق  ه او

وايافما أحالاا  :اأ قامل  Qما نعلم أت ممل قمل  اهلل  :ايفما » :لود   عق احلسق ادبرص 

مامل أماا دوت أت ، لل أ  ق   ة  ما ممل ، وأشد ال ملس نلفمل  ، ال ملس  مة  

 .ن أ عاال :نقاال  ؛إن إزداد فيقاامل  ، ن ناازداد صااةحمل  وباايا  و  ااملد  ؛نعااملنا

فأل الائ  ؛ون باثس  ال، و األغ ي  ، ملس اثا  الاد ال ا :نقال ، واي ملفق

  .ونتم    ي اهلل بعملىل، العم 
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 :لل قألا    :و قمل  نلع اامعة ا وأا  ايالعد أح   ممل امل لا قطعق بك  بق عبر اهلل املزين 

 :فاكا قأل  ؛دللين  ي أ صح م لعملمت م :لقل ، نا بألد ن  أا  ايالعد

دللين  اي أهاا م  :لقل ،  ام نا بألد :ولال قأل    .ااا أنات بألده

أ اه ن نادن  اا اة ما كم إن  :ولل أت م ملدنمل  ن املدمج ماا الالاأ  ،لعملمت م

 .أت نكلت كلا  اللاحاد، لكملت ن  غ  لك  إ الملت أت نلتميف، ر   واحد

، أ ه ن ندن  ال ملر م كم إن ر ا  واحاد :ولل أت م ملدنمل  ن ملدمج ما الالأ 

  .أت نكلت ال كل  اللاحد ،لكملت ن  غ  لك  إ الملت أت ن ي 

فااكا  ؛مامل داع الي ا  صاحألحمل  ، اخللف أفض  ما الي امل  » :لد   عق ادفضيل بق عيدض

 .«فمللي مل  أفض  ما اخللف،  ز  به ايلت

إ ة  اهلل   د  :قمل  ؟ممل م ت   اخللف :قل  لزنملد ال م مج :لد عق عبر ادااحر بق زير 

  .بثم  اهلل  ي ا  احلملنت :قمل  ؟فأ م ت   الي مل  :قل  ؛مقملع الالل ات

، إ ه لألخاا  اهلل ماا اال أبايأ م امل »:أ ه املت نقل  حن نعظ ال ملس : عق عاو بق عبر اهلل

 ؟أع األف ناثما اييسا  ؟واألف خيملف الربمج ، وإ مل ل خا  ما ن نملك مل

  .ونثما اييس  ل قص  قله، خيملف الربمج  ب ض   لمه، ونل :وم نقل 

أو  ؟األف ب ملع  ن مإ ايخملفة،  ع  » :قمل    نل ف با أ  ملط :كبيق لد  عق عبر اهلل ابق

، ما  يف ونالف حاق اهلل  اي   املده ؟نعق  قلب مإ ال  يف بمليحمل  ة

نلق اهلل القللب  ؛ومل ناتم   لأل مل  أل مله إ ةن  با طمل  ايع لد ما   اله

وبلاااف ، م الااد  للقلاالب :الااا لات ؛فصااملرت للااا لات، مالااملاا

إن نالف ، ن  حال الاا لات ماا القلالب ؛فملحاة  للل له، ل ملا 

 .«لققأو شل  م، مز ج

 .«أشدام نلفمل   :ن  غ  أت نكلت، أاثيام  لأ  » :لد   عق عبر اهلل بق ادو بد ك

ورااا  ؛الغضاب :راا م اه :للك ي أربعة أراملت» :قيأت أ احلكمة :عق ارب بق ادا ة لد 

  .«اخللف :وراا م ه ؛الطمإ :وراا م ه ؛الا ل  :م ه
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ل  ومعه ااملرود يا د   ك ج ع  فيد ت ، فاكا اميأ   علز فالل م  لأل مل  مي، إىل الال 

،   دب  وأ ا  بالام    ما ا أ  ال   كامل  :وقملل  األه نمل  م ،  لأله

ملع حت    مع   مي وم  قلأل   مع  أم  ، بصملرع الص  ألملت فلم بااب ا ن 

 .وا لام أ  اه ماا ناملف ايالت نيشا ال الت .ةفملب ق اهلل  أ الي  أل ا :ايفم ن

فثشاملر  .لقد ا  أت  ي أم  ايافم ن وأبكألتاه :فقمل  ااملرود .ف ك   مي

ااه نللة » :قمل  .ن :قمل  ؟أممل بعيف ااه :فلأ  فيغ قمل .أت د  مل :إلأله  مي

ت   مإ اهلل  قل امل أشاملر إىل  .فعماي أحاي  أت نالامإ اةم امل، اب ة حكألم ال 

دِةد َك ِ  َزْاِلهد :قلله بعملىل  .«وا  نللة ااه .َلْر َسِ َع اهللَّ  َلْاَ  ادََِّي جت 

لل أت    طةع ا رض كا مل نفتدن  به ما  اااب اهلل  » :مّلد طعق  لد  ع   بق اخلّطد 

 .«ق   أت أراه

ف مل، نمل اعب» :نلممل وأ مل   ده  قمل     مي با اخلط ملب :لد عق كعب  قامل   .«نل 

 ^نمل أم  ايافم ن أو لاأليف فاألكم اتاملب اهلل  وحكماة ر ال  اهلل   :فقل 

ف امل، ولكا نمل اعب .بي» :قمل  ا ما  ، نامل أما  ايافم ن :قامل  قلا  .«نل 

 .« م  ر   لل وافأل  القألملمة بعم    عن   أل مل نزدرأت  مل  مم مل بي 

مامل » :قامل ، ل قاملأ ندمج حلاأ مع  رأ   مي با اخلط ملب» :لد   عق لدب  بق عبر اهللّ

ال اأ اشات أل  » :فقمل   مي .فملش نته، اشت أل  حلأ :قل  .«؟ااا نمل  ملبي

ْ ألمل، اش ن   .«أممل جملف ااه ا نة َأْكَاْ ُتْم َطألق ملبُِكْم ِأ َحألملبُِكُم الدُّ

نمل لألت ا  » :فقمل ، رأن   مي با اخلط ملب أنا ب  ة ما ا رض :لد  عبر اهللّ بق عد   بق  بيعة

 .«لألت   ا    الألمل م الأل مل، لألت   مل أاا شألئمل لأل  أم   مل بلدين، ت   ةااه ال

 . اإ رأ  :املت رأس  مي  ي فخامج أ مي ه ال امج مملت فأله فقمل     لد  ابق ع  

 .«ونل وون  أم   إت مل نيمح   ريب  » :فقمل  .فل عته  ي ا رض :قمل 

وا فيائضه اا  ةو د اهلل  ايفم ن ال انا  » :لد   عق ابق عّبدس  .«نملفلا مقملمه وأد 
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، أممل إين  ن أبك   ي د ألملام ااه» :فقمل  ؟.ممل ن كأل  :أ مي ه فقأل  له  بكى ابا ر ي  

وإين  أمالأل  أ صعلد  ي    ة أو ، ولكا أبك   ي بعد   يمج وقل ة زادمج

ت أ نفنا يب،  ملر  .«ن أدرمج إىل أن 

فاكا زا   ا  م اخلالف  ال لا ، ممل مل نز     م اخللف ال  ملس  ي الط ينق» :لد  ذا ادنّاو

 .« ا الط ينق

إت  ايفم ن قلع كل   واهلل  م  م ا  أع وا بصملر وا بدات حت ا  » : لد  احلسق ادبرص ّ 

 : أن بااياه نقاال ، وااام واهلل  أصااحملب القلاالب، حالاا  م ااملااا  ماايىض

                         واهلل  لقد املبادوا أ [34:]فملطي

 .«الد  ألمل حز مل شدندا و ي   لأل م ممل  ي   ي ما املت ق ل م

 :  لادوووه تعووودَل  عوووق احلسوووق                           

ائم أ القلب :قمل [90:]ا   ألمل   .«اخللف الد 

، طلب  ل  نامل طاملئي بثاا  الث ماي :فقمل  .أبرص أبل بكي طملئيا  ي شعي  :د ل  عق احلسق

عي  .«للددت أين  ومي  ن قيامل الط  ، وبقإ  ي الا 

فامل م اه حت ا  ، إت  الي    ناا ب الاا  ب فاأ ن الامله» : لد  احلسق ادبرص ّ  ومامل نازا  متخل 

 .«ندن  اا  ة

ومامل أم اه إن  ،  بق  إن  واال خياملف ال   امل واهلل  ممل مم مفما ون» : لد  احلسق ادبرص ّ 

 .«م ملفق

:  لادوه تعودَل  لد  احلسق ادبرصو ّ                                    

    امل لا نعمللت ممل  مللا ماا أ اأ  الارب  » :قمل  [60:]ايفم لت

أل م كل  ما  ااب اهلل وام خيمل  .«فلت أت ن ن ع 

اه قاد ، نامل مغا  » :اميأ   مي ابا   د العزنز للمغ   با حكألمفدط ة بنت عبر امللك  لددت إ  

وممل رأن  أحادا قاط  ، نكلت أ ال  ملس ما ال أاثي صة  وصألملممل ما  مي

املت إكا صي  العاامل  قعاد أ مالاعده وام   .املت أشد  فيقمل ما رب ه ما  مي
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وم  ن ت ه فاة نازا  ن كا  حت ا   .فلم نز  ن ك  حت   بغل ه  أل مله، فإ ندنهر

 .«بغل ه  أل مله

وام  ، دن   مي با   د العزنز  اي فملطماة اميأباه فطايح  لأل امل نلاق  املج  لألاه :لد   ددك

، نامل فملطماة لا حا لألامل  داباق أ عام م  امل الألالع» :فقمل ، نب  ي فخاامل

يامل ممل امل    الألته ما  ألا مل ت امل  ،فاا  فرضب  نده نبة فأل مل   اف ف ح 

فقاملع واال نقال   .لعميمج   ا  الألالع أقادر م ا  نلمئاا :وقملل ،    مل

 .إين  أناملف إت  صاأل  ريب   اااب نالع  ظاألم، نمل فملطمة :بصلت حزنا

 .«الل  م  أ اه ما ال  ملر :وقملل ، ف ك  فملطمة

خياملف ال   امل   اي  ال  ام، ^ أدراا  وةوان ماا أصاحملب ال   ا   » : لد  ابق ايب  ليكة

 .«وممل م  م أحد نقل  إ  ه  ي إنأت  ربن  ومألكملئأل ،   اله

 .« د اهلل  بمث  اخللفممل  ُ » :عق ارب بق  نّبه لد 

َّي يّ   ت  أاا  اا  اة  ؛ن  غ  يا مل حيزت أت خيملف أت نكلت ما أا  ال  ملر» : لد  إب اريم اد

ِامج َأْكَاَب  َ  :قملللا ون  غ  ياا مل ناا ق أت خياملف أت ،  َّمل احْلََزتَ احْلَْمُد هللَِِّ الَّ

م قملللا ؛ن نكلت ما أا  اا  ة  .«إِ َّمل ُا َّمل َقْ ُ  ِأ َأْالِ مل ُمْاِ ِقنَ  : هن 

ف هبمل   ملده لأل ت لا» : لد  سفيدو بق عيينة  .«نلق اهلل  ال  ملر رمحة خيل 

أناملف أت نطيح ا  هادا أ » :قمل  ؟ممل ن كأل  :فقأل ، بك  احلالا» :بق ع   لد اعق حفص 

 .«ال  ملر ون ن مل 

أحا   أ إ   » :قامل  Q  ا ر لن أحدمهمل ناملئف وا ناي قتألا  أ  ا أل  اهلل  سئل ابق املبد ك

 .«أنلف أ

وحي مل ، لل  عل   ي طعملم  أمأل مل ن بغتمل  :قأل  لعمي با   د العزنز :لد  ا طر  بق املنذ 

الل  ام  إت ا ا  بعلام أين  » :قامل  .تإكا صل أل  ن بغتمل  وب ح   ا الط امل ل

 .«أنملف نلممل دوت نلع القألملمة فة بفم ا نلأ
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  :قمل  احلالا .لألت   مل أ مإ ما ااا العلم بيش   :إت    ألملت نقل  :ليل دلحسق بق صددح

د ؟.ومل فلت ما أفض  أ أ م» :قمل  أبل حمم   .«امل لا نتخل 

 مي با   د العزنز اثت  ال  ملر مل جلق ممل رأن  أنلف ما احلالا و» :لد  يزير بق حاشب

 .«إن   أ

ألامل  ون املدمج باث ي صالبه» :عق املعىّل بق زيدة اّنه لد   :املت ايع ابا حأل ملت خييج أ بعاض الل 

 .«و ع   ما ال  ملر األاف  املع املرهبامل،  ع   ما اا  ة األف  ملع طملل  مل»

: وم  نقال                                       

 .[97:]ا  ياف

ومل أاملبااد ، واام  قااافت   بعاايا، وددت واهلل  أين  شااعي  أالت اا   ملقااة» :لوود  روو م بووق حّيوودو

ااألة الكرب  .احلالملب نلع القألملمة  .«إين  أنملف الد 

اب» : لد  اي دم امحر  .«أشت ألهفة ، اخللف نم ع   ما أا  الط عملع والرش 

واا   قلاب  Q أص  ا   ن  أ الد  ألمل وا ني  اخللف ما اهلل » : لد  ابا سليُو ادّرا اينّ 

 .«لأليف فأله نلف ف ل قلب نيب

 .«وم  ن خيملف اهلل  ف ل خمدوع Q ما حالا ظ  ه بملهلل » :اعنه لد 

فاة نازا   بلغ مل أ  ه نب خللف اهلل  امث  الي    نكالت أ م زلاه» :لد  اريب بق ادا ة

اه اه و اك ه ها ه نايب اي از ،  ملميا ممل داع فأله رب  ، فااكا فاملر  اي از  رب 

إكا املت أ  الد مل نز   ملميا ممل داع فأله نلف  -بعملىل -واال  نلف اهلل 

 .«فاكا فملر  نلف اهلل  ااالد نيب، اهلل 

 .«حقألقة اخللف أن  جملف مإ اهلل  أحدا» :لد  ابا ع  ا ادّر شقيّ 

باالت إىل ااا   مقااملع حمماالد» : يلّ لوود  ادغووزا  .إت  الي  اامل  واخلاالف   ملحااملت هبااأ نطاا  ايقي 

 .«ومطأل تملت هبأ نقطإ ما طي  ا ني  ا    ق ة ائلد
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املئي إكا ا اتلنمل ا اتل  الط ا  وبام  » :لد  ابا عويّل ادّ اذبود  ّ  اخلالف والي  امل  اع املح  الط 

ا مل صملر الط ملئي أ حاد  وإكا ك .وإكا  قص أحدمهمل وقإ فأله ال  قص .ط ا ه

 .«ايلت

نا خيااملف العقااملب» :لوود  بعووض ادعلووُء وكو العقاا  خيااملف ، وكو الكاايع خيااملف العااملر، كو الااد 

 .«الت  عة

ا لات م اه وطايد » :لد  إب اريم بق سفيدو إكا  كا اخلالف القلاب أحاي  ملا اإ الا 

 .«الد  ألمل   ه

ملردنا » :لد  ابا حفص ع به الا   .« ا بملبهاخللف  لط اهلل  نقل 

 .«اخللف رساج أ القلب ن رص به ممل فأله ما اخل  والرش   » :ايضدً  الد 

نع ا  اخلايوج  اا  .اخللف ال ان خةع  ا طمث أل ة ا ما بمطمللعة اخلارب» :لد  األنصد  ّ 

 .« كلت ا ما بمل تحضملر ممل أنرب اهلل  به ما الل د والل ألد

 .«ممل حعزب  ا حمملرع اهلل  :لداخللف ايحم» : لد  شيخ ايسالم ابق تي ّية
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الل ام » :بسوح  اروا يقوا   عق دد   بق ةثد  عق ع ه د ر لد     ت بدبق  سعاة

فلاأ أصا ح  ،«د لب   فث  ت  وأميب   فثطعت  وااا  حي فمله ي   

كام ل  ألاه  الف ا اتغ ي ل هدوت  لأله فقل  له فقمل  أت نعقلب يامل قامل 

  .«آنيام إىل الالحي

رفع  إلألا  ، إ   ن ب يف   دنلت   لأل  وإشملريت بملليبلبألة إلأل » : لد  حييى بق  عدذ

، فملق ل       مل  لطألف، و أل مل بمللي مل  مكحللة، ندا بمللا لب مغلللة

 .«وارمح    ين   د  عألف

: ملىلممل بملل مل  د ل فة نالتعملب ل مل وقد قمل  بع : ليل يب اريم بق اةرم          

  :واأت  :قامل  ؟قأل  وممل الامج أممل مل،  ت قللبكم مألتة» :قمل  [60]هملفي

وقاايأبم القاايآت ومل بعملاالا ،  اايفتم حااق اهلل ومل بقلماالا بحقااه ؛نصاامل 

وقلاتم  خاا  ، وقلاتم  حاب ر ال  اهلل ^ ومل بعملالا بالا ته، بحدوده

إو ادشوويطدو دكووم عووراًا فدختووذا   :وقاامل  بعااملىل، اياالت ومل بالااتعدوا لااه

، وقلتم  خملف ال ملر وأراقتم أبدا كم فأل مل، فلاطث له  ي ايعمليص عرااً 

وإكا قماتم ماا فيشاكم رمألاتم  ألالبكم ، وقلتم  حب اا ة ومل بعمللا  مل

فكألاف ، ورا  ظ لرام واف شتم  أللب ال ملس أمملمكم فث خطتم ربكام

 ؟نالتعألب لكم

الل م قد  ملم  العأللت وهاملرت ال عالع » :ا  عد ما اللأل  قمل إك كدو  عدذ بق لبل

، وااييب ماا ال املر  اعألف، الل م طل ا  للع اة بطا  ، وأ   ح  قأللع

  .«الل م ا ع      دب اد  بيده إ  نلع القألملمة إ   ن جلف ايألعملد
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ألطملت وقألاملد يمل رأ  ايتألقظلت  طل  لد ألمل بثال مل ونداع ا م   ربملبه و ل  الا»الد  آك :

ملر  اثوا إىل حصاا الترضاع وانلتعامل   ال  لس رأوا الدولة لل  يف ا مَّ

 .«اأ نثومج الع د ايا لر إ  حيع  ألده

ن إلاه إن  :إت أ ي     مل بل    الكينم ا اتعط  ملب بقال ا    » : لد  حييى بق  عدذ

 .«اهلل

 .« لأله ن بالث   ل  ملنب فالفا  الع د ه   ألده با ألإ»الد  آك :

أ لك ب  ما ب يقة القلب قألا  ومامل ب يقاة القلاب قامل  أت  إينالل م » : لد  ابا ادر ةاء

  .«ممل  أ ا  واد  له نل إ 

فات ايلىل ، فات مل بيض   مل فمل ف   مل، الل م ارض   مل» : لد   ط ف بق عبر اهلل ادشخحم

  .«قد نع ل  ا   ده وال   ه ه  راض

نامل ،  م ن جتعل مل مما ند ل إلأل  بمل بدات وهيايب م ا  بامللقللبالل» : لد  حييى بق  عدذ

  .«أايع ا شألمل   لأل مل ن جتعل مل أالت ا شألمل   لأل 

  .«ن بالت طئ اإل ملبة إكا د لت وقد  ددت طيقمل مل بمللا لب» : لد  حييى بق  عدذ

 إ   إت امل ا  ك اليب  ظما  أ   اب هنألا  فاهنامل قاد صاغيت أ» : لد  حييى بق  عدذ

 .«  ب   لب

  .«وإت  اب  فغ  ظململ، إت ه يت فخ  راحم»الد  آك :

وما ا فملت الت    إ بيبب أوي الد مل   لأله أت نالتعع  الع د  »:  لد  ابق ادقيم

ونالت ط  ان ملبة فألالتحرس وندع الد مل  وال بم زلة ما بار بارا أو هيس هي مل فعع  

 «.ااه بياه وأمهله نتعملاده ونالقأله ، فلأ ا ت طث األه وإدر

ن بالثع اللقلف  ي ال ملب ولل ُطِيدت ، ون بقطإ ان تاار ولل ُرِددت  »: لد  ابق ادقيم

، فات ُفتِح ال ملب للمق للن دو   ، فملاعم اعلع الكاابن وادن  دنل  الط أللألة ، وابالط 

ْ  َ َلألْ مل ﴾ ] نل ف :   .«[  88افَّ ﴿ َوَبَصدَّ
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فما أراد اهلل به ن ا فتح له بملب الا  وان كالملر ودواع  »الصألب (: ) اللاب     الد  ايضدً 

اللعث إىل اهلل بعملىل وانفتقملر إلأله ورؤنة  أللب   اله و  ل مل و دواهنمل ، وماملاد  فض  ربه 

وإحالمل ه ورمحته و لده وبيه وه مله ومحده ، فمللعملرف  ملئي إىل اهلل بعملىل بن اانا اا ملحن 

 . « هبأ ، فمت  فملبه واحد م  أ ف ل امللط  الامج فقد أحد   ملحأله ن نمك ه أت نال  إن

  .«فملرددامل بمللع ل  ل، إ    ألع  بمللا ب   يس»الد  آك :

  .«إ   ارمح   لقدرب   ل أو حلمل ت  إلأل »الد  آك :

أ  وا رض ن نصعد م اه يش   » :لد   عق ع   بق اخلّطد  إت  الد  مل  ملقلف بن الال 

 .«^بصل   ي   أل   حت   

بن» :لد   عق ابق عّبدس ل ال  ملس ا   مجعاة فاات أبألا  فماي  فاات أاثايت فاثةل ، حد 

ات ون     ال  ملس ااا القيآت ون أل أل    بثيت القلع واام أ حادنع ، مي 

ولكاا أ صا  فااكا ، ما حدنث م فتقص   لأل م فتقطاإ حادنث م فاتمل  م

و م وام نات ل ه اعإ ماا الاد  مل  فمل ت  اه ا ظيو، أميوب فحد  فااين  ، الال 

 .«وأصحملبه ن ن عللت إن  كل  ان ت ملب ^  دت ر ل  اهلل  

:أ مع   قلله بعملىل :لد  بعض ادّصحدبة                               

    ئ  فتاااي ك لبا  أمج ن بيفإ صلب  أ د مل» [110:]اإلرسا

 .«فتع   هبمل

أ ، نامل  امل ز» :فقمل ، أ  ه رأ   ملئة نالث  ال  ملس نلع  يفة : عق سدمل بق عبر اهللّ بق ع  

 «Q -ااا الأللع نالث  ه  اهلل 

للات» : لد  جمدرر مل ملت فعلألكم بمللد  مل  نلف الص  ة   عل  أ ن  الال   .«إت  الص 

نمل  أل دمج نمل  أل دمج نامل ح  املت نامل ح  املت  :نقل  أ د ملئه أايه للي    أت» : لد  اي دم  ددك

 .«رب  مل رب  مل :ولكا ند ل بأ د   به ا   ألمل 
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نيج ال  ملس نالتالقلت فقملع فأل م بة  با  عد فحماد اهلل  بعاملىل وأو ا  » : لد  األازاعيّ 

نا بملإل امل  ، نمل معرش ما حرض» : لأله وم  قمل  ، باي :قاملللا .«؟ألالتم مقي 

وقاد أقير امل ، لل  م  إ  مل  مع ملب بقل  ممل َ َي اْيُْحاِلا َِن ِماْا َ ا أِل   ا» :فقمل 

، «الل  م  اه ي ل مل وارمح مل وا ق مل، ؟ف   بكلت مغ يب  إن  يثل مل، بملإل مل  

 .«فيفإ ندنه ورفعلا أندهيم فالقلا

ماا  بلغ ا  أت  ب ا  إرسائألا  قحطالا  ا إ  ا ن حت ا  أالالا ايألتاة» : لد  سفيدو ادّ ا  ّ 

وااامل لا اااال  خيي االت إىل اا اامل  ن كاالت ، ايزاباا  وأالاالا ا ط اامل 

لل ماألتم إ   بثقادامكم  - -إىل أ  ألملئ م Q -ونترض  لت فثوح  اهلل 

أ  وبك   ألال تكم  ا الاد  مل  ، حت   ا   را كم وب لغ أندنكم   ملت الال 

وا اي، فاااين  ن أ ألااب لكاام دا ألاامل ظااململ إىل ون أرحاام لكاام بملاألاامل حت اا  باايد 

 .«ف عللا فمطيوا ما نلم م، أال مل

ة   ي ال      ، ما أراد أت نالث  اهلل  حمل ة» : لد  ابا سليُو ادّرا اينّ  وام  ، ^فلأل دأ بمللص 

ة   ي ال   ا    اةبن  Q فاات  اهلل  ^نالثله حمل ته وم  خيتم بمللص  نق ا  الص 

 .«وال أايع ما أت ندع ممل بأل  أ

فاات   -نع   ماا الت قصا -ن نم عا  أحدا الد  مل  ممل نعلم أ   اله» : لد  سفيدو بق عيينة

رب  َأْ ظِاْييِن إىِل َناْلِع  :وال إبلأليف حن قامل ، اهلل  قد أ ملب د مل     نلقه

 .«ُنْ َعُثلتَ 

ا   أت جيت اد ونلاح  ون نقا  إت شائ  امليالاتث   ولكاا د امل  » : لد  ادّرااة ّ   اي الاد 

 .«ال ملئيف ال ق 

ا   أت جيت د أ الد  مل  ونكلت  ي ر امل  اإل ملباة» : ابق بّطد لد   ون نقا ط ، ن  غ  للد 

محة  .«فا  ه ند ل اينأ، ما الي 
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و د اهلل   ي لالملت   أل ه أت  ما ا تألقظ ما  لمه  عمل لالمل ه بتلحألد رب ه واإلك ملت » :الد  ايضد

اه  أ  ن  نلألاق باه بتالا ألحه له بمليل  وان  اف ب عمه حيمده  لأل مل ون ز 

اه إكا  واخلضلع له بمللت ك   والت اللألم لاه بامللععز  اا القادر  إن  بعل اه أ  

 .«وإكا صي  ق ل  صةبه، د مله أ ملبه

 .«نالتحب  يا وقإ أ شد   أت ند ل بصمللح  مله» :-  لد  ادقدي حسل

م  با  أ تماد إكا واهلل  مامل أ تماد  اي أين  مافما بصاةيت وصال» : لد  ابق عقيل احلنوبيلّ 

دائد ن زع إلأله  .وشاكيمج يامل أ عام  ال   - أمج بمللد  مل  - رأن  قل   أ الا 

قد ص ت  بك   مع   ما أت بكلت   د الع د وأ لمت   :أمج اهلل  بعملىل قمل 

از  ف ات   وأق ل   اي الع ألاد ال كام بالاثللين وقا  ، أين  أ مل اخلمللق الي 

 .«بعضملوبعد اإل ملبة نع د بعضكم ،  دب ايطي

اامج نعلام حاق  اهلل   لألاه ماثة   - فمللعاملرف» : لد  ابق  فلوح جيت اد أ اصاأل   - نع ا  ال 

مملت وايكملت وه  كل  ون نم   ون نالاثع وجيت اد  أ  ملب اإل ملبة ما الز 

اد   Q أ معململته بأل ه وبن رب ه اه أ عاح، أ ه  وقا  الا  فملللا اب ، فا  

مل لعدع بعض ايقتم  فات  دع اإل ملبة، ال  ظي أ ا ملر فلألعلم أت  كل  إم 

ون ظااي أ حاامل   ااأل د اخلةئااق ، أو لل االد ماامل إ فألاات  م   الااه ن ه ااامل

ونثااق ، وه اامل األااف ااملت ا ت املده أ وقعااة بادر، Qوأاايم م  اي اهلل  

 :أ قلله Q بل د رب ه            ولألعلم أنضمل أت  [60:]هملفي

 .«ه بث   مالم  ا   يش     د

. و ن بااز   ااا اا ااملب و لاال .ن بااربح ال ااملب و لاال طاايدت ..ناامل ااااا» الوود  احوور ادسوولف:

إت  .. لاأليف   ها ب!!.إىل ماا أكااب ؟؟ و ق  بلالملت التملق : ..أبعدت

إت أبعادت  ها ب!!. لاأليف   .. إىل ما بطايدين ؟؟.مج ألد طيدت فق  :

. و ماا .. ما أد ال؟؟. ي ما أبلا ؟؟ ... لأليف   ه ب. ألدمج فق  :
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. فااىل .. لاأليف   ها ب!!. ألدمج إت أقصأل  فق  : نالتعألب   ه ب؟؟

  ما أ الب؟؟

ة وانفتقملر ن بلالملت ال صملحة وان طة » :لد  بعض ارل ادعلم ل   .«ادع بلالملت الا 

ب  مكتئ امل :لد عق عاو بق عبر اهللّ معاه يش   ، بأل مل ر   أ بالتملت بمرص أ فت ة ابا الاز 

نامل  :إك رفإ رأ ه فال ح له صملحب مالاحمل  فقامل  لاه،   به أ ا رضن ك

اه ازدراه :قامل  ؟ااا مامل  أراب مكتئ امل حزن امل فقامل   .ن يش   :فقامل  .فكث  

نثااا  م  اامل الاارب  ، أللااد  ألمل فااات  الااد  ألمل  اايض حااملن :صااملحب ايالااحمل 

ن صا  بان احلاق  ، وا ني  أ   صملد  حيكم فأل امل ملا  قاملدر، وال مل ي

اااه أ ع اااه .وال ملطااا  يااامل فألاااه  :فقااامل  :قااامل ، فلاااأ   ااامإ كلااا  م اااه اث  

أل  با قت   ي ايالالمن :قمل .اياللملت فماا كا ، و ا ، فات  اهلل   أل ع 

، وبلا    لأله فلم نك اه، ود مله فلم جي ه، فلم نعطه -هلل بعملىلال امج  ث  ا

 .« ؟أو ووق به فلم ن عه

ةع عليه اعىل -كدو  اسى ة  والال  ، وإلألا  ايااتك ، الل  م  لا  احلماد» :نقل  -  أل  مل الص 

ون حال  ون قال   إن  ، وب  ايالتغملل و لألا  الات كةت، وأ   ايالتعملت

 .«ب 

 .«ا تغملوة ايخلل  بمليخلل  امل تغملوة الغينق بمللغينق» : ادبسطد يّ  لد  ابا يزير

 :لد  ادّطوربّ    لادوه تعودَل                                       

           [76:]ا   ألمل      نقل  بعملىل ...[77:]ا   ألمل

د  لحمل إك  ملد  رب ه ما ق ل  وما ق   إبيااألم ولالط  :كايه واكاي نمل حمم 

بلا اهلل  فألأ بل    بلا ، دام به ما و ألدهو ثل مل أت هنل  قلمه ال انا اا  واا 

:  لحمل فألأ أبملام به ما احلق  ما   د رب ه وقامل              

          أل مله وأاله، فمل تع  مل له د مل ه[26:] لح أمج  -و ع 

بن -أا  اإلنأت  .«ما الكيب العظألم أمج العااب ال امج أح   بمليكا 
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 :ّطووربّ    لادووه تعوودَللوود  اد                                   

              ام[9:]ا   ااامل ، أمج بالاااتع وت باااه ماااا  ااادو 

 وبد ل اااه لل  رصااا  لاااأل م         أ اااملب  :أمج[9:]ا   ااامل

ُاْم بِااَثْلف  ِمااَا اْيَةِئَكااِة ناايدف بعضاا م بعضااملد اامل ام ب أَ  ونتلاال ، ينق مُمِاادُّ

 .«بعض م بعضمل

 :لد  ادق طبّي   لاده تعودَل                 [105:]الااعيا           

         [10:]القمي              أمج[11:]القماي: 

دام  :د اامل  لااأل م حأل ئااا  االح وقاامل  رب  َأينق َمْغُلاالب  أمج هل االين بتمااي 

 ).َفملْ َترِصْ أمج فمل ترص  
ِ
اأ  وأمي امل ، أمج فث   امل د امل ه (َفَ َتْح امل َأْبالاَب الالَّ

 ُم َْ ِمي  أمج اث 
 
أ  بِأ  ملك الال  أل ة وفتح مل أبلاب الال   .«بملج 

جيب  ي ا   مكل ف أت نعلم أت  :قمل  العلأ  ايص   لت أ أ أ  اهلل  بعملىل» : تي ّية لد  ابق

 .«وأت  ا   هلل فما   ده، ن هأل ملل ون مغألع  ي اإلطة  إن  اهلل 

اه بكاأ   فأل املان اتغملوة » الود  آكو  : اف أ الكالت ال  اة ال  امل إىل اهلل  ايترص  رصف ا م 

اوت قدره وأميهقدربه والألقن بثت  اخل  .لق ن   

ت  ن نقدر  لأل مل إن  اهلل  ما الت لحألد   .ف   دلأل  اإلنأت به وحده ؛ان تغملوة أ ا ملر ال 

 .بملن تغملوة بقل   زنمة اإل الملت يعيفته بثت  ما نالتغألع به قملدر  ي إهملوته

 .ان تغملوة   ب ما أ  ملب ال  رص اأ حدل للماللمن نلع بدر

ة للمالتغألع وبعلمه بثت  ال يج قينبان تغملوة بقل   وح ايع لن   .مج الي 

 .«وهبمل نعم  اخل  الع ملد وال ةد، ان تغملوة جمل ة للخ 

، وان كالاملر، وال ادع، إكا أراد اهلل بع ده ن ا  فتح لاه ماا أبالاب التلباة» : لد  ابق ادقيم

، رضاعودواع الت، وصاد  ايلعاث إلألاه، وان اتعمل ة باه، وانفتقملر، والا 

أقيب بملب دن  م ه الع د  .والتقيب إلأله بأ أمكا ما احلال ملت، والد مل 
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ون  ا  مل  ، ون مقملمامل  ، فة ني  ل  الاه حاملن  ،  ي اهلل بعملىل بملب اإلفةس

  .«ون و أللة م ه نما  هبمل، نتعلق به

أبلاب ايللب ن بطي  بمل ندمج ون برضب باملحلعي با  با  يف ايحتاملج و اارمج »الد  آك :

 .«قيارمج بثت لأليف    ارإ

إت الع د إكا املت ند ل اهلل أ الرسا  ف زل  به الرضا  فد مل قملل  ايةئكة صالت »الد  آك :

 .«معيوف ما ادم   عألف فألا علت له

ن نكا بثني أماد العطامل  ماإ اإلحلاملح أ الاد مل  مل  امل » : لد  ابق عطدء اهلل ادسكنر  

ن فاألأ جتاملر ل  الا  وأ ، ر لا لألث   ف ل  ما ل  اإل ملبة فاألأ خيتامل

 .«اللق  الامج نيند ن أ اللق  الامج بيند

  .«لقأل  القضمل  بكألد ما الد مل ، إت َلِقأل   القضمل  بكألد» : لد  حييى بق  عدذ

فاأ ، لألطي  بمل  حملر بملب اإل ملباةو، فلأللعث العمليص إىل حيع اإل ملبة» : لد  ابق اجلاز 

 ؟األف ُنيد ما ا ُتد  و، خملص فُصد ن أب  ال ملبو، صد  صملد  فُيد

 .«إ أ الاثت أ صد  التلنةو

، و األلت  إلألا   عمتا   ال، إ ا  حعتا  حامل ت  و اديت فاملقت » : لد  حييى بق  عدذ

  .«وش ألع  إلأل  إحالمل   إ 

 .فملرمح   رمحة اإلنقملع إلأل ، إت مل بيمح   رمحة الكيامة  لأل ، إ  » : لد  حييى بق  عدذ

  .«اأ ب عمت  ُدلِلُ  الأللع  لأل ، م  هدا  أص  إلأل بكي، إ  

  .«د ل  صملدقة ما قلب صملد  :قمل  ؟ام بأل  مل وبن  ي  اليمحا» : ليل دإل دم امحر

وإ ا  ن بغألظاه بيشا  اال أ كاث لاه ماا ، إ   إت إبلأليف ل   دو واال ل امل  ادو»الد  آك :

  .«فمل ف   مل نمل أرحم اليامحن،   لب

  .«ن   إ ما قد  ثل ، نغضب  ي ما ن نالثلهنمل ما »الد  آك :

واألف أد لب وأ امل ، واألف ن أفيح وقد  يفت ، األف أفيح وقد  صألت ، إ  »الد  آك :

  .«واألف ن أد لب وأ   اينم، نملطئ
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حي مه  - Q -ام ما مفما بملهلل  ؛إت للخلل  بثو ات ب ن أ االل » :ابق اجلاز  الد  

أو إ اةن  ، أو ر مل  لثلاباه، مل نات   حارا  ما  قملبه  د اخلللات فأل ب م

، فأل الح طأل اه، فألكلت بال  ال ع  اث اه طايح  الدا  ا ادنمل   اي جمماي ؛له

  .«ون ندروت أنا ال، فألالت اقه اخلةئق

و اي ، و اي ايألازات وحقتاه، و ي القارب وهمتاه، الل م أ     ي ايلت وايبته»الد  آك :

 .«لع القألملمة ورو تهو ي ن، الرصاط وكلته

 .«ون ب قيين بملن تغ مل     ، الل م أه    بملإلفتقملر إلأل »الد  آك :

 .«و ي الدنا بمللعصمة، الل م أ     ي الد ألمل بمللق مل ة»الد  آك :

 .«وا ع  ايمل  أ  محملئ مل، وأ  مل  ي أ ار مل، الل م أمتع مل بخألملر مل»الد  آك :

 ?وبام أد ال :قامل  .ادع اهلل :فقامل  لاه، فثبامله آت  ، لممل  أ  عا احلعملج مغم كدو  لل  ظلام

فيج     ممل ، ون نعلم قدربه إن ال، نمل ما ن نعلم األف ال إن ال :قمل 

 .فقمل مل فثطلق اهلل   ألله .أ مل فأله

، نمل فعمل  يامل ناامل ، نمل ما ن ناغله يش   ا  أع الد مل : »ا ق ادرعدء احلسق امل لا  إلدبَه

نامل ماا ن ، اه ي   وارمح  ، ون نربمه يلحلت، الالملئللتنمل ما ن نغمللطه 

 .نغ ي الا لب ه ه

ون ، ونمل ماا ن بغأل اه الظلاأت، ونمل بملرئ ال  لس بعد ايلت، نمل  ملمإ ا  صلت» :ا  له

نامل شادند ، نامل وا اح الربااملت، نامل  ظاألم الااثت، بات ه  لألاه ا صالات

وادع هباا الد مل  فألأ  .يباه ي   ك ل، نمل ما ال ا  نلع أ شملت، الاللطملت

 .«نالتعب ل  إت شمل  اهلل بعملىل، ما دنا أو د ألمل :شئ 

، نامل كا اااة  واإلااياع، نمل قينب اليمحة، نمل وا إ ايغ ي ، نمل  ظألم الع ل: »ا  له  ق ادرعدء

 .«اب   العملفألة أ الد ألمل وا ني 

ون ، باأ قاد بك لا    باهون بااغل   ، الل ام فيه ا  يامل نلقت ا  لاه» :ا ق ادرعدء احلسوق

 .«ون بعاب   وأ مل أ تغ يب، ايم   وأ مل أ ثل 
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، وبكملو ا  م ا    ادب الاا لب، بظاملايت نامل رب  اي م ا  الا عم» :لد  اعو ايب   ةعدئوه

وأ اتغ يب ماا الاا لب ، فثمحدب  ي ال عم الت  ن حيصاأل مل أحاد ها ب

 .«الت  ن حيألط هبمل أن   لب

الل ام أبايع  :ن  كملد   ا   حتا  نقال ، مل إكا لقأل مل طلق با ح ألبا  :لد   سع ، لد  سفيدو

ونعماا  فألااه ، وناا  فألااه  ادوب، نعااز فألاه ولألاا ، للمالالمن أماايا  رشادا  

 .ونت ملا  فأله  ا  خط ، بطمل ت 

و ااب ، ورالب ال علر، الل م إين أ لك ب  ما ش ملد  الزور» :ا ق ةعدء بعض األع ا 

 .«وم كي و ك ، الق لر

ون  عا  ، واخل  شاملادا  ،  ع  اهلل ايعيوف  لأل  دلألة» :فقمل ، ايب  لاًل فرعطد سر  اع 

 .«حظ الالملئ  م    ارا  صملدقمل  

ونق ااإ ، وناايىض بقضااملئ ، الل اام ا عل اامل ممااا ناافما بلقملئاا » : لوود   عوو اف ادك كووي

  .«وخياملب حق ناألت ، بعطملنملب

و ادو  ، و لاأليف نغادمج، الل ام إين أ الك با  ماا صادنق نطايمج» : لد  ع   بق ربوحم 

  .«نرسمج

  .«وا ملب   ا  لفن،      اهلل ا مينا» :ةعد اع ايب د لل فقد 

 .ال م وال يج :وا  لفملت، االع والعي  :ا ميات

 ن أبزود به إلأل  ون أ ت إ به نلع ألقملب» :ةعد اع ايب فقد 
 
 .«الل م أمال  قل    ا ا  يش 

 .«وما ال قي إن إلأل ، ك ب  ما الا  إن ل الل م إين أ ل» :ةعد اع ايب فقد 

 .«ون بام  يب أحدا، الل م ا ع  رزق  رهدا :ةعد اع ايب فقد 

 .«الل م إين أ لك ب  ما الاللطملت والاألطملت واإل الملت :ةعد اع ايب فقد 

واملام ، و م  إلأله ا بصملر، نمل ن  ما رفع  إلأله ا ندمج» : عيل بق ايب طددبالد  

  .«وانتةف مل بأل  مل،  اكل إلأل  فقد   أل مل، إلأله الع ملد
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وبقألا  ، مض  أنملماه،  ملئل    د بملب  !نمل رب: »فقمل ،   د بملب الكع ة الف شيخ اع ايب

وإت مل بايض ، فملرض   ه نامل رب، وبقأل  ب عته، وا قطع  ش لبه، آوملمه

الل م إ   ، فقد نع ل الالألد  ا   ده وال   ه ه  راض  ،   ه فمل ف   ه

الل ام ااب   ، وقد ظلم مل أ  ال مل فامل ف   امل،  ع ل  ما ظلم مل أميب مل أت

 .«وأرض     نلق ، حق 

فحقاق ، وأنملفا   لألاه، الل ام إين أر الب لاه» :فقامل ،   اد قارب أبألاه الف د ر بق سليُو

 .«وآما نلأ  لأله، ر ملئ  له

وزاادب فاألأ ، ره ا  اهلل فاألأ ن قا » :فقامل  .ادع اهلل   :لد  سعير بق املسيب دصلة بق اشيم

ون نعال  أ ، وواب ل  الألقن الامج ن بالاكا ال  الس إن إلألاه، ن   

 «الدنا إن  لأله

ولل املس   ادمج ب عاملت ، الل م إت ل  حقلقمل  فتصد  هبمل  ل» :فقمل  الف اع ايب بدملاسم

فمل عا  قايامج ، وأ مل  األ  ، وقد أو    لك   ألف  قي ، فتحمل مل    

 .«أ ااه اللأللة اا ة

ونامل ماا لاأليف ، نمل ماا لاأليف لاه رب ناد  » : مع  أ يابألة بقل  أ د ملئ مل :ص عيلد  األ

، ونمل ما لأليف له وزني نفب ، ونمل ما لأليف دو ه إله ن ق ، فلقه نمللق خيا 

ونامل ماا ن نازداد  اي ، ون بالاب ن املدمج، ونمل ما لأليف له صملحب نييش

 .«ا  و ي اثي  الا لب إن رمحة و  ل، اثي  الالفا  إن ايممل  و لدا

وحت  أ عم ب ب ال عألم طمعمل  فألأ ، ونلف العململن، الل م ارزق    م  اخلملئ ن»الد  آك :

 .«ونلفمل  مممل أو دت، و دت

الل ام ، واال  العملفألاة، وزوا  ال عم، الل م إين أ لك ب  ما حلل  ال قم» :ةعد اع ايب فقد 

ا عل ا  و، ومملن  أرهم باه حالاملدمج، اب   ب ن أبقل  هبم  ي  ا يت

 .«نمل أرحم اليامحن، ملألمل  ما العق  والدنا
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الل ام ن » : امع  أ يابألامل  نقال    اد مقاملع إبايااألم  :قامل ، عق سوفيدو، ذك  احل ير 

الل ام إت ا ا  ن بق ا  بع ا  ون ، ايم   نا  مامل   ادب لرشا مامل   ادمج

الل ام إت لا    ادمج حقلقامل   .فث ط   أ اي ايصاملب  اي مصاأل ته،  ص  

وقد أو    لكا  ، فث ثل  أت امل مل  م، ولل ملس  ي ب عملت،  فلت   مل 

 .«فمل ع  قيامج أ ااه العاألة اا ة، وأ مل  أل  ،  ألف قيمج

، الل ام إت ك اليب لاا برضاب»: امع  أ يابألامل  نقال  أ ايلقاف» :لد  سفيدو بوق عيينوة

واه ااي   مااملن ، فااة   ع اا  مااملن ن قصاا ، ورمحتاا  إنااملمج لااا ب قصاا 

 .«نرضب

 عا  إلألا  ا صالات  !نامل رب» :و مع  إ يابألمل  أ ايلقف  ملوألمل   ي را تألاه نقال  :لد 

وحمل ت  أت باايين بعاد طال  الا ة  إك ، بث لاع اللغملت لطلب احلمل ملت

 .« الأل   أا  ا رض

ن أزا  اهلل   ا   :فد   له فقملل ،  عألد با العملص حمل ة  فقضملامل سردت رنر بنت ادنعُو

وإكا زال   ا اينم   عماة ، ىل لئملع ال ملس   د حمل ةون أحل   إ،  عمة  

 .جيعل  اهلل    مل  ليدامل  لأله

 .«ن  عل  اهلل آنيا  بتك   ي أو » :اةعد  لل د لل فقد 

را األمل  ، را ألمل  لل دب، حملفظمل   ميب، مفدنمل  حلق ، الل م ا عل   مكثيا  لاايب»الد  آك :

شاملايا  ، مافمة  ل ضال ، ألا راه مل  أ ا  أملرمج إل، أ ا  حملنيت    

، ا ف     وأحالاا إ ، نمل ما اب الع ل واإلحالملت وبثمي هبأ، ل عم 

أحاق م ا  بمللاامج أ امل لاه أاا  ماا ، فا   بمللامج أ   له أاا  ماا   الب

واقطعه  ما  لاب حت  ن أر ال ، الل م و   ر مل ب أ قل  ،  قلبت 

 .«ون أ تعن إن إنملب، ه ب

، وان تغ مل   ا نلقا ، وإنةص التلا   لأل ،  الألقن والعملفألةالل م اب  »الد  آك :

ظلما    يسا فامله ي   نامل نا   !رب، وا ع  ن   مل مامل قاملرب أ ال

 .«ونمل أرحم اليامحن، الغملفينا
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حاةو  رؤنتا  أ  ون ايم  ، نملرب ن ايم   حةو  م مل ملب  أ الد ألمل :إذا سجرت فقل

 .«ا ني 

 «.إ أ أنملف  لألكم م إ الد مل ،  لألكم م إ اإل ملبة ممل أنملف :لد  احلسق

ا عل   أو ه ما ، الل م :وق ، فقف  ي ال ملب، إكا  ئ  امعة :لد  عق لدب  بق زير

  .وطلب إلأل ، وأ عح ما د ملب، وأقيب ما بقيب إلأل ، بل ه إلأل 

، مل إن إلألا ن حيالاا بث ا، أشكل إلألا  حمل اة »:أ ه املت نقل  أ د ملئه : عق اد بيع بق ك ي 

  .«وأبلب إلأل ، وأ تغ ي م  مل

  .«الل م اه ي   رنملئ  و معت » :انه كدو يقا    ةعدئه عق طلحة بق  رصف

، إ امل  ااكل إلألا   ا ه أحةم امل، الل ام» :انوه كودو يقوا    ةعدئوه عق عبر اهلل بق غددب

  .«وكاملب الصملحلن م مل، واق اب آ ملل مل، و قص  مل مل

وب عاملت ، إين أ الك با  ماا زناغ القلالب، الل ام» :انوه لود    ةعدئوه عق بال  بق سعر

  .«ومضةت ال تا، وما ميدنملت ا  أ ، الا لب

ااأ زاد أ اداؤب ، زدين ناال مل  ، رب» :انه كدو يقوا    سوجاة  عق عبر األعىل ادَي ي

 .«ال ملر بعد الالعلد ل  ون بك ا و لا مل أ، ل    لرا  

وأ ا  نا  ، ن باد    فايدا  ، نامل وارل، نامل بمل اع» :لود    ةعدئوه انوه،  عق ثدبت ادبندين

  .«اللارون

فا اه ن نادرمج أمج الاد مل  ، فلأل ادأ ب  الاه، إكا د ا  أحادام» :لود ،  عق إب اريم ادنخعي

  .«نالتعملب له

  .«ممل نك   ايلح ما الطعملع، نك   ما الد مل  مإ الرب »:لد   عق ايب ذ 

وباآمي فألاه ،  يد فأله صاغ ام، إين أ لك ب  ما   زمملت،  مالل» :لد عق ر م بق حيدو

  .«وبقيب فأله آ مل م، ا  ام

ن ، نمادوت نادام إىل اهلل نالااثلل ه، مامل ماا أربعاان» :انوه كودو يقووا  عوق كعوب األحبوود 

  .إن أ طملام اهلل ممل  ثلله ؛ون قطألعة رحم، نالثلل ه ظلأ  
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فلعلاه نكالت نلما  الاامج  ؛فالا  اهلل اا اة ،فل دباه، إكا طل ا  شاألئمل  » :لد عق كي  ة 

  .نالتعملب ل  فأله

، وا ماا واإلناأت، إين أ اثل  الالاةع واإل اةع، الل ام» :لود   عق ع و ا بوق  ي واو

  .«وا  ي أ ا ني  وا وىل، وا د  والألقن

 ؛واات  امل  اعدا ، فملحم امل، إت ا   ات ت مل   دب أشاقألمل ، الل م» :لد  عق شقيق  بق سل ة 

و  ادب أع ، وبث ا ، فا    حل ممل باامل  ؛فثو ت مل، وإت ا   ات ات مل  عدا 

 .«الكتملب

، نامل حا ، ن   املك لا ، نمل دائام، ن بدا  ل ، نمل بملدمج » :انه كدو يقا ،  عق ابق  سعاة

  .« ي ا    يف بأ اال   أ   القملئم، ا  ايلب 

  .«ألة فثد لا ل ممل أ د أ قل   نا :قمل  ؛ادع اهلل ل مل» :لد   لل دطدااس

فاألأ  Qمل  خامللف اهلل ، فااكا وقاإ الاامج  كايه،  د ل اهلل فاألأ  حاب » :عق د ر بق عيل لود 

  .أحب

، إين أ لك ب  أت االا أ للائإ العأللت  ة ألت ، الل م » :انه كدو يقا ، عق عيل بق احلسل

فااكا ، ااأ أ اثت وأحالا   إ ، الل م ؛وبق ح أ ن ألملت العأللت رسنييت

  . دت فعد إ 

إن ماا د امل ااد مل  ، لألاثبن  اي ال املس زماملت ن خيلاص فألاه» :لود عق د ر بق املنكر  

 .الغينق

ا علاالا حاالائعكم الااةيت  ماااكم أ الصااة   :لوود  بووق عبوور اهلل بووق عَبووة  -عووق عوواو 

 .ا ضل مل  ي ال ملفلة، فات الد مل  فأل مل، ايكتلبة

وحالا الظا ، إين أ ثل  صد  التلا   لأل ، ل مال :انه كدو يرعاا عق سعير بق لبحم

  .ب 

، نامل أبامل   اد الايمحا :فقلا  لاه، دن   ل طملووس نعلدين :عق عبر اهلل بق صددح املكي لد 

  .فا ه جيألب ايضطي إكا د مله، أدع ل  ال  :فقمل  ؛أدع اهلل  
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، لاداحيم ا  اثاي  ايامل  والل، الل ام :ااملت ماا د امل  طاملووس :لود عق سعير بق د ر 

  .وارزق   اإلنأت والعم 

،  امل ملت كاايب :ا ع  أحب  مل ملت الد ألمل إلأل مل  الل م» :لد  بق عجالو  -عق ش يط 

  .«و لم مل، و ب مل، أال مل :وا ع  أبغض  مل مل مل إلأل مل، و  ملدب 

إ ا  بعلام أت اا اة ن بازت   ادمج   املح ، الل ام» :انوه كودو يقوا  عق إب اريم بق اةرم

، و  ل   ل طمل تا ، ورزقت   ح  ، آ الت   باايبإكا أ   ، بعل ة

  .فث ط اا ة يا شئ 

  .«وادع بأ شئ ، ا  احلة  ؟بيند بد ل» :اعنه لد 

  .«إىل  ز طمل ت ، ا قل   ما ك  معصألت ، الل م» :بق اةرم  اكدو عد ة ةعدء إب اريم

، بمللال  م تال نون ، ن جتعل مل بن ال ملس مغيورنا» :الكين    اكدو  ق ةعدء  ع اف

وخيااملب حاق ، ونق إ بعطملئ ، ونيىض بقضمل ب، ا عل مل مما نفما بلقملب

  .«ناألت 

  .«فقد أحب أت نعا اهلل، ما د مل لظململ بملل قمل » :عق ياسف بق اسبدط لد 

ون جتعا  ، لن قل ا  بمللتلباة، الل م :املت نقل  أ د ملئه أت مل    :عق كعب األحبد 

  .قل   قمل ألمل  املحلعي

،  ا حملت مالاتخيج الااكي بمللعطامل  :ااملت د امل  داود  :ق سعير بوق عبور ادعزيوز لود ع

  .ومالتخيج ال ة  بمللد مل 

فالاث  اهلل أت نطلقاه أ ، أصملب   د اللاحد باا زناد ال امللج :لد  عق ايب سليُو ادرا اين

 املد ، وإكا ر اإ إىل رسنايه ؛ا طلاق، فااكا أراد أت نتل اث ؛وق  الل ال 

  . لأله ال مللج

  .«ن فيقة بأل  أ، اإل ملبة مقيو ة بملإلنةص» :لد  ق عبر ادااحر بق زيرع

وارزق امل صاربا    اد ، ارزق امل صاربا   اي طمل تا ، الل م» :انه كدو يرعااعق صددح امل  

  .« زائم ا ملر
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إين أ ااثل  ، الل اام :فقاا ، إكا أح  اا  أت نالااتعملب لا  :قاامل    أ م املم  قملئاا  :اعنوه لوود 

 :قمل  ؛ايقدس، ايط ي، الطملاي، الط ي، اي ملرب، ايك لت، بمل م  ايخزوت

  .اإل ملبة إن بعيف ، فأ د لت به أ يش 

ون قملطإ نلفامل  حامل زا  ، إين أ ثل  نلفمل  ه   ملاض، الل م» :أ ه املت نقل  أ د ملئه، اعنه

وصاربا  ، وأ ثل  صاربا   اي طمل تا  ؛مقلنمل   ي طمل ت ،  ا معصألت 

  .« ا معصألت 

وطال  ، وأ القارب وحاديت، ارحام أ الاد ألمل هيبتا ، رب » :يقوا   و عطودء ادسولي يكد

  .«مقملم  هدا  بن ندن 

، أت نصي الع د او ت   رش  راعة :إت ما الد مل  الامج ن نيد » :لد عق اريب بق ادا ة 

، فااكا فايغ، وق  ال اهلل أحد، وآنة الكي ، نقايأ أ ا  راعة باثع القيآت

 ا حملت الاامج ،  ا حملت الاامج لا يف العاز وقامل  باه :وم قامل ، ني  مل دا  

 ا حملت ،   حملت الامج أحما اا  يش  بعلماه، بعطف بمليعد وبكيع به

  حملت كمج العز ،   حملت كمج ايا وال ض ، الامج ن ن  غ  التال ألح إن له

وم ت ا  ، أ ثل  بمعملقد  زب ما  يشا  ؛  حملت كمج الطل ، والتكيع

، وبكلأب  التملمملت، و دب ا  ي، ا  ظم وبمل م ، اليمحة ما اتملب 

وام  ؛و اي آ  حمماد، أت بصال  اي حمماد :الت  ن جيملوزاا بي ون فمل ي

ن  :أ اه ااملت نقامل ، وبلغ امل :قامل  واألاب .نالث  اهلل بعملىل ممل لأليف بمعصألة

  .Qفألتعملو لا  ي معصألة اهلل ، بعلملامل    مل ام

 :قألا  لاه، ص  مل إن أ اإلمملع ممل، مالتعملبة لل أت   د ل » :لد   عق ادفضيل بق عيدض

ومتا  ، مل جتازين، متا  مامل صا  مل أ   يسا :قامل  ؟واألف كل  نمل أبمل  ال

واألف كل   :قأل  ؛فصةح اإلمملع صةح الع ملد وال ةد، اإلمملعص  مل أ 

فااكا أماا ال املس ظلام ، أمامل صاةح الا ةد :قامل  ؛فرس ل مل اااا ؟نمل أبمل  ل
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فأل ظاي إىل قالع ماا  :وأممل الع ملد، و زللا ا رض، ابملت ميو اخلي، اإلمملع

ماا ، قد شغل م طلب ايعألاة  اا طلاب مامل نا  ع م :فألقل ، أا  اا  

نقال  ، أق  أو أاثي، االن االن، فألعمع م أ دار، بعلم القيآت وه ه

 Qوا ظي ممل أنيج اهلل  ؛و لم افن  أمي دن  م، ل  ممل نصلح  :للي  

فكااملت صااةح الع ااملد  :قاامل  ؛فااايده  لااأل م، انرض مماامل نزااا ، مااا فااأل م

ماا حيالاا اااا ، نامل معلام اخلا  :وقامل ، فق   ابا اي ملرب    ته ؛وال ةد

  ؟ه ب

وماا   مامل ، إين أ الك ب  ما شاي الااألطملت، الل م» :انه كدو يقا  عق حسدو بق عطية

عا  وأ لك ب  أت جت، وأ لك ب  أت جتعل    رب  لغ مج ؛جتيمج به ا قةع

وأ لك ب  أت أبقلت بيش  ما معصألت    د ، ه مج أ عد بأ آبألت   م  

وأ لك ب  ، وأ لك ب  أت أبزنا لل ملس بيش  ناأل      دب، ن ن ز  يب

ون ، فا   يب  اململ، اه ي  ، الل م ؛أت أقل  قلن  ن أبتغ  به ه  و   

  .فا    ل قملدر، بعاب  

فيأنا  ااثت ،  وةل لألامل  أت نين ا  رفألقا  أ اا اة ثل  اهلل» :لد  عبر ادااحر بق زير

 :فقلا  ؛رفألق  أ اا اة مألمل اة الالالدا ، نمل   د اللاحد :قملئة  نقل   

، فخي ا  إىل الكلفاة :قامل  ؛أ آ  ب ا  فاةت بمللكلفاة :فقامل  ؟وأنا ا 

 :فقلا  ؛بي ا  ه األأت ل امل، ا  جم ل ة بن ظ يا أل مل :فقأل  ؛فالثل     مل

، فااكا اا  قملئماة بصال، فخي ا ، أنيج إىل اخلملت :قملللا ؛أرند أت أراامل

ن  :مكتالب  لأل امل، فاكا  لأل مل   اة ماا صالف ؛وإكا بن ندهيمل  كملز   مل

ون ، ن الاائملب بثاا  الغا م، وإكا الغا م ماإ الاائملب ؛ون باا  ، ب املع

 ار اإ :وم قملل  ؛أو زت أ صة مل، فلأ رأب   ؛الغ م ب زع ما الائملب

ومامل ، رمحا  اهلل :فقلا   امل ؛إ أ ايل د وم، ا ململلأليف ايل د ا، نمل ابا زند
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فااأ ، أمامل  لماا  أت ا رواح   الد جم اد  :فقمللا  ؟نعلما  أين اباا زنااد

 :فقمللا  ؛ ظأل ا  :فقل   امل ؟وممل ب ملاي م  مل انتلف، بعملرف م  مل ائتلف

إ ا  لال و اع  معاملني ، نامل اباا زناد :وام قمللا ، وا ع مل للا ظ نال ظ

إ اه  :نامل اباا زناد ؛بمكتلع مك لت ممل فأل مل، لارح  خلربب القالط  ي  

إن  ال ه اهلل ، فاملبتغ  إلألاه ومل ألامل  ، ممل ما   د أ ط  ما الاد ألمل شاألئمل  ، بلغ  

فقلوت  ؛وبعد ا  يف اللحاة، ون د له بعد القيب ال عد، حب اخللل  معه

ون ، ن الغاا م ب اازع مااا الااائملب، إين أر  اااااه الااائملب مااإ الغاا م :هلوود

فااين أصالح  مامل ، إلألا    ا  :فقمللا  ؟فثنش ااا، ئملب بثا  الغ مالا

 فثصلح بن الائملب والغ م ، بأل   وبن  ألدمج

، إرحام أ دار الاد ألمل هيبت امل، الل ام : امع  هملل امل  القطاملت نقال  أ د ملئاه» :عق لعف  لد 

وارحام بالاط ، وآ ايف أ الق الر وحاات مل، وارحم ل زو  ايلت مرصا  مل

  .«وارحم وقلف مل بن ندن ، وم رش و لا مل، ا ملوفغي أفلا، أندن مل

، ن أ لاام يح تاا  فيحاامل  دوت لقملئاا ، و زباا » :انووه كوودو يوورعا عووق عبوور ادااحوور بووق زيوور

فألاامل مااا أحاا   ؛واإلشاات مل  مااا ال ظااي إىل  ااة  و  اا  أ دار ايامتاا 

ا عل اا  ومااا  :وأورل ال ااملطلن م املز  ال دامااة، الصاملدقن دار الكيامااة

ب ضاة  م ا   ؛وأ ظم م م زلة وقيباة، أولألملئ  زل مل  ما أفض  ، حرضين

قطلف امل دا ألاة ، نلع جتازمج الصاملدقن بصادق م   املت،  ل و ي إنلاين

  .« لأل م وميامل، متدلألة

، وطلا ألتا ، الل ام ا صام   بادن  » :املت ند ل  اي الصا مل  أت ابا  مي :عق ندفع

،  اا الل اام ا عل اا  ممااا حي، الل اام     اا  حاادودب، وطلا ألاة ر االل 

الل ام ح   ا   ؛وحيب   ملدب الصملحلن، وحيب ر ل ، وحيب مةئكات 

الل ام نرساين  ؛وإىل   ملدب الصاملحلن، وإىل ر ل ، وإىل مةئكت ، إلأل 
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وا عل ا  ماا ، واه اي   أ ا ناي  وا وىل، و      العرس ، للألرس 

:الل م إ   قل  ؛أئمة ايتقن           وإ   ن  [60:في]همل

، ون ب ز ه م  ، فة ب ز    م ه، الل م إك ادنت   لإل ةع ؛جلف ايألعملد

 اي  :ما د مل  لاه طلنا ، املت ند ل هباا الد مل  .حت  بق ض   وأ مل  لأله

  .«وأ الطلاف، وبن ااميبن، وبعمإ، وبعايفملت، الص مل وايايو 

 -ل املس ر اة  اال أر  ماا  ا ألملت مامل  امل ت أ ا :يقوا   عق عبر ادو محق بوق  هور 

فأ ااملت ، وا   أرامقه اللأللة بعد اللأللة :وقمل  ابا م دمج :قمل  ؛-الثلرمج 

شغل   كااي ، ال ملر :ن ملدمج، وم ن ت ض فز مل  مي لبمل  ، ن ملع إن أ أو  اللأل 

وم ند ل باأ  إىل ، اث ه خيملطب ر ة  أ ال أل  ؛ال ملر  ا ال لع والا لات

ها  ، إ    ململ بحمل ت ، الل م :نقل   ي إوي و لئهوم  ؛فألتل ث،  مل  ه

إت اازع قاد ، الل م ؛وممل أطلب إن فكملب رق ت  ما ال ملر، معلم بأ أطلب

 ؛وااا  ااااا مااا  عمتاا  الالااملبغة  اال، فلاام ناافم  ، أرق اا  مااا اخلاالف

قاد  لما  أت لال ااملت   ، إ ا  .واال  فعل  بثولألملئ  وأا  طمل تا 

، وام نق ا   اي صاةبه ؛إ ال املس طيفاة  انممل أقم  ما،  ار أ التخل

حت  أين ا   ن أ تطألإ  أع قيا به ماا ، واملت ال كمل  نم عه ما القيا  

ا اتحألمل  واأل اة ، وممل ا   أقدر أت أ ظي إلألاه :قمل  ابا م دمج ؛اثي  بكملئه

  .م ه

 فكألاف، أ   بعطأل   ما ها  أت أ اثل ، الل م :املت بعض التملبعن نقل » :عق ايب ل   لد 

وأت ، إين أ اثل  أت بالاكا  ظمتا  قل ا ، الل ام ؟ايم   وأ مل أ اثل 

  .بالقأل    بة ما اثس ح  

 ؛فلق  أ بن ندنه، ور ة  ما ال ملر، أنيج ر ة  ما اا ة :إت اهلل بعملىل» :لد عق عك  ة 

نا   :فألقل  ؟األف رأن  مقألل  أ اا ة،   دمج :وم قمل  لصملحب اا ة
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وام قامل   ؛ومامل فأل امل ماا ال عاألم، ااي ماا أزوا  املفا ؛مقأل  قملله القاملئللت

  مقأل  قمللاه  :فقمل  ؟األف رأن  مقألل  أ ال ملر،   دمج :لصملحب ال ملر

 ؛وممل فأل مل ما أللات العااب، وز ملب امل، وحألمل مل، وكاي  قملرهبمل ؛القملئللت

 :فقامل  الع اد ؟مملكا بعطأل   إت أ  ألت  ماا ال املر،   دمج :Qفقمل  له ربه 

، لل املت ل      ماا كااب :فقمل  له اليب ؟ممل أ طأل وممل   دمج ، إ  

لقد ، ااب  :فقمل  له اليب ؛ عم :فقمل  ؟فث  أل  ما ال ملر، أا   بعطأل  

 اثلت  أت باد لين فث اتعألب  : ثلت  أ الد ألمل أنرس ما     ما كاب

  .فك   بتلىل كاا مل ؛وبالثل   فث طأل ، وأت بالتغ يين فثه ي ل ، ل 

ل  أ  إ الد مل  فاكا ال» : يةلد  شيخ ايسالم ابق تي   «  فا  اهلل العلت  ي مي ملبه :بثمَّ

القللب الصملدقة وا د ألة الصملحلة ا  العالاكي الاامج ن » : لد  شيخ ايسالم ابق تي ية

  .«نغلب

أت  :وان تغ ملر، أو  حلمهمل، ايالثلة أت بيفإ ندن  حاو م ك أل » :لد   عق ابق عّبدس

 .«أت  د  ندن  مجألعمل :ت مل وانب .با  بثص إ واحد 

ورفاإ ، وانبت امل  اكااا» :لد  فيه -ِبذا احلريث -عق عّبدس بق عبر اهللّ بق  عبر بق عّبدس

 .«و ع  ظ لرمهمل مم مل نل و  ه، ندنه

 :  تفسووحم لادووه تعوودَل لوود  ادّطوورب ّ                               

                     إىل قلله بعملىل[61:]آ   ميات:         

           [61:]آ   ميات  

وَك فِيوهِ  :يعني بقاده لوّل ثنودل لد  ابا لعف  ادّطربّ   أمج فماا  ملدلا  نامل  َفَ وْق َحدلَّ

د أ ايالألح  ألال  اب : ونع   بقلله، ا مينمحمم              

     وقللاه  ا حمل ه، ال امج بأل  ته ل  أ  ألال  أ  ه   اد اهلل [145:]ال قي: 

       بقااال  وااام   لاااتعا[61:]آ   مااايات ،              

      وم كم أ أ  ه  ألال  م  مل [61:]آ   ميات». 
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 :  لادووه سووبحدنه عووق لَوودة                              آ[

اااه   اااد اهلل  ور ااالله :أ  ألالااا   :أمج[61: مااايات ماااا الماااة اهلل  ، أ  

 .«وروحه

 :أ قللاه بعاملىل :لد  ابق زيور                             آ[

 .«م  مل وم كم :قمل [61: ميات

: املت بن ابا    ملس وبن آني يش   فقيأ ااه ا ناة :لد  عق لي  بق سعر        

                                                 آ[

اا[61: ميات  .«فيفإ ندنه وا تق   الي 

 ^أت  وأ ألة ما أ ملقف العيب ما أا   عيات قدملا  ي ر ل  اهلل  » : عق ابق عّبدس

ااااأل د، ماااا  م العملقااااب : فااااث ز  اهلل ، والال                    آ[

: إىل قللااه[61: ماايات      نينااد  اادع اهلل  بمللل ع ااة  ااي [61:]آ   ماايات

ملع :فقملللا .الكملكب ي مل وةوة أن  وب ا  ، وال  ض ، فاا لا إىل ب   قينظة، أن 

وااال ، فثشاملروا  لااأل م أت نصاملحلله ون نة  اله .فمل تااملروام، قأل قاملع

 اي ألاف حل اة أ صا ي  ^ال      ال امج  عده أ الت الرا  فصاملحللا ال   ا   

 .«ودراام، وألف أ ر ب

:تعوودَل   تفسووحم لادووه لوود  اي وودم ادبغووا ّ                       

ع إ   وجملف م    [205:]ا  ياف  .أمج بترض 

اااع إلألاااه والاااد  مل  » :وقااامل  جمملااااد واباااا  اااينج ااادور بمللت رض  أماااي أت نااااايوه أ الص 

 .«وان تكمل ة

  اهلل بعااملىل: أق ااإ د اامل  قاال»: لوود   صووطفى ادسووبدعي                      

         ، الل ام إين »: ^د امل  ال  ا  ، وأمجاإ د امل

وأ لك ب  ما الرش الاه ، أ ثل  ما اخل  اله ممل  لم  م ه وممل مل أ لم
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ل م بعلم  ال»: ^د مل  ال    ، .وأروع د مل «ممل  لم  م ه وممل مل أ لم

وبلفَّ   إكا ، أحأل   ممل  لم  احلألمل  ن ا   ، وقدرب   ي اخللق، الغألب

وأ اثل  ، أ اثل  نااألت  أ الغألاب والاا ملد ،  لم  اللفمل  ن ا   

، وأ ااثل  القصااد أ ال قااي والغ اا ، المااة احلااق أ الغضااب والاايىض

بعاد  وأ ثل  اليىض، وأ ثل  قي   ن ن ب قطإ، وأ ثل   عألأ  ن ن  د

، وأ ثل  لا  ال ظي إىل و   ، وأ ثل  بيد العألش بعد ايلت، القضمل 

ا ، وأ ثل  الاال  إىل لقملئا  ا  ون مرضَّ ، ون فت اة مضالَّة، أ ها  نَّ

 .«وا عل مل ادا  م دنن، الل م زن  مل بزن ة اإلنأت
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 .«بثميه بأ بععز   هإ   لا ب لغ حق  صألحت   نأل  حت  » : لد  احلسق

وإ اأ أدرب ، ممل أدرب   د مل ما أدرب بكثاي  الصاة  والصاألملع» : الد  ادفضيل بق عيدض

 .«  د مل بالخمل  ا   يف و ةمة الصدور وال صح ل مة

 .«ال صح هلل» :قمل  ؟أمج ا  أ  أفض  : سئل ابق املبد ك

وماا و ظاه  اي رؤوس  ،ما و اظ أنامله فاألأ بأل اه وبأل اه ف ا   صاألحة» :لد  بعض ادسلف

 .«ال ملس فا أ وبََّخه

العصاامل   ظااي  اشاا مل  ورمحااة ف اال نااياام  إىلالاادا   ن ظااي » : لوود  عبوور ادكوو يم زيووراو

خياملف  لاأل م ماا  .املللاق ن  ي حملفة واد  مألاق  احألق أ لأللاة ظلاأ 

، وال أ   أل  ااه الغملنة .ونعم    ده لتخلألص م ما ا ةب، الالقلط

ام افتخملرا   اي حقاه إت امل ا  معصاألت م أ حقاه ون نتعملوز  ا جتملوز

ون حيتقاايام افتخااملرا  ب  الااه  لااأل م وادنن ، نعاا ام ون نااام  هباام

وات ، ولكا له أت نالتصغيام يعصألت م وجتملوزام حدود الرشع، بطمل ته

ل  الاه  ^ ممل ا تقم ر ل  اهلل» :قملل   ملئاة ، نغضب  اا التعملوز

فاملكا ا ت كا   .م ل  اله إن أت ب ت   حماملرع اهللقط ون  أل  م ه يش  فمل تق

 .«حمملرع اهلل مل نقم لغض ه يش  حت  ن تق م هلل

  .«وأين   د ممللب، وددت أت اهلل بعاملىل نطملع» :لود   عق ايب ادبخرت 

واهلل  ممل مثل  نمل أبمل طلحة » :فقملل  .نطب أبل طلحة أع   لألم :لد   عق ان  بق  ددك

فاات  ؛ون حي     أت أبزو   ، وأ مل اميأ  ماللمة، ملفيولك    ر   ا، نيد  

 .«فث لم فكملت كل  م يامل، وممل أ ثل  ه ه، باللم فااب م يمج

 :  لادووه تعوودَل  عووق ابووق سووحميق                     قاامل [33:]فصال: 

 .«^ كل  ر ل  اهلل »
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 :آليةاّنه تال رذ  ا  عق احلسق ادبرص ّ                              

                 ااا و   ، ااا ح ألب اهلل  :فقمل [33:]فصل

أ ملب ، ااا أحب  أا  ا رض إىل اهلل ، ااا ن   اهلل ، ااا ص ل  اهلل ، اهلل 

و ما  صاملحلمل ، ل  ملس إىل ممل أ ملب اهلل  فأله ما د لبهود مل ا، اهلل  أ د لبه

 .«ااا نلأل ة اهلل ، وقمل  إ     ما اياللمن، أ إ ملبته

 :  لاده تعدَل  عق لَدة                                       

        و ملاااه، ااااا   ااد صااد  قللااه »:قاامل [33:]فصاال ،

ه، وخمي ه، وملاه  .«ومغأل ه، وما ده، و ة ألته، ورس 

ا، في عالا إىل قالم م ^ يمل بملنإ أا  العق اة ر ال  اهلل » :عق ابق شهد  لد  ، فاد لام رس 

وام   .وبلالا  لاأل م القايآت، وال امج بعثه اهلل  باه ^ وأنربوام بي ل  اهلل 

أت ابعاع إلأل امل ، ورافإ با ممللا ، با   يا معملك ا ^ بعثلا إىل ر ل  اهلل 

، أت نت  اإ -أمج حقألق -فا  ه قما ؛ر ة ما ق ل  فلألدع ال  ملس بكتملب اهلل 

ار، ^ف عع إلأل م ر ل  اهلل   فلم نز  ، مصعب با  م  أنمل ب     د الد 

حت   قا   دار ماا دور ا  صاملر ، وهيدهيم اهلل   ي ندنه،   دام ند ل آم مل

ات أصا ملم م ، وأ لم  مايو باا اامالح، أ اف م إن  وقد أ لم وارس 

 .«واملت اياللملت أ ز  أا  ايدن ة

ملح أ اتملب احلالادل وال ادع لاهلد  احر ادّسلف    ت  كايامل ابا و   احلماد هلل  » :نط ته ال 

بقملنامل ماا ، ال امج امتا   ي الع ملد بثت  ع  أ اا   زماملت فا   ماا الي  ا 

اوت ، ونصربوت  ي ا ك ، إىل ا د  ند لت ما     ، أا  العلم ون رص 

، و مل   قد اادوه، ام ما قتأل  إلبلأليف قد أحألله، بكتملب اهلل  أا  العم 

، فأ أحالاا أوايام  اي ال  املس، باللا دممل ام وأملا م دوت الكة الع ملد

اي،  لأل م وممل أق ح أوي ال  ملس فأ ، وإىل نلم مل ااا، نغل لهنم أ  مللف الد 

وأنرب  ا حالا ،  ع  قصص م اد ، وممل املت رب    الأل مل،  الأل م رب  

م أ م زلة رفألعة وإت أصملبت م الل ألعة، مقمللت م فة بقرص    م  .«فاهن 
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:  سيدق لاده تعدَل  لد  ابق ادقّيم         إت  اهلل    حمل ه أمي » [108:]نل ف

فماا د امل إىل اهلل  بعاملىل ف ال  اي ، ر لله أت خيرب أت    ألله الد  ل  إىل اهلل 

وماا د امل إىل ها  ، واال ماا أب مل اه، وال  ي بصا  ، ^  أل  ر لله 

فمللاد  ل  ، ون ال ماا أب مل اه، ون ال  ي بص  ، كل  فلأليف  ي   ألله

، وام نل مل  الي  ا  أ أمم ام، إىل اهلل  بعملىل ا  وظأل ة ايي لن وأب مل  م

اهواهلل    ، وال  ملس ب إ  م ، حمل ه قد أمي ر لله أت ن ل غ ممل أ ز  إلأله ما رب 

تاه  ام ، و ما له ح ظه و صمته ما ال  ملس وافن  اي ل غلت   ه ماا أم 

وقد أمي ، وب لألغ م له، ما ح ظ اهلل  و صمته إن ملام بحالب قألملم م بدن ه

وب لألاغ  ا  ته ، ود مل يا بل غ   ه ولل حدنثمل، بمللت  لألغ   ه ولل آنة ^ ال      

ة أفض  ما ب لألغ الال  ملع إىل  حلر العدو    ت  ب لألغ الال  ملع ن عله  ؛إىل ا م 

مل ب لألغ الال  ا فة نقلع به إن  وروة ا   ألمل  ونل ملؤام ، اث  ما ال  ملس وأم 

 .« عل مل اهلل  م  م بم  ه وايمه، أ أمم م

ا» : لود  عبور ادعزيوز بووق بودز ملع ايالاالمن اللا اب  ااي مجألاإ القاملدرنا مااا العلاأ  وحك 

حت   نص  ال ةغ إىل العململ املف ة أ مجألإ أ حامل   Q والد  مل  الد  ل  إىل اهلل 

اامج أماي اهلل  باه، ايعملر  : قامل  اهلل  بعاملىل ل  أل اه، وااا ال ال ةغ ال       

                     لألااااه  ^ فمللي  اااال [67:]ايملئااااد 

، واكاا الي    مجألعمل  لأل م الا ةغ صاللات اهلل  و اةمه  لاأل م، ال ةغ

وااملت ، «بل غلا      ولل آناة» :^ قمل  ال      ، و ي أب ملع الي    أت ن ل غلا

املاد الغملئاب» :إكا نطب ال  ملس نقل  فايب  م ل اغ أو ا  ماا ، فلأل ل غ الا 

ملرا وه ام .« ملمإ ملممل و لأ  وجت  ة حك  أت ن ل غالا  اا اهلل   فعي مجألإ ا م 

نا وأت نرشااحله لل  ااملس بااات   الل غااملت احلأل ااة  ^و ااا ر االله  ااااا الااد 

 .«ايالتعملة
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ب  ، لأليف اخلملأ  ي ا   ما له أد    لم أو بص   أت  العململ اإل ةم   الأللع» : الد  ايضد

ت  ب رشاح العململ ال ه أ أشد  احلمل ة إىل الد  ل  اإل ةمأل ة اللا حة االأل ة ال 

ح  م أحكملمه وحممل  ه، لل  ملس حقألقة اإل ةع وبال  نت ضح لك   ، وبل  

ت ة أ ا   زمملت ، ماللم طمللب  لم أت  الد  ل  إىل اهلل  ما أام  اي أ  وأت  ا م 

اور  إىل كلا  فملللا اب  اي ، ومكملت أ أشد  احلمل ة إلأل مل ب  أ أشد  الرض 

وأت بكلت ، وأت نصربوا  ي كل ، أا  العلم أن أ امل لا أت ن ل غلا د ل  اهلل 

حألحة ةع، د ل م  ملبعة ما اتملب اهلل  و   ة ر لله الص  ة  والال  ،  لأله الص 

مللح ، وأصحملبه ^و ي طينق الي  ل   لف الص   .«وم  ج الال 

حتا  بالاط  ، ممل طملو    ال ملس  ي ممل أردت ماا احلاق» :لد   عق ع   بق عبر ادعزيز

  .« م ما الد ألمل شألئمل  

ن ادو ، اأ ن دو   ملت ال خلة، إت الصد  ن دو أ القلب  عأل مل  » :لد   عق  ددك بق ةيند 

كااب ، وإت أالت امل   از، كااب أصال مل، فااكا  ت  امل صا  ، هص مل  واحادا  

حتا  نكالت  امل أصا  أصاأل  ، فت ترشا، وبالاق ، فت ترش، فتالق  ؛أصل مل

دو أ القلب ن ، اال  الصد  ؛وومي  نفا  م  مل، وظ  نالتظ  به، نلطث

 ؛فألزناده اهلل، ونت قاده صاملح ه، ونزنده اهلل بعملىل، فألت قده صملح ه،  عأل مل  

وام  :قامل  ؛ونكلت اةماه دوا ا للخاملطئن، حت  جيعله اهلل بياة  ي   اله

لقاد ، باي واهلل :فألقال ، وام ني اإ إىل   الاه ؟أممل رأنتمالام :نقل  مملل 

حيا  اهلل ، ي ا  ما  مال ؛وأشا ملا م، و اعألد باا   ا ، احلالا :رأن ملام

  .بكةمه ال ئملع ما ال ملس

،  املرب أ شاعملب الازما، إت ملاب الد ل  إىل اهلل ملها  أ القادع» : لد  سير لطب

، مالاتقألم اخلطا  ..ماملض أ اخلاط اللاصاب، مملض أ الطينق الةحاب

ونقملوماه التاملبعلت ، نع ض طينقه ايعيملت ما ا  ق ألا  .وملب  ا قداع

وبالاأل  ، ونصألب ا ك  ما نصألب ماا الاد مل ،  ل لتما الضمللن وايت
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وايلاااب أ طينقااه ن ن ح اا  ون ن ث اا  ون  ..الاادممل  وبتمااز  ا شااة 

م ااأ طاامل  الاازما وم ااأ طاامل  ، والعملق ااة ااا  العملق ااة ..ناا كص ون حيألااد

:إت  رص اهلل دائأ  أ هنملنة الطينق ..الطينق                 

                                           

                     [34:]ا  عملع 

وأصل  الال   احلال ة التا  هبامل نكالت الادا   ايالالم قادو  طأل اة » : لد  عبر ادك يم زيراو

فاكا  .وملافقة العم  للقل ، حالا اخللق :أصلن ا  نا إىلغ ه بي إ ل

اقق ااات ا صةت حال       الدا   وامل ا   ا به الطأل اة صاملمتة 

 اامل ت  اا به وصااملرت د لبااه  ا صااةتوإت فملبااه ااااات  .اإل ااةع إىل

فلألتاق الادا   رباه أ اااا ا ماي اخلطا  ون ، صملمتة م  ي   ا اإل اةع

 .«يا   ا دنا اهلل بال به وال نيند الد ل  إلأله بقللهنكلت م  

وماإ أت  رصا اهلل للحاق آت ن ، حم لف بمليكاملره، إت طينق الد ل  إىل اهلل شمل » :الد  ايضدً 

وفاق  لماه ، إن أت ااا ال رص إ أ نثيت أ مل ده الامج نقادره اهلل، رنب فأله

وايااقة  -ل  حتا  ون الي ا -وال هألب ن نعلم مل ده أحاد ، وحكمته

ما التكانب واإل ياض اللانا  :أ ااا الطينق ب اث ما  ململن أ مل ألن

واحلاايب وا ك  اللااانا نعل ااملت  ااي ، بقملباا  هبااأ الااد ل  أ أو  ا مااي

وم ماا اليه اة ال رشانة أ   ايف الدا ألاة أ اداناة ال املس إىل احلاق .الد مل 

واااه  !ا اتعة ه واحلأ ة للحاق واليه اة أ، و يف طعمه، الامج باوقه

فكل مل ما  .اليه ة ن بق  ماقة  ا التكانب واإل ياض واحليب وا ك 

 !دوا   ماقة الطينق

ن باد  ام أت نعل الا ، أصحملب الد ل  إىل اهلل ن بد  م ما ااا التمألاز» : لد  سير لطب

، ون نالل  ماللك م، ن  قلت  ما ن نعتقد  قألد م، أهنم أمة وحدام

ون نك ااا  أت ناااد لا  !ونتمألااازوت ون خيتلطااالت، ملد مون نااادنا لقألااا
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ف ااه  .وام متمألعلت أ ايعتماإ اااملال، أصحملب ااا الدنا إىل دن  م

إ ه ن بد  م م ا الأللع ا و  أت نعل لا أهنم  !الد ل  ن بفدمج شألئمل  كا قألمة

وأت نتمألاازوا بتعمااإ نااملص آرصبااه العقألااد   ؛يش  آنااي هاا  ااملالألااة

ن بد أت نمألزوا أ  الا م ماا ايعتماإ . لا ه القألملد  اإل ةمألةو ، ايتمألز 

إت ا دهملم م !وأت نمألزوا قألملد م ما قألملد  ايعتمإ ااملال أنضمل   ؛ااملال

ناااب ، وبقامل ام أ ظا  القألاملد  ااملالألاة، و ألع م أ ايعتماإ اااملال

وبكا  ا واي الاامج نمكاا أت ب اائه ، بك  الاللطملت الامج امله  قألد م

 .«وبك  ااملكبألة الت  نمكا أت بكلت للد ل  اادند ، د ل م

 .«وال مل ي هيت  ونع ق ، ايفما نال  ون صح» : لد  ادفضيل بق عيدض

حن نص ح الدنا حيفة وص مل ة ن  قألد  حاملر   -إت آفة ر مل  الدنا » : لد  سير لطب

  ون ناثميوت باملخل ؛أهنام نقللالت باثفلاا م مامل لاأليف أ قلالهبم -دافعة 

 ؛وحييفاالت الكلاام  ااا ملا ااعه ؛ونااد لت إىل الاارب وهيملل ااه ؛ن علل ااه

وجيادوت فتااملو  ، ونفولالت ال صاالص القملطعاة ندمااة للغايض وا اال 

ولك  امل جتلاف أ ، وبثونةت قد بت اق أ ظملاياامل ماإ ظاملاي ال صالص

لتربناي أهاياض وأاالا  ياا نملكالت ايامل  أو ، حقألقت مل  ا حقألقة الدنا

 !أ املت ن ع  أح ملر هيلدا !الاللطملت

، بعااض ال ااملس نالااتغللت الااد ل  إىل اهلل  مااياض أ قلاالهبم» : لوود   صووطفى ادسووبدعي

أنعلمالت  !لأل  شعيمج، ونتظملايوت بملحلأس  مل واهلل أ لم بأ أ   ل  م

أع أت  ؟..أهناام بااال  ناااككلت ال ااملس أ إنااةص ااا  دا ألااة إىل اهلل

 .ن ن ملللت ب تملئج ممل ن عللتالاألطملت الامج اش    أئيام  عل م 

املت ما املت ق لكم إكا رأ  الي   ما أنأله شاألئمل  ناثميه أ » : لد  عبر ادعزيز بق ايب  ااة

وإت أحاد اافن  خياي  بصاملح ه فألالتغضاب ، رفق فألف ي أ أمايه وهنألاه

 .أنمله وهيت    ه
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، ب معأل  املو ا،   لد الد ل  ا وائ  بلقلامل ما مصدر قل مل» : لد   صطفى ادسبدعي

و اوبااة ايرشااب ، ن  اايع أت امل اا  قاال  الاادفإ أشااد ماامل بكاالت ا طةقاامل  

فقاد بلقلاامل ماا قال  ، يا واناأمامل   الد الاد ل  ، أص   ممل بكلت  قامل 

ن  اايع أت امل اا  قاال  الاادفإ ، ومعاان مماازوج بكاادور ، نااالهبمل  ااعف

،   لد الد ل  ا وائ  امل لا نقللت ما ااد .وص مل  ايعن أق ، أ عف

واملت ، وجيلدوت بمل ملا ، وامل لا ن خللت بمل قلا ، نكثيوت ما العم و

و  الد الاد ل   .وإنةصا م فألاه مالاتخ ألمل  ،  زم م  ي اا ملد مالتعل مل  

، وجيالدوت بامل قلا ، ونقلالت ماا العما ، ا واني نكثايوت ماا اااد 

وام أ اا ملد ماا أ ل امل ، وإ ةهنم للد ل  جملع ، ون خللت بمل ملا 

وب ملنا اي  عاملت ، ن  يع إت انتلف ا ويات مإ التقمل  الطينق،    ي و

، وايفما القلمج ن  وأحب إىل اهلل ما ايفما الضعألف مإ وحد  ا دف

 .«وأ ا  ن 

إت أصحملب الد ل  إىل اهلل ن بد أت جيدوا حقألقة رهبم أ   ل  م  اي » : لد  سير لطب

م أ ا اتعة  أماملع قال  ااملالألاة ااا ال حل حت  نملكلا أت نق لا بانأهن

وقال   .وقال  ايامل  .وقل  الص مل ة .أمملع القل  ايملدنة ..الطملهألة ما حل م

واام  ..وقال  ا  ظماة وا   از  والتعاملرب واخلاربات .العلم ال رشامج

وأت ال ملس ا  ال ملس إت اام إن  ؛مالتألق لت أت رهبم آنا ب ملصألة ا  دابة

د أت نقف أصحملب الد ل  ما قالم م وكات نلع ن ب!دواب ما الدواب

 .«فاكا القلع اللاحد أمتملت خمتل تملت ؛ملقف اي ملصلة الكململة

  .«ون ن  أ قلع ن حي لت ال ُّصح، ن ن  أ قلع لألاللا ب ملصحن» : لد  ع   ادفد اق

إلأله مث  ما ا تث ي أ يا  مث  الامج نعلم ال ملس اخل  ونيشدام  »: لد  امحر بق ح  

 .«له بثبداهنم وأملا م اللأل  وال  ملر أ حألملبه وبعد ممملبه  لتنعمل
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، ون باد ماا الكايوب، ن باد ماا الاادائد .بل    ة اهلل أ الاد لات»: سير لطبلد  

وم جي   ال رص بعد الألثس  .حت  ن ب ق  بقألة ما   د ون بقألة ما طملقة

،  ماا   اد اهللجيا   ال رصا .ما ا  أ  ملبه الظملاي  الت  نتعلق هبمل ال ملس

، ن علت ما ا ةب الامج نثناا ايكاابن، فأل عل الانا نالتحقلت ال عمل 

 .«ون علت ما ال طش والعالف الامج ناللطه  لأل م ايتعربوت

 «مح  اا مل  وجت ألف ال حملر أالت ما بيبألة ا  ألمل » :الد  ايضدً 

و ل اه إىل ، ألةهيامه بملل ف واليفملا :ما  ةمة ااب الدا ألة» : لد   صطفى ادسبدعي

  .«والتصملقه بملخلملئ ن واي الدنا، الا ل  واللا 

 أل اث ااا ااأل   ي أت ن الا  ، حن بعم  ال بألة  ي إ امل   أل  نقلع بلا  ه» :الد  ايضدً 

وحن بعم  ال بألة  ي إ امل   أل  نا إ ره ملباه  أل ااث ،   اله ونااي أمته

 .«ااا ااأل   ي أت نااي   اله ون ال  أمته

ممل نكلت  اي ، ن ب عح الد لات إن حن نكلت  مل ما القملد  ايتعملو ن ا ا مل » :  ايضدً الد

 .«والظيوف ايحألطة هبم، قدر احلمل ة إلأل م

بثب  ايامة دنا اهلل أت نفند ما ن خيلص أ الد ل  إلأله بثنألدا  نغط   ا العأللت » :الد  ايضدً 

 .«حقألقة أطأ ه و لانمله

أو أت ، الد ل  اإل ةمألة أت   امل أ ادادا  املئلاة ماا ا  صاملر ن قاملد   ام ماكلة» :الد  ايضدً 

 اث ا  ما قملد م لألاللا  ي مالتل  ا حدال.

، أ اه بايب ماا بعاده نل امل    اه أ قألاملد  الاد ل  ^رسُّ  ظمة ال  الَّ  أ حمماد » :الد  ايضدً 

اه، ن  ملت  نعته اأ ن  م مل باه ربُّ ت ، ونتخلقلت بثنةقاه ااأ أدَّ فمل اتميَّ

 .«وأدَّت ر مللت مل أ التملرنض، الد ل  ما بعده

ألزع ممل بكالت لقاملد  الاد ل  ماا ،  مألقة وا ألة درا ة     الي ل  ^ درا ة»وقمل  أنضمل : 

 .«اا لد وا  صملر
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 «.ا م  للد ألمل بقدر بقملئ  فأل مل، ولرني  بقدر بقملئ  فأل مل» :لد  سفيدو اد ا   

قأل  لال ألملت: أنكلت الي   زاادا ، ونكلت له ممل ؟ قمل :  عام؛ إكا اباتل  برش بق احلد ث:لد  

 صرب، وإكا أ ط  شكي. 

، فقطاإ   ملحألاه، وإكا ماي : »الد  آك    لألاه  الا   مايَّ باه كباملب 
إ أ مثاُ  الاد ألمل مثاُ  رهألاف 

 .  بيهألف نملبيف ميَّ به  لألأ 

ا أنا أق ل ؟ قمل : ما طلاب الاد ألمل، فقامل : ابا  م له فقمل  له م لرم عىل د ر بق ااسع

ا  أدرات مل؟ قمل  ن، فقمل : وا ع مل ! أ   بطلاب شاألئمل  مل بدرااه، فكألاف 

 بدرب شألئمل  مل بطل ه.

نال  الد ألمل ناغ   ا اث  ا ني ؛ فا   جتد الي   ناغ  » لد  ابا حدزم سل ة بق ةيند  /:

 «.م هبم   اله  اله هبم ه ه، حت   ل أشد ااتأممل  ما صملحب ا 

 «. ممل مم ما الد ألمل فحلم، وممل بق  فثمملين: »الد  ايضدً 

 «.ما  يف الد ألمل مل ن يح فأل مل بينمل ، ومل حيزت  ي بلل : »الد  ايضدً 

قل   يب حملزع نلممل : إين   د شألئمل  حيز   ، قمل : وممل ال نامل » :لد  عبر اد محق بق اسلم

لم نامل اباا أنا  أين مامل أ ملباب   يسا ب  ؟ قل : ُح َّْ  الد ألمل، فقمل   : ا 

ح ب اااه الاد ألمل إلأل امل، ولكاا لاتكا  اهلل ي حب يش  َح َّ ه اهلل  ؛  ت 

معملب ت مل أ  ال مل أ ه  ااا، أن ند ل مل ح  مل إىل أت  ثنا ماا يش  نكيااه 

اهلل، ون أت  م ااإ شااألئمل  أح ااه اهلل؛ فاااكا  حااا فعل اامل كلاا  ن نرضاا مل ح  اامل 

 «.إنملامل

إت املت ُنغ أل  ممل نك أل  فثد    ألا  نك أل ، وإت املت ن ُنغ ألا  مامل » :دزم الد  ابا ح

 «.نك أل  فلأليف أ الد ألمل يش  ُنغ أل 
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و املا  مل إىل ، ميا ه إىل نيائاب صملئي،ودار مالة،إت الد ألمل دحض مزلة» :لد  ادشدفعي 

اإلاثملر ،وه ملامل إىل ال قي مرصوف،شمل مل  ي ال ي  ملقلف،الق لر زائي

ن ،وارض بااايز  اهلل،واإل الاااملر فأل ااامل نالاااملر.فملفزع إىل اهلل،ملرفأل ااامل إ ال

و اادار ،بتالاالف مااا دار ف ملئاا  إىل دار بقملئاا . فااات  ألااا  أ  زائ 

 «.وأقرص ما أمل ،أاثي ما  مل ،مملئ 

نيج أا  الد ألمل ومل ناوقلا أطألاب مامل فأل امل، قاملللا: ومامل اال نامل أبامل » :لد   ددك بق ةيند  

 «.حيأل ؟ قمل : معيفة اهلل

، وأ  لف مل الالم القملب ، حيارامل كوو العقال ، : »د  ايضدً ال مث  الد ألمل مث  احلألة، مالُّ مل لنق 

 «.وهيلمج إلأل مل الص ألملت

األف ن يح بمللد ألمل ما نلمه هيادع شا يه، وشا يه هيادع  ا ته، و ا ته » : لد  ابق اجلاز 

 «. دع  ميه، األف نل ل ما نقلده  ميه إىل ا له، وحألملبه  ي ملبه

إنلاين: الد ألمل أ إدباملر، وأال امل م  امل أ ا اتكثملر، والازارع فأل امل ها  التقا  ن : »ايضدً  الد 

 «.حيصد إن ال دع

 «. لأليف أ الد ألمل  عألم  نا ه  عألم ا ني  إن  عألم اإلنأت» :لد  شيخ ايسالم ابق تي ية 

ا صح  مل  مع  احلالا نعظ أصحملبه، نقل : إت الد ألمل دار  م ، م: »لد  سعير بق  زيق

بملل قص  مل، والزاملد  فأل مل:  عد هبمل، و  عته صاح ت مل، وماا صاح  مل  اي 

، وم أ لمته إىل ممل اهللاليه ة فأل مل وايح ة  مل: شق  هبمل، وأ حف بحظه ما 

ن صرب له  لأله، ون طملقاة لاه باه ماا  اااب اهلل؛ فثمياامل صاغ ، ومتمل  امل 

او مل، وأال امل حمللالت    امل قلأل ، وال  مل   لأل مل مكتلب، واهلل بعملىل وىل م 

إىل م ملز  ن ب ي، ون نغ امل طل  الثلا ، م  مل خيي لت؛ فملحاروا ون قال  

إن بملهلل كل  ايلطا، وأاثيوا كاي كل  اي ل ؛ واقطإ نمل ابا آدع ما الد ألمل 

أااثي مها ، أو لتقطعا ح مل مل ب ، فأل قطإ كاي ممل نلقا  لاه ماا   الا ، 



 450 والدرر من أقوال السادة الغرراجلواهر  

 

 

 

أل  إىل الد ألمل، ف دن ، وبلا  م املز   ال ، بان ونزنغ  ا احلق قل  ، و 

نامل، م قطإ   ع مل، م ضألة واهلل بثال مل إىل  دامة طلنلة، و ااب شادند؛ 

فة بكل ا نمل ابا آدع مغا ا ، ون باثما مامل مل نثبا  ا ماملت م اه، فاات ا ال  

ا  ظم وم ظعملت ا ملر أمملما ، مل جلاص م  امل حتا  ا ت؛ ون باد ماا 

حضلر بل  ا ملر، إممل نعملفألا  ماا  اامل ون عألا  ماا كل  ايالل ، و

أالا مل، وإممل ا لكة؛ وا  م ملز  شدند ، خملفة، حماور ، م ز ة للقلالب؛ 

فلال  فمل دد، وما  امل فاملايب، ون نل أل ا  ايتاملع القلألا  ال املين، ون 

بيبص ب  ال ، ف   رسنعة ان تقملص ما  ميب؛ ف املدر أ لا ، ون بقا  

بدرمج متا  إىل اهلل بصا ؛ وا لمالا: أت ال املس أصا حلا  هدا هدا، فا   ن

 ملدنا أ زن ة الد ألمل، نرضبلت أ ا  همي ، وا  مععب بأ ال فأله، راض 

، فقد نرس ة اهلل به، حينص  ي أت نزداد م ه، فأ مل نكا ما كل  وأ طمل 

أاله، و ملع  عأله؛ وممل املت ما كل  أ اهلل وأ طمل ة اهلل، فقد أصملب أاله 

و ه أميام، ووفقلا فأله بحظ ام؛   ادام اتاملب اهلل و  اده، وكااي مامل  به

مم، وكاي ممل بقا ، واخلارب  ماا ورا اام؛ ااال  أماي اهلل الألالع، وق ا  

كل : أميه فألما مم،  ت حعة اهلل بمللغة، والعار باملرز، واا  مالاف اهلل 

 ويمل  م ، وم نكلت القضمل  ما اهلل أ   املده  اي أحاد أماينا: فمقيضا لاه

رمحته وولابه، فألمل مل  عمة وايامة؛ ومقيض له  خطه و قلبته، فألمل مل حرس  

و دامة؛ ولكا، حق  ي ما  مل ه ال ألملت ما اهلل: بثت ااا أمايه، واال واقاإ 

أت نصغي أ  أل ه ممل ال   د اهلل صغ ، وأت نعظم أ   الاه مامل اال   اد اهلل 

عاد ايالت وا الات، مامل  ظألم؛ أو لأليف ممل كاي اهلل ما الكيااة  ال مل فاألأ ب

نطألب   يف امي    ا  ألاة د ألمله؟ فاهنمل قد أك   بزوا ، ن ندوع  عألم مل، 

ون نفما فعملئع مل، ن ي  دندامل، ونالقم صحألح مل، ون تقاي ه أل امل، مألمللاة 

بثال مل، لعملبة هبم  ي ا  حمل ؛ ف أل مل  رب  يا ا ترب، وبألملت فعل م تظي؛ نامل 
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فظتا ، وااثت قاد بادا لا  أمياامل، فااىل اباا آدع، أ ا  الألالع أ دار اا  ن

الرصاع ممل نكلت رسنعمل ، وم ن يض بثال مل إىل أشد ا ملر، وأ ظم مل نطيا ؛ 

فملبق اهلل نمل ابا آدع، ولألكا  عأل  أ د ألاملب  نيبا ، فا اه لاأليف لا  ماا 

د ألملب يش ، إن ممل صدرت أمملم ؛ فة بدنيت  ا   ال  مملل ، ون بت إ 

نل  ، ولكا، بازود ل عاد الااقة، وا ادد    ال  ممل قد  لم  أ   بملراه

العد ، أنملع حألملب ، وطل  مقملم ، ق   أت ن ز  ب  ماا قضامل  اهلل مامل اال 

 ملز ، فألحل  دوت الامج بيناد، فااكا أ ا  نامل اباا آدع قاد  ادم ، حألاع ن 

بغ   ال دامة    ؛ ارفض الد ألمل، ولتالاض هبامل   الا ، ودع م  امل ال ضا ؛ 

ا وأت، ما  عألم ن نزو ، و علت ما فا   إكا فعل  كل : أص   أربح 

 ااب شدند، لأليف  الاه راحاة ون فا  ، فملاادح يامل نلقا  لاه، ق ا  أت 

ب ي  ب  ا ملر، فألاق  لأل  ا تأ  مل؛ صملحب الد ألمل بعالدب، وفملرق مل 

بقل  ، ولأل  ع  ممل قد رأن ، مممل قد  لف بن ندن  ما العمي، وحمل  بن 

ه  اا قلألا  ف املؤه، وخمالف وبمللاه؛ ولألازدب أا  الد ألمل وبن ممل ام فأله، فا ا

إ عملب أال مل هبمل، زادا فأل مل، وحاارا م  امل؛ فاات الصاملحلن ااال  اامل لا؛ 

، ن نقرص فأله إن ايحيوع ا مللا ؛  وا لم نمل ابا آدع: أ   بطلب أميا   ظألأ 

فة بياب الغيور وأ   بي    ألله، ون بدع حظ ، وقد  ايض  لااأل ، 

فثنلص  مل ، وإكا أص ح  فمل تظي ايالت،  وأ ا  مالئل  ومقل  ل ؛

وإكا أمالأل  فكا  ي كل ، ون حل  ون قل  إن بملهلل؛ وإت أ ع  ال املس: 

ماا  ماا  بااأ أ از  اهلل أ اليناامل  والاا ة ، وأماي الع ااملد بطمل ااة اهلل وطمل ااة 

ر لله، فا كم أص حتم أ دار ماملمة، نلق  فت ة، ونب  ال مل أ  ، 

د؛ أنيج   مل مل، وبع فأل مل ما ا  دابة، وم أنربام بمللاامج إكا ا ت لا إلأله ن أل

ام إلأله صملئيوت، وأمي   ملده فألأ أنيج  ام ماا كلا  بطمل تاه، وباان  ام 

  ألل مل ا نع  :   أل  الطمل ة ا وو دام  لأل مل اا ة، واام أ ق ضاته، لاأليف 
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م  م بمععز له، ولأليف يش  ما أ أ م خي    لأله،  عأل م فأل مل شات  بان 

مطألإ له؛ ولك   زا  ما اهلل بأ  م ، و صألب ها  م قالص، ومل  ملص و

اب أ الاد ألمل  أ مإ اهلل بعملىل فألأ   د إىل   ملده، وأ ز   لاأل م أ اتملباه، ره 

أحدا  ما نلقه، ون ريض له بمللطمث أل ة فأل مل، ون اليالت إلأل امل؛ با  رصف 

مل؛ وقاد ا نملت، ونب ا مثمل  بمللعألب  مل، وال       مل، ورهب أ ه اا

بن لع ملده: أت ا مي الامج نلقا  لاه الاد ألمل وأال امل،  ظاألم الااثت، املئا  

ايطلاإ،  قل ام   اه، أراه إىل دار ن ناا ه والاهبم ولابامل ، ون  قاملهبم  قملباامل ؛ 

لك  مل دار نللد، ندنا اهلل بعملىل فأله الع ملد باث أ م، وام ن از م م املز م، ن 

فيحم اهلل   دا  طلب احلاة    اده،  نتغ  فأل مل بفس  ا أال مل، ون  عألم؛

حت  إكا دار أ نده، و  ه و  ه الامج اال و  اه؛ وحيا  نامل اباا آدع، مامل 

 نرضااب الااامج أصااملب  مااا شاادائد الااد ألمل إكا نلااص لاا  ناا  ا نااي ، 

                            :[. ااا 2]التكملوي

م التكملوي  ا اا ة،   د د ال  اهلل بعاملىل وايامتاه؛ واهلل، فضح القلع، أ ملا

لقد صح  مل أقلاممل ، امل لا نقلللت: لأليف ل مل أ الد ألمل حمل ة، لأليف  مل نلق امل؛ 

فطل لا اا ة، بغدوام، ورواح م، و  يام؛  عم واهلل، حت  أايقالا فأل امل 

ون دممل ام، ور لا؛ فثفلحلا و علا، ا ألئامل  ام، ن نطالمج أحادام ولبامل ، 

ن  شه، ون بلقمله إن صملئأ، كلألة ، مت ملئالمل، نمل قمل؛ حت  إكا دن  إىل أاله، 

إت قيب إلأله يش  أاله، وإن  ك ، ن نالث م  ا يش : ممل ااا، وممل ااا. 

 إ أ ايأل  مأل  ا حألمل * * *  وم قمل : لأليف ما مملت فمل  اح بمأل   

أ لام، أت » ألمل   يب محألاد الااملم  ا: أ ه اتب إىل  مي با   د العزنز ا والال: عق احلسق 

الت كي ند ل إىل اخل ، والعم  به؛ وال دع  ي الرش ند ل إىل بياه، ولأليف 

ممل ن    ا وإت املت اث ا  نعد  ممل ن ق ، وإت طل ه  زنزا ؛ واحاتأ  ايفو اة 

اي قطعة، الت  بعقاب الياحاة الطلنلاة، نا  ماا بععألا  راحاة م قطعاة، 
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فملحار ااه الدار، الصملر ة، اخلملد ة، اخلملبلة الت  قد  بعقب مفو ة بملقألة؛

بزن اا  بخااد  مل، وهاايت بغيورااامل، وقتلاا  أال اامل بثمل اامل، وبااالف  

خلطملهبمل، فثص ح  امللعيوس ايعلل ، العأللت إلأل مل  ملظي ، وال  الس  امل 

 ملشاقة، والقلاالب إلأل امل وا ااة، و ل ملهبامل دامغااة، واا   زوا  اامل ال اام 

يمليض معترب، ون ا نااي باأ رأ  ماا ا و  مزد اي، قملبلة؛ فة ال املق  بمل

ون الل ألب بكثي  التعاملرب م ت اإ، ون العاملرف باملهلل وايصاد  لاه حان 

أنرب    مل مداي؛ فاثب  القاللب  مل إن ح مل ، وأب  ال  لس هبامل إن  ا مل ، 

وممل ااا م مل مل إن  اقمل ، وما  اق شألئمل  مل نعق  ه ه، ومملت أ طل ه؛ أو 

ي به، ف أ  ملشقملت طملل ملت  امل، فعملشاق قاد ظ اي هبامل، واها ، وطغا ، نظ 

و يس هبمل اي دأ وايعملد، فاغ  هبمل ل ه، وكا  فأل مل  قله، حتا  زلا     امل 

قدمه، و مل به أرس ممل امل   له م ألته؛ فعظم   دامته، وارسات حرسابه، 

واشتدت ايبته مإ ممل  مللج ما  كيبه، وا تمع   لأله  اكيات ايالت 

وحرس  ايلت بغصته، ه  ملصلف ممل  ز  به؛ وآني: مملت ق   أت  بثيه،

نظ ي م  مل بحمل ته، فااب بكيبه وهمه، مل ندرب م  مل مامل طلاب، ومل نايح 

  اله ما التعب وال صب؛ ناي مل مجاألعمل  بغ  زاد، وقدممل  ي ها  م املد؛ 

فملحارامل احلار اله، فاهنمل مث  احلألة: لن مالا مل، و ام مل نقتا ؛ فاث يض 

نعع   فأل مل، لقلة ممل نصح   م  مل، و إ   ا  مهلم امل، يامل  ملن ا   أ 

مااا فعملئع اامل، وأنق اا  بااه مااا فياق اامل، وشاادد ماامل اشااتد م  اامل ليناامل  ماامل 

نصأل  ، واا أرس ممل بكلت فأل مل أحار ممل بكالت  امل، فاات صاملح  مل: الاأ 

اطمثت فأل مل إىل رسور له، أشخصته    مل بمكيوه، والأ ظ ي بيشا  م  امل، 

 لأله، ا قل   به؛ فمللالاملر فأل امل هاملر، وال املفإ فأل امل هادا  املر؛  وو   ر ة  

وص  الينمل  فأل مل بملل ة ، و ع  ال قامل  فأل امل إىل ف امل ، رسوراامل ماالب 

بااملحلزت، وآنااي احلألاامل  فأل اامل الضااعف والاالاا؛ فاامل ظي إلأل اامل  ظااي الزااااد 
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اي ملر ، ون ب ظي  ظي العملشق اللامق؛ وا لم، أهنمل بزن  الثملومج الالاملاا، 

إ ايغيور ا ما، ن ني إ ممل بلىل م  مل فاثدبي، ون ندر  ممل اال آت وب ع

فأل مل فأل تظي؛ فملحارامل، فات أممل أل مل املكبة، وإت آممل مل بملطلاة،  ألاا مل  كاد، 

وص لامل ادر، وأ   م  مل  ي نطي، إممل  عمة زائلة، وإممل بلألة  ملزلة، وإممل 

ت  قا ، واال مصأل ة مل عة، وإممل م ألة قمل ألة؛ فلقد ادت  لأله ايعألاة إ

ما ال عأ   ي نطي، وما ال لل   ي حار، وماا اي ملنامل  اي نقان؛ فلال 

املت اخلمللق بعاملىل مل خيارب    امل بخارب، ومل نرضاب  امل ماثة ، ومل ناثمي فأل امل 

بزاد، لكمل   الدار قد أنقظ  ال ملئم، و     الغملف ؛ فكألاف، وقاد  امل  

قدر، ون  مل   د اهلل اهلل   د ما اهلل بعملىل    مل زا ي، وفأل مل وا ظ؟ فأ  مل  

بعملىل وزت ما الصغي، ون بزت   د اهلل بعملىل مقدار حصمل  ما احلصمل، ون 

مقدار وياه أ مجألإ الثي ، ون نلق نلقمل  فألأ بلغ  أبغض إلأله ما الد ألمل، 

ون  ظي إلأل مل م ا نلق مل مقتمل  مل؛ ولقد  ي    اي   أل امل ^ بم ملبألح امل 

كل    ده   ملح بعل ة، فثب  أت نق ل مل، ومامل م عاه ونزائ  مل، ومل ن قصه 

ما الق ل   مل ا ون ن قصه   د اهلل بعاملىل يش  ا إن أ اه  لام: أت اهلل بعاملىل 

أبغض شألئمل ، فثبغضه، وصاغي شألئمل ، فصاغيه، وو إ شاألئمل  فل اعه؛ ولال 

ق ل مل، املت الدلأل   ي ح اه إنملاامل ق ل امل، ولك اه اايه أت حياب مامل أبغاض 

أت نيفإ ممل و إ ملألكه، ولل مل ندله  ي صاغي ااه الدار، إن أت نمللقه، و

اهلل بعملىل حقيامل: أت جيعا  ن اامل ولابامل  للمطألعان، وأت   جيعا   قلبت امل 

 اابمل  للعملصن، فثنيج ولاب الطمل ة م  مل، وأنيج  قلبة ايعصألة    امل؛ 

حاا ملئه، وقد ندل   ي   ااه الدار: أت اهلل بعاملىل زوااامل  اا أ  ااألملئه وأ

انت ااملرا وبالااطمل لغاا ام، ا ت ااملرا واهاا ارا، ونظااا ايغاايور هباامل واي تاالت 

 لأل مل: أ ه، إ أ أايمه هبمل؛ و يس ممل ص إ بمحماد ايصاط   ^، ومل ا  

بمللكةع له وبم مل ملبه، فثممل حممد ^: فاد احلعي  ي بط اه  ايختملر 



 الدنيـــــا 455 
 

 : فيئ  نرض  ال قا  ماا صا مل  بط اه، مااما االع، وأممل مل   

ازاله، ممل  ث  اهلل بعملىل نلع أو  إىل الظ ، إن طعملمامل  نثالاه ماا  ل اه؛ 

ولقد  مل ت اليواناملت   اه: أت اهلل بعاملىل أوحا  إلألاه: أت نامل مل ا ، إكا 

رأن  ال قي مق ة ، فق : ميح امل  بااعملر الصاملحلن، وإكا رأنا  الغ ا  قاد 

أق اا ، فقاا : ك ااب  علاا   قلبتااه، وإت شاائ : ولثتااه بصااملحب الاايوح 

والكلمة، ف   أميه  عأل ة، املت نقل : أدما  ااالع، وشاعملرمج اخلالف، 

ول مل  الصلف، ودابت  ر ل، ورسا   بملللأل  القمي، وفملا ت  ورحيملين 

ممل أ  ت  ا رض للال ملع وا  عملع؛ أبأل  ولأليف   يش ، ولأليف أحد أه   

م  ، ولل شائ ، ربعا  بالالألأت اباا داود إ، فلاأليف دوهنام أ الععاب، 

ز الاع  أ نملصته ، فاكا   ه اللأل ، ل يف اياللح، وه  الألد إىل نثا  ن 

الع ق، وبملت بملاألمل  حت  نص ح؛ نثا  اخلاا ما الطعاملع، ونلا يف الااعي 

، ونصاغيوت مامل صاغي اهلل اهلل ما الثألملب، اا  اااا: ن غضالت مامل أبغاض 

بعااملىل، ونزااادوت فااألأ فألااه زاااد؛ واام اقااتص الصااملحللت بعااد م  اامل  م، 

ام، وألزملا الكد والع ، وصاربوا أ ماد  ا  ا  القصا  وأناوا بآوملر

 ااا متااملع الغاايور، الااامج إىل ال  اامل  نصااا ، و ظاايوا إىل آنااي الااد ألمل، ومل 

ن ظيوا إىل أو مل، و ظيوا إىل  ملق ة ميار مل، ومل ن ظيوا إىل  مل لة حةو مل؛ 

حيا   وم ألزملا أ  ال م الصرب، أ زللامل ما أ  ال م بم زلاة ايألتاة، التا  ن

الا إ م  مل، إن أ حمل  الرضور  إلأل مل، فثاللا م  مل بقدر مامل نايد الا  يف، 

ونق  اليوح، ومكا الأللع، و عللاامل بم زلاة ااأل اة التا  قاد اشاتد  اتا 

رحي مل، فك  ما مي هبمل أمال   ي أ  اه م  امل، ف ام نصألاا لت م  امل لااحمل  

امل ا  اااه الرض، ون ن ت لت م  مل إىل الا إ ما ال اتا، فقي ا   ا  م، و

م زلت مل ماا أ  الا م؛ ف ام نعع الت ماا ا اا  م  امل شا عمل ، وايتلااك هبامل 

أشايا ، ونقالللت أ أ  ال م: أممل باي  اافن  ن خياملفلت ماا ا اا ؟ أمامل 
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جيدوت رنح ال تا؟ وا  واهلل نمل أن  أ العملق ة وا  لة أ اتا ماا ااأل اة 

ت رنح ال تا، والاامج اييصلفة، ه  أت أقلاممل  ا تععللا الصرب، فة جيدو

 اث أ رنح اإلراملب ال تا، ن جيد  ت ه، ون جيد ما رحيه مامل نافكمج اياملر  

وااملليف   ده؛ وقد نك   العملق  م  مل: أ اه ماا ماملت    امل، وبايب ماملن  

اث ا ، رسه أ ه املت فأل مل فق ا ؛ أو  ن مل : أ ه املت فأل مل و ألعمل ؛ أو املت فأل مل 

تي؛ أو املت ماللط مل : رسه أ ه ااملت فأل امل  القة؛ معملىف: رسه أ ه املت فأل مل م 

وإت فملرقت مل: رسب أ ا  ا ا  أو اإ أال امل  اعة، وأشادام فأل امل فملقاة؛ 

ألأليف كل  الدلأل   ي نزهيمل يا نعق  أميامل؟ واهلل، لل امل   الد ألمل: ماا 

أراد م  مل شألئمل ، و ده إىل    ه ما ه  طلب ون  صب، ه  أ ه: إكا أنا 

حقل  اهلل فألاه، و اثله   اه، ووق اه  اي حالاملبه؛ لكاملت  م  مل شألئمل ، لزمته

ن  غ  للعملق  أت ن نثنا م  امل إن قادر قلباه ومامل نك ا ، حاار الالافا ، 

وايااألة لاد  احلالملب؛ وإ أ الد األمل إكا فكيت فألا مل، وةوة أنملع: نلع مم 

ن بي له، ونلع أ   فأله ن  غ  ل  أت بغت مه، ونالع ناثيت ن بادرمج أ ا  

أع ن، ون بدرمج لعل   لت ق له؛ فثممل أمايف: فحكاألم مافدب؛  ما أاله

وأممل الأللع: فصدنق ملدع، ه  أت أميف، وإت املت قد فعع  ب  اله، فقاد 

أبق  أ ندن  حكمته، وإت ا   قد أ عته، فقد  مل ب نلاف م اه، وقاد 

املت     طلنا  الغأل اة، واال ا ت   ا  رسناإ اليحلاة؛ وهادا  أنضامل  أ 

خاا الثقاة بمللعما ، وابايب الغايور بمل ما  ق ا  حلال  ندن  م ه أمله، ف

ا  ا ؛ وإنااملب أت بادن   ااي الألاالع اام هااد، أو اام ماامل بعااده، زدت أ 

حز   وبع  ، وأردت أت جتمإ أ نلما  مامل نك ألا  أنملما ؛ األ املت، 

اثي الاغ ، وزاد احلزت، و ظم التعب، وأ ملع الع د العم  بمل م ، ولل 

أحال   الألالع أ  ملا ، واقترصات  أت ا م  أ هدب نيج ما قل  ،

 م نلما ، ها  أت ا ما  م ا  أ الغاد د املب إىل الت اينط، ود املب إىل 
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ايزند أ الطلب؛ ولئا شئ  واقترصات؛  صا ا لا  الاد ألمل  امل ة بان 

 ااامل تن:  اامل ة ممل ااألة، و اامل ة آبألااة، و اامل ة أ اا  فأل اامل؛ فثماامل ايمل ااألة 

ئ أ أيمل، وإ أ الد ألمل:  مل ة أ ا  وال ملقألة: فلأليف جتد لياحت أ لا ، ون ل ة

فأل مل، فخد ت  بل  الالمل ة  ا اا ة، وص ب  إىل ال ملر، وإ أ الأللع ا إت 

 قل  ا  ألف  ز  ب ، وال ميا     ، فات أحال    زله وقياه، ش د 

ل ، وأو    لأل  بال ، وصاد  فألا ؛ وإت أ اثت  األملفته، ومل االاا 

ة ا نالنا،  از  با  أحادمهمل، قياه:  مل  أ  أل ألا ؛ ومهامل نلماملت بم زلا

فث ثت إلأله، ومل االا قياه فألأ بأل   وبأل اه، فعامل ب ا ناي بعاده؛ فقامل : 

إين قد  ئت  بعد أن ، فات إحالمل   إ  نمحل إ مل ب  إلأله، ونغ ي لا  

ممل ص ع ، فدو   إك  زل  ب ، و ئت  بعد أن  ايياا    ا ، فلقاد 

وإت أحلقا  ا ناي ظ يت بخلف م ه إت  قل ، فدارب ممل قاد أ اع ؛ 

بمل و ، فأ أنلق  إت  ل  با ملد أ  لأل ، إت الامج بق  ما العمي، ن 

وما له ون  اد ، فلل مجع  الد ألمل ال مل، مامل  ادل  نلمامل  بقا  ماا  ماي 

صملح ه؛ فة ب إ الأللع، ون بعدله ما الد ألمل بغ  وم ه، ون نكل ا ايق الر 

لعمايمج: لال أت مادفل مل  أ قاربه أ ظم بعظألأ  يمل أ ندن  م   وال ل ؛ ف

قأل  له: ااه الد ألمل، أو مل إىل آنيامل، جتعل امل لللادب ماا بعادب، نت عمالت 

فأل مل ما ورائ ، فقد ا ا  ولأليف ل  اام ها ام، أحاب إلألا ، أع نالع 

ب ب فأله بعم  ل  ال ؟ ننتملر كل ، وممل املت لألعمإ مإ الأللع شألئمل ، إن 

أ  له؛ ب : لل اقترص  ي  مل ة ن اامل، انتملر الأللع  لأله، ره ة فألاه، وبعظأل

وممل بن أ عملف ممل وص   ل ، وأ عملفه نكلت لاللاه؛ إن انتملر الالمل ة 

ل  اله،  ي أ عملف كل  نكلت لغ ه؛ ب : لال اقترصا  اي الماة نقل امل، 

بكتب له، وبن ممل وص   ل  وأ عملفه، ننتملر الكلماة اللاحاد   لألاه؛ 

ة، وأ ظم الكلمة، واحار احلرس    د فمل تقد الأللع ل  ال ، وأبرص الالمل 
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 اازو  الالااكي ، ون بااثما أت بكاالت  اااا الكااةع حعااة؛   ع اامل اهلل وإنااملب 

بمليل ظااة، ورزق اامل وإنااملب ناا  العلاقااب؛ والالااةع  لألاا  ورمحااة اهلل 

 وبياملبه. 

نللاادوت للماالت، ونعماايوت للخااياب، وحييصاالت  ااي ماامل ن  اا ، »لوود :  عووق ايب ذ  

 . »ن، ح اا ايكيواملت: ايلت، وال قيون االت ممل ن ق ؛ أ

مي  مي ا  ي مزبلة، فملحت يف   دامل، فكاثت أصاحملبه باثكوا هبامل؛ فقامل : لد :  عق احلسق 

 . »ااه د ألملام الت  ايصلت  لأل مل، أو بتكللت  لأل مل

 .«إ أ الد ألمل امللثغب، كاب صلفه وبق  ادره»لد :  عق عبر اهلل بق  سعاة 

ممل أالت  أل مل : حن ناكل إىل أال احلمل ة، وإت اهلل بعملىل لألحما  أقي  «لد :عق حذيفة 

 . ايفما ما الد ألمل، اأ حيم  أا  ايينض مينض م الطعملع

ماا أراد الاد ألمل أن بامل ني ، وماا أراد ا ناي  أن »لود : عق عبر اهلل بوق  سوعاة 

 «. بمللد ألمل؛ نمل قلع: فثنوا بملل ملين لل ملق 

ما مل نعايف  عماة اهلل  لألاه، إن أ مطعماه أو مرشابه، فقاد قا  » لد : عق ايب ادر ةاء 

 . « لمه، وحرض  اابه؛ وما مل نكا ه ألمل   ا الد ألمل، فة د ألمل له

الل ام، إين أ الك با  ماا ب يقاة القلاب؛ قألا  لاه: ومامل ب يقتاة »لود :  عق ايب ادور ةاء 

 «. القلب؟ قمل : أت نل إ   أ ا  واد ممل 

 «. ممل ن تظي ما الد ألمل: إن اة  حمزو مل ، أو فت ة ب تظيه»: لد  عق ايب  اسى 

 إ أ أال  ما املت ق لكم: ااا الدن ملر والدرام، ومهمل م لكملام. »: اعنه لد 

جتاددوت الاد ألمل، واهلل نيناد نياهبامل، واهلل » ي قلع واام ن  الت؛ فقامل :     ابا ادر ةاء 

 . »همللب  ي ممل أراد

 . »نمل نيب اخليبن، أنا أال  ا وللت» يب، ونقل : نتت إ اخل اكدو ابا ادر ةاء

 .«اهلل  لا برضب د ألمل شكي مل: »لد  عق ايب لالبة 

 «. إت أق ح ممل طل   به الد ألمل:  م  ا ني : » لد عق  ط ف 
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نك أل  ما د ألملب ممل ق ع  به، ولال ا امل  ماا  اي، و باة ماا : » لد  عق بك  بق عبر اهلل 

 «.  ن تح  لأل  ما الد ألمل يش ، ازدادت  مل مقتمل  ممل ، وظ  ن مل ؛ والأ

ابا آدع، طث ا رض بقادم ، فاهنامل  اا قلألا  قاربب؛ إ ا  مل : » لد  عق احلسق ادبرص  

 «. بز  أ ادع  ميب، م ا  قط ما بطا أم 

إنملام وممل شغ  ما الد ألمل؛ فمللد ألمل اث   ا شغمل ، ن ن تح ر    اي   الاه باملب : » اعنه لد 

 أوش  كل  ال ملب أت ن تح  لأله  رش  أبلاب.  شغ ، إن

هاا  ا  اميئ فألأ هيمه، وما ام بيش ، أاثي ما كايه؛ إ ه ن  مل لة يا ن آني  »: اعنه لد 

 له، وما آوي د ألمله  ي آنيبه، فة د ألمل له، ون آني . 

  ا  بعضا مل اصطلح مل  ي حب الد ألمل، فة نثمي بعض مل بعضاملَ  ، ون ن»: عق  ددك بق ةيند  لد 

 بعاضمل ، ون نازر مل اهلل  ي ااا؛ فلأل  شعيمج، أمج  ااب اهلل ن ز . 

 «. ما هلب ش ل  احلألمل  الد ألمل، فال  الامج ن ي  الاألطملت ما ظله»: اعنه لد 

 مع   لألمل  نقل  للحالا: اا أ الد ألمل ب اد  ، وأ ا ناي   » :لد عق ابدو بق ادطفيل 

 «.بقل  

للن  ا ة أحألأل امل، أو بد اة أمألت امل، مل أبامل  أت ن أبقا  أ  »لد : عق د ر بق عبر ادعزيز 

 «. الد ألمل فلاقمل  

إ كم ل التم وألاملب ال اياغ ق ا  العما ، أمل بايوا إىل ال مل ا  إكا » لد :  عق ف لر ادسبخي 

 م ، األف نل يف أد ا  وألملباه، فااكا فايغ اهتالا ، ولا يف والبن  قألتان؟ 

 . وأ تم بل اللت وألملب ال ياغ ق   العم 

نمل ابا آدع، إ أ الد ألمل هدا  و اامل ، فاات أنايت هادا ب إىل » لد : عق ش يط بق عجالو 

  امل ب، أمال  دنلا   أ دنلات الصملئمن. 

 إت ما العصمة: أت بطلب اليش  ما الد ألمل، ون جتده. » عق عاو بق عبر اهلل بق عَبة لد :

،   ادممل زو    ا  إت ما أ ظم اخلا : أت باي  مامل أوبألا  ماا اإل» اعنه لد :  اةع  ظاألأ 

 الد ألمل. 
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مل أحب ال ملس الد ألمل؟ قمل :  ت اهلل بعملىل  عل مل نزا ة أرزاق م، فمادوا  :»سئل ذا ادناو 

 أ أل  م إلأل مل. 

 «. الد ألمل  أل ة، فما أراد، فلألصرب  ي خممللطة الكةب » :لد  عق عيل بق ايب طددب

 «. لظملينالد ألمل دار  عألم ا»  عق ياسف بق اسبدط لد :

الد ألمل بطلب ا ملرب م  مل، فات أدراته  يحته، وإت أدرا مل  » :لد  عق ايب سليُو ادرا اين 

 «. الطمللب  مل قتلته

مامل طملبا  الاد ألمل إن بااايه، ون طملبا  ا ناي  إن بع اله، ون طملبا  » عق ذ  ادنواو لود :

 «. اا ملت إن بيؤنته

نمل بكاي، ناا ماا الاد ألمل ل اد  ، وماا ا ناي  »: أ ه قمل  ل كي العملبد ،عق سفيدو اد ا   

 «. لقل  

ممل الد ألمل ال مل ما أو مل إىل آنيامل، إن اي    ملع  لمة، » لد : بق ايب احلسق  -عق احلسق 

 فيأ  أ م ملمه ممل حيب، وم ا ت ه. 

لقد أدرا  أقلاممل ، ن ن يحلت بأ أق    لاأل م ماا الاد ألمل، ون نألث الت  اي مامل  »ا عنه لد : 

 «. أدبي م  مل

، ون أبرصا  ا ألملت مثلاه؛ أق لا  الاد ألمل -الثالرمج  -ممل رأن  مث   ا ألملت » عق ابق يُو لد :

  لأله، فرصف و  ه    مل. 

إرسائألا  ا صا ملع بعاد   املد م  ب الواهلل، لقد   دت » لد : بق ايب احلسق  -عق احلسق 

 اليمحا، حل  م الد ألمل. 

 «. ال ملس ما نصلتن: حب الد ألمل، وطل  ا م  إ أ أيت »لد :  عق ادفضيل بق عيدض 

 «.إ أ الد ألمل: قدر بغل، وا ألف نيم  »لد :  عق  ع اف ادك كي 

أب  نل ف با أ  ملط ب املالر  ومي ، فغالال مل، وام و اع مل بان ندناه؛  »عق ادق لسدين لود : 

 وقمل : إت الد ألمل مل جلق لأل ظي إلأل مل، وإ أ نلق  لأل ظي هبمل إىل ا ني . 
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قمل  بعض أا  العلم: احاروا أت ن نغضاب اهلل  لاألكم،  »لد :  عق ايب عبر اهلل ادسدلي

فألعطألكم الد ألمل؛ فا ه هضب  ي   د ما   ألاده: إبلاأليف، فث طامله الاد ألمل، 

 «. وقالم له م  مل

الد ألمل وا ني  جيتمعملت أ قلب الع د، فاثهيأ هلاب، ااملت » لد : -ابا احلكم  -عق سيد  

 «. ها ني ب عمل  ل

 «. ما  ث  اهلل بعملىل الد ألمل، فا أ نالثله طل  اللقلف» لد : عق برش بق احلد ث 

الاد ألمل حلال  نرضا ، قاد ح ا  بمللاا لات،  »، انوه كودو يقوا : عق  ي واو بوق  هو او 

 «. والاألطملت  دو حملن فطا؛ وأمي ا ني  آ  ، وأمي الد ألمل  مل  

املت ق لكم، املت جيعللت للد ألمل مامل فضا   اا إت ما  »لد :  عق عاو بق عبر اهلل بق عَبة 

 «. آني م؛ وإ كم الأللع، جتعللت  نيبكم ممل فض  ما د ألملام

  أل  ايلت، وااا أمي أشد  ل ما كل : فت ة الدنا؛ الرضب  »لد :  عق امحر بق حنبل 

 واحل يف ا   أمحله أ   يس، وااا فت ة الد ألمل. 

وا نااي ، مثاا  نباان: إت ر ااأل  إحاادامهمل، مثاا  الااد ألمل  »لوود :  عووق ارووب بووق  نبووه 

 «. أ خط  ا ني 

ام بأل كم وبن القلع؟ أق ل   لأل م الاد ألمل، ف يبالا  »لد :  يزير بق رشيك  -عق ادَي ي 

 م  مل؛ وأدبيت   كم، فملب عتملامل. 

 «. ما ايم   لأله   اله، مل نكا للد ألمل   ده قدر »لد :  عق د ر بق احلنفية 

الد ألمل شألئن: فااألئمل  اال  ، وشاألئمل  لغا مج؛ فثمامل مامل ااملت لغا مج: طل تاه و دت » اعنه لد :

بحأللة الالأوات وا رض، مل أص  إلأله؛ فألم إ رز  ه مج م  ، اأ نم إ 

 «. رزق  ما ه مج

: ا  العألش قد  يب مله، لأل ه وشدنده، قمل   لألأت  »لد : عق كي  ة بق عبر اد محق 

 «. فل د مله نك   م ه أد مله
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إكا  مل ت الد ألمل إىل القلب، بيحل  ا ني  م ه؛ وإكا امل   »: لد  يب سليُو ادر اين عق ا

الااد ألمل أ القلااب، مل جتاا   ا نااي  بزمح اامل؛  ت الااد ألمل لئألمااة، وا نااي  

 «.  زنز 

مامل بالاط  الاد ألمل  اي أحاد إن اها ارا ، ومامل زونا    اه إن »: لود عق سفيدو اد ا   

 انت ملرا . 

إ أ حيب ال قمل  ما املت  ميه له ه أ  وزناملد  أ  ملاه؛ فثمامل ماا ها ا »: ق ب   لد عق اد بيع ب

 «.  ميه وا ت  له الاه، فة ن  له أ طل  احلألمل 

ابقلا الالحملر ، ابقالا الالاحملر  ا مايبن ا، فاهنامل بالاحي قلالب »: لد  عق  ددك بق ةيند  

 «. العلأ  ا نع  : الد ألمل 

 «.  جيج الد ألمل ما القلب؟ فقمل : بص مل  اللد، وحالا ايعململةبأ :»سئل  ع اف ادك كي

رأن  ال ملس أ ال لع نت عالت شاألئمل  فت عتاه، فااكا  عالز ا ا  ، » لد :عق ادعالء بق زيدة 

اتأ ،  لرا ،  لأل امل ماا اا  حلألاة وزن اة؛ فقلا : مامل أ ا ؟ قمللا : أ امل 

، إت أبغضاا  الاد ألمل، قلا : أ اث  اهلل بعاملىل أت ن غضا  إ ، قمللا :  عام

 «. الدراام

إت الد ألمل األ ة  ي اهلل بعملىل: أت نعطأل مل ما حيب وماا ن حياب، » لد : عق عبير بق ع حم 

 ون نعط  اإلنأت إن ما حيب. 

 «. ما أحب الد ألمل ورس هبمل،  زع نلف ا ني  ما قل ه» لد :عق سفيدو اد ا   

فت ة، والاألطملت ند ل إىل نطألئاة؛ ولقامل  الد ألمل بد ل إىل » لد : عق ايب عبر اهلل ادصندبحي

 اهلل: ن  ما اإلقملمة مع أ.

قامل   ماي لي ا : أوصاأل  بتقال  اهلل، فاهنامل » لود : عق عبر اد محق بق عبر اهلل بق ةيند 

كن   ال ملئزنا، وحيز ايفم ن؛ وإنملب والد ألمل أت ب ت  ؛ فاهنمل قد فعلا  

، وب عإ اللاوق هبامل، وبالالم كل  بما املت ق ل : إهنمل بغي ايطمئ ن إلأل مل
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احلينص  لأل مل، ون ب ق  يا ا ت قملامل، ون ندفإ التلف    مل ما حلاامل؛ 

 اامل م ااملظي هبعااة؛ ماامل قاادم  م  اامل أمملماا : مل نالاا ق ، وماامل أناايت م  اامل 

 نل  : مل نلحق . 

إت أنلف ممل أنملف إب ملع ا ل  وطل  ا م  فثممل إب ملع ا ل  » :لد  عيل بق ايب طددب 

ا احلق وأممل طل  ا م  فأل يس ا ني  إن وات الد ألمل قد بيحلا  فألصد  

مدبي ، أن وإت ا ني  قد بيحل  مق لة ولك  واحد  م  أ ب لت فكل الا 

ما أب مل  ا ني  ون بكل لا ما أب مل  الاد ألمل فاملت الألالع  ما  ون حالاملب 

 «. وهدا حالملب ون  م 

جملايف كااي لأل تا  م فلام نالاتطإ أت  أت الاألطملت أطملف بثاا » :لد  عيل بق ايب طددب 

ن ي  بأل  م فثب   ي حلقة ناايوت الد ألمل فثهي  بأل  م حت  اقتتللا فقاملع 

 «.أا  الااي فحعزوا بأل  م فت يقلا

الد ألمل دار صاد  ياا صادق مل، ودار  عامل  ياا ف ام    امل، ودار  »ذم   لل ادرنيد عنر ، فقد : 

مةئكتاه، ومالاعد أ  ألملئاه، ه   يا بزود م  مل. م  ط وحا  اهلل، ومصاي 

 ?ومتعي أولألملئه، ربحلا فأل مل اليمحة، وااتال لا فأل امل اا اة. فماا كا ناام مل

وقد آك   ب أل  امل، و املدت ب ياق امل، وشا    برساورامل الرساور وب ةئ امل 

ال ة  بيهأل مل  وبياأل مل . ف ثهيمل الااع للد ألمل ايعل    اله، مت  ند ت  الد ألمل، 

رع آبملئ  أ الا ي أع بمضامل إ أم ملبا  أ أع مت  ا تام  إلأل . أبمصمل

الثااي ، ااام مي اا  بألاادن ، و للااا  بك ألاا ، بطلااب لااه الاااا مل ، 

 «.وبالتلصف له ا ط مل ، هدا  ن نغ     ه دواؤب، ون ن  عه بكملؤب

إين ملصاأل  » ومعه أصحملبه ناللملت  لأله ونلد ل اه، فقامل : اتى  لل  عدذ بق لبل 

  ب   ا  صأل   ماا الاد ألمل وأ ا  بثمينا أت ح ظ أ ح ظ ، إ ه ن ه 

إىل  صأل   ما ا ني  أفقي، فآوي ما ا ني   ي  صأل   ما الاد ألمل حتا  

 «. ن تظمه ل  ا تظملممل فتزو  به مع  أن أ زل 
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أهيمل اييندوت إت ا طيربم إىل طلب الاد ألمل فملطل لاامل ون ا لاامل، » :لد   عدذ بق لبل 

بكم، فاهنامل دار مماي ولألالا  بادار وأشغللا هبمل أبدا كم و لقلا بغ امل قلال

 « .مقي، الزاد م  مل وايقأل  أ ه امل

إ أ مث  ايفما أ الد ألمل امث  ايينض معه ط أل ه الامج نعلم دا ه » :لد  سلُو ادفد يس 

ودوا ه فاكا اشت   ممل نرضه م عه وقمل  ن بقيبه فمل   إت أبألته أالك  فة 

فما نات   أشألمل  اث   ممامل قاد نزا  نم عه حت  نربأ ما و عه واال  اي

إنامله وحيعايه حتا  نتلفامله فألدنلاه اهلل  فض  به ه ه ماا العاألش فألم عاه 

 «.اا ة

 عمة اهلل فألأ زومج     ما الد ألمل أفضا  ماا  عمتاه فاألأ أ طاملين » :لد  سعير بق املسيب 

 «. م  مل

 «. ممل أ الد ألمل يش  نرسب إن وقد الز  به يش  نالل ب» الد  ايضًد:

إكا ا تغ   ال ملس بمللد ألمل بملهلل وإكا فيحلا بمللد ألمل بملهلل وإكا ا اللا بثح ملهبم » :لد  ابق ادقيم 

فمل ع  أ ال  بملهلل وإكا بعيفلا إىل مللا م واربائ م وبقيبلا إلأل م لأل ملللا 

 «.هبم العز  واليفعة إ  اهلل وبلدد إلأله ب   بال  هملنة العز واليفعة

 ملس طملل ملت، فطمللب نطلب الد ألمل، فملرفضلامل أ  حايه، فا اه ال» :لد  ع   بق اخلطد  

ربأ أدرب الامج طلب م  مل ف ل  بأ أصملب م  مل. وربأ فملباه الاامج طلاب 

م  مل ف ل  بأ فملبه م  مل، وطمللب نطلب ا ني ، فاكا رأنتم طمللب ا ناي  

 «.ف ملفالله

كثملر، والزارع فأل مل ه  التقا  إنلاين: الد ألمل أ إدبملر، وأال مل م  مل أ ا ت» :لد  ابق ادقيم 

 «. ن حيصد إن ال دع

الد ألمل  ل  فأل مل  عألج الا لات فاكا اشاتغل  هبامل فماا نالامإ ايالا ظ ،إ اأ » الد  ايضًد:

ايياد ما الد ألمل ممل نصلح ال ادت لألالاع  فاألأ نلاق لاه فملنشاتغمل  بمللتزناد 

لروة ف ال  ملئد بملل قص أ ايقصلد إت  ملمإ ا ملا  لغ  ال ةغ نملزت لل
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حيي    اله ب ملر احليص ون ت اإ بايبح مجعاه ها ه امل ت املع ال املس بعايف 

 «.العلد ايح  

 «.حم لب الأللع نعقب ايكيوه هدا ومكيوه الأللع نعقب ايح لب هدا» الد  ايضًد:

أ ظم اليبح أ الد ألمل أت باغ    الا  اا  وقا  باأ اال أوىل هبامل وأ  اإ  امل أ » الد  ايضًد:

 «.معملدامل

خييج العملرف ما الد ألمل ومل نقض وطيه ما شألئن بكملؤه  ي   الاه وو املؤه  اي »   ايضًد:الد

 «.ربه

بايب الاد ألمل فضاأللة  -لال  آميام ب ب الد ألمل، آميام ب ب الا لب » :لد  حييى بق  عدذ 

وبيب الا لب فينضة، وأ تم إىل إقملمة ال ينضة أحلج م كم إىل احلال ملت 

 «. وال ضملئ 

نمل معرش احللارنن ار لا بدين  الاد ألمل ماإ  اةمة الادنا ااأ ريض أاا  » :لد  عيسى 

 «.الد ألمل بدين  الدنا مإ  ةمة الد ألمل

نمل ب   إ   ا تدبيت الد ألمل ما نلع  زلت مل وا تق ل  ا ناي  فث ا  » لد  دقُو احلكيم ابنه:

 «.إىل دار بقيب م  مل أقيب ما دار ب مل دت    مل

 «لدنل  أ الد ألمل ان ولكا اخليوج م  مل ال الادند.ا» :لد  ادفضيل بق عيدض 

يمل نب الادن ملر والادرام أنااه إبلاأليف فل اعه  اي  أل ألاه » :لد  عبر اهلل بق عبدس

وقمل : أ   ومي  قل   وقي   أل  ، با  أطغا ، وبا  أا اي، وبا  أدنا  

 «.ال ملس ال ملر، ر أل  ما ابا آدع بحب الد ألمل أت نع دين

ابيالا ااه الاد ألمل التملرااة لكام، وإت مل بكل الا ا الت بيا امل، » :لد  عيل بق ايب طددب 

واي لألة لكم، وإت ا تم ا لت جتدندامل. فا أ مثلكم ومثل مل اياب   الكلا 

، فكثهنم قد بلغله.  عل امل اهلل وإناملام    ألة ، فكثهنم قد قطعله وأملا  لأ 

، ون ، ون بقرص به  ا طمل ة رباه ره اة   حيا  باه ايالت مما ن ب طيه  عمة 

؛ فا أ  حا له وبه  «.حرس  
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نمل     اهلل! لقد بلغ  ما العمي ممل بلغ ، فصف ل مل  :-حل حرضته ادافد   - ليل دناح 

ممل و دت الد ألمل مإ طل   ميمج فأل مل إن ا ألا   لاه بملباملت، »الد ألمل. فقمل : 

 «.دنل  ما أحدمهمل، وني   ما ا ني

الالد ألمل إلبلأليف مزر ة، » :لد  عيسى   « .وأال مل  مل ُحيَّ

 «مث  صملحب الد ألمل اخملئض ايمل ، ا  نالتطألإ أن ب ت  قدممله.»الد  آك :

الاد ألمل دار مماي  إىل دار قايار، وال املس فأل امل ر اةت: ر ا  باملع » :لد  عيل بق ايب طددب 

 « .  اله فثوبق مل، ور   ابتمل  مل فث تق مل

ب وماا ن حياب، ون نعطا  ا ناي  إن نعط  الد ألمل ما حيا اهلل إت » لد  عيل بق ايب طددب ا:

 «. ما حيب، وقد جيمع أ اهلل  قلاع

 «. ما أحب شألئمل  أاثي ما كايه»أاثي قلع ما كع الد ألمل   د رابعة القألالألة، فقملل : 

 «. ما أحب الد ألمل ورسبه،  زع نلف ا ني  ما قل ه» :لد  سفيدو اد ا   

هلل أ اه ن نعاا إن فأل امل، ون ن امل  مامل   اد إن ما الات الد ألمل  ي ا» :لد  ابا ادر ةاء

 « .ب ا مل

لاأليف نألاملرام الاانا بياالا الاد ألمل لرناي ، ون الاانا بياالا » :لد  حذيفة بق ادويُو 

 « .ا ني  للد ألمل، ولكا نألملرام الانا أناوا ما ااه وااه

 «.الد ألمل ق طي  فمل ربوامل ون بعميوامل» لد  بعض احلكُء:

 «. أممل الأللع فعم ، وأممل أميف فث  ، وأممل هد فثم » :  لد  احلسق ادبرص

أهيمل ال ملس! إ أ الد ألمل أ   حم ع، وأم  م اتقص، وباةغ إىل » :لد  ع   بق عبر ادعزيز 

دار  ه امل، و   إىل ايلت لأليف فأله بعينج، فيحم اهلل ماا فكاي أ أمايه، 

 لمتم أت أبملام  و صح ل  اله، وراقب ربه، وا تقمل  ك  ه. أهيمل ال ملس! قد

أنيج ما اا ة با ب  واحاد، وأت ربكام و اد  اي التلباة نا ا ، فلاألكا 

 «. أحدام ما ك  ه  ي و  ، وما ربه  ي أم 
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أماامل بعااد، فااات الااد ألمل دار ف اامل ، وم ااز  قطألعااة، رهااب    اامل » كَووب ايب بووق كعووب إَل اٍخ دووه:

 «.مل    الالعدا ، وا تز   ما أندمج ا شقألمل ، فغ ملامل فقي، والعلم هب

الد ألمل دو ، لأليف إىل أحد دوت اهلل إدالت مل، فاأ ااملت م  امل  حاد » :لد  ايب بك  ادصريق 

 «. أبمله  ي  ع ه، وممل املت م  مل  ي أحد مل ندفعه بقلبه

و دت الد ألمل شألئن: شألئمل    وشألئمل  لغ مج، فأ ااملت   م  امل مل ن لاه ها مج، ولال » الد  آك :

 «. رض، ف ألم الع مل  والغم والتعبرامه بحأللة الالملات وا 

 « الد ألمل  أل ة فما أراد م  مل شألئمل  فلألصرب  ي م ملرشة الكةب.» الد  آك :

 م  امل إن و ادت » :لد  ابا حدزم األع ج 
 
بكدرت الد ألمل وبعارت، ممل  اد نادب إىل يش 

 «.فمل قمل  قد   ق  إلأله

 ن دار ا تلا» :لد  سفيدو اد ا   
 
 ، وم ز  بيح ن م ز  فيح، ما  يف مل الد ألمل دا  التلا 

 «. مل ن يح بينملئ مل، ومل حيزت لاقملئ مل

 «. ما أراد الد ألمل فلألت ألث للا » :لد  اريب بق ادا ة 

 « ب م ه العطاملت ازداد  طامل  حت  نقتله. مث  الد ألمل امث  ممل  ال حي، الأ»الد  آك :

  مل يا  يف ال ملر وأهنمل حق األاف  ع  مل يا  يف أت ايلت حق األف ن يح، و ع»الد  آك :

نضح ، و ع  مل يا رأ  بقلب الد ألمل بثال مل األف نطمائا إلأل امل، و ع  امل 

 «.يا نعلم أت القدر حق األف ن صب

الد ألمل نياب، وأنيب م  مل قلب ما نعميامل، وا ني  دار  مايات، » :لد  حييى بق  عدذ 

 «. وأ مي م  مل قلب ما نطل  مل

ي حالاب اقا اب قل ا  ماا الاد ألمل نكالت بعادب ماا اهلل، و اي  ا» :لد  حييى بق  عدذ 

حالب بعد قل   ما الد ألمل نكلت قيب  ما اهلل، واأ املت معدوممل  و الد 

  ال  أ مكمل ن فكاال  معادوع و الد قل ا  أ دارناا، فاات ا ا  كا 

قل ن فدو   ا ع  أحدمهمل للد ألمل وأحادمهمل لرناي . وإت ا ا  كا قلاب 

 «لدارنا بملل عألم وايقملع وال قمل  واإل عملع.واحد فمل عله  وىل ا
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أ   ما الاد ألمل بان م ازلتن فاات زونا    ا  ا ألا  ايف اة وأت رصفا  إلألا  » الد  آك :

ألزمت ااامل طمل اااة مااالنب، وإت امل ااا  طمل تااا  هلل أ شاااثهنمل بصااالح مل، 

ومعصألت  هلل أ أميامل ن الدامل، فدع     للع الد ألمل واح ظ ما   الا  

فات ايطألإ فأل مل حمملد   د اهلل، إ أ بلزمه الت مة  و مل  ممل فأله صةح مل،

و ألب ا نا  مل إكا نملت اهلل فأل مل،  ت الاد ألمل مامل  اهلل، واخللاق   املد اهلل، 

 «. وام أ امل ايمل  ص  ملت

إ المل ملت معابملت أ الد ألمل: ه   ُأ ط  د ألمل ف ل هبمل ماغل ، وفق  زون    ه ف ل » الد  آك :

 «.إ  لأل مل حرساتنت ع مل   اله ف  اله بقط

 «. مملت فةت فقمل : مجإ الد ألمل وكاب إىل ا ني  و ألإ   اله :اليل دبرش بق احلد ث 

 «. الد ألمل ب غض إلأل مل و حا  ح  مل فكألف لل ا    إلأل مل»الد  آك :

 «. ن نصرب  ا ش لات الد ألمل إن ما املت أ قل ه ممل ناغله بمل ني » الد  آك :

فوي ال مل ألة  ي ال ملقألة، ول ملئإ ال حاي اخلضام بالاملقألة، ويختاملر  ع مل  ي» :لد  ابق اجلاز  

 «.دار الكدر  ي الصملفألة، ويقدع حب ا مياض  ي العملفألة

 «. إكا رأن  أب مل  الد ألمل نتكلملت بمللزاد فمل لم أهنم أ  خينة إبلأليف» الد  آك :

وأرس   ما أنادمج  الد ألمل دار ف مل  م ز  بلغة ره      مل الالعدا » :لد  د ر بق كعب 

ا شقألمل  فثشق  ال ملس هبمل أرهب ال املس فأل امل وأ اعد ال املس فأل امل أزااد 

ال ملس هبمل ا  ايعابة يا أطمل  امل اي لكاة ياا اب ع امل اخلملئ اة ياا ا قاملد  امل 

 «. لم مل     وه ملؤامل فقي وزنملد مل  قصملت وأنملم مل دو 

ومل بيوا ما الرش إن أ  ملبه اخل  إ كم مل بيوا ما اخل  إن أ  ملبه » :لد  شراة بق ااس 

الااه بحااااف ه أ اا ااة والرشاا الااه بحااااف ه أ ال ااملر وإت الااد ألمل  اايض 

حملن نثا  م ه الرب وال مل ي وا ني  و د صملد  حيكم فأل مل مل  قاملاي 

 «.ولك  ب لت فكل لا ما أب مل  ا ني ، ون بكل لا ما أب مل  الد ألمل
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عاا  الااد ألمل دار م ااي وا نااي  دار مقااي فخاااوا يقاايام إت اهلل  » :لوود   ددووك بووق ةينوود  

وأني االا الااد ألمل مااا قلاالبكم ق اا  أت جاايج م  اامل أباادا كم، ون  تكاالا 

أ تملرام   د ما نعلم أرسارام، ف   الد ألمل حألألتم ولغ اامل نلقاتم؛ إ اأ 

مث  الد ألمل امللالم أاله ما ن نعيفه وا ت  اه ماا  يفاه ومثا  الاد ألمل مثا  

وأ  لف مل الالم القملب  حيارامل كوو العقل  وهيالمج إلأل امل احلألة مال مل لن 

 «.الص ألملت بثندهيم

نمل با آدع طل   الد ألمل طلب ما ن بد له م  مل، وطل   ا ني  طلب » :لد  حييى بق  عدذ 

ما ن حمل ة له إلأل مل، والد ألمل قد ا ألت مل وإت مل بطل  امل، وا ناي  بمللطلاب 

 «.م   ب مل مل فمل ق  شث  

م ملوز الد ألمل بقطإ بمل قداع، وم ملوز ا ني  بقطإ بامللقللب نامل اباا » :ق  عدذ لد  حييى ب 

 «. آدع ن نزا  دن   متمزقمل ممل داع قل   بحب الد ألمل متعلقمل

 «. ما ايم   لأله   اله مل نكا للد ألمل   ده قدر» :لد  د ر بق احلنفية 

قلالب، ون ممكاا الاد ألمل ماا ممل راا إىل الد ألمل أحد إن لزمه  ألب ال» :لد  حييى بق  عدذ 

 «.  اله أحد إن وقإ ق   بحي الا لب

دع الد ألمل  ال مل اأ بيالا ام ا ني   ال امل وااا أ الاد ألمل املل حلاة إت أالا  »الد  آك : 

أال  طأل مل وأت أطعم  أطعم  طأل مل وات  قط   ي يش  مل بكرسه ومل 

 «.جدشه

 «. ن بالملو  هم  مل ة فكألف بغم العمي الد ألمل ما أو مل إىل آنيامل» :لد  ابق ادقيم 

ش لات الد ألمل العب اخلألمل  و ظي ااملا  مقصلر  اي الظاملاي فثمامل كو » :لد  ابق ادقيم 

العق  ف   ممل وورا  الال  نح  م ايات   فلأ مدوا أند  الت املو  باثت 

 بصملر ال صملئي ن ط ال اض فطاملروا بث  حاة احلاار وصالبلا إىل اليحألا  

 «.لأل  قلم  نعلملت الثملين نمل
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 «.اا ما أب مل  ا ني  ون بكا ما أب مل  الد ألمل فملت الللد نت إ ا ع» الد  آك :

 «.الد ألمل ن بالملومج  ق  أقدام  إلأل مل فكألف بعدو نل  مل» الد  آك :

إت الد ألمل بق   إق مل  الطمللب، وبدبي إدبملر ا ملرب، وبص  وصمل  ايلل ، وب ملر  » الد  آك :

خ امل نال ، و ألا مل قص ، وإق مل امل ندنعاة، وإدبملراامل فيا  الععل ، ف

فعألعة، ولاا مل فمل ألة، وب عمل مل بملقألة، فملهت م ه ال  الزماملت، وا ت از فيصاة 

 «.اإلمكملت، ونا ما   ال  ل  ال ، وبزود ما نلم  لغدب

الد ألمل امليمل  ايمللح الأ ازداد صملح  مل  ابمل  ازداد  طامل ، أو امللكاثس ماا  الا  » الد  آك :

وأ أ  له  م فللاائق م اه حاةو   مل لاة وأ أ ا له ايالت، أو احلام 

ال ملئم ن يح أ م ملمه فااكا ا اتألقظ زا  فيحاه أو اامللرب  نيضا  قلاألة وام 

 نااب.
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يــــن
َّ
 الد

 

نا، ون و إ إن  و اإ العان. وقاد رو  اااا القال  » لد  احر ادصدحلل: ن ام  إن  ام  الدَّ

 «.ا ال    ^ ما و ه  عألف 

نا، فات  أوله امٌّ وآنيه حيب» :لد  ع   بق اخلطد    «. إنملام والدَّ

نا وقي  طمليمل محله الكياع» :لد  ع   بق عبر ادعزيز   «. الدَّ

 «. ما اثي صدنقه اثي دن ه» :لد  ع  ا بق ادعدص 

لادنا، )نيناد الاد مل  فألاه قمل : احلج أقما ل ?أاجُّ و لأل  الدنا :ليل ملح ر بق املنكر 

 واهلل أ لم(. 

، فلأل ظي أحدام أنا نضإ رق ه« الد  آك : نا ر    «.الدَّ

ه دن ه، و اابه  ل  نلقه» الد  آك : ة اياللم ايامته، وكلُّ ن   «.حي 

نا امٌّ بملللأل  وك  بملل  ملر، وإكا أراد اهلل أت نا    ده  ع  أ   قه دن مل  » الد  آك :  «.الدَّ

اب، وال ق ، وايدنملت.ا» الد  آك : ع، والكا    كلة أربعة: ال َّأَّ

نا   ماا أت  -    مل بدفإ بملليبمل- ت بلق  اهلل و لأل  َدنا ول  ِدنا » لد  بعض ادسلف:

 .بلقمله وقد قضأل  َدن   وكاب ِدن  

أ الدنا رانة اهلل أ أر ه، فاكا أراد أت نا    دا   عل مل طلقمل  »: الد  عيدض بق عبر اهلل 

 «.  قه

ممل أراين إن  مقتلن أ أو   ما نقتا  ماا » :ي مل حرض ُأحد. د ملين أيب ما الل أل  فقمل عق لدب  ا 

أصحملب ال      ^، وإين  ن أبيب بعدمج أ ز   ل  م  ، ه    ايف ر ال  

 «.اهلل  ^، وإت   ل  دن مل فملقضه، وا تلص بثنلاب  ن ا
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 ن : أت نالتدنا وال نعلم ما حملله ودنله أ ه  أللأ.ايدن لت وةوة أ لاع: أو»  الد  آك :

 ومل ألمل : م  م ما نالتدنا وال نعلم ما حملله ودنله أ ه نالتحأل   لأله أت نلأ.                    

ومللثمل : م  م ما نالتدنا وال ن ندرمج ا  نالتطألإ اللفمل  أع ن.وأشدام ا و ط                     

 حملله ودنله أ ه ن نمك ه اللفمل .الامج نالتدنا وال نعلم ما 
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 الرجــــــــاء
 

الل  ام  »نقل  أ د ملئاه: :  مع  كا ال  لت ايرصمج  عق دّ ر بق عبر امللك بق ردشم، لد 

املب أ اث  حامل ت ، وم ا  أر ال  عاملح طل تا ،  إلأل  بقصد ره ت ، وإن 

اخلا  إن  م ا ، ون أر اله ماا ها ب،  وبألدب م ملبألح مالثلت ، ن أ ث 

 «.ون أنثس ما روح  بعد معيفت  ب ضل 

ره  لأله، ور مل ه يا ه، ه ي اهلل  له ك  ه ما أك ب ك  مل  » :لد  سفيدو   «.فعلم أت  اهلل  بعملىل قد 

باالت إىل ااا   مقااملع حمماالد، » :لوود  ادغووزايّل  إت  الي  اامل  واخلاالف   ملحااملت هبااأ نطاا  ايقي 

 «.ت هبأ نقطإ ما طي  ا ني  ا    ق ة ائلدومطأل تمل

ة الي  مل  حالا الط مل ة» :لد  شد  ادك  ديّن   «. ةمة صح 

ار ا ناي ، » :لد  ابق ادقّيم  الي  مل  حملد حيادو القلالب إىل باةد ايح الب واال اهلل  والاد 

 «.ونطأل ب  مل الال  

فاملهلل أاايع ماا أت نكااف  ا ه أ ما أك ب ك  مل  فال ه اهلل  لأله أ الاد ألمل  » :لد  عيل 

ا ني ، وما أك ب ك  مل  فعلقب  لأله أ الد ألمل فملهلل بعملىل أ اد  ماا نث ا  

  قلبته  ي   ده أ ا ني .

 ممل أحب أت جيع  حالمليب إىل أبلمج  ين أ لم أت اهلل بعملىل أرحم يب م  أ.» : الد  اد ا  

 ا أبصملر ايةئكة األة بياه فتا د  لأله.ايفما إكا  م اهلل بعملىل   » الد  بعض ادسلف:

إت الع اد إكا ااملت مرسافمل   اي   الاه فيفاإ  » إىل أ لد با  ململ بخطاه: اكَب د ر بق صعب

ندنه ند ل ونقل  نمل رب حع   ايةئكاة صالبه، واااا الثمل ألاة والثمللثاة، 

حت  إكا قمل  اليابعة: نمل ريب، قمل  اهلل بعملىل: حت  مت  اع لت     صلت 

، قد  لم   دمج أ ه لأليف له رب نغ ي له الاا لب ها مج، أشا دام   دمج

 «.أين قد ه يت له
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ناة  الطالاف لأللاة وامل ا  لأللاة مطا   مظلماة، فلق ا  أ » :الد  إب اريم بوق اةروم 

ايلتزع   د ال ملب فقل : نمل رب ا صم   حت  ن أ صأل  أبادا ، ف تاف يب 

ة واا    املدمج ايافم ن املبف ما ال أل : نمل إبايااألم أ ا  بالاثل   العصام

نطل لت م   كلا ، فااكا  صامت م فعاي ماا أب ضا ؟ وياا أه اي؟ وااملت 

احلالا نقل : لل مل نا ب ايفما لكاملت نطا  أ ملكالت الالاملات ولكاا 

 «.اهلل بعملىل قمعه بمللا لب

 «.إت بدت  ن ما الكيع أحلق  ايالألئن بمليحال ن» :الد  اجلنير 

 -واملت ما نألملر التملبعن وال مما بكلم بعد ايالت  - اكيها  حريث  بعي بق ح اش عق 

يمل مملت أن   ع  بثلبه وألقأل مله  ي  عااه، فكااف الثالب  اا »قمل : 

فحألاملين بايوح ورحياملت وريب ريب  و  ه وا تل  قمل دا ، وقامل  إين لقألا  

ه  هض ملت، وإين رأن  ا مي أنرس مممل بظ لت فة ب ا وا، وإت حممادا  ^ 

حملبه حت  أر إ إلأل م. قامل : وام طايح   الاه فكثهنامل امل ا  ن تظيين وأص

 حصمل  وقع  أ طا ، فحمل مله ودف مله.

 «. الألثس   أل  أ أل مل ااه، ولكا القللب اا إىل الي مل  » :لد عق ةااة ادطدئي 

 «. ممل آما بملهلل ما ر مل خمللقمل  فألأ  ما اهلل له » :لد عق د ر بق املبد ك 

ما ر مل شألئمل ، طل ه؛ وما نملف ماا يش ، اايب م اه؛ ومامل » لد : انهعق  سلم بق يسد  

أدرمج، ممل حالب ر مل  اميئ  يض له بة ، مل نصرب  لأله يمل ني ال؟ ومامل 

 أدرمج، ممل حالب نالف اميئ  ي   له ش ل  مل ند  مل، يمل خيا ؟. 

 بعاملىل قمل  اليبألإ با أيب راشد: للن ممل نثم  ايفم لت ما ايامة اهلل»: عق  ددك بق  غا  لد 

  م بعد ايلت، ن اق  أ الد ألمل ميائيام، ولتقطع  أ الد ألمل أ لاف م. 

اخللف أفض  ما الي مل ، ممل داع الي   صحألحمل ؛ فاكا  ز  »: لد   عق ادفضيل بق عيدض

به ايلت، فمللي مل  أفض  ماا اخلالف؛ نقال : إكا ااملت أ صاحته حمالا مل ، 

ملت أ صحته مالألئمل ،  مل  ظ ه  ظم ر املؤه   د الاملت؛ وحالا ظ ه إكا ا

 «.   د ايلت، ومل نعظم ر ملؤه
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 الرجولـــة
 

ا  بقادو   »لد  احر ادصدحلل:  ب ب بألاة صاحألحة، وُب َم  اض بعقألاد  قلناة وُ َاا  الي للاة ُبَي  

 حال ة. 

ُ  ايالئللألة أ الاب  ا التلحألاد، وال صاح أ اهلل. قامل  اهلل بعاملىل:»: الد  آك   الي للة امُّ

اَو بِوَك َاَل  اَسوى إِوَّ امْلَوأَلَ َيوْرمَتِ   ْق َاْلََص امْلَِرينَِة َيْسَعى َلودَ  َيود    ل   ِّ دء َ ل 

ْج إيِنِّ َدَك ِ َق ادنَّدِصِحلَ  َ ل اَك َفدْك    إهنمل الي للة احلقة بك  معمل أل مل. دَِيْق

هلل، ماإ حايص قل  أ القل ، وصدع  بملحلق، وااني ما ايخملل ة  ماي ا اد لادة»الد  آك :

 وفط اااة، قااامل  اهلل بعاااملىل:                    

                                 

              :[.28]هملفي 

عة   ي ايغينملت، حارا  ماا نالع  صاألب، صملد  أمملع ايل ألملت، وا ت اد لادة»الد  آك :

 قااااامل  اهلل بعاااااملىل:                          

                                  

             :[.37]ال لر 

ن نغيب ما الي   ط ط ته وممل بياه ن عا  ماا صاة  وصالع و زلاة » :ز  لد  ابق اجلا

 ا اخللق، إ أ الي   ال الامج نيا   شألئن: ح ظ احلادود، وإناةص 

العم ، فكم قد رأن مل متع دا  خيي  احلادود بمللغأل اة، وفعا  مامل ن جيالز ممامل 

 نلافق الاه؟
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 وا  ممل فيض  لأله وألزع به.الي   ا  الي   ال الامج نيا   حدود اهلل، »الد  آك :

والامج حيالا القصد، فألكلت  مله وقلله نمللصمل  هلل بعملىل، ن نيند باه اخللاق                            

ون بعظألم م له.فيب نملشإ لألقمل   مل  ، وصملم  لألقمل  نملئف، وباملرب 

 «.للد ألمل لألقمل  زااد

عة إت أحالا»الد  آك :  ا ال املس َأحاَلاْا وإت أَ امل َوا الي للة لألال  أت نكلت الاملب املإلم 

أَ مل ، وإكا ولغ أصحملبه أ مالت قعملت الالل   ي  أ رااملهبم لكا  نكالت 

 «. ر ة  اأ نز ملت

، وبعملوت وبضملما»الد  آك :  «.الي للة رأمج   دند، والمة طأل ة، وميو    وش ملمة 

ملمح ماإ ن بكم  الي للة إن بثةل: بيفإ  ا الصاغملئي، وبالا» :لد   صطفى ادسبدعي 

 «.ايقرصنا، ورمحة بمليالتضع ن

الي للة لألال  ا  بطلن  الالارب وحلاق اللحا ، أو ا ناا بمللثاملرات وقتا  »الد  آك :

 «.ا بينمل 

إ اأ الي للاة أ ناة  واةل:  ما  الي ا   اي أت نكالت أ » :لد   صطفى اد افعوي 

إ مل عه ما اللا  ملت ال مل ق   أت نكالت أ الاه.وق للاه كلا  ايل ا

بق ل  العملم  اللاوق ما أ يه العظألم.والثمللثة: قدربه  ي العم  والق ل  

 «.إىل ال  ملنة

 «.الي للة: لألال    مل  أاثي مممل ا  ص ملت وشأئ  و عملنمل وط ملع»الد  آك : 

الي مل  لاا ن بالا إن أ ظاة  العقملئاد اليا اخة، وال ضاملئ  الثملبتاة، وايعاملن  »الد  آك : 

د ايي ألة، واحلقل  ايك للة. أممل أ ظةع الا  ايحطام، ا صأللة، والتقمللأل

واإلحلملد الكملفي وان حة  الالملفي، واحليماملت القملبا ، فلاا بل اد ر للاة 

 «.صحألحة، اأ ن ن مل الغيس إكا حيع ايمل  وا لا  والضألمل 
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أراد  إ أ بظ ي الي للة بمللصرب وايثملبي ، واااد والعما  الادائب. فماا» :لد  حسق ادبند 

م كم أت نالتعع  ومي  ق    ضع مل، أو نقتطف زاي  ق   أواهنمل: فلالا  

معه أ كل  بحمل ، ون  له أت ن رصف  اا اااه الاد ل  إىل ه اامل ماا 

الد لات. وما صارب معا  حتا  ب مال ال اار  وب  ا  الااعي  وبصالح 

الثمي  وحيان القطاملف: فاث يه أ كلا   اي اهلل، ولاا ن لب امل وإنامله أ اي 

 «.ن، إممل ال رص والالألملد ، وإممل الا ملد  والالعملد ايحال 

الي امل  لألالالا أولئا  الاانا بطِ ا  أ الاملُدام، وقاد نلا  ماا قال  احلكماة » الد  آك :

ألالاا ت م، و ااا  ااداد الاايأمج  قاال م. ااافن  الي اامل  أشاا مله ر اامل   ن 

اَو َعوىَل : ﴿بعملىل   ادام، ب    غ  الانا   ملام القيآت أ قلله  ادَِّذيَق َيْ ش 

ِْم  َ واَو دِوَ ِبِّ دِرل اَو َلودد اا َسواَلً د * َاادَّوِذيَق َيبِي م  اجْلَ اأْلَْ ِض َرْاًند َاإَِذا َكدَطَبه 

د  ْف َعنَّود َعوَذاَ  َلَهونََّم إِوَّ َعوَذاَِبَ نَود اِْصِ اد واَو َ بَّ َيدً د * َاادَِّذيَق َيق 
ًرا َالِ جَّ س 

َََق ًّ  ْس َد َسدَءْت    اا َامَلْ َكدَو َغَ اً د * إَِنَّ وف  ّْسِ واا مَلْ ي  َقدً ود * َاادَّوِذيَق إَِذا َاْنَفق  ا َا  

اا َاَكدَو َبْلَ َذدَِك َلَااً د  ﴾.َيْقرت  

 قامل  ، الي مل  َنصُدقلت أ   الدام، ونلفالت بل الدام، ونث تالت  اي الطيناق»الد  آك :

  بعااااااااااااااااااملىل: اهلل                   

                             

     :[.23]ا حزاب 

الي مل  ن نقمل لت بضخملمة أ الملدام وهبمل  صلرام، فعا  ل باا أيب طمللاب ا »الد  آك : 

م  مل بيشا   ابا مالعلد فصعد  ي شعي   أميه أت نثبأله^ أمي ال    »قمل : 

ف ظي أصحملبه إىل  مل    د اهلل با مالاعلد حان صاعد الااعي  فضاحكلا 

مممل بضحكلت؟ َلِي ُ    د اهلل أوق  أ » ^:ما دقة  ملقأله، فقمل  ر ل  اهلل 

 أني ه أمحد. «ايألزات نلع القألملمة ما أحد
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ا أت حيدل الي مل  نعلملت  لم الألقن أت التغأل  الامج حيلملت به  مت م ن نمك»الد  آك :

بن نلع ولأللة، اأ أت له مقدمملت ومقلماملت، فمللالا ا اإل ألاة باد   اي أت 

اهلل ربط بغأل  احلمل  العملع بتغ  حمل  الع ملد، فحمل  ا مة ا ت نمكا بغأل ه، 

ولكا بصةح أفيادامل، أممل إكا قامل  اا  فايد فأل امل إ اه ن نمك اه أت نافوي أ 

 ا مة فا ه نكلت خمطئمل ، قمل  بعاملىل:                

        :[.11]الي د 

الاعمل ة واا ا هيائاز أ الي امل  فألقملبا  الااعملع  ماا نعايف وماا ن » :لد  ع   

 «.نعيف ون ي اا ملت  ا أبأله وأمه وجتد الي   نقملب  ابتغمل  و ه اهلل

عمل ة ن ن  غ  أت ن» الد  احر ادسلف: قدع ااألش إن  الي    كو ال المللة وال  عد  والا 

ط  واايأ ، وملب  ااث ، صملرع القلب، صملد  ال ثس، مم ا قد بل  

احليوب ومملرس الي  مل  ومملر له، و ملز  ا قيات، وقملرع ا بطمل ،  ملرفمل 

بملا إ ال يص، ن  ا بملاقإ القلب وايألم ة وايألرس . فا  ه إكا املت 

م مثلهاال  وصدر الك  «.    ا رأنه امل لا مجألعمل اثهن 

اعملع » الد  آك : وا، والا  الي  مل  وةوة: فملرس وشعملع وبط ، فملل ملرس ال امج نااد  إكا شاد 

ا   إىل الرباز وايعألب دا أله، وال ط  احلملم  لظ لرام إكا اهنزملا  «.الد 
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 الرمحة والرفق
 

إىل َا َف رحاألم، ور ملناة حمل ألاة، وباملشاة  امحة، اام ال ملس أ حمل ة »لد  احر ادصدحلل:

بحمل ة إىل ُودٍّ نالع م، وحلم ن نضألق بع ل م، ون ن  ي ماا  اع  م، أ 

حمل ة إىل قلب ا  ، نم ح م ونعطأل م، ون نتطلإ إىل ممل أ أندهيم، حيما  

 «.مهلم م، ون نثقل م هبملمه

 قامل   : أف  قاط، ومامل قامل    ندمُ  ر ل  اهلل  رش  ا ن، فاأ» :لد  ان  بق  ددك 

 «.ليش  ص عُته: مل ص عته؟ ون ليش  بياته: مل بياته؟

الل ام إت مل أااا أااة  أت أبلاغ رمحتا  فاات رمحتا  أاا  أت » :لد  ع   بق عبور ادعزيوز 

ب لغ اا  رمحتاا  و ااع  ااا  يش  وأ اامل يش  فلتالااع   رمحتاا  ناامل أرحاام 

أ أميباه، و ملالا أ الاامج اليامحن. الل م إ   نلق  قلممل  فثطمل لب فاأل

 نلقت م له، فيمحت  إنملام امل   ق   طمل ت م ل  نمل أرحم اليامحن.

 :لد  تعدَل                :[وقد انتلف أا  التثونا  156]ا  ياف

، ومع اامله نااملص، وايااياد بااه:  أ بثوناا  كل .فقاامل  بعضاا م: خمي ااه  ااملعٌّ

اد  ^. وا تاا د بمللاامج بعاده ماا ورمحت  َوِ ع  ايفم ن يب  ما أمة حمم 

 ، ا نة.«فسركَبهد دلذيق يَقاو»الكةع، وال قلله: 

 قيأ:  ليل او ابق عبدس                          

 [. قمل :  عل مل اهلل  اه ا مة.156]ا  ياف:

    لاده: عق سلُو                     :[ قامل : إ امل 54]ا  عملع

 عاد أ التاالرا   ط تاان: أت اهلل نلااق الالااأوات وا رض، ونلااق مملئااة 
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ق   أت خيلق اخللق، وم نلاق اخللاق، فل اإ -أو:  ع  مملئة رمحة -رمحة 

مل وبالعن رمحة. قمل  ف  مل ن امحلت،  بأل  م رمحة واحد ، وأمال    ده بالع 

مل نتعملط لت، وهبمل نت ملكللت وهبمل نتزاوروت، وهبامل ِااا  ال ملقاة، وهبامل َباثِجُّ وهب

ال قي ، وهبمل بثغل الامل ، وهبمل َبَتملبُإ الط ، وهبمل َبَتملبإ احلألتملت أ ال حي. فااكا 

 املت نلع القألملمة، مجإ اهلل بل  اليمحة إىل ممل   ده، ورمحته أفض  وأو إ. 

 قااامل  بعاااملىل:                 :[ قااامل  احلالاااا وقتاااملد : 156]ا  اااياف

 «. و ع  رمحته أ الد ألمل الرب وال مل ي، وا  نلع القألملمة للمتقن نملصة»

و ع  ا  يش  ولكا ن جتب إن للانا نتقالت، وكلا  أت الكاملفي »: الد  عطية ادعا 

فااكا نيز ، وندفإ   ه بامليفم ن لالاعة رمحاة اهلل للمافم ن، فألعاألش فأل امل، 

صملر إىل ا ني  و    للمفم ن نملصة، امليالتيضا  ب املر ها ه إكا كااب 

 صملحب الرساج برسا ه.

 يامل  زلا :  الَودة ، اابوق لو ي : لد  ابوق عبودس                 

 [ قااامل  إبلاااأليف: أ ااامل ماااا كلااا  اليشااا ، فقااامل  اهلل ا: 156]ا  اااياف:

                                 

             :[ فتم ملامل الأل لد وال صملر ، 156]ا  ياف

 وقملللا:  حا  تق  و افما، و افيت الزاامل ، فععل امل اهلل  ااه ا ماة فقامل :  

                       :[ 157]ا  اااياف

 ا نة.

ُ  باأ أ بألتاه وام ناد ل:  كدو  ق  محة ااي  ادق ين اللُ امَّ َماْا ماملَت »بملل قيا  أ ه ااملت َنَتَصادَّ

مل فة بفاناين به.. وما مملت  ينمل  مل فة بفاناين به..  ُ ل  
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 «.صملحب ايعيوف ن نقإ ولل وقإ ن ن كرس» :لد  جم ر بق احلنفية 

فاات ،ألخل  الع د أ  عمته ون ظي مملكا نص إ فأل مل مإ   ملدهإت اهلل ل» :لد  احلسق ادبرص  

 «.وف ملام ممل طل لا وإن حل مل   ه

 «.أميين ح أل   ر ل  اهلل أت أرحم ايالملان وأ مللال م» :لد  ابا ذ  

 «.إت اهلل ل حم بيمحة العص لر» :لد   ط ف بق عبر اهلل 

القألملمة نعاج قامل  مل ناابح   فألاثال     مل  نلع   ثمل   ما كبح  ص لرا  »قمل :  عق ايب لالبة 

 .«ومل ند    فث ألش أ حرشا مل

 ونل  ُقدامل إىل ايلت قلدا  مجألة . :ر ة نالحب شمل  بي ل مل لألابح مل فقمل   اى ع   

فألاه احلاض  اي ا اتعأ  اليمحاة امألاإ «: ما ن نيحم ن نيحم» لد  ابق بطد    لاده ^:

ملئم ايملاالب م  اامل وهاا  ايملاالب، اخللااق فألاادن  اياافما والكااملفي وال  اا

وندن  أ اليمحة التعملاد بملإلطعملع والالق  والتخ ألاف أ احلما  وبايب 

 «.التعدمج بمللرضب

ف اهلل  هبمل   ملده لأل ت لا» :لد  سفيدو بق عيينة   «.ُنلق  ال  ملر رمحة خيل 

محة   ب واص  بن اهلل  وبان   املده، هبامل أر ا  إلا» :الد  ادفحماز آبدة   أل م ر اله، الي 

وأ ااز   لااأل م ات ااه، وهباامل اااداام، وهباامل أ ااك  م دار ولابااه، وهباامل رزق اام 

 «.و ملفملام

محاة أ أصال مل » :لد  ادّشيخ عبر ادّ محق بق ندِص ادّسعرّ   نعة ال  مل م  أل ة  ي الي  إت  الرش 

وفيو  مل، وأ ا مي باثدا  احلقال   الا  امل ا  هلل  أو للخلاق، فاات  اهلل  مل 

أ ايعملمةت واحلقال   اهلل مل إن  و ع مل، وإكا بدب يت ممل   هنكل ف   ال

و أل ة وحقل  اللالدنا وا قيبن، واا ات، و ملئي مامل  ع و ادت  الز 

انعة بيمحت امل  محاة، وام  قامل : لقاد و اع  اااه الرش  كل  ال ه م  أل مل  ي الي 

قاالت مااا  اادنق، ولقااد اااث إىل حصاا  مل احلصاان ايلف  و ااد مل العاادو  والص 

 «.خللقا
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 «. ، واليمحة للخلق: در ة ايي لناهلل الي مل  ا » لد : عق ايب سليُو ادرا اين

لاه فاثميام أت نلافاله، فلاأ   بلغ ع   بق اخلّطد   أت  مجمل ة ما ر أل ته اشتكلا ماا  أ 

ت امل الي  أل اة إت  ل امل »أبله قملع فحمد اهلل  وأو ا   لألاه، وام  قامل :  امل ال  املس أن  أهي 

مل ت امل الي  امل  إت  للي  أل اة  لألكم حق  : ال  صألحة بمللغألب وايعملو ة  ي اخلا ، أن 

مل فمل لملا أ  ه ن يش   أحب  إىل اهلل  ون أ ز  ما حلم إمملع ورفقه،   لألكم حق 

لأليف     أبغض إىل اهلل  ون أهم  ما     إمملع ونيقه، وا لمالا أ  اه ماا 

 «.ال دو هنثنا بمللعملفألة فألما بن ظ ينه نيز  العملفألة مم ا 

ال ، فلحقا   ماي عق زير بق اسلم عق ابيه؛ لد :  ني ا  ماإ  ماي باا اخلط املب ا إىل الال 

ة فقملل : نمل أم  ايفم ن ال  زو   وبايب صا ألة صاغملرا واهلل   اميأ  شملب 

ا إ،  ممل ن ضعلت ايا امل ون  ام زرع ون نع ونااأل  أت باثال م الض 

 احلدن ألاة ماإ ال   ا   ^. وأ مل ب   ن ملف با إنأ  الغ املرمج  وقاد شا د أيب

، وام  ا رصاف «ميح مل ب الب قينب»فلقف مع مل  مي ومل نمض. وم  قمل : 

ار فحما   لألاه هاياربن م مهامل طعملمامل  إىل بع  ظ   املت ميبلطمل أ الاد 

اقتملدناه، فلاا ن  ا  »ومح  بأل  أ   قة ووألملبمل، وم   ملو مل بخطملماه، وام  قامل : 

 : نمل أم  ايفم ن أاثيت  مل، قمل   مي: فقمل  ر «. حت   نثبألكم اهلل  بخ 

ا ، واهلل  إين   ر  أبامل اااه وأنملاامل قاد حاملرصا حصا مل زممل امل » وكلت  أم 

 «.فملفتتحمله وم  أص ح مل  الت       ملم مل فأله

 «.إت  ما فقه الي    رفقه أ معألاته» :لد  ابا ادّر ةاء 

فق؟» :لد  ع  ا بق ادعدص ابنه عبر اهللّ  «. بكلت كا أ مل  فاتةنا الالن : »قمل «. ممل الي 

 «.معملدا  إمملم  وم ملوأ  ما نقدر  ي نرب»قمل : «. فأ اخلي ؟»قمل : 

فق رأس احلكمة»مكتلب أ احلكمة: » عق رشدم بق ع ا  عق ابيه، لد :  «.الي 

فق أ الد  ألمل   عه أ ا ني املت نقمل  ما نُ »قمل :  اعق لي  بق ايب حدزم  «.عط الي 

فق نما، واخلي  شفع» كددر: لد  ابق ايب  «.الي 
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فق و    احللم» :لد  ارب بق  نّبه  «.الي 

ممل أحالا اإلنأت نزن  ه العلام، ومامل أحالاا العلام نزن  اه العما ، ومامل أحالاا » الد  بعضهم:

فق، وممل أ ألف يش   إىل يش   مث  حلم إىل  لم  «.العم  نزن  ه الي 

إىل  قاملب أحدام برسنإ: نقأل  العثي ، ونق    إت لكم ربمل  لأليف » لود : عق بال  بق سعر 

 «. التالبة، ونقا   ما اياق  ، ونعاطف  ي ايدبي

ممل رأن  أرحم يالكن ما شع ة، إكا رأ  ايالاكن؛ ن نازا   » لد : عق ادنرض بق ش يل 

 ن ظي إلأله، حت  نغألب  ا و  ه. 

الملت قط، إن رمحه؛ ولال  ظاي إىل أاا  مل ن ظي اهلل بعملىل إىل إ  » لد : عق ايب ع  او اجلاين 

 ال ملر، ليمح م؛ ولك ه قم أ ه ن ن ظي إلأل م. 

إ أ الغضب  اي أاا  ايعامليص:   ادممل حا   ظايب إلاأل م » لد : عق ايب سليُو ادرا اين 

 لأل مل؛ فاكا ب كيت فألأ نص وت إلأله ماا  قلباة ا ناي ، دنلا  اليمحاة 

  م القلب. 
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 الــرزق
 

ما الألقن أت ن نايىض ال املس بالاخط اهلل ون امادت أحادا  » :لد  عبر اهلل بق  سعاة 

 ي رز  اهلل ون بللماَّ أحدا   ي ممل مل نفبا  اهلل فاملت رز  اهلل ن نالالقه 

حاايص احلااينص ون ناايده ااايه الكااملره وات اهلل بقالااطه وحكمااه و دلااه 

لي امل و عا  ا ام واحلازت أ و لمه  عا  الايوح وال ايح أ الألقان وا

 «. الا  والالخط

وأ ق اه احللام،  ماا وواق باملهلل أ رزقاه زاد أ حالاا نلقاه» :لود  ابوا سوليُو ادورا اين

 « .و خ    اله، وقل  و ملو ه أ صةبه

العملق  ما إكا رز  مملن   ظي فألاه، فا اه ن نادرمج لعلاه نكالت آناي » :لد  ع ا  بق ادزبحم 

 رزقه.

ام بألا  م  ?األف حيمل اب اهلل الع املد  اي اثاي م :»ايب طددب ليل دعيّل بق  قامل : ااأ قالَّ

 أرزاق م.

 «. ما أمج  أ الطلب أبمله رزقه ما حألع ن حيتالب»الد  آك :

يوا أ طلب اليز ، فات ال َّعملح أ الت ك »الد  آك :  «.بك 

 نايز  احلاة  إكا  ث  أحدام اهلل اليز  فلأل ظي األف نالث ، فاات اهلل» :لد  ابا ر ي   

ل م ارزق   ممل ن  ع   ون نرضين  «. واحلياع، ولكا لألق  ال 

الاايز  رزقااملت رز  ن نثبألاا  إن بمللتالاا  ب ورز  نثبألاا  بااه اهلل مااا حألااع ن »الوود  آكوو :

 اتالب. 

 «.اليز  رزقملت.فيز  بطل ه، ورز  نثبأل    لا  »الد  آك :

 «.ىل أني إكا مل نيز  اإل الملت ب لد  فلألتحلَّ  إ»الد  آك :
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 «. ما املت له رز   أ يش  فلأللزمه» :لد  ع   بق اخلطد  

د  إن رزقلا ورز  ن ا  » :لد   ددك بق ان    «.ممل ما أا  بأل  فأل م ا م حممَّ

إين  بغض الي   أت أراه فملرهمل لأليف أ يش  ما  م  الد ألمل » :لد  عبر اهلل بق  سعاة 

 ون أ  م  ا ني . 

أرأنتم إت أمملبكم اهلل الأللع، نطملل كم بصة  هد؟ قملللا: »  ألرل جملسه:لد  شقيق ادبلخي 

ن، نلع ن  عألش فأله، األف نطملل  مل بصةبه؟ قمل  شقألق: فكاأ ن نطاملل كم 

 بصة  هد، فث تم ن بطل لا م ه رز  هد،  ال  أت ن بص وت إىل هد. 

 فو ة، وأو إ  لأل مل أ اليز . احلمد هلل الامج ا مل مل اي»إكا أا  قمل :   كدو سفيدو اد ا  

: أت نلق اخللق خمتل مل ، نلقه ومقملدنيه. فم اه اهلل إت ما حكمة » لد : عق ارب بق  نبه 

نلااق: ناادوع ماامل داماا  الااد ألمل، ن ب قصااه ا نااملع، ون  يمه.وم ااه نلااق: 

ب قصه ا نملع و يمه، وب لأله، و ألته.وم ه نلق: ن نطعم، ون نيز .وم ه 

، ونلق معه رزقه.وم نلاق اهلل بعاملىل ماا هللاونيز ؛ نلقه نلق: نطعم، 

كل : نلقمل  أ الرب، ونلقمل  أ ال حي؛ وم  ع  رز  ممل نلاق أ الارب: ماا 

الرب، ورز  ممل نلق أ ال حي: ما ال حي؛ ون نصلح نلق الارب أ ال حاي، 

ون نلق ال حي أ الرب؛ ون ن  إ رز  دواب ال حي دواب الارب، ون رز  

الرب دواب ال حي؛ إكا نيج ممل أ ال حي إىل الرب: الا ؛ وإكا دنا   دواب

ممل أ الرب إىل ال حي: ال ؛ وأ كل  ما نلق اهلل أ الرب وال حي  رب ، يا 

قااد أمهتااه قالاامة ا رزا  وايعألاااة.فلألعترب ابااا آدع فااألأ قالاام اهلل مااا 

التطألإ أحد ا رزا : أ ه ن نكلت فأل مل شئ، إن اأ قالمه بن نلقه، ون ن

أت نغ امل، ون أت خيلط مل؛ ااأ ن بالاتطألإ دواب الارب: أت بعاألش باثرزا  

دواب ال حي؛ ولل بضطي إلأله: مملب  ال مل؛ ون بالتطألإ دواب ال حاي: أت 

بعااألش بااثرزا  دواب الاارب؛ ولاال بضااطي إلألااه: أالك اامل كلاا  الااه؛ فاااكا 

اباا  ا تقيت ا  داباة م  مل فألأ رزق : أحألملامل كل ، وأصالح مل.واال 

آدع: إكا ا تاقي، وق إ بقالماته ما رز  اهلل: أحألامله كلا ، وأصالحه؛ وإكا 

 بعملط  رز  ه ه،  قصه كل ، ونه. 



 486 والدرر من أقوال السادة الغرراجلواهر  

 

 

 

نلقإ ا رزا  مت مل الة وخمتل اة، فاات اهلل ن ناكا  ابا آدع: أت » لد : عق ارب بق  نبه 

اهلل  ، ون نقللا: لل اطلاإاهللبقل  ابا آدع شألئمل  ما رزقه: فلألزده ره ة إىل 

ااا، وشعي به ه ه، فكألف ن نطلإ اهلل اليشا  الاامج اال نلقاه وقادره؟ 

أون نعترب ابا آدع: أ ها  كلا  ممامل نت مل ا  فألاه ال املس، فاات اهلل فضا  

بأل  م أ ا  الملع، وا للات، والعقل ، وا حةع؛ فة نكرب  ي ابا آدع: 

أ ه قد فض   لأله أ أت ن ض  اهلل  لأله أ اليز  وايعألاة، ون نكرب  لأله: 

 لمه و قله.أون نعلم ابا آدع: أت الامج رزقه أ وةوة أوات ما  ميه، مل 

نكا له أ واحد م  ا االب ون حأللة، أ ه:  لف نيزقه أ الزما اليابإ: 

أو  زما ما أزممل ه، حن املت أ رحم أمه، خيلق فأله، ونيز  ما ه  ممل  

ون قي، ون يش  هيماه.وم أراد اهلل: اال ه، أ قيار مكن، ن نفكنه فأله حي 

أت حيلله ما بل  اي زلة إىل ه امل؛ وحيدل له أ الازما الثاملين: رزقامل  ماا 

أمه، نك أله ونغ أله، ما ه  حل  ون قل .وم أراد اهلل أت نعصمه ما كلا  

الل ا، وحيلله أ الزما الثمللع: أ رز  حيدوه له ما االب أبلنه، جيع  له 

أ، حت  نفوياه  ي أ  الا أ بكالا  أ، ونالاتع ألمل روحاه باأ اليمحة أ قللهب

نع ااأل أ، ن نع ااأل أ أ يش  مااا كلاا  بكالااب، ون حأللااة حيتمل اامل حتاا  

نعق .وحيدل   اله أت له حأللة واال مل : فا ه لا نغ أله أ الزما الياباإ، إن 

أ ا زمملت الثةل الت  ق ل امل.فة مقامل  لاه، ون معاار :  ورزقهما أه مله 

بيمحة اهلل، ال الامج نلقه؛ فات ابا آدع اثا  الاا ، نقرصا باه حلماه  إن

و قله  ا  لم اهلل، ون نت كي أ أميه، ولل ب كي حت  ن  م ون  م، حت  

 الامج نلق، ورزقه يمل نلق.  نلقهنعلم  لم: أت  ةمة اهلل الت  هبمل نعيف 

مل وأ اتم ُبيَزُقالت فأل امل باة  ما ،  ع مل  م كم، إ كم بعمللت للدُّ أل»: الد  املسيح عليه ادسالم

 ن ُبْيَزقلت فأل مل إن بمللعم .« أ تم»ون َبْعمللت لرني  و

ُنقمل  له حملبم نالكا نيا ملت،ال أ  زع  ي احلج نملف  ي ب ملبه ما  كدو  لل  ق ادصدحلل

.فعاَزع  اي  بعِده، فقملل  له اب ته الُكرب :نامل أبتا ..إ أ الاياز  اهلل، فُحج 

الصغملر أ ُ  د  أنت م الُكرب ،َفَيَ ْتُ م،فلأ  أمال  اللأل  إكا احلج  وبيب 
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ام نتضملهلت   د قدمأْل مل نالثللهنمل الطعملع،ومل نكا أ ال ألا  يش ،ف ألا أ 

ام  ي بل  احلمل ،وإك بثم  ندن  القينة،ونالث م ايامل ،ونطي  ال املب 

بألالت ومعه َحَااُمُه وَنَدُماه وممللاه،ولكا ن مامل  معاه )وايامل  نل اد أ 

ا ه ألمل  اأ نل د أ بأللت ال قيا ( فلأ   ث م ايمل  أني لا له َ اي   مامل  

ااَة حاامل م  امل اا    اادام،فلأ   هباامل َ ااملَ  بطيفِااه أ ال ألاا ،فعيف ِرق 

ومالااك ت م وفقاايام،فلأ  َأَااامَّ بااملخليوج أناايج  اام رُص   فأل اامل مئااملت 

مل:ااا خملل   ظي إ لأل مل فمل اتغ أل مل،فكألف الد مل  ،فقملل  اييأ  العملرفة بيهب 

 ب ظي أرحم اليامحن إلأل مل؟!

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 488 والدرر من أقوال السادة الغرراجلواهر  

 

 

 

 

 الرضـــــا
 

ارض بأ قالم اهلل ل  بكاا ماا أه ا  ال املس وا ت اب مامل حايع اهلل : »لد  ابق  سعاة 

 لأل  بكاا ماا أورع ال املس، وأد مامل افا ض اهلل  لألا  بكاا ماا أ  اد 

 «. ال ملس

 «.  ا اهلل األف بالثله الي مل     إكا ا   ن بيىض»الد  آك :

 «.ما مل نيض  ا اهلل أ ايم لع مل ناللم ما ايم لع» :لد  حييى بق  عدذ 

ما آوي ر مله: نع ا  ر امل اهلل  اي ر امل   الاه، وقاملرت بقامله: نع ا  » :لد  حييى بق  عدذ 

 عاا  التقاا  قين ااه فااة نزانلااه أ حاامل   رسااه ونرسااه ورسوره ور اامله 

 «.ه: نع   فألأ ن عده  ا اهلل ون قصه حظ اازا وهض ه، ونمللف الا

أر ل أت أالت قاد رزقا  ماا الي امل طيفامل لال أدنل ا  ال املر » :لد  ابا سليُو ادرا اين 

 «. لك   بال  را ألمل

ما  ةمة ر مله     أت نطل   ق   أت بطل ه، وأت ندل   لأله » :لد   صطفى ادسبدعي 

 «. ق   أت ب حع   ه

إ أ الع د حقمل  ما نيىض ممل ن عله اخلامللق؛ فاات  اث  فث ألاب؛ رأ  كلا  » :لد  ابق حزم 

 أ مملالب فلام جَيُاْ  أ قل اه ا ا اض 
فضة ، وإت م إ رأ  برصف ممللا  

 « .بحمل 

 ت أ ض  ي مجي  حت  بربد، أحاب إ  ماا أت أقال   ماي » :لد  عبر اهلل بق  سعاة 

 «.لألته مل نكا اهلل قضمله 

لألقن أن بطلب ر مل أحد ما ال ملس بالخط اهلل، ون امد أحدا ما ال ملس ما ا: »الد  ايضدً 

أ رز  آبملب اهلل، ون بللع أحدا ما ال ملس فألأ مل نفبا  اهلل؛ فاات اهلل  عا  



 الرضـــــا 489 
 

الااايوح والياحاااة أ الألقااان والي ااامل، و عااا  ا ااام واحلااازت أ الاااا  

 «.والالخط

 أ أندمج ال ملس وق إ ا تغ   إت الطمإ فقي والألثس ه  ، وإ ه ما نئيف  أ» :لد  ع   

 «.    م

ممل ماا نالع إن وملا  ن املدمج ماا اا  العاي : نامل اباا آدع قلألا  : »الد  ابق  سعاة 

 «.نك أل  ن  ما اث  نطغأل 

ممل ما أحد إن وأ  قله  قص، وكل  ا ه إكا أبته الد ألمل بمللزنملد  ظ  »: الد  ابا ادر ةاء 

ت أ ادع  ميه وم ن حيز ه كل ، وناح فيحمل  مرسورا  واللأل  وال  ملر دائ مل

 «.ابا آدع ممل ن  إ ممل  نزند و مي ن قص

 «.قلة   أل  ور ملب بأ نك أل »ممل الغ  ؟ قمل :  اليل دبعض احلكُء:

وأ الالاأ  « لعاا اهلل أقلامامل  أقالام  ام اهلل بعاملىل وام مل نصادقله، وام قايأ» :الد  احلسق 

 «. ه حلق مث  ممل أ كم ب طقلترزقكم وممل بل دوت ورب الالأ  وا رض إ

نلممل  أ ال ملس فثبته اميأبه فقملل  له: أجتليف بن افن ؟ واهلل ممل أ ال أل  اكدو ابا ذ  

 ا ة ون   ة، فقمل : قيب  وكمج رحم إت الغ   ما ا تغ    ا ال ملس.

 أو  ما ند   إىل اا ة نلع القألملمة الامج حيمدوت اهلل بعاملىل  اي اا » :لد  ابق عبدس 

 حمل .

ممل بق    رسور إن أ ملاقإ القادر، وقألا  لاه: مامل باات  ؟ » :الد  ع   بق عبر ادعزيز 

 «.فقمل : ممل نقيض اهلل

 «.ما مل نيض بمللقضمل  فلأليف حلمقه دوا » :الد   ي او بق  ه او 

 «.إت مل بصرب  ي بقدني اهلل مل بصرب  ي بقدني   ال » :الد  ادفضيل 

إين  رمح  ما ااه القيحة، فقمل : إين »ر   حممد با وا إ. فقمل : أ  انظ   لل إَل ل حة

 «. شكيامل م ا ني   إك مل جيج أ  أل  
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: أت  ملبدا    د اهلل دايا  طلنة  فثرمج أ اي ملع، فة ة اليا ألة رفألقت  أ ا ا    ايرسائيليدت

فكاملت  اا ة؛ فالث     مل إىل أت و دامل فمل تضملف مل وةومل  لأل ظي إىل  مل امل،

ن أل  قملئأ  وب أل   ملئمة ونظ  صملئمة وبظ  م طي . فقمل : أمامل لا   ما  

ه  ممل رأن ؟ فقملل : ممل ال واهلل إن ممل رأن  ن أ ايف ها ه. فلام ناز  

نقل : باايمج، حت  قمللا : نصاأللة واحاد  اا  أ؛ إت ا ا  أ شاد  مل 

وإت أ ا أت أالت أ رنمل ، وإت ا   أ ميض مل أ ا أت أالت أ صحة، 

ا   أ الاميف مل أ ا أت أالت أ الظا ، فل اإ العملباد ناده  اي رأ اه 

 وقمل : أااه نصأللة؟ ااه واهلل نصلة  ظألمة نععز    مل الع ملد.

إت اهلل بعملىل إكا قم أ الالأ  قضمل  أحب ما أا  ا رض أت ني الا »: اعق بعض ادسلف

 بقضملئه.

 «.م والي مل بمللقدركرو  اإلنأت الصرب للحك » :الد  ابا ادر ةاء 

الل م ارض   ا ، فقمللا : أمامل بالاتح  ماا اهلل أت بالاثله »: يا ًد عق  ابعةالد  اد ا   

الي مل وأ   ه  راض؟ فقمل : أ تغ ي اهلل، فقامل   ع اي باا  الألأت الضا ع : فمتا  نكالت 

 الع د را ألمل   ا اهلل بعملىل؟ قملل : إكا املت رسوره بمليصأل ة مث  رسوره بملل عمة.

 «.إكا ا تل    ده اي إ والعطمل  فقد ريض  ا اهلل بعملىل»: يقا  دفضيل اكدو ا

ما ايمه قد ريض ما   ألده بأ ريض الع ألد ما ملالأل م  اهللإت :» لد  ابا سليُو ادرا اين 

واألف كاب؟ قمل : ألأليف مياد الع د ما اخللق أت نيىض   اه مالنه  :قل 

 «.ت ني لا   هقل :  عم، قمل : فات حم ة اهلل ما   ألده أ

حظ الع ألد ما الألقن  ي قدر حظ م ما الي مل وحظ ام ماا الي امل  اي » :الد  سهل 

 .اهلل  قدر  ألا م مإ

ب  ما اهلل  وب مل دب ما  خطه: أت بع د اهلل  ن برشاب » لد  دقُو ابنه: أوصأل  بخصمل  بقي 

 «.به شألئمل، وأت بيىض بقدر اهلل  فألأ أح    وايا 
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ىض، فااات : »-إىل أيب مل اا   د كَووب ع وو  بووق اخلّطوو ااه أ الااي  اامل بعااد، فااات  اخلاا  ال  أم 

 «.ا تطع  أت بيىض وإن  فملصرب

ي اامل ااملت باان إبايااألم وبان أالااه مامل اااملت نايج با ااأ أل  وأع  » لود :عوق ابوق عّبوودس 

ا  ة  إ أ أل ، ومع م ش  ة فأل امل مامل ، فععلا  أع  إ اأ أل  برشاب ماا الا 

اة فل اع مل اا  دوحاة، وام  ر اإ فألدر  ل   امل  اي صا أل  مل  حت ا  قادع مك 

إبيااألم إىل أاله فملب  عته أع  إ أ أل  حت   ي مل بلغلا ادا   ملدبه ما ورائه: نامل 

 «.إبيااألم إىل ما ب ا مل؟ قمل : إىل اهلل . قملل : ر أل  بملهلل 

أله بتح ة كا بلأ  الع د ايفما، أر   اهلل  إلأله ملكن، وأر   إلإ» لد  عبر اهللّ بق ع  ا 

ت مل ال   يف ايطمئ  ة، اني   إىل روح ورحياملت  :ما اا  ة. فألقمل  اني   أن 

 «.ورب      راض

    لادوه تعودَل: عق عدئشوة                              

ال الي    ني  ما اميأباه مامل ن نعع اه ااربا أو »[، قملل : 128]ال المل :

 ه ف ند فياق امل، فتقال : أمالاك  ، أو اقالام   مامل شائ . قمللا : ون ه

 «.بثس إكا بيا ألمل

 ةمة حب  اهلل ، اثي  كايه، فا    ن ااب  شاألئمل إن  أاثايت ماا كاايه، » لد  ادّ بيع بق ان :

ىض  اكي: الاي  نا: اإلنةص هلل  أ الرس   والعة ألة، و ةمة الا  و ةمة الد 

 «.ألم لقضملئهبقدر اهلل  والت الل

ب  ب» قمل  : عق  ددك بق ان    -بلغ ا  أت  ر اة ماا بعاض ال ق امل  اتاب إىل اباا الاز 

أن إت   ا  الت قل   ةمملت نعيفلت هبمل، ونعيفلهنمل ما أ  ال م، » :نقل 

مااا ريض بمللقضاامل ، وصاارب  ااي الاا ة ، وشااكي  ااي الاا  عأ ، وصااد  

القايآت، وإ  اأ اإلماملع  ال   بمللل الملت، ووىف  بمللل د والع د، وبة  حكملع

ما ا  لا ، فات املت ما أا  احلق  مح  إلأله أا  احلق  حق  م، وإت ااملت 

 «.ما أا  ال ملط  مح  إلأله أا  ال ملط  بملطل م
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، إ  اأ بالاتد    اي بقال  : »قمل  داود نب ه  الألأت » :لد  عبر اهللّ بق املبد ك نامل ب ا  

له   ي اهلل  فألأ  ملبه، وحلالا ر مله فألأ آبمله، الي    بثةوة أشألمل : حلالا بلا 

 «.وحلالا زاده فألأ فملبه

ب  ب ملرب وبعملىل» :لد  ابق ادقّيم  ور بمللي  ىض: ال يح والرس   «.ومي  الي 

ر مل الع د  ا اهلل   ي أن  نكيه مامل جيايمج باه قضاملؤه، والي  الات الي  امل » لد  ادفحمازبدة :

هلل  نص  ل ظ الي  الات أ القايآت باأ الك  . وي مل املت أ ظم الي  مل ر مل ا

 «.املت ما اهلل  بعملىل

ما  ةمملت الالعملد  وال ةح أت الع د الأ زند أ  لمه زند أ بلا عه » :لد  ابق ادقيم 

ورمحته.والأ زند أ  مله زند نلفاه وحااره.والأ زناد أ  مايه  قاص 

د أ قادره ما حيصاه.والأ زناد أ ممللاه زناد أ  اخملئه وبالاه.والأ زنا

و ملاه زناد أ قيباه ماا ال املس وقضامل  حالائع م والتلا اإ  م.وماا 

 ةمملت الاقملو  أ ه الأ زناد أ  لماه زناد أ ااربه وبأل اه.والأ زناد أ 

 مله زند أ فخيه واحتقملره لل ملس وحالا ظ ه ب  اله.والأ زند أ  ميه 

زند أ قدره زند أ حيصه.والأ زند أ مملله زند أ بخله وإمالملاه.والأ 

 «. و ملاه زند أ اربه وبأل ه

، إن أبدله اهلل به ممل اال نا  م اه، ماا اهلل ممل ما   د بيب شألئمل  » لد : عق ايب بق كعب 

حألع ن حيتالب؛ وممل  ملوت به   د، فثناه ما حألاع ن نصالح، إن أبامله 

 اهلل ممل ال أشد  لأله م ه، ما حألع ن حيتالب. 

الل م، لل أ لم أت أرىض ل     : أت » حم عىل شط ادف ات و:انه لد  و ارا يس عق عُ  

أبيد  فث قط، فعل ؛ ولل  لم  أت أرىض ل     : أت ألق    يسا أ 

 ااا ايمل  فثهي  فأله، فعل . 

 «. ما ا تغ   بملهلل، افتقي ال ملس إلأله» لد :عق سعير بق املسيب 
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أ دار الد ألمل، ل  اأ  التا  نايىض  ممل  ةمته أ أولألملئه؟ قمل : نلفق م»  اسئل احر ادسلف:

 هبمل    م. 

در ة ايقايبن؛ لاأليف بألا  م وبان اهلل  اهلل در ة الي مل  ا» لد : عق ادفضيل بق عيدض 

 بعملىل: إن روح، ورحيملت. 

 «. الي مل: بملب اهلل ا  ظم، و  ة الد ألمل، ومال اح العملبدنا» :عق عبر ادااحر بق زير 

ممل أحالب شألئمل  ما ا  أ  نتقادع الصرب، »   د اللاحد با زند: قمل    عق  رض ادقد ئ لد :

إن الي ااامل؛ ون أ لاام در ااة أرفااإ ون أ ف، مااا الي اامل؛ وااا  رأس 

 «. ايح ة

 مع  أبمل  لألأت نقل : ن لليىض حد، ون لللرع حد، ون » عق امحر بق ايب احلاا   لد :

أ ااد: حاادو  بااه للزاااد حااد؛ وماامل أ اايف إن طيفاامل  مااا ااا  يش ؛ قاامل  

 لألأت، فقمل : ما ريض بك  يش ، فقد بلغ حاد الايىض؛ وماا بالرع أ 

 ا  يش ، فقد بلغ حد اللرع؛ وما زاد أ ا  يش ، فقد بلغ حد الزاد. 

ما أص ح وال مالتقألم أ أربعة أشألمل ، ف ل نتقلب أ ر مل اهلل؛ »  لد : عق حدتم األصم 

نةص، وم ايعيفاة؛ وا شاألمل  ال امل: أو مل: الثاقة بملهلل، وم التلا ، وم اإل

 «. بتم بمليعيفة

 ي ال   اهلل إت أولألمل  اهلل، آويوا رىض »  مع  أيب نقل :  لد :عق عبير اهلل بق ش يط 

أ  ال م؛ وإت امل   أاالاؤام حم اة  ام، فاثرهملا أ  الا م اثا ا  لي امل  

 «. رهبم؛ فثفلحلا، وأ عحلا

بقل ه  اهللل نصمل ، أ طمله اهلل اا ة، أو مل: معيفة ما  م  بثة» لد : عق شقيق ادبلخي 

ولالاامل ه  لارحااه؛ والثااملين: أت نكاالت بااأ أ نااد اهلل، أووااق مماامل أ ندنااه؛ 

والثمللع: نيىض بأ قالم اهلل له، وال مالتألقا أت اهلل بعملىل مطلإ  لأله، ون 

حييب شألئمل  ما  لارحه، إن باقاملمة الاحعة   د اهلل؛ فاال  حاق ايعيفاة؛ 
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ب ال  الثقة بملهلل: أت ن بالع  أ طماإ، ون باتكلم أ طماإ، ون بي ال و

دوت اهلل  لاه، ون جملف دوت اهلل  الاه، ون جاا  ماا يش   الاه، ون 

حييب ما  لارحاه شاألئمل  دوت اهلل، نع ا : أ طمل تاه، وا ت املب معصاألته؛ 

حب قمل : وب ال  اليىض  ي أربإ نصمل ، أو مل: أما ما ال قي، والثملين: 

القلة، والثمللع: نلف الضأت؛ قمل : وب ال  الضأت: أت ن خيملف إكا وقإ 

أ نده يش  ما أمي الد ألمل: أت نقألم حعته بن ندمج اهلل، أ أناه وإ طملئه، 

  ي أمج الل له املت. 

أراملت الدنا أربعة: الصد ، والألقن، والي مل، واحلب؛ فعةمة :»  سهل بق عبر اهلل لد :

و ةمة الألقن: ال صألحة؛ و ةمة الي مل: بيب اخلةف؛ الصد : الصرب، 

 «. و ةمة اإلنثملر والصرب نا د للصد 
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ا عاا  مقدمااة قل اا  حدنقااة ه اامل   اا ح أصاادقمل ب احلااب والاالرود والالااةع وانبتالااملع  -1

 رب  لدفا  ثيا م وأنطملئ م و زق م بصم .بل لح، ونل  مل مق

 ثلت  : مدَر ت  بق   بةمألا صملمتن؟ أ  ُت مل: بق   الصملمتن وايامله ن واليافضان  -2

 لكا لأليف اطل ة وإ أ امعلمن.

ق    ال  أت معمل ملب  ال مل ما ا نينا فث   اكم  لأل مل بملل قمل  الدائم؛   ا   -3 إكا صد 

كا مح ل    ال  قدرا  ما ايالفولألة  ا ايعمل مل  ف ا  بداناة ن  ل  شثت ا نينا، وإ

 اخلةص.. فث   قملدر  ي بغأل    ال .

و ) ا ليف ب مل  غتب  مل ة ( بلت شمل إ ، نعملد  ايالملفة بن  بن ) ا ليف ب مل  فما  مل ة(  -4

 اا ة وال ملر!

مل  م اابمل  ما بيب   ي القالل  ومصملدر  الاخصاألة حيتاملج إىل   اد ناملر  لألصا ح إ الامل  -5

 حالا ا نة  )وما نتصرب نصربه اهلل( وما لغت م بعيفلهنم.

 ز  ه  قلأل  ماا ب كا ب جياب أت نتالالط  اي كابا  ونيصاد أحمل ألالا  ودوافعا   -6

 وبرصفملب  ون تقدامل بعألدا   ا  قد ا نينا ف اا مص إ التالملم  وال ضج.

اهلل    امل أع  األدمج شا ملب  بعد حلملقه باملي  ا  اي  ال  فملطماة ريض^ مل خيلف ال    -7

أا  اا ة، واتب اهلل  م ايعد وان تاملر واخللالد واااا ماا )الكالوي( واال اخلا  

الكث ، أممل شمل فه فل م أوند كالر اث  )و عل  له مملن  ممدودا  وب ان شا لدا ( ومل 

 ن ق  م كاي إن ما أ لم.

مل ما ك حًما  د الا :  -8 ا طياف اإل اةمألة أو أمج بقعاة أناي   لل أت الص ملن ة احتللا طيف 

حتاا  لاال امل اا  مالااملحت مل أ ااعملف أ ااعملف فلالااطن اااملت نمكااا أت ب الاا ، لكااا 

فلالااطن  اامل قدا ااة وبااملرنض و ياقااة.. وااا  أ قلااب ا مااة اإل ااةمألة.. وِم طقااة 

 القلب، ن نمكا جتملال مل، ون نمكا  الألملهنمل، ون نمكا مقملر ت مل بغ امل أبدا .
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قاادر أت ب عل اامل ا ت ن بف ل اامل للغااد، وايعصااألة إكا د تاا    الاا  إلأل اامل الطمل ااة التاا  ب -9

ي فيبأ  ف وأن  ل مل و لق فمل تطع  بيا مل فملبيا مل فة ن  فأل مل؛ فات أحل     ال  فث  

 حأل  بأل   وبأل  مل و)أ  لة الالألف فيج(.

أت  ما نا ط للت مل   مإ ا زمملت القملئمة أت  تلقاف  اا ان اتمتملع بملحلألامل  ن نيناد -10

ب ت   ا زمة؛ ب  أت  تد وبق إ دان    ل  مل وأت  تحل  لكملئ ملت مكتئ اة!!.. وقاد 

 أعَّ ايفم ن  ملئاة أ   ي يعياة. ^ ملبق ال    

حن بي  ال ملس نتالملقطلت حلل  ب دأ ا  ئلة والاكلب وانحتأنت، وممل مل نكا أ  -11

نقظة ومةحظة، فيبأ  قط  ال  يف قل  ووقة، وأ القلب شعمل ة و يأ ، وأ العق 

 رصنإ اللام َما مل نالقط رصنإ اللبمل !..

ر ف اد ، والاامج  -12 اإلنأت بمللاات وقدرا مل وبطلعمل مل، ال إنأت بخمللق مل اي دع الاامج قادَّ

 نلق فاللَّ . واللام بدم  للاات، وباللط لقل   ل ألة  لأل مل، ب  ك مل...

  و لط مل  ي ممل حل مل مممل ال أ مقدورامل وما ما ايع اهلل بعملىل أ ه رز  ال ملس العقل -13

انتصملص مل، بكتاف وبتعيف وب دع )وبل  ا مثمل   رضهبمل لل ملس ومامل نعقل امل إن 

العمليلت(ولع  ماا إاادار العقا  أت نظاا أ اه نلاق للح اظ وان اتظ ملر وال دناد 

فحالب، دوت أت نضألف وحيل  ونتثم  ون   اليملز، أو أت نالألطي اازع واخللف 

 ل دد  ي ايي ؛ فألحيمه لا  ماملاد  اادند واقت مل ه.وا

قد نرضب ا ب اب ه  ي بيب   املد  أو ُنلاق، ونق ايه  اي انمتثامل ،   اه ن نيناد أت  -14

ض للرضاب  نقمل : ابا فةت فع  أو بيب، فأل اث الط   املرامل   اا اخللاق الاامج بعاي 

ال ح لك  نأرس حينته وره ته بال  ه، ولل مملر ه ظملاينمل ف ل نتحن  ال يصة الت  ب

أ  قألض ممل بيب   لأله، ون هيابة أت ن مللغ أ التا   ما ممل األه باملن غأس اي ايط 

 فألأ ُحيع م ه  ل مل .

لال  أ د حي مل  أت أ ملد  إ المل مل  ه  مالالم أنامل  مامل ااملت ايل الع؛  ت إ اةم  قال   -15

ت اياللم الضاعألف رقأل امل  ولك   أ د احليج حن نكل، ظألمة ملألئة بملإلق ملع واحلعة
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ن حع  ا ا نطمل  والزنت وا قلا  ايحتملة، واث ه نيند م   أت أ ق  لرناينا 

 رؤنته اخلملصة  ا اإل ةع، ولأليف ايع   العظألم ايتضما أ الكتملب والال ة.

احلب بن ال ملس هينز  فطينة نبد ما إشا مل  مل فمل عا  ح ا  وقل ا  ياا نالاتحقل ه  -16

  د أت بضألق نمل ة ال غض.وام اث  وا ت

قد ن كي ايي  أ قضألة ممل واال مكايوب حمايوب، فاألخلص فأل امل إىل رأمج نتألق اه بعقلاه  -17

وقل ه، فاكا بغ ت حملله، وا  الح أميه، و مل به ال رشا ، وُفتحا  الاد ألمل، ف ظاي أ 

ا مي كابه فمل تغيب ممل املت نظ ه نقأل مل ، و ازف   اه، ومامل  إىل ها ه بقل اه وبعقلاه، 

  كي واليأمج لأليف بمعز   ا معمل ملب مل ال  الألة والعملط ألة.فملل

ر بااثما، أ اادامل حاان أحتمل  اامل أ  -18 م مل اامل  اهلل ولاال لثاالات    ح اا  طملقااة  املئلااة ن ُبقااد 

ايصملئب وايلأت، وأ مدارج احلألمل  العملدنة، وأ دامل حن بلابأل   فيصاة للالاعملد  

 غص  ل   عملديت، فث اُد ريب وا  مل  فأل عم وحش املرس ما اخللف أو الااي ؛ لأل

نم ح اا  احلأنااة والي اامل والعطااف، ونم ح اا  ال يصااة بعااد ال يصااة حتاا  أااالت 

  عألدا .

و دت ن  الد ألمل وا ناي  متلق امل   اي أرباإ: اإلناأت والالاعملد  واحلاب وال عاملح..  -19

 وو دت القيا   ا    أل  ب مألت مل وبطلنيامل.

، ون ن كي أت نكلت ال  "صةح الدنا  "أت نكلت  ا  فت  م مل م ملع بآنع ا مة ن كي -20

الاملفع  أو مملل  أو أمحد أو ابا بألمألة أو ابا حعي أو ال لومج أو ابا ال  أليف أو ابا 

ا ألثم أو اي دع أو العململ ايتخصص .. ألال مل   كي بطينقة ا تقملئألة و تعملم  ماإ احلألامل  

 ممل نيند؟  ي أهنمل معياة  الكينة الامج ن لز فأل مل حيص   ي ا 

بعملم  مإ نصام  بثنةقا  أ ا  ن بثنةقاه اال، و ارب  بلغتا  الياقألاة وأ اللب   -21

 اي اب ولأليف بمعملرابه أ ال حش واإل  ملف.

نعة ُنرْس ال مل، ن ُ رس فأل مل بل ه ما الل له، ومل نيد وص  مل بملياقة أو العرس، ون  -22 لرش 

 للألرس  بمللتل ط بن الألرس والاد ، ب  نرس  اهلل ر لله



 498 والدرر من أقوال السادة الغرراجلواهر  

 

 

 

بعلدت حأل أ أصاحل أت أبادأ بامل  أ  الالا لة وايمتعاة ولاأليف بمللاامل  أو مامل بكيااه  -23

ال  يف، فصملر ما  ملد  نالاطيمج الاأ صاحلت أت بتعاه بلقملئألامل  للالا   ايح الب 

 الامج ن مل امل فث ت تح حألمليت ب يحة.

اامل ايااي  ايااثزوع بمعمل اامل  واقعألااة نصااعب  لألااه أت نكاالت معتاادن ، وحتاا  لاال  -24 اااملت مقت ع 

برضور  ان تدا ، فات معمل ملبه وآنمه الاخصألة أو العملمة بفوي  ي فكيه وبصلره، 

 وجتعله ن  م ان تدا  بطينقة خمتل ة.

ا ماا التقادع  -25 ا ا ا   إ  مل  اعي بمللغألظ واحلزت واحليقة، حأل أ  ي  بةد العململ حقق  قادر 

 - حاا ايالالمن-أ حان أ  امل  واليق  وال  لض واحل مل   ي الكيامة اإل الامل ألة،

  عملين ما التخلف وإادار ايامة اإل الملت، والت  ا  مع    ظألم أ اإل ةع.

الألاالع صاا إ   ح ألااب ماااكلة ..ح ألااب أظااا أ  اا  قاادم  لااه الكثاا  و اااا امل اا   -26

 صدمة..لكا نبثس ال أنضمل  نعتقد مثل أ ه قدع   الكث .

ااتا لا أت العململ بدوهنم أفض ، وايأل  لا نكتااف  أادل  ا أحألمل  نعدوت بمليةنن -27

 كل  بمللتثاألد..إ ه درس   ول  ل  حع  ا دوافع مل فألأ  قل  و عم .

ا    ا  نالملر  كل  اإل الملت الامج قم  مايه واا  ادفاه أت نقال  ياا حللاه: أ امل  -28

 م م؛ لألكتاف بعد كل  أت العململ ما دو ه أفض .

حلألمل  اال  ال ا ي بملإلنأت..  ي اإل الملت أت حياملرب الكلاأت اأ أت الألثس ملت أ ا -29

 الالل ألة أت جتيمج  ي لالمل ه ا  أمج ظيف.. ق  ن ا  وب مل   بملخل .

آراؤب  دند  ومدرو ة ولك  مل ن اتملج ا  اااا احلاأس الاامج بقادم مل باه، و ال  أت  -30

 أ ارب أ رأن  وأ محمل   له ف ل دلأل   ي شد  إنأ   هبمل.

مماامل نااد   ااي ر االنه أ ربااط روحاان « ايألثاامل  الغلااألظ» اام  اهلل العقااد الزو اا  بااا  -31

و الاادنا حااملنا  ومالااتق ة ، ولاااا فاامللزواج  ةقااة  قاا  وقلااب وروح و الااد 

وحملن ومالتق  . الزواج  ااة  دنة رائعاة، بتااملب  فأل امل ا نادمج لقطاإ ماالار 

 احلألمل  بثم  وب ملؤ  وبعملوت.
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ثل   بعض طل ة العلم: ا  جيلر أت أبتالم أ و ه الكملفي؟ا  جيالز ما الععألب أ ه   -32

أت أصملفحه؟ا  جيالز أت أ لايف معاه أ مكاملت واحاد؟ قلا   ام:  ا حملت اهلل ... 

نعملماا  قينااامل  وأشااألمل  اللو ألااة  ^وااا  أ ايالااثلة نااةف؟ إكا : األااف اااملت ال  اا  

إن  اي اخللاق بمكة؟ والأل لد وأا  الرشاب بمليدن اة؟ واا  نمكاا أت بقالع د ال  

 احلالا والتلاص  مإ ا نينا؟!

أصعب ال قد  قد جمتمع  بصد ؛ فملل ملس مل نتعلدوا  أع الت كأل  اللا   ل  الاألمل م  -33

 وطيائق ب ك ام، ونظ لت ال قد  داو  أو ا  صملن     م.. نمل  مل ما معضلة!!

و شاع   اال الاعلر اي يط بملنصط مل  لاخصا  أو أرسبا  أومجمل تا  أوق أللتا  أ -34

 أش إ أ لاع ان تك ملر.

 الاميف با ه ا ح ة جت   وبااب بة ا تئاات و  دممل بااب نظلم ا  يش .. -35

 ثل  ريب وأاثيت وم طل   ممل مل نيد  ي بمل  ون  يض أ نألمل ؛ فتاايت أت األاه  -36

 أ اا ة )ن  ن رأت ون أكت  مع  ون نطي  ي قلب بش(.

ب بعلدت أت أ تااي  ملد  العايب فاألما أاا  أو ب   ادام أ اه   دممل آا  أو أ  -37

آمااا، واام أقاال : نااملرب باازودت مااا رزقاا  فاامل عل   أ أمااملت مااا  ااخط  

 وأناب..حت  قألمة الطعملع بتضمل ف!!

أمج  م  ب عله  تدفإ ال ته: ال ة الطمل ة ق ل مل بملياقة وبعدامل الي مل، وال ة ايعصاألة  -38

 بعدامل بمل مل والكدر

أحد الا ملب زم مل  لأليف بمللألال  نتعلم اايه احلألامل ! ماا زماا قيناب بادأ حيايف أت  مل   -39

احلألمل  بالتحق أت اب وأت بعمي بملل ضملئ  وأت ب تح  ي ال  يف م  مل أبلاب الت ملؤ  

 وا م  واإل عملز

40- فطل   له   اله قت  أنأله فقتله   اباا  ^  أه أنمل  مإ ممملر اة القتا ، و اأه ال  ا

،   اه  اا  القتا . لاأليف أ قتا  اإل الاملت آدع ا و ، ومح   له وزر ا    يف ُبقت  ظلأ 

إين أرنااد أت ب اال  باااوم   نألااه  ف، ولاااا امل اا  ايزنااة للمقتاال   ااي القملباا  

  لر  ايملئد  وإوم 
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وبل  القي  أالك ملام يمل ظلملا و عل امل :أ ا  مجعة وق ة ا ت ملر مإ  لر  الك ف  -41

ا ل مل  ا ربعة لتالتألقا ماا  ا ة اهلل: القاي  )الادو ( ..  .. بثم ي لك م مل دا

 ا ةب )ال تألعة(.. الظلم )الال ب ا وحد(.. ايل د )ا    ايحتلع(!

مجأل  أت بكتب مإ احلألمل  مألثملقمل  أو   طي فأله:  ث ع  لل لدمج فأل  مع   رائعمل  ..لاا  -42

 أالت   ئمل   لأل ..  ثحملو  ص إ أ ملكج لرشحية ما ال ملس

إلنأت بمللقضمل  والقدر م  لع إ ةم   ظألم، حيم  مقملصد إجيملبألة وا حة، جتمله احلألمل  ا -43

ومصمل   مل ومتمل   مل، وال أ طألملباه احلقألقألاة نم اإ أمج ا اتغة  لاه أو بربناي للاقاإ 

 : ل     ، ونعترب اإل ةع مث  ااا العم  التربنيمج مغمللطة  مكالفة، نقل  بعملىل

شمل  اهلل ممل أ ا مل ون آبملؤ مل ون حيم مل ما دو ه ما يش    ألقل  الانا أ الا لل

 .".اال  ااب الانا ما ق ل م

ا شألمل  الت  ن  عيف مل بظ  أق ملن  وألغملزا  وخمملوف م أ امل   بالاألطة و ا لة، والعلام  -44

ال الرس الكملشف وال لر والاللطملت واي تملح.. ممل أمج  ال  م إىل ايعيفة حت  أ أد  

مل...بمللعلم نظ ي بالخ  الكلت لإل الملت، واإل الملت لأليف أارب ون أمج  ون ب صألة 

أه اا  ون أقاال  بااد مل  أ ايخللقااملت، ولك ااه ا  لاام وهباااا ب اال   اااا قاامل  بعااملىل: 

و لم آدع ا  أ  ال مل. 

أحلف ون أ تث   أت القلب احلقلد ن ناو  طعم الالعملد  ون ن عم بعألاه؛ ف صألحت   -45

 أت ن نالمحلا ل  حة حقد أت بغا  قللهبم.. ف    ااب! يا ُأِحب

ا  نالع برشا  شمالاه نفااد   أمهألاة ميا عاة أوللنامليت وإ املد  بيبأل  امل  هنامل لألالا   -46

 رسمدنة ب  متغ   مإ الزما ومالتعدابه.

ايدح اي يط  ملألة جدني فعمل لة نأر  مل ا ب ملع مإ مت ل  م، جتعله أ هأل لبة  ا واقعه  -47

 نطملئه وبقت  روح التطلني واإلصةح.وأ

ُبالث   لقد قير اخلمللق العظألم    وبعملىل أت ايل ود  ُبالث  نلع الدنا بثمج ك ب قتل !  -48

بقينعمل  و دندا  لقملبل مل، وا  امل    ملالألة مل ب لغ اإل ةع، وا ترص  مل رهبامل اخلامللق 
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فكألااف  الاالمن؟ فكألااف بملي  اا حمل ه أ كلاا  الألاالع العظااألم... فكألااف بملل اامللغن؟ 

 بمللقت  ااأ   والعالائ ؟

قم ا ت فلرا  وااتب ممل ا   أللب ؟ فاكا مل بتعيف  لأل امل فملاتاب بخاط  اينض: أاارب  -49

 أنطملئ  و ألليب أين ن أ يف أنطملئ  و ألليب

 ما ن ا ع شخصألته أ ا وقملت العملدنة فلا بظ ي بمالمل دبه أ أوقملت الاد . -50

قملئ  أ   املزب؟ ُ اْد إلأل امل وأ اف إىل اا  ح ألاب اللقاب األف نز ا  أ اأ  أصاد -51

ا أوخمطلفمل  خمترصا ..  اامأل  ايعرب   ا  مق الصلة و ألة اللفمل ، ون بدع ان م جميد 

د أت ب تالم لتكلت انبتالاملمة ط عامل  نبصا ُعمل  -52   دممل بتحدل بمل ملبف مإ ما ن نياب بعل 

 مج حمدو  بملبتالملمت  اث ه نيااملوإنأ مل  ن بظملايا  أو جمململة فحالب، و ألدر

د   ال   ي ان تأع بع ملناة  -53 ا كت الصأ   ا  أارب دلأل   ي العق  ايغلق ، وإكا مل بعل 

 وكامل ؛ فلا اص   ي احلقملئق الت  اتمل  مل .

اش ن  الأللع  صمل مجأللة وني   هبامل أ ايماا ، ا اتغيب  أت ال املس نتحملشال   ؛  -54

ال أفض  ايامل ي التا  ااب أت حيات ظ هبامل ال املس   ا .. فعيف  أت اخللف لأليف 

 احلب ن نعدله يش .

آني مجمل  أش ده نظ  ال ا فض  وا قل  وا بق  أ ال  يف وقاد راق ا  اااا ايع ا   -55

 وحملول  ب ال ه بمللت مل   اإلجيمليب مإ اادند بد  اللقلف مإ الااينملت.

هي لا زاايا  مجاألة  أ درب امل، وبمللاانا م حل امل   عرب احلألمل  نق إ أ دانل مل أولئ  الانا -56

العزع ل تخط  الصعملب و ال  واوق  اخُلطمل  املطيام اإلبداع حيفامل ولغاة، و ما ح 

 الال  وايح ة والتقدني لتل  ا رواح ايت مل ألة الت  ارب ط مص  مل بمص امل.

لم وبثناد لك  ن  لت وأ ا  حا   لألا  أت بتاا ع بمااملرنإ  دناد .. ُبعلقام وباتع -57

 وبعط  و  ح ال عألد شألئمل ما اناتأع والقينب شألئمل  ما التثو .

بثمل  فض  احلياة اي  ألة  ي ايعيفة فل اد مل جترصا اللقا  واا اد وايامل ، وبقادر  -58

ا  اهلل العلام  اي  معملرف  اقق  تملئج أفضا  وأ اما وأرناص وأرسع، ولااا فض 

 العم .
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ن  اق  لأل امل الك املر ب اا  ب ت ا  إىل م ملفالاملت ومصامللح  لمت   التعملرب أت ماملرنإ  -59

وماملرنإ جُيمإ  مل القلأل  مإ القلألا  بع اد   ألاد لت ادو  ظألماة ا واي ، ايامل  ،كابألة

معترب فأل مل ولكا أام م ه الطملقملت اليوحألة العمللألاة التا   اارت   الا مل لتكالت زنتامل  

 لال  الرساج!

 ة احلب وإ المل ألة العةقة.حأل أ ب حع  ا ايتعة فحالب  تحيع روحمل أل -60

إت جميد إ زا     أل  اليقألقن  ي  أل أل  ا أل  باحمللاة العاململ باثرسه إىل  الاد، إن أت  -61

 رفع أ نك   إل ملد  الضل  وأللات احلألمل  اامأللة ييم  برصب.

نيناد ا باامل  أت نكاالت أوندااام اااأ نيناادوت وحان ن حياادل كلاا  نقااإ التاالبي وب اادأ  -62

  ظي إىل ولدب مث  املئا له ا تقةله وشخصألته!ايتمل ب، ا

بعلألقملت ا ح ة  ي  مل  أو قلم  لألال  جميد ميور ، إهنمل إ ملفة وبكمأل  وبعادن   -63

وبصلنب وإ  ملد وإ عملد، حت  ا عمل  ف ل  ز  ما للحة احلألامل  جياب أن خيت ا  ، 

 م أ بكا دوافع مل!!

اي تالاا ن إلألااه و قاال م وأف ااملم م  إت أ ظاام د ملنااة لاادنا اهلل أت بكاالت أنةقألااملت -64

وبرصفمل م ب م  ا رق  وو   وإ المل ألة و ضج وأدب وحب للخ  وإنثملر وبالملمح 

 و  ل وفط ة وكامل  ..

احلألاامل  ) للحااة ف ألااة ( أللاهناامل.. أقلالاا ، وأشااكمل مل.. أ ألاا ، وإطملرااامل.. رفقتاا ،  -65

 و لايامل أ  !!

 حدمج ال القدر   ي مجإ الي مل واي  عة!ممل نييض ال ملس لأليف دائأ  ن  ع م، والت -66

مل نكا أ   به  لأله الصة  والالةع رس ما ا رسار، ب  امل    ا به اتملبامل م تلحامل  -67

مكالفمل، وبععب أشد الععب ما أمالره اخلملصاة أ ال ألا  حان ُبعَلاا أ القايآت 

( اااه الكينم )وج ا  أ   الا  مامل اهلل م دناه وجاا  ال املس واهلل أحاق أت جاامله

ت أ ايصملحف، ونالمع مل اي ملفقلت وايرشالت والأل لد  ا نملت بتي ونصي هبمل وبدوَّ

الانا نتآميوت  لأله، ومإ كل  مل نثبه ال    أت نالتغ  ا  دا  ااا ايع   أو نا يوا 

 به أو نالألفوا إىل ص حته ال ألضمل .
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ف ال  ادمج ؛ ف ااه  ما مل نكا  دمج ف ل مع .. ااه حكمة احلألمل ، و ما مل نكا معا  -68

 حكمة الطغمل . وما ن نلافق   أ مالثلة نلافق   أ ه امل.

حن نتحقق ل   عملح  لأل  أت بقيأ  ي مةحمه بصأت اثا   شاملرات  أ صا مل ته ،  -69

والدب ، زو ت  ، أصدقملؤب ، رئألال  ، القينب الامج ب     ايرشاوع ود ماه .. إىل 

وحالب قادرب  ،حالب ط ألعت  ال  الألة ، آني القملئمة الت  بتالإ وبطل  أو بقرص

 لتم ح ا نينا دورام وبث    ي إ عملزام .، ي التعيد ما ا  مل ألة وحظ ال  يف 

 ا  مجمللألملت احلألمل  حلل  ن بالملومج شألئمل مململ بكا  ظيب   مل مجأللة. -70

اي  خة التا  بالتعاا  اي الكااف مثا  ال ا وس ايتخ ا  الاامج ن بقادر  ا  مل ألة -71

ايعملاي  ي مةحقته وباخألصه، بتل يف اإل الملت واكم برصافملبه ماا دوت أحدل 

أت ندرب أو نلحظ بثو اامل ال لألاغ  اي أحكملماه وقياراباه و األملقملت حدنثاه وادناد 

 ملاق ه

لال  آ ا   اي أناملع الصا مل احللال ، لقاد ب ا  أ   يسا الكثا ، وأ ا م  أ إحكاملع  -72

حل ن الدائم إىل و له أفتقدامل ..أبقا  جتيبت ، وص ع    كاي  طأل ة، وأبق    ا

   ما ا  ألف  واحدا  ُنعد  بثلف !

أ الصحألح: )إت اهلل ن ن ظي إىل صلرام وأملالكم ولكا ن ظي إىل قللبكم وأ ألكام(  -73

فملحيص أن ني  أ قل   إن ايعملين الرشن ة وال لانمل الطأل ة، اهالله وبعملاده نلمألامل؛ 

، والكيااألااة، وال غضاامل ، والااااينملت ايينااي  التاا  بكاالت لاائة باا اام فألااه ا حقااملد

 أهةن وقأللدا   ع  ما ان طة  وايال  والعم ، وما أت بتمتإ بحألملب .

؛ نادرب أت احلألامل  بقادر  -74 ايت ملئ  لأليف أ م  ون وامهمل  نعألش أ ا حةع وإ أ ال واقع  

العق ملت ف  ملب ا مم القلنة  ممل فأل مل ما اياكةت نل د إىل  لارامل احللل  ، وبقدر

 الت  الق  أبدا  اياكلة وا زمة إىل فيصة مجأللة.

ننظااا أحااد  أت حالااملب الغ اا  ناالع القألملمااة احالااملب ال قاا  ؟ أو أت حالااملب الاااا   -75

احالملب الغ   وال لألد ؟ أو حالملب ال صألح احالاملب العألا  ؟ أو حالاملب احلاملفظ 
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مل  ]اث  ال الألملت[ ؟ أو حالملب الاعملع احالاملب اا املت؟ أو حالاملب  احالملب ال  ال 

وااال الااامج  علكاام ايالاافو  احالااملب ال اايد العااملدمج؟ إكا  فلألقاايأ قللااه بعااملىل: 

نةئف ا رض ورفإ بعضكم فل  بعاض در املت لأل لالام أ مامل آباملام إت ربا  

 رسنإ العقملب وإ ه لغ لر رحألم

   املبقة را اخة أحألمل مل أبالامل  : األاف نافوي القايآت فأل امل إكا امل ا    ل ا مل ما   باآرا -76

ومالتقي ، ولأليف لدن مل ا تعداد  ت  غ امل أو  عألد ال ظي فأل مل؟ فكثا  م امل   اده آرا  

لعلااأ  أو فق اامل  أو مل ااة أو شااألل  ، وااااه ا قاالا  مقدمااة ومالاالمة، ون نمكااا 

 جتملوزامل ون م ملقات مل فكألف   ضألف أو  طلر إكا ؟

قت ألملت اامأللة وحان بالات تح نلما  حن ب تق  إىل بألت  اادند لا بثنا مع  إن اي -78

 فة ام  مع  ما ا ميف إن الااينملت العابة..

 حن بقيأ  ا   بعاض العلاأ  أو العظاأ ، جتاد أت اافن  قاد نلِزمالت أ  الا م باثللات  -79

ما التعملما  أو باربامج معأل اة، نااعي اإل الاملت   اد قيا  امل أ اه  امل ز  اا بط ألق امل 

باعي بثهنمل قين ة م ا ، وأت بمقادورب  ^ يأ     ال    وانقتدا  هبمل؛ لكا حن بق

 أت بقتدمج به.

 "وبن أت  كلت  وبلاصلا بملحلقفي  بن بألملت احلق اليبملين الامج أمي مل بمللتلايص به   -80

وممل  لا مل ال ملط  ، اة ب  ن  غ  أت  عيف أت بعض ممل لادن مل ااثفياد أو  " حا احلق 

معاملت خياتلط فألاه احلاق بملل ملطا  ، وقاد نل اد مجمل ملت أو مف الاملت أو دو  أو جمت

بدن  ما ا تقملده والدفملع   ه وباللنغه ،ال ملط  رصفمل فألحتملج إىل   أله والتخلص م ه 

 أو التال   لأله .

اأ أا  ه لك  ما وافق  ، ،إت ما الصد  أت أقل  : إ    أاا  انح اع لك  ما نملل    -81

ر حت  أولئ  الانا ناتدوت أو نقاللت ؛  ت دافع م ال الغ   هملل مل  ، وام إت وأقد 

بلط االا أااا  للاااكي ؛  هناام نالاامل دو  مل أ اللصاال  إىل احلقألقااة، وإت أهلظاالا 

 نالتحقلت الاكي أنضمل ؛  هنم ندربل  مل  ي الصرب وايصملبي .
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أحةع  عألد  .. فملل ث  ن ن ملع ب  ال صحل مالتدنم حت  ا حةع التعألالة حن  ت مل    -82

 يقللب  رسامل بمل

وام ح م احلااق أ كلاا  اااأ م حاا    الاا ، ون بعتاارب ،ِ ااش ودع ا نااينا لألعألااالا -83

وال يص التا  ،و عملح   ي بدم ام؛ فمللطي  شات ،و لدب نقلع  ي أ قمل  م

 نلق مل اهلل بعملىل بعدد اخللق، ب  بعدد أ  مل  م، حت  طي  اا ة ن حرص  مل

وحييص  ي إصةح مل وناعي بث ه فيد م  امل ،  في  بن ما نا ق  ي ا مة ون صح  مل -84

نفيه ممل نفي مل ونالعده ممل نالعدامل وحييص  ي بدارا مل ، وبان ماا ن تعاد  اا اااه 

 ا مة ف مأل مل بمللت دنإ أو الت الألق أو التضلأل .

أت أفكي أ  ل ألملبه وأ رش أ دانل ا تقملدا  -أمج يش  - لدت   يس الأ نرست شألئمل  -85

   ممل ال أفض بثت اهلل أراد 

بعل م  ما جتيبة احلألمل  أت أجتملوز اااه ايلاقاف التا  قاد نضاألق هبامل الصادر وأب مل املامل  -86

ي مزا   حلظة ، فضة   اا أت بافوي أ مالا يت . إت    الملامل ، ون أ مح  مل أت بعك 

ظ املفألتملت يالح ا  ايعمل مل  وا مل .  بال ألحة واحد  أو بال ألحتن فأل أ بعض التألق 

حق ا  ألمل  اادند  أت بالمإ جتملرب  ملبقأل مل أ مألدات الالألمل ة والتعاملر  والعلام  ما -87

والد ل  واحلألمل  ، وأصد  ال ملس وفمل   لل ملس ال الامج نمحض م ال صاح ، ونيباملد 

:)إين واهلل قاد ^ل  أل امل - لأله الصة  والالاةع- م الطينق ، وما ق   قمل  مل   

 أشد ايعملاة(. يب  ال ملس ق ل  و ملا  ب   إرسائأل  

اا املل  ملت نطيح أوراقه الاابلة الص يا  ، لألظ اي باد مل أورا   دناد  نرضاا  طيناة  -88

 حألة!

لكا بملليمحة والاا قة، وبقلاب حماب  ملصاح نتحاي  اخلا ، ونافوي ،التصحألح مطلب  -89

وجيب احلار ما حظل  الا  يف ،حالا الظا، ونقدع العار، وحي ظ حقل  ا نل   

 ادل فيحمل  بمللغلط الامج قد نقإ ما أنأل .اخل ألة الت  قد 
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ولك  امل ن  قالع  حاا هبااا الادور، ،إ  مل   تظاي دائاأ  ماا ا ناينا أت نغا وا مالاق  م  -90

و خلط بن الث ملت  ي الدنا وبن التمال  بيأمج؛   ه   ق إىل آكا  مل أو بلقأل مله  اا 

 شألض أو معلم، حت  لل املت رأنمل  مي لحمل  .

  ا شخملص بمللت عألاة أو اإلقصامل   ال معمل امل  مالاتحكمة، وإكا بام هاض التمحلر حل -91

الطيف   ه أ ظيف ما الظيوف الت  مض ؛ فات ما ه  ايمكا أت  غض الطيف 

  اه ا ت، و جيااب أت  اادفإ مااا   ااد مل وماا  يق اامل ومااا حقلق اامل الاخصااألة ومااا 

  الت يقااة أ صااملب مل  ت  عألااد إىل ا مااة حلمت اامل ووحااد مل، وأت   عاادامل  ااا  لاماا

 وان اطملر.

 2012؟ الغألب   د اهلل ولك   مت ملئ  أت العململ  أل دأ  املع 2012ا  ن ت   العململ  ملع  -92

و ألحم  روحمل  دند  وأماة مرشاقمل وفيصامل وا اد ..  لأل امل أن  الامح لكالابأليف 

ال  ملنملت أت بقت  فيحت مل بمليالتق  ، فملهلل نم ح احلألمل  ا  حلظة للمةنن مقملبا   ادد 

 ملت..أق  ن

93- ااد مل الرصاط ايالتقألم س الت ل   ي ا  امل التا  ااملرص ، د ل  مجمل ألة لل دانة بكي 

ن اااد ا دانااة ، ،وجااتص   الاا مل بمللصاالاب ، ف اال اتااملف مجمل  ،ا نااينا بملخلطااث 

 ونترضع إىل اهلل بتحصألل مل.

ق   أت أ إ رأ   اي ايخاد  أدرب حعام احلقاد الاامج املاه قلالب حيما  طعام  -94

الأحة، فثقير أن أشملرا مل الع مل .. أقاير التالاملمح و الصا ح والع ال حتا  ااياح ال

 .وما   مل وأصلح فث يه  ي اهللطينة 

أفض  أ للب لكالب ايعياة ال أت جل  مل مإ   ال  ! وأرق  مالاتلنملت الااعمل ة  -95

 الاعمل ة مإ الاات !

مكملت نط  نمتلائ بمللت دنادات؛ ل  الامج نعتقد أت احلألمل   األ أ رأن  احلألمل  .. امل    -96

 ألعد  ملي مل ملألئ مل باملخللف، واحلازت، واإلح املط، واإل الاملت الاامج نافما باثت احلألامل  

ملألئة بملل يص ا ملئلة وا  مل ألب الت  نمكا للمي  اخللض فأل مل؛  ألعد ااا العاململ 

   اله ملألئ مل بت لع وويا  وإش ملع ن حدود له.
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واامل  واباادؤوا مااا  دنااد.. فاا حا  حماا  دنمل ااة ا  ثاالا .. صاا ملح ال اافس نالااملرام وة -97

الالعملد ..!  ضامي أ دوانل امل نقأل امل  خي اف  لأل امل ايصاملئب وا قادار..  افما بكا  

 القملدع ا فض ..! ا شألمل  اامأللة و ت مل   

إت الرشنعة وملبتة، لكا ال قه ا ت املدمج، ولااا ااملت للااملفع  قالنت، و ها   بةمألاا ايب  -98

 م، و بعددت اليوانملت  ا اإلمملع أمحد أ ايالثلة اللاحد ، ح أل ة ولث  مااب إمملم

ومل نكل لا خيي لت بال   ا المة  مي الا    ] كاب  ي ممل قضأل مل، و ااا  ي ممل 

 قيض [ وقلله  يب مل   : ] ون نم ع   قضمل  قضألته بامل ميف وام اادن  فألاه إىل 

 رشدب أت بيا إ احلق، فات احلق قدنم (

وقد جتملوزت اخلمالن.. ا  أ مل متثاد ما شعلر أب ملئ  وب امليت جتاملا ؟ ، مل ل    يس  -99

ااا  ااام را االت  ااا أدائاا ، ماامل حقألقااة مااامل يام  حاالمج اااثب.. أااا  ايعململااة 

والصم  واظم الغألظ، أع التعاني   باثين اباا ميحلاة ها  التا  نعألاالت؟ أع اا  

فض  اخلألملرات ؛ نلألط ما الي مل والعار والعتب ..! وإت امل   الثمللثة ف     دمج أ

       ي نقن أت َوم  ممل نالتحق العتب أ ط ألعة  ةقت  مع م.

ن بااثس بثماا  نعااززه  ماا ، واي اام أت جطاال اخلطاال  ا وىل، وأت بصاا إ اإلراد  أ  -100

   ال ، وأت بكلت بطلعملب  ملصللة بلاقع  بح   متن، أو حت  بح   رسمج.

اال حلام  - إ ان قةب اي امل ئ أ شخصاألملب ملالت  بص -إت ا تظملر اللحظة ال ملصلة -101

وال ن تظااي م مل ااث  أت نتحاال  إىل م اادع ،الطمللااب الكالاال  الااامج نكااير اإلن اامل 

مت ل ، وال حلم ال ق  الامج نتلقإ ما الالاأ  أت  طاي لاه فضاة أو كا امل، وني ام 

نطة بلزنإ الثيو ، بأل أ مل جيد طينقه إىل  م  نك أله قلت نلماه ولأللتاه، واال حلام 

 اا ل  الامج ن نعلم شألئمل ، وال نتخأل    اله نلممل  وقد هدا فقأله زممل ه و ملدر  أوا ه!

الك  ن  م يملكا نالتعا ال ملب  ي ال تح إكا  للج بغ  م تملحه؛ لكا ن نط اق اااه  -102

 القمل د  الال لة أ  ملئي شفو ه.
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  ج طملئ اة أناي ، اإلصةح لأليف بكينالامل  يا  ج طملئ اة معأل اة، و ازن  أو إقصامل   يا -103

ولأليف بقين مل  خلألملر فئة ما ال ملس، وإبعملدا  خلألملر فئة أني ، ب   يض وب ألن، وإراد  

للخ  نقت إ به ال ملس، ونااعيوت حألمللاه بمللثقاة وا ماا، وح اظ حقالق م ودنا  م 

وممتلكاامل م، فمللعماا  اإلصااةح  جيااب أت نقصااد بااه ااا  ماامل فألااه مصاالحة اياالاطا 

 واللطا وال ملس مجألعمل .

ا مة العمللألة ا   لع ما الطملح ، مصحلبمل  بمللصرب والتطلإ واإلرصار ، أو اأ  اأه  -104

بملق  إىل فملطماة ب ا  ،فكملت نقل  : إت     الامل  بلاقاة "التل   " مي با   د العزنز 

فتزو ت مل، وبملق  إىل اإلمملر  فللألت مل، وبملق  إىل اخلةفة فثدرات امل، وقاد ،  د ايل 

 فثر ل أت أدرا مل إت شمل  اهلل  ز و  .بملق  إىل اا ة؛ 

أحألمل مل  قل :  لأل مل ال ع  و ي اهلل ال تملئج ! وا  المة اتملج إىل ب كأل  ، فملهلل له ا   -105

يش  ، وم ه ا  يش  ، ولك ه و إ أ  ملبمل  و لامأليف و   مل  اكم ااه احلألمل  ما مث  

  ممل بقلع حتا  نغا وا إت اهلل ن نغوقلله  ما نعم   ل ا جيز بهقلله   حمل ه: 

. فحن  خ ق أ اصأل  ال تملئج وما نتق اهلل جيع  له خمي مل وقلله: ممل بث  ال م

 فمع مله أت وم  نلة  أ العم  أو  ل  ف م أو  ط مل  أ الت ك .

حن بكلت ايااكلة  ملبعاة ماا أ أق امل... جياب أن بكالت  الرا  مرضاوبمل   لأل امل، مل ن  -106

 لملم  ياح مل، و التعمإ شتملت إرادب مل.. و تطلإ إىل ايالتق  ،    ض ما  دند، و

 ألأليف اهلل ال التلاب؟ أو لال مل بملخلطملئن؟ …بدن  ما اثي  انلت ملت إىل اللرا 

107- ولقد  علم أ   نضألق صدرب بأ نقلللت، فال ح بحمد رب  واا ما الالامل دنا 

صا ة ايحققاة: التالا ألح فااي  األق الصادر ممامل ناي  أو نالامإ أو جياد ، وأمايه بمللل

والالعلد .. إ ه يش  و دبه أ   يس ، وأنق ا  أت اا  إ الاملت اال ااال ،  ي اة 

 حزات الطينق .. والدوا  القملطإ لك  أمل اال التالا ألح والالاعلد .. وصا ة  ا لة 

ايت ملو ، بألاد أهنامل اتاملج إىل مايات وبادرنب، وقاد ن جتاد أوياامل ماا أو  ماي  حتا  

  ملد بتحل    دب إىل  للب و
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 دني بملل املس مجألعامل  أت نتالاململا  اا ا حقاملد والضاغملئا والتصا ألملت واحلالاملبملت،  -108

اكا لا فاث تم الطلقامل   "ومةحقة ال ملس بعةقملت أو ملاقف  ملبقة.. ون زال    ة 

ا  احل  ا مث ، الامج ناعإ  ي جتملوز ايلقف الالملبق، وبغأل  الق مل ة اليا خة  "

 وباكألل مل ما  دند.

109- وقلللا لل ملس حال مل : قمل  ابا   املس: لال قامل    في الت: باملرب اهلل فألا  لقلا ،

وفأل  . فحت  ما ال أ  ربوت في الت ن بتعملما  معاه بثنةقاه، با  بثنةقا ، 

و  ة اللالملت ما  ألأ  أا  اإلنأت، فمللاتم والع ملرات الاللقألة ن بصدر ما إ الاملت 

 م اب أ حق أمج  املت.

ة أو املرواة أو حايب، وبكت ا  بثوياامل الالال   بكالت قايأت و  امل  حن ب ظي إىل أزم -110

 وميٌّ ومث   ل حزات. -فعة  –واحدا ، ال 
فلَِم ن بداومج ااا احلزت بعي ة ماا   مفك 

الت ملؤ  بالتطلإ بعض إجيملبألملت ا زمة وآوملرامل ال عألد ، والت  ا   ز  ماا م  الع 

له ورمحته أ ظم ما إنأ   ب ظيب  فلألكا إنأ   بحكمة اهلل و د  احلكمة اإل ألة؟!

 والألل  وملق  ، فت ملرب اهلل اخلمللق احلكألم اليحألم.

اا د اإلصةح  ال أ أت  يفاإ راناة  وا احة للتعاملوت والعما  والتصاحألح اااملد  -111

اة ا اتث مل ات و مامل داما  ا املب أماة بيهاب أ ،الامج نالت دف ايعملع الاه دوت أن 

أ  م  إصةح  مالتمي، واياللملت لألاللا ا اتث مل    ال قمل  فعلأل مل أت بكلت م  مكة

 ما أمج قململس الين إ  .

ال ملس مت ملوبلت أ در ملت ال  م ومياب  م أ كل  بعدد أ  مل  م وبأ ن حيصاأله إن  -112

إك لال امل ا  ا ف املع متالاملونة لتالاملوت أقاداع العلاأ  وال ق امل  أ  - ز و  -اهلل 

ألصة نم  دح هبمل صملح  مل أو بااي أ مل إ الث مل .العلم وممل املت لل  م ِنص 

ومة انتةف، وومة نطث وصلاب، ورا اح ومي الح، وحاق وبملطا ، بألاد أت احلاق  -113

حيتملج إىل   لس اينمة امله، وأدوات  ن ة بدافإ   ه، و قل      ب  ماه، وإن 

ا فغ م، أو  ك  فاللم.  ف حم اهلل ما قمل  ن  
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ال ايالفو   ا جل  مل فات ااا مع امله أ  امل ا ي امل بااواب مل  حن   مللغ و عترب أت الغيب -114

وقدرب مل  ي التغأل  وايلا  ة. واث ا ممل أبالمل  : لل أت العململ اله   ض نده م مل  حا 

 العيب واياللمن وجي   مل هنملئأل مل فة ن  ون  ، ا   ألتغ  اليش  الكث ؟

تصااملدنة وقااد نتزانااد  اادد ايتعلماان قااد نتضاامل ف  اادد ا مااة ال رشاامج وويوا اامل انق -115

واحلملصلن  ي الا ملدات العلألمل ، وااا ن نع   أت ال  ضة قملدمة، ممل دم مل ن  ملا  

 مرشو مل  له رؤنته ون  التطألإ قألملس التقدع أو التخلف وفق معملن  صحألحة.

  دممل نملت بعض اياللمن ايخملل ن، نقلللت   ه ) فاةت ماملت. إىل   ا م وبائيف  -116

يص ( أممل خيا  الع د أت ااه الكلمة بلباق د ألامله وآنيباه واا ط  ملاه   اد اهلل ، ا

 وأت نقل  اهلل  ز و   )قد ه يت له وأح ط   مل ( اأ أ صحألح ماللم.

ه   رؤنت  وبصلراب   ا ايلاقف الت  بعيض ل  و تتغ  ا  عملنب  إزا امل.. نمل  -117

 ض   أو حيز   دوت إرادب !صدنق  .. ن أحد ما اخللق نالتطألإ أت نغ

وااأ    اده اال مامل ،ما  ق ملت الازواج، كلا  الااملب الاامج نطمللاب باملميأ  مجأللاة -118

ا تااملدت  أل ااه  ااي ماااملادبه أ ا فااةع واياللالااةت والاملشااملت، نيناادامل بألضاامل  

طلنلة صغ  ، نيندامل أ مجمل  ايمثةت، وبقل  الصاحملبألملت، وه ا  ايلألال  ات، 

اله،   مل  التثم  أ حملله ال، أو أت ن از  إىل أرض اللاقاإ، ولاأليف دوت أت نكلف   

 ا حةع. 

 ايقملر ة مإ ا نينا ما أاثي ممل ندمي العةقة بن الزو ن أو ا صدقمل . -119

  عملبب ه  مل  ي الظ لت و  ب  تملب أ  ال مل  ي الألقن. -120

 ومد  قيبه أو بعده. ا ع  ادف  أ احلألمل  ممكا القألملس لتعيف ممل اقق م ه -121

 ادع لرنينا واكايام بخ  وابتالم أ و لا م؛ ن تعد     احلالد ونص ل قل  !. -122

أ ألش ا  نلع قصة احلب، ب  أ ألا مل باك  مالتدنم، فث مل أحب احلألمل  وأحب ال ملس  -123

 وأحب العم  وأحب ال عملح وأر ل أت أالت حم مل  هلل ور لله.

وبد   ألئملب  حال ملت، أممل حقل  الع ملد ومظملي م فة بد ما إكا ب   بملب اهلل  لأل   -124

 ردامل إت أمكا أو التحل  م  م والد مل   م.
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مااا نينااد أن نعتااب ال ااملس  لألااه فألعااب أت نكاالت صااملحب كااااي  حدندنااة لااألح ظ  -125

 أ أ ام وب ملصألل م وملا ألدام حت  ن نظ له م مة  أو متعملاة .

ب  لأل مل ال  لض ما   -126 دند، وا تعأع القل  الاابألة، وان تأع لصدنق  ملصاح نتل َّ

 مدرب، أو ط ألب حملك ، أو مالتاملر أمن.

القملبلألة ال  الألة للتغأل  وان تأع ااألقد، وان  صمل   ا ايامل ي الالال ألة، ومقملومت امل  -127

 ما الدان .. نالمل د اث ا .

ه ال، ولاا جتدب اث ا  ممل املو  ايي   ملد  ن حييف بأ نتعيض له ا نيوت، ب  بأ نمالُّ  -128

 ملا مل م، واث   بمعز    ا ا ك .

  دممل  م ح ا ناينا الالاعملد ،   حصا   اي قادر أاارب م  امل، واهلل بعاملىل نقال  أ  -129

 «.نمل ابا آدع، أ ِ ْق ُأ  ْق  لأل »احلدنع القد : 

ة ما العملألملت التلاصلألة التلاص   ز  ما األ ل ت مل م ا الِقَدع؛ فحألمل  ايي  ا  جممل  -130

 مإ ال  يف أو مإ ا نينا.

131- وبلغ أربعن   ة  ا   أقال : اا  هنملناة الاا ملب وام مادد مل إىل اخلمالان، وبعاد

اخلمالن قل  لأليف للا ملب حد.. ال حأللنة القلب وإ ا  اليوح.. فعة  أ مل أحب 

، وأ عاب ماا أت أالت مما طمل   ميه وحالا  مله ومما ن نزناده  مايه إن نا ا  

 ش ملب وب ملت نكتئ لت ما احلألمل  وند لت بمليلت.

ما ايفاد أت زوا  داتملبلر ن نع ا  بمعايده ظ الر ايدن اة ال مل الة، ولك اه ُن الاح  -132

الطينق أمملع ب ملفيف  نف، وحياب صح   نمكا أت ُن يض إىل جمتماإ أفضا ؛ متا  

 نااي، وف اام  ألااد بلا ااإ ايااا الت فألااه  ااي  قة ألااة رشااألد ، وا اا اف بحااق ا

 للمةبالملت والظيوف ايحألطة ايحلأل ة والعمليأل ة.

 إت الاالطا للعمألاااإ، ولاااا نكااالت مااا مصااالحته ون مصااالحة أمج  فصاااأل  إقصااامل   -133

ا نااينا أو  مألااا م، والثاالر  لألالاا  بصاا ألة حالااملبملت إن مااإ القااألم ال مل ااد  

نا  لأل مل!  واُيرِصق
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قة؛ ااا  الةئقااة بملل ملصااحن، ولااأليف لغااة الز ااي، اللغااة ا ملدئااة ا ملدنااة ايح  ااة ايااا  -134

واإلهااة ؛ التاا  بااد ل إىل التع ُّاا  وال  االر؛ نملصااة حاان جملطااب ايكلاالمن 

 وايصملبن، ولع   ُ  َّ ال ملس اال !

الكلمة اي يد  الت  بفكمج اإل الملت نمي  هبمل أو  ي به؛ حيمل مل ونال ي مع مل، وبكلت اا   -135

 تألقمل ، وبظ  أنملممل  بثاا  وبرشاب معاه، ون ن الاملامل أو  ممل نصملفح كاايبه بعد ان

إن بع د، وبعد وق . وربأ ظا أت ااه الكلمة بملقألة أبدا  نتاداو مل ال املس   اه، ون 

ندرمج أهنمل مملب  ق   أت بللد، وأت ال ملس   دام ما اياامله  وايتمل اب مامل نل األ م 

الاثت   دام اأ أنات    مل ولل بداوللامل للق  و ألز، وأهنمل مل بثنا ما ا مهألة و

ه وبع أله دوت  لاه.    ده، وأهنمل جصُّ

تِاِه َف ِاَالَِ  َفْلأَلْ َيُحالان  غ  أت  عمللج ايآ  بملل يح والرسور: -136  ُقْ  بَِ ْضِ  اهللَِّ َوبَِيمْحَ

(.. فأل يح الع د با المل ألته وبكينمه، ون يح ب عم اهلل بعملىل  لأله أ ال  يف 58)نل يف:

 ، ون يح بثت أوز ه اهلل شكي  عمته؛ ف مللاكي بدوع ال عم.وا ا  وايمل 

ال يح ط إ إ الملين، وهينز  برشنة، املحلزت، واال دافاإ للعما  واإل تاملج وان اتمتملع -137

بملحلألاامل ، والاااكي لل ااملرئ اياا ِعم  اا َّ وبعااملىل..  ااي ايااي  أت ن اايح حتاا  بمل شااألمل  

د   اله  ي الرسور هبمل.  الصغ  ، ونعلق

أل ة اإل الملت، وا تقيار   اله، وادو  لغته، وحالاا   ملرباه، وقال  حعتاه؛ اال إت  ك-138

الك أل  بثت ب صملع له القللب، وأت نص  احلق الامج حيمله إىل أفئاد  ا ناينا، وأت 

ه بملطل م.  نغلب حقُّ

مكمل ب الثلر  لألال  لقألملدات أحالا   ا اتثأر احلادل، ولألالا   حازاب باملدرت -139

لثلار فحالاب! مكمل اب الثالر  اا  لكا  الااعب دوت بتثنألد الثلر ، ب  ولألال  ل

ا تث مل ، حت  يا مل نفندوامل وإكا آم   والر  هبااا اي ادأ، فقاد و اع  قادم مل  اي 

 طينق ال  لض التملرخي ، ولأليف التغأل ات العملبي  أو الاكلألة. 
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ت الالُّ َّة زلزان  م مل ئ مل ادع أب ألة  ملمقة، مل ندر بخلد أصحملهبمل أ  امل  ةالثلرات العيبأل -140

 تحق  لأل م، وأهنم  ألكل لت  رب ؛  هنم مل نعتربوا بغ ام، وظ لا أهنم ا اتث مل ، 

وأهنم ممل عت م حصالهنم ماا اهلل، وو اإ أ مل املت  ألاد  يالاتق   أمجا  لااعلب 

 اإل ةع.

 

 

 



 514 والدرر من أقوال السادة الغرراجلواهر  

 

 

 

 

 الزهد والقناعة
 

 «. رب مإ ا  فيحة بيحة وممل مل  بأل  حرب  إن مل   » :لد  عبر اهلل بق  سعاة 

ممل م كم إن  ألف ومملله  ملرنة فمللضألف ميا  والعملرناة مافدا  » :لد  إب اريم بق اةرم 

 «. إىل أال مل

 «. الزاادوت هيبمل  الد ألمل والعملرفلت هيبمل  ا ني » :لد  حييى بق  عدذ 

الد ألمل نزا ة اهلل، فأ الامج ُن غض م  مل وا  يش  ما حعي أو مدر أو شعي نال ح »الد  آك :

 : -فأل اااااامل، قاااااامل  بعااااااملىل  اهلل                     

 : -بعاااملىل  -[، وقااامل  44]اإلرسا :                        

       : [. فمليعألب له بمللطمل اة ن نالاتحق أت نكالت 11]فصل

ب والاع زائةت    مل إىل ب   آدع لل بغألضمل  أ قللب ايفم ن، لألعلم أت الا 

 «.امل لا نعلملت

ا لملا أ ه ن نصح الزاد والع ملد  ون يش  ما أوراد الطمل ة لي   » :لد  حييى بق  عدذ 

أباادا  وفألااه للطمااإ بقألااة، فااات أردباام اللصاال  إىل حمااض الزاااد والع ااملد  

ب امل  فثني لا ما قللبكم ااه اخلصلة اللاحد ، وال لا رمحكام اهلل ماا أ

ا ني ، وبعملو لا واصربوا وأبرشوا بظ يوا إت شمل  اهلل، وا لملا أت بيب 

الد ألمل ال اليبح   اله الامج لأليف بعده أماي أشاد م اه، فاات كبحاتم ل ا امل 

  ل كم أحألألتملامل، وإت أحألألتم أ  الكم بثنااامل قتلتملاامل، فملرفضالامل 

 لا  ف ما قللبكم بص وا إىل اليوح لياحة أ الاد ألمل وا ناي ، وبصاأل

 الد ألمل وا ني ، و ألش الد ألمل وا ني  إت ا تم بعلملت.
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الد ألمل أمُ  ما طل  مل، ونملدُع ما بيا مل، الد ألمل طملل ة ومطللبة، فما » :لد  حييى بق  عدذ

طل  مل رفضاته، وماا رفضا مل طل تاه، الاد ألمل ق طاي  ا ناي  فمل ربواامل ون 

، الاد ألمل  ايوس بعميوامل، لاأليف ماا العقا  ب ألاملت القصالر  اي ااالالر

وطملل  اامل ماامل ِشااطت مل، وبمللزاااد ُن تااف شااعيامل، وُناَلاالد و   اامل، وُ ااز  

وألملهبمل.وما طلق الد ألمل فمل ني  زو ته، فمللد ألمل مطلقة ا األملس ن ب قيضا 

 «. د مل أبدا ، فخ  الد ألمل ون باايامل، واكاي ا ني  ون ب ال مل

 «.الد ألمل بحي التلف وال عمل  م  مل الزاد فأل مل» الد  آك :

ن جتع  الزااد حيفتا  لتكتالاب هبامل الاد ألمل، ولكاا ا عل امل   ملدبا  لت امل  هبامل »الد  آك :

 ا ني ، وإكا شكيب أب مل  الد ألمل ومدحلب فملرصف أميام  ي اخليافملت.

بي  اخللق متعلقن بمل   ملب، والعملرف متعلق بال  ا  ا ملب، إ اأ حدنثاه  اا »الد  آك :

 «. حي ف هباا دايه وندن  به قربه ظمة اهلل وقدربه وايمه ورمحته، 

قامل : الزااملد. قلا : فماا  ?قمل : العلأ ، قل : فماا ايلالب ? ق ادندسسئل ابق املبد ك 

قمل : الانا نعألالت  ?قمل : نزنمة وأصحملبه. قل : فما الال لة ?الغلهمل 

 بدن  م.

دت أ ممل أزادب! قمل  ال ضأل : أ ا  أزااد م ا ؛  ين زاا» لد  اد شير دلفضيل بق عيدض:

 الد ألمل وا  فمل ألة، وزادت أ   أ ا ني  وا  بملقألة.

قمل : أنق   أين ناملرج م  امل املراامل  فثح  ا  أت  ?األف  خ    ال   ا الد ألمل اليل دزارر:

 أنيج م  مل طل مل .

 « الزاد أ ال ملس، وأو  كل  زادب أ   ال . الزاد أ الد ألمل ال» :لد  سفيدو اد ا   

ارالا  الاد  ألمل مادبي ، وارالا  ا ناي  مق لاة، ولكا   » :لود  عق عيّل بق ايب طددوب

واحد  م  أ ب لت، فكل لا ما أب مل  ا ني ، ون بكل الا ماا أب امل  الاد  ألمل؛ 

 «.فات  الأللع  م  ون حالملب، وهدا حالملب ون  م 
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ااوا : »اّنه لد  اعنه اه ن أ ا ناي ، أولئا  قالع اج  ااادنا أ الاد  ألمل، والاي  طلب  للز 

ض اهلل  بالملطمل. وبياهبمل فياشمل.وممل امل طأل امل، والكتاملب شاعملرا، والاد  مل  أر

 «.دوملرا، ورفضلا الد  ألمل رفضمل

اإ ولهبامل » لد : عق ع ا  بق ادّزبحم  ممل امل ا   ملئااة أع  ايافم ن بالاتعد  ولبامل حت ا  بيق 

اله. قمل : ولقد  مل امل نلممل ما   اد معملوناة وأ الت أل امل، فاأ أمالا   وب ك 

قمللا   امل  ملرنت امل: ف اة  اشا ن  ل امل م اه حلاأ بادرام؟.   دامل درام، 

يب   ل عل »قملل :   «.لل كا 

الد  ألمل دار ما ن دار له، وممل  ما ن ممل  لاه، و امل جيماإ ماا ن  لام » :لد  ابق  سعاة 

 «.له

ممل أبعاد اادنكم ماا اادمج   األ كم  :أ  ه املت خيطب بمرص نقل   اعق ع  ا بق ادعدص

مل ال فكملت أز مل أ تم فثرهب ال  ملس فأل مل اد ال  ملس أ الد  ألمل^ أم   «.وأم 

مل بعد، فاين  أوصأل  بتقل  اهلل ،  عق  اسى بق عَبة لد : ردا  إىل بعض إنلا ه، أم  اتب أبل الد 

ه ة فألأ   اد اهلل ، فا  ا  إكا فعلا  كلا  أح  ا  اهلل   اد أ الد  ألمل، والي  والز 

ةعليه ت  فألأ   ده، وأح    ال  ملس ل ا     «.م د ألملام والال 

امل إزار » لد : عق ايب ر ي    ة مامل ما  م ر ا   لألاه ردا ، إم  ا   رأن    عن ما أا  الص 

ملقن، وم  مل مامل  مل االمل ، قد ربطلا أ أ  ملق م، فم  مل ممل ن لغ  صف الال  وإم 

 «.ن لغ الكع ن، فألعمعه بألده ايااألة أت بي   لربه

اد أ الد  ألمل.  سئل ادّزر ّ   أت ن نغلب احلة  شاكيه ون احلاياع صاربه،  » فقمل : ا الز 

أمج ن نقرص  أ شكي احلة  إكا أصملبه، ونصرب  ا احلاياع إكا اشات مله ون 

 «.نلاقعه

نا،  » قمل : عق دّ ر بق كعب ادق ظيّ  إكا أراد اهلل  بع د ن ا أزاده أ الد  ألمل، وفق  ه أ الد 

ه  أللبه، وما أوبأل ا  فقد أويت ن   «.ا اث ا أ الد  ألمل وا ني وبرص 
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املت  » لود : عق طود ق بوق شوهد   امله اا الد، و لألاه إزار ون   املع، بلق  ي امل قادع  ماي ا الا 

و أمة، وال آنا بيأس راحلتاه خيالض ايامل . فقاملللا: نامل أما  ايافم ن، 

امل أ ز  امل اهلل   ملع وأ    ي حمللت  اااه. فقامل : إ   نلقملب اا لد وبطملرقة الا 

 «.، وم أ ابتغأل مل العز  أ ه ه أكل مل اهلل بملإل ةع

اااد  » لود : عق ادّ بيع بق سليُو عق ادّشدفعّي  ااد  اي الز  ااد، فللز  نامل ربألاإ  لألا  بمللز 

 «.أحالا ما احلل   ي اييأ  ال  ملاد

خمل  بمليل » :الد  حييى بق  عدذ اد نلرل الال   «.الز 

اد نلل  القلب  أ  نل» :الد  اجلنير   «.  م ه الألدالز 

اد أ الد  ألمل قرص ا م ، لأليف بثا  الغلألظ ون بل يف الع مل  » :لد  سفيدو ادّ ا ّ    «.الز 

ه ة  ا حظل  الا   يف ال  امل إىل مامل اال نا  » :الد  اي دم ادغزايّل  اد:   ملر   ا الي  الز 

 «.م  مل،  لأ بثت  اي وب حق  بملإل ملفة إىل ايثنلك

وا  لتصاغي أ  أل ألا  فألتالا     لألا  ال» لد  ابق اجلالء: اد: ال ال  ظي إىل الاد  ألمل بعان الاز  ز 

 «.اإل ياض    مل

اااد مااا قللااه  اا حمل ه:  اليوول:  الز                             

     :[.23]احلدند 

تاملت لااتملئ  وقألظا ، ومامل أن أناربام باأ أ اتح   ماا مامل  اهلل  بعا» :لد  ع    ملىل: حل 

ا  و ماييت، وقاليت بعاد كلا  اقالت ر ا  ماا  نالع   ما الظ  اي حلع 

 «.قينش لال  بثرفع م ون بثو ع م، فل اهلل  ممل أدرمج أحي   كل  أع ن

ا  اث  مل ا  » لود :عق ايب ع  ا ادّشويبديّن  ، أمج    املدب أحاب  إلألا ؟ قامل : ه: رب 

، فاا ثمج    ااملدب أه اا ؟ قاامل : أقاا ع م بااأ أاثاايام   كااايا. قاامل : ناامل رب 

، فثمج    ملدب أ د ؟ قمل : ما دات   اله لد :أ طألته.  «.نمل رب 

أمأل ة إىل أيب حملزع نعزع  لأله إن  رفاإ إلألاه حلائعاه. فكتاب إلألاه: قاد رفعا   كَب بعض بني

 «.حلائع  إىل ملنمج، فأ أ طملين م  مل ق ل ، وممل أمال       ق ع 
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  القلاب بغ ا  آناي، اال ه ا  الا   يف. وآنتاه:  اةمت مل ماا نكما  ه ا» :لد  ابق ادقوّيم

 «.احلظل  وبيا  مل ما اييا ا 

د با وا إ ن    اخل ز الألاملبيف بمليامل  ونثاا  ونقال : ماا ق اإ » :لد  اي دم ادغزايلّ  املت حمم 

 «.هباا مل حيتج إىل أحد

ع، وأصربام  ي و دت أطل  ال  ملس هأ  احلاللد، وأا ثام  ألامل الق ل» لد  بعض احلكُء:

ا ك  احلينص إكا طمإ، وأن ضا م  ألاامل أرفضا م للاد  ألمل، وأ ظم ام 

ط  «. دامة العململ اي ي 

 «.قل ة    أل ، ور ملب بأ نك أل » لد :ممل الغ  ؟ ليل دبعض احلكُء:

الت عم   أ الظ ملاي، والقصد أ ال ملطا، والألثس مم مل أ »: ممل مملل ؟فقمل : اليل دبعض احلكُء

 «.  ملسأندمج ال

 «ا ني  إن بمللزاد أ الد ألمل ن بتم اليه ة أ «الد  آك :

الزاادوت أ الد ألمل قلع و ظالا فاملبعظلا، وأنق الا فعملالا، إت » :لد  عيل بق ايب طددب

 «.  مل م نرس شكيوا، وإت  مل م  رس صربوا

 «. ما ا تغ   بملهلل افتقي ال ملس إلأله» :لد  سعير بق املسيب 

 ، قملن: الق مل ة.  َفَلن ْحيَِينَّه  َحَيدً  َطيَِّبةً  اهلل: ك  ة   لا  لد  احلسق اع

ن ام  قالت هادب الاامج مل ناثت،  اي نلما  : »، قل   ل ابلغ يشٍء لدء   ادقندعة

الامج قد أب ، فا ه إت نكا ما أنملع حألملب   مل ب وفأله رزق ، وأ لم أ   

 «. مل  لغ بمل بدني أاثي ما قلت نلم  إن ا   فأله نملز

نمل معرش احللارنن! بحق  ممل أقل  لكم: مامل زااد أ الاد ألمل ماا  ازع  اي » :لد  عيسى 

قامل : أ امل أ از  ?ايصأل ة فأل مل. وقأل  له: نمل روح اهلل! لل اجات محاملرا  بيا اه

  ي اهلل ما أت جيع    شألئمل  ناغل   به.

احلاياع صاربب، ون احلاة   أ الد ألمل، فقمل : الزاد أن نغلاب عق ادزررسئل ابق شهد  

 شكيب.
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 «.الزاد أ الد ألمل قرص ا م »  لد   ددك بق ان ، اسفيدو اد ا  :

إكا املت  عأل  إ أ ال لطلب الياحة أ الد ألمل، وم  عأل   اثي مممل نك أل  مل بزدد  «الد  آك :

 «.ما الياحة والد ة إن بعدا  

،» :لد  إب اريم بق اةروم  وزااد فضا . فمللزااد أ احلاياع  الزااد زاادات؛ فزااد فايض 

فيض، والزاد أ احلة  فضا . والالرع ور املت، فاملللرع  اا ايعامليص 

 «. فيض، واللرع  ا الا  ملت حار وفض 

 «. الزاد أن بطلب اي قلد حت  ب قد ايل لد» :لد  اخلليل بق امحر 

انتألملر اهلل لا   إكا بملت ايللب  ي انتألملرام    ال م، ف    ي» :لد  إب اريم بق اةرم 

 «.وارض به

أصلحلا آنيبكم بصلْح لكم د ألاملام، وأصالحلا رسائايام » :لد  ع   بق عبر ادعزيز 

بصلح لكم  ة ألتكم، واهلل إت   دا  لأليف بأل ه وبن آدع أب  ح ٌّ يغاي   أ 

 «.ايلت

 «.لال  مدرامل  أمل ، ون فملئتمل  أ ل ، ون آناا  ممل لأليف ل  »اصيب  كَابًد عىل صخ  :

 «.القضمل  همللب، وا    طمللب، وايقدور املئا، وا م فض » الد  آك :

 «.الق مل ة. ولب ن ن ي، وا  شعملر ا   ألمل »الد  آك : 

ماا مل نا يف ايقاملبي والا ي وبايب »قامل :  ?: ما الزاااد أ الاد ألملسئل عيل بق ايب طددب 

 «.يلب فض  زن ة الد ألمل، وآوي ممل ن ق   ي ممل ن   ، و د   اله أ ا

أنكلت الي   زاادا ، ونكلت له ايمل ؟ قمل :  عم، إت ااملت: إكا اباتل  :ليل دسفيدو اد ا   

 «.صرب، وإت ُأ ط  شكي

 ثل  نل ف با أ  ملط  ا الزاد، ممل ال؟ قامل : إت بزااد » لد :عق املسيب بق ااضح 

 «. فألأ أح  اهلل، فثممل ممل حيع اهلل، فات اربك ته،  اب  اهلل
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قل  لألل ف با أ  ملط: ممل هملنة الزاد؟ قمل : ن ب ايح باأ أق ا ، ون  بق سل ة لد :عق متيم 

بث ف  ي ممل أدبي؛ قل : فأ هملنة التلا إ؟ قمل : أت جيج ما بألت ، فة 

 بلق  أحدا ، إن رأن  أ ه ن  م  .

 «. الزاد أ الينمل ة، أشد ما الزاد أ الد ألمل»  لد : عق ياسف بق اسبدط 

ال ملس نقلللت: مملل  با دن ملر زااد، إ أ الزااد  ماي باا   اد » لد : ةيند   عق  ددك بق

 «.العزنز: الامج أبته الد ألمل، ف ا مل

لأليف الزااد: ما ألق  هم الد ألمل وا  اح فأل مل، إ أ الزااد: » لد : عق ايب سليُو ادرا اين 

 «. ما ألق  هم مل، وبعب  نيبه

طل  صة  وأاثي ا ت ملدا ما أصحملب ر ل  اهلل. ^ أ تم أ» :لد  عبر اهلل بق  سعاة 

وام امل لا أفض  م كم قأل  له بثمج يش  قمل  إهنم امل لا ازااد أ الاد ألمل أو 

 «. رهب أ ا ني  م كم

 .«ن  د ألملام ممل مل ب تللا به ون  ممل ابتلألتم به ممل نيج ما أندنكم»: الد  سفيدو

 رب فلم ندنل  ال ملر؟ .إ أ بط   نمل با آدع ش»: الد  س يط بق عجالو

إكا طلاب أحادام احلمل اة فلألطل  امل طل امل  نالا ا  ون ناثيت الي ا   » :الد  ابق  سوعاة 

فألقل : إ   وإ   فألقطإ ظ يه، فا أ نثبألاه مامل قالام لاه ماا الايز  أو مامل 

 . «رز 

: أمج يش  أرس للعملق  وأنأ يش  أ لت  ي دفإ احلزت؟ فقمل : أرسامل إلأله اليل دبعض احلكُء

ممل قدع ماا صامللح العما ، وأ لهنامل لاه  اي دفاإ احلازت الي امل بمحتالع 

 القضمل .

ا تعلب الزاد بقرص ا م ، وادفإ أ  ملب الطماإ بملإلناملس والق الع، وجلاص : »اعنه لد 

 «. إىل راحة القلب بصحة الت لنض
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ا  رش  أبلاب ما الزاد، نالم  الي   فأل مل زاادا  إك» لد :عق شقيق بق إب اريم ادبلخي 

فعل اامل، فاااكا نملل  اامل،  اام  متزااادا ، وايتزاااد: الااامج نتااا ه بمللزاااملد أ 

رؤنتااه، و اامعته، ونااال ه، وقللااه، ومدنلااه، وخمي ااه، ومطعمااه، 

ومل اله، وميا ه، وفعله، وحيصه؛ وحب الد ألمل نا د  لأله بخةفه، بي  

ر ااامله ر اامل الااياه ن، وبالاااملطه أ اةمااه و علتااه بالااملط الااياه ن، 

وبطملوله، وااربه، وفخايه، و ال  نلقاه، و  امل لالامل ه،  وحالده، وبغأله،

وطل  نل ه فألأ ن نع أله؛ ند   ي   مل  ايتزاد، ن  ي نالع الزااد؛ 

فملحار ما ااه الص ة، وإكا و دت فألما نز م أ ه زاااد: اااه اخلصامل  

التاا  أصاا  مل لاا ، فااملرج لااه أت نكاالت أ بعااض طينااق الزاااملد إكا أرسبااه 

يه أت حيمد بأ مل ن ع  ما الرب؛ فثممل إكا مل ن عا ، حال ة، و مل به  ألئة، وا

نكياه اأ نكيه حلم اخل زني وايألتة والدع.وإكا  يف ااه اخلصمل ، رصف 

فأل اامل هنااملره و اامل ملبه، ولأللتااه و اامل مل مل،  قااص أملااه، وطاامل  همااه بااأ 

أمملمه.فاكا شغ    اله بغا  مامل نلاق لاه، طامل  حز اه، و لام أ اه م تالت، 

طمل ة أ بل  الالمل ة؛ ف  اا جيدوت حاةو  الزااد، وبيب ما شغله  ا ال

وبه حي زوت ما حزب الاألطملت.وإت كاي اهلل   دام: أحي ماا العالا ، 

وأبيد ما الربد، وأش   ما ايمل  العااب الصاملأ   اد العطااملت أ الألالع 

الصملئف.وبكلت جممللالات م ماإ ماا نصاف  ام الزااملد ونعظ ام، أحاب 

م الاد مل  ، والادراام،   اد احلمل اة؛ إلأل م، وأش     دام: مماا نعطاأل 

وكل  بقللهبم، ن بثلال ت م.وأت خيلال أحادام بملل كامل   اي ك لباه.و ي 

اخلاالف الااادند: أت ن نق اا  م ااه ماامل نعماا .ونظ ي لل ااملس مااا الت الاام 

وال املط، اث ه كو ره ة، ن كو را ة.وأت ن حيدل   اله: أ ه ن  ما أحد 

نعيف ك لب ها ه. فااكا امل ا  فألاه  ما أا  ق لته.وأت نعيف ك لبه، ون
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ااه ا بلاب العرش ، املت أ طينق الزاملد؛ فثر ل أت ناللكه إت شمل  اهلل؛ 

و اااا عة أباااالاب بتلاااال ااااااه ا باااالاب: التلا ااااإ هلل بمللقلااااب، ن 

بمللتص إ.واخلضلع للحق طل مل ، ن بملن طيار،وحالا ايعمل   ماإ ماا 

ماا اي ك ان  اي الاد ألمل،  ابتل بمعمل  م، ن ليه ة فألأ   ادام،وا يب

ا اايب احلااأر مااا ال ألطااملر؛ وال  االر    اامل، ا  االر احلااأر مااا زئاا  

الال إ.وطلب العملفألة ما ا  مامل خياملف  قملباه، ون ني ال ولابه.وجممللالاة 

ال كملئن  ي الا لب، واليمحة ل  اله و   ال م.وخمملط ة العملين بظملايه، 

وا االا ، والاادائد.فاكا ن بقل ه.ون نتخلف ماا الكاملئا بعاد ايالت، 

 «.فع  كل :  ل  طينق الزاملد، و مل  أفض  الع ملد 

ايفما الزااد، وايمللب الصمللح: آم ملت ما احلالملب، وطلب   ام، »  عق كعب األحبد  لد :

األااف حي ظ اام اهلل أ دنااملرام؛ إت اهلل أكا أحااب   ااده اياافما: زو    ااه 

  ااده الكااملفي: بالااط لااه أ  الااد ألمل، ل فعااه در ااملت أ اا ااة؛ وإكا أبغااض

الد ألمل، حت  نال له دراملت أ ال ملر؛ ونقل  اهلل لع ملده الصملبينا اليا ان 

بملل قي: أبرشوا، ون از لا، فات الد ألمل لل وز     د اهلل   ملح بعل ة ممامل 

 لكم   دمج، ممل أ طألت م م  مل شألئمل . 

قألاا   اام: أبرشااوا، ون إكا اشااتك  إىل اهلل   ااملده ال قاايا  احلمل ااة، :»أنضاامل   الوود  كعووب

 «. از لا، فا كم  ملد  ا ه ألمل ، والالملبقلت إىل اا ة نلع القألملمة

أ لت ا نة   ي الدنا: الزااملد  أ الاد ألمل؛ وأرس  امل رد ا: اب املع » :لد  ارب بق  نبه

ا ل ؛ وما اب ملع ا ل : حب ايمل  والرشف؛ وما حب ايامل  والرشاف: 

وهضاب اهلل لاأليف لاه  اهلل غضاب يحاملرع: نُ ب ت   ايحملرع؛ وما ا ت املب ا

 دوا . 

 «.ال قيا  أملات، إن ما أحألمله اهلل بعملىل بعزَّ الق مل ة » :الد  آك 
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 «.الق مل ة: مل  ن نالكا إن أ قلب مفما»: الد  برش احلد 

الق مل ة ماا الي امل بم زلاة الالرع ماا الزااد، اااا أو   » نقل : كدو ابد سليُو ادرا اين

اد الي مل  «.وااا أو الزُّ

 «.الالكلت   د  دع ايثللفملت»الق مل ة: » الد  آك :

العملقا  ماا دبايَّ أماي الاد ألمل بمللق مل اة والتالالنف وأماي ا ناي  »: الد  ابوا بكو  امل اغوي

 «.بملحليص والتععأل ، وأمي الدنا بمللعلم وان ت ملد

 ، وا ناي نيناد والزااد والياهب: اي لن، نيناد أحادمهمل ايرشا »:لد  شقيق ادبلخي

ايغيب، ا  نت قملت  ي أمي واحد، وبغألت أ خمملل اة، الامهامل شات ؟ د امل  

اليهااب: الل اام، ارزق اا  مااملن، وولاادا، وناا ا، وا رصااين  ااي أ اادائ ، 

وادفااإ   اا   ورااام، وحالاادام، وبغااأل م، وبة ااام، وفتاا  م؛ آماان. 

ونقان  ود مل  الزااد: الل ام، ارزق ا   لام اخلاملئ ن، ونالف العاململن،

ايتلالن، وبلا  ايلق ن، وشكي الصملبينا، وصرب الاملاينا، وإن املت 

ايغل ن، وإ ملبة ايخ تن، وزاد الصملدقن، وأحلق ا  بمللاا دا ، وا حألامل  

اييزوقن؛ آمن رب العملين. ااا د ملؤه، ا  ما يش  ما د امل  الياهاب 

 «. حيألط به؟ ن واهلل، ااا طينق، وكاب طينق

: أشادام نلفامل ؛ وأحاب الزااملد إىل اهلل: اهللأقايب الزااملد ماا  :»يم بوق اةروملد  إبو ار

أحال  م لاه  ماة ، وأفضا  الزااملد   اد اهلل: أ ظم ام فاألأ   اده ره اة، 

وأااايع الزاااملد  لألااه: أبقااملام لااه، وأباام الزاااملد زااادا : أ ااخملام   الاامل ، 

 «. وأ لم م صدرا، وأام  الزاملد زادا : أاثيام نقأل مل  

 مل  ر   إىل حملبم ا صم، فقمل : نمل أبمل   د اليمحا، أمج يش  » لد :ا  ادزارر عق ايب ت 

رأس الزاد، وو ط الزاد، وآني الزاد؟ فقمل : رأس الزاد: الثقة باملهلل، 

 «.وو طه: الصرب، وآنيه: اإلنةص
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إىل ايعيفاة، وإىل الثقاة، وإىل التلا .فثمامل  ثالثوة اشويدء:وأ مل أد ال ال املس إىل » :لد  حدتم

فثت بعلم: أت القضمل   د  م ه، فاكا  لم  أت كل   اد    ع فة ادقضدء:

م ه، فا ه ن ن  غ  لا  أت بااكل إىل ال املس، أو  اتم، أو بالاخط، ولك اه 

 ن  غ  ل : أت بيىض، وبصرب.

فملإلنملس ما ايخللقن، و ةمة اإلنملس: أت بيفاإ القضامل  ماا  اا د اد قة:                               

خللقن، فاكا رفع  القضمل  م  م، ا  ح  م  م، وا ا احلا م ا ؛ اي

وإكا مل بيفإ القضمل  م  م، فا ه ن بد ل  أت بتزنا  م، وبتص إ  م؛ فااكا 

فعل  كل ، فقد وقع  أ أمي  ظألم، وقد وقعلا أ أماي  ظاألم وبصا إ؛ 

 فاكا و ع   لأل م ايلت، فقد رمحت م، وأنال  م  م.

فطمث أل ة القلب بمل لد اهلل بعملىل؛ فاكا ا   مطمئ مل  بمليل لد:  اا د ادَاكل:                              

 «. ا تغ أل  ه   ن ب تقي أبدا  

والزاااد: ا اام، والزااااد: الي اا ؛ وللزاااد وااةل  انااإ، أو اامل: الصاارب » :الوود  ايضوودً 

 بمليعيفة؛ وان تقملمة  اي التلاا ؛ والي امل بمللعطامل . فثمامل ب الا  الصارب

ناياب  اي حمللا ،  اهلل بمليعيفة: فاكا أ زلا  الااد ، أت بعلام بقل ا : أت 

: أت ا ع فوة ثواا  ادصوربوبصرب، واتالب، وبعيف ولاب كل  الصرب. 

بكلت مالتلطا ال  يف أ كل  الصرب، وبعلم أت لك  يش  وقتمل ؛ واللق  

 ي و  ن: إممل أت جي   ال ايج، وإمامل أت جيا   ايالت؛ فااكا ااملت اااات 

: اا ود ااسوَقد ة عوىل ادَاكولاألئملت   دب، فث   حأل ئا:  ملرف صملبي.ال

فمللتلا : إقايار بملللالاملت، وبصادنق بمللقلاب؛ فااكا ااملت مقايا  مصادقمل  أ اه 

راز  ن ش  فأله، فا ه نالتقألم، وان تقملمة  ي مع ألن: أت بعلم أت شاألئمل  

ه، ل ، وشألئمل  لغ ب، وأت ا  يش  ل  ن ن لب ، والاامج لغا ب ن ب مللا

ولل احتل  بك  حأللة؛ فاكا املت ممل ل  ن ن لب ، فأل  غا  لا  أت بكالت 

واوقمل   ملا مل ؛ فاكا  لم  أ  : ن ب مل  ممل لغ ب، فأل  غ  لا  أت ن بطماإ 

فأله. و ةماة صاد  ااانا الااألئن: أت بكالت مااتغة  بمليعيوض.وأمامل 

: فمللعطامل  ن از   اي و  ان:  طامل   ال  أ ا ، فألعاب اد ضد بددعطودء
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أل  الاكي، واحلمد؛ وأمامل العطامل  الاامج ن  ال : فألعاب  لألا : أت  ل

 «. بيىض، وبصرب

إكا زاد الع د أ الد ألمل: أ    اهلل احلكمة أ قل ه، وأطلق هبامل لالامل ه  »عق سفيدو اد ا   لد : 

 «. وبرصه:  أللب الد ألمل، ودا امل، ودوا امل

 ي قلد، وان تغ مل  بمليل لد.الق مل ة: بيب التالف إىل ا »:الد  ابا عبر اهلل بق كفيف

 نع  : الق مل ة. دحمزلنهم اهلل  زلًد حسندً  : اليل    عنى لاده تعدَل

 «.الق مل ُة: ر مل ال  يف بأ قالم  مل ما اليز  »:الد  د ر بق عيل ادرت ذ 

 لألا  بمللزااد، ن رصاب اهلل  الرات الاد ألمل؛ و لألا  باملللرع، » لود :عق سفيدو اد وا   

  حالملب ؛ ودع مامل نين ا  إىل ماملن نين ا ، وادفاإ الاا  خي ف اهلل   

 «. بمللألقن: ناللم ل  دن  

واهلل، لقاد أدرا امل أقلامامل ، وصاح  مل طلائاف: إت ااملت » لد : بق ايب احلسق  -عق احلسق 

الي   م  م لألميس، و  ده ما الطعملع ممل نك أله، ولل شمل   اله؛ فألقل : 

أ ع  بعضه هلل، فألتصد  ب عضه؛ واهلل، ن أ ع  ااا اله أ بط  ، حت  

واهلل، لقد أدرا مل أقلممل ، وصح  مل طلائف: ممل امل لا ن ملللت: أ ق  الد ألمل، 

أع هيب ؛ واهلل الاامج ن إلاه ها ه،  ا  أاالت  لاأل م ماا الا اب الاامج 

 «. نمالت  لأله

نالال  هبامل طيناق الزااملد: الصارب  اي  سبعة ابواا » لد :عق شقيق بق إب اريم ادبلخي 

لع: بمللرساور، ن باملل تلر، بمللي امل، ن باملازع؛ والصارب  اي العاي : اا

بملل يح، ن بملحلزت؛ والصرب  اي طال  الصاألملع: بمللت ضا ، ن بمللتعالاف، 

اث ه طمل م  مل م؛ والصرب  ي الا : بطألب   اله، ن بمللتكيه؛ والصرب  ي 

ال فس: بمللي مل، ن بمللالخط، وطل  ال كاي  فاألأ نالدع بط اه ماا ايطعام 

ايرشب، ونكالل به ظ يه: ما أنا، واألف، ولع ، و ال ؛ فاكا ااملت أ و

ااه ا بالاب الال عة: فقد  ل  صدرا  ما طينق الزاملد، وكل  ال ضا  

 العظألم. 
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: ا وىل: أت نمأل   اي ا ال ، ثالث كصد  ري تدج ادزارر »لد : عق شقيق بق إب اريم 

الزاد بقل اه؛ والثمللثاة: أت  ون نمأل  مإ ا ل ؛ والثمل ألة: ن قطإ الزااد إىل

نااااي الااأ نااة ب  الااه: األااف مدنلااه أ قااربه؟ واألااف خمي ااه؟ ونااااي 

االع، والعطش، والعي ، وطل  القألملمة، واحلالملب، والرصاط، وطل  

احلالملب، وال ضألحة ال ملدنة؛ فاكا كاي كل ، شغله  اا كااي دار الغايور؛ 

 ت مع م. فاكا املت كل : املت ما حم   الزاملد، وما أح  م، امل

: أح  مل إىل اهلل، وأ ةامل   اد اهلل، ادزرر   ادرنيد ثالثة اشيدء »لد : عق ايا  ادسخَيدين

وأ ظم مل ولابمل    د اهلل بعملىل: الزاد أ   املد  ماا   اد دوت اهلل، ماا اا  

مل ، وص م، وحعي، وووا؛ وم الزاد فألأ حايع اهلل بعاملىل: ماا ا ناا، 

قل : زادام ااا ا نمل معرش القيا  ا ف ال واهلل، والعطمل ؛ وم نق    لأل مل، فأل

 .«اهللأناله   د اهلل: الزاد أ حة  

ما دن  أ ماا  مل ااا، فلألعع  أ   اله أربإ نصمل  ماا  »انه لد : ،  عق حدتم األصم

ايلت: ملبامل  أباألض، وملبامل  أ الد، وملبامل  أمحاي، وملبامل  أنرضا؛ فامليلت 

تأ  أك  ال املس؛ وايالت ا محاي: ا بألض: االع؛ وايالت ا  الد: احا

 خمملل ة ال  يف؛ وايلت ا نرض: طيح اليقملع بعض مل  ي بعض.

أا  الزاد أ الد ألمل  ي ط قتن: م  م ما نزااد أ الاد ألمل، » لد :عق ايب سليُو ادرا اين 

فة ن تح له فأل مل روح ا ني ؛ وم  م ما إكا زاد أ الاد ألمل، فاتح لاه فأل امل 

 «. يف يش  أحب إلأله ما ال اقمل  لألطألإروح ا ني ؛ فلأل

الزاد وةوة أص ملف: فزاد فيض، وزاد فضا ، وزااد  اةمة؛ » :لد  إب اريم بق اةرم 

فملل يض: الزاد أ احلياع، وال ض : الزاد أ احلة ، والالةمة: الزااد 

 «.أ الا  ملت

اإت العزَّ والغ   ني مل جيلنت، نطل ملت رفألقمل ؛ فلقألمل الق » :الد  ارب  «.مل ة، فمل تقيَّ

ما امل   ق مل ته  مأل ة طملب  له ا  َميقه وما ر إ إىل اهلل بعملىل  ي اا  حامل  » الد  آك :

 «.رز  اهلل الق مل ة
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مي أبل حملزع بقصملب معه حلم  من، فقمل : نا نمل أبمل حاملزع فا اه  امن. فقامل : »: الد  آك 

  .لأليف مع  درام.فقمل : أ مل أ ظيب. فقمل :   يس أحالا  ظي    م 

 «.أاثيام لل ملس معل ة، وأقل م  لأل م مفو ة»: ما أق إ ال ملس؟ فقمل : اليل دبعضهم

و إ اهلل بعملىل االة أشألمل  أ االة ملا إ: العز أ الطمل ة، والا  أ ايعصاألة، »: الد  آك 

 وا أل ة أ قألملع اللأل ، واحلكمة أ ال طا اخلمل ، والغ   أ الق مل ة.

 ما ق إ ا  اح ما أا  زممل ه، وا تطمل   ي أقيا ه. »:الد  ذا ادناو املرص 

 «.ما ق إ ا  اح ما الاغ . وا تطمل   ي الك »: الد  آك 

 «.ما بملع احليص بمللق مل ة ظ ي بمللعزق واييو  »: الد  ادكَدين

 «. ممل مل نالثللا ممل  قص ما د ألملام اهللن بزا  ن إله إن اهلل بدفإ  ا الع ملد  خط :»الد  آك 

ممل مل نفويوا ص قة د ألملام  ي دن  م، فااكا فعلالا كلا  وقاملللا: ن إلاه إن اهلل،   دفظ آك :ا 

 قمل  اهلل بعملىل: اابتم، لالتم هبمل صملدقن.

ممل ا ت ع  ون ابعظ  بعد ر ل  اهلل ^ بمثا  اتاملب ات اه »:  الد  عبر اهلل بق عبدس

إل الملت لألرسه درب : أممل بعد فات ا-ايع اهلل و  ه  -إ   ل با أيب طمللب 

ممل مل نكا لأل لبه ونالل ه فلت مامل مل نكاا لألدرااه، فاة بكاا باأ  لتاه ماا 

د ألملب فيحمل، ون يمل فملبا  م  امل بيحامل، ون بكاا مماا ني ال ا ناي  بغا  

  م ، ونفني التلبة بطل  ا م .

 «.ملا   به ك  مل  أت اهلل بعملىل نزاد مل أ الد ألمل و حا  يهب فأل  »:الد  بال  بق سعر 

 «.أشت   أت أر   مليمل  زاادا ، فقمل : وحي : بل   مللة ن بل د » الد   لل دسفيدو:

إت للع ة وأ ألة أبلاب، فاكا صاملر أاا  اا اة إلأل امل  عا  ال لابالت »:  الد  ارب بق  نبه

نقللاالت: و ااز  رب اامل ن ناادنل مل أحااد ق اا  الزاااادنا أ الااد ألمل العملشااقن 

 «.للع ة

إين  شات   ماا اهلل واةل نصامل : أت أمالت حان أمالت »:  الد  ياسف بوق اسوبدط

ولأليف أ ملك  درام، ون نكلت  ل دنا ون  ال  ظما  حلام فاث ط  

 «.كل  اله
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أر   إىل ال ق مل  بعلائز فق للامل، وأر   إىل ال ضاأل  بعرشا  آنف  ا ا  او بعض اخللفدء

لت  ااه ف ك  فلم نق ل مل، فقمل  له ب له: قد ق   ال ق مل  وأ   بيد  ي حمل

ال ضااأل  وقاامل : أباادروت ماامل مااثل ومااثلكم؟ امثاا  قاالع امل اا   اام بقااي  

حييولت  لأل مل، فلأ ايم  كبحلامل     أت ن ت علا بعلدامل، اال  أ تم 

أردبم كبح   ي ارب    ، ملبلا نمل أال  ل مل  ن  لكم ماا أت باابحلا 

 فضألة !.

اعم  لأل مل ون باد ل امل ماا الطعاملع والثألاملب   يب حملزع: ااا الاتمل  قد الددت ا  ا  ايب حدزم

واحلطب! فقمل   مل أبل حملزع: ما ااا اله بد، ولكا ن باد ل امل ماا ايالت 

 وم ال عع وم اللقلف بن ندمج اهلل بعملىل وم اا ة أو ال ملر.

راعتن ما زااد قل اه نا  لاه وأحاب إىل اهلل ماا   املد  ايتع ادنا »: الد  ابق  سعاة 

 آني الداي أبدا  رسمدا .ايعت دنا إىل 

الد ألمل دار التلا  ن دار ا تلا ، ودار بيح ن دار فيح، ما  يف امل »: يقا  اكدو اد ا   

 «.مل ن يح بينمل  ومل حيزت  ي شقمل 

ن خيلص العم  يتع د حت  ن يغ ما أربعة أشألمل : االع، والعيمج، وال قي  »:الد  سهل 

 والا .

أقلاممل  وصح   طلائف ممل امل لا ن يحلت بيش  ما الد ألمل  أدرا  »:لد  احلسق ادبرص  

أق  ، ون نث  لت  ي يش  م  مل أدبي، و   امل ا  أ أ ألا  م أاالت ماا 

ال اب، املت أحدام نعألش االن  ا ة أو  اتن  ا ة مل نطللاه والب ومل 

ن صااب لااه قاادر، ومل جيعاا  بأل ااه وباان ا رض شااألئمل ، ون أمااي مااا أ بألتااه 

فاكا املت اللأل  فقألملع  ي أقدام م، ن  شلت و لا م،  بص عة طعملع قط،

جتيمج دمل  م  ي ندودام، ن امل لت رهبام أ فكاملب رقاملهبم، اامل لا إكا 

 مللا احلال ة دأبلا أ شاكيامل و اثللا اهلل أت نق ل امل، وإكا  ملالا الالاألئة 

أحز ت م و ثللا اهلل أت نغ يامل  م فلم نزاللا  ي كل ، وواهلل ممل  الملا 

 لا لب ون  علا إن بمليغ ي  رمحة اهلل  لأل م ور لا ه.ما ا
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الاعمل ة واا ا هيائاز أ الي امل  فألقملبا  الااعملع  ماا نعايف وماا ن » :لد  ع   

 «.نعيف ون ي اا ملت  ا أبأله وأمه وجتد الي   نقملب  ابتغمل  و ه اهلل

نادمج نالع مفباة بالاعة أ األملف وصاربت صا ألحة لقد ا قطإ أ » :لد  كددر بق ادادير

 «.نأ ألة

 «.الاعمل ة والالخمل  أنلات فما مل جيد بأله فلا جيلد ب  اله»الد  آك :

إت اهلل  بعملىل حيب ال رص ال ملقاد   اد ورود الاا  ملت والعقا   » :لد  ع  او بق حصل 

الكملماا    ااد اعاالع الااا لات وحيااب الالااخمل  ولاال  ااي  اايات وحيااب 

 «. ي قت  احلألملت الاعمل ة ولل

الالاعملد  وةواة: أمامل أ الا  يف، فملحلكماة، والع اة، والااعمل ة، وأمامل أ ال ادت: »الد  آكو :

فمللصحة، وااأ  والقل ، وأممل نملرج ال  يف وال ادت، واا  ايامل  وااامله 

 وال الب.

ممل أص  ااا ا مي الامج  حا  لأله؟ فقمل : الصد  والالخمل  والااعمل ة. » :اليل دسهل 

 «. مل، فقمل : التق  واحلألمل  وطألب الغاا فقأل : زد

لل  ألزت ا شاألمل  بثشاكمل مل لكاملت الكااب ماإ ااا ا، والصاد  ماإ الااعمل ة، »الد  آك :

والياحة مإ الألثس، والتعب مإ الطمإ، واحليمملت مإ احلايص، والعاز ماإ 

 الق مل ة، وا ما مإ الع ملف، والالةمة مإ اللحد .

 ماا ن نلزما  لاه كماملع، وإقادام  حان بكايه  ؟ قامل : دفمل ا سئل احررم  ود ادشوجدعة

 اإلقداع.

 «.الاعمل ة صرب  مل ة»الد  آك :
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الاعمل ة هيائاز جيعل امل اهلل أ ال املس قاد  عاد الي ا  شاعمل مل ن رأ  لاه فتلا  »الد  آك :

الاعمل ة الضملر  لصملح  مل  هنمل بقدع به أ حمل  اإلقداع واعم به أ وق  

لاعمل ة  ملفعة لصملح  مل إكا أقدم  به ن إحعملع فأل ل  وهيل  وقد بكلت ا

 أ حن اإلقداع وأحعم  به أ حن اإلحعملع.

 «.إت الاعملع ن نكلت بخألة وإت الاعمل ة وال خ  ن جيتمعملت»الد  آك :

 «.إكا  ملل  اخلأل ، فثنا  طل  ؟ قمل : حألع بياتملين» :ليل دعيّل 

اة   اد اهلل  باا  املت أو   ما   ي بمللقيآت بعد» لد  ادّزبحم بق ادعّاام  ر ال  اهلل  ^ بمك 

ا تمااإ نلماامل أصااحملب ر اال  اهلل  ^ فقااملللا: واهلل  ماامل  :مالااعلد. قاامل 

، فما ر ا  نالامع مله؟. قامل    مع  قينش ااا القيآت جي ي  مل به قط 

امل  خااملام  لألا . إ  اأ  يناد ر اة لاه    د اهلل  با مالعلد: أ امل. قاملللا: إ  

 ألم ع  ، قامل :  اهللقمل : د لين فات    ا   نم عل ه ما القلع إت أرادوه،

ح  وقينش أ أ ادنت مل فقاملع   اد  فغدا ابا مالعلد حت   أب  ايقملع أ الض 

اَم اْلُقاْيآَت  مْحُا َ لَّ ِحألِم رافعامل صالبه الايَّ مْحِا الايَّ ايقملع وم  قمل : باِْلِم اهللَِّ اليَّ

للا فععللا نقلللت: ممل نقال  اباا أع   قمل : وم  ا تق ل مل نقيأ فأل مل قمل : وبثم 

اد، فقاململا إلألاه فععلالا    د؟ قمل : وم  قملللا إ  ه لألتلل بعض ممل  مل  باه حمم 

نرضبلت أ و  اه و عا  نقايأ حت ا  بلاغ م  امل مامل شامل  اهلل  أت ن لاغ. وام  

ا رصف إىل أصحملبه وقد أو يوا أ و  ه، فقملللا: ااا ال امج ناأل مل  لأل ، 

ا ت ولئا شئتم  هملدن   م بمثل مل. قمل : ممل املت أ دا  اهلل  أالت  ل  م  م 

 «.قملللا: حال   فقد أ معت م ممل نكيالت

إت  طلحة ر إ بال إ ووةوان أو اايف ووةوان بان نباة وطع اة : »الد   اسى بق طلحة

ت  بلأل مل إ   أل ه وقطع     ملبته وشل   اإلص إ ال   «.ورمألة، بيص 
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. فلاأ  أمك  ا  محلا   لألاه،  عل  أبمل   ا  نالع بادر ماا شاثين»: لد   عدذ بق ع  ا 

فرضبته، فقطع  قدمه ب صف  املقه، ونب ا  اب اه  كيماة  اي  املبق  

فطاايح ناادمج، وبقألاا  معل قااة بعلااد  بع  اا ، وأ  ضاا      اامل القتاامل ، 

اة نالم  وإين    اح  مل نل ا . فلاأ  آكب ا ، و اع  قادم   فقملبل   ملم 

ا    بعد ا«  لأل مل وم   ط ثت  لأل مل حت   طيحت مل ة: قمل  الا  اااه »اه القص 

عمل ة ن اآني ما ند  بال م ن قطإ قل ه وجلر قلاه  «.واهلل  الا 

ا مل فاثكاه وشاتمه، » عق  لل  ق اسلم اّنه لد : إت  أبمل     ا  ض لي ل  اهلل  ^   اد الص 

وقمل  فأله ممل نكيه ما العألب لدن ه والت ضعألف لاه، فلام نكل ماه ر ال  اهلل  

ا مل بالامإ ^، وملن  لع د اهلل  با  د ملت  الت ألم   أ مالكا  مل فال  الص 

كل ، وم  ا رصف   ه، فعمد إىل  ملدمج قينش   د الكع اة فعلايف مع ام، 

حمل قل ه را عمل  ا ق ص له،  ومل نل ع محز  با   د ايط لب أت أق   متلش 

امل شكألمة، واملت نلمئاا  واملت إكا فع  كل  مل نمي   ي  ملدمج قينش وأشد 

ايلن ، وقد قاملع ر ال  اهلل  ^ ل  اإ إىل  مرشامل  ي دنا قلمه، فعمل به

اد ماا أيب  بألته، فقملل  له: نمل أبمل  اأر ! لال رأنا  مامل لقا  اباا أنألا  حمم 

وشاتمه وبلاغ مامل نكايه، وام  ا رصاف   اه،  فاثكاهاحلكم آ  مل، و ده املا مل 

دا فملحتما   فعمد إىل  ملدمج قينش   د الكع ة، فعليف مع م ومل نكل م حمم 

فخيج رسنعمل ن نقف  اي أحاد ااأ  -اهلل  ما ايامته محز  الغضب يمل أراد

دا  يب     أت نقاإ باه، فلاأ  دنا   املت نص إ نيند الط لاف بملل أل  متعم 

ايالعد  ظي إلأله  مللالمل أ القلع، فثق    حله حت   إكا قملع  ي رأ ه رفاإ 

القلس فرضبه  ي رأ ه نبة مملل  ، وقملم  ر مل  ما قينش ماا ب ا  

ز  لأل رصوا أبمل    ، فقملللا: ممل  ياب نمل محز  إن  ص ثت فقامل  خمزوع إىل مح

محز : وممل نم ع   وقد ا ت ملت   كل  م اه. أ امل أشا د أ  اه ر ال  اهلل  وأت  
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، فال اهلل  ن أ ازع. فاملم علين إت ا اتم صاملدقن. فقامل  أبال  ال امج نقل  حاق 

 اي     : د لا أبامل  اأر  لقاد  ا    اباا أنألاه  ا  مل ق ألحامل، وماي  محاز 

ااف ر اال  اهلل  ^ فلااأ  أ االم محااز   لماا  قااينش أت   إ ااةمه وبااملبإ خي  

لا  ا بعض ممل اامل لا  ر ل  اهلل  ^ قد  ز  وامت إ، وأت  محز   ألم عه فك  

نت ملولل ه ون ملللت م اه، فقامل  أ كلا   اعد حان نب أبامل   ا  فاااي 

له:    إىل قمل : وم  ر اإ محاز«. ك  أبمل     بأ هاأل »ر زا ه  مالتقي أو 

ألطملت، فقمل : أ    أل د قاينش اب  عا  اااا الصاملبئ وبياا   بألته فثبمله الا 

دنا آبملئ ، للملت ن  ل  مم مل ص ع ، فثق    ي محاز  شا ه، فقامل : مامل 

ص ع ؟ الل  م  إت املت رشدا فمل ع  بصدنقه أ قل  ، وإن  فمل ع    مم امل 

ا ألطملت، حت ا  وقع  فأله خمي مل، ف ملت بلأللة مل ن   بمثل مل ما و ل اة الا 

أصاا ح فغاادا  ااي ر اال  اهلل  ^، فقاامل : ابااا أناا  إين  وقعاا  أ أمااي ن 

أ يف ايخيج م ه، وإقملمة مثل  ي ممل ن أدرمج ممل اال، أرشاد اال أع ها   

و  ، فثق ا   و   حادنثمل فقاد ا تاا أل  نامل اباا أنا  أت ااد  شدند؟ فحاد 

اهلل ، فقاامل : ر اال  اهلل  ^ فااثلق  اهلل  أ   الااه اإلنااأت، اااأ قاامل  ر اال  

أش د إ    لصملد  ش ملد  ايصد   والعملرف، فثظ ي نمل ابا أنا  دن ا ، »

اميف، وأين   اي دن ا  ا و  . قامل :  ف ل اهلل  مامل أحاب  أت    مامل أيعا  الا 

نا  «.فكملت محز  مم ا أ ز  اهلل  به الد 

ا  قتا  ماا ااملت ماا ا بطامل  ا »أ بيمجة الربا  با ممللا  ا  لد  احلدفظ ابق عبر ادرّب  شاد 

 «. ايرشان مملئة ر   م ملرز   ل  ما شملرب فأله

زحف اياللملت إىل ايرشان أ الألأمة حت   أاثوام إىل احلدنقة، وفأل مل  دو  اهلل  » :الد  

مالأللمة، فقمل  الربا : نمل معرش اياللمن ألقلين  لأل م، فملحتما  حت ا  إكا 

اياللمن، ودن   لاأل م  أ ف  ي اادار اقتحم فقملبل م حت   فتح  ي
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اياللملت ووقإ به نلم مل بضإ ووأ لت  ياحة ما بن رمألة بال م ونبة 

 «.فحم  إىل رحله نداو 

ة مامل  ادح باه » :لد  ابق تي ّية  عمل ة والكيع، حت   إت  كل   ملم  إت  اامألإ نتأدحلت بمللا 

عيا  ممدوحأل م أ شعيام، واال  نت ملفلت بملا ا وال خ ، وي   مل املت الا 

اعمل ة والكايع، بان  اهلل   صةح ب   آدع ن نتم  أ دنا  م ود ألاملام إن  بمللا 

  حمل ه أ  ه ما بلىل    ه ب ب اا ملد ب  اله أبد  اهلل  ما نقلع بال  فقامل  

 بعاااملىل:                                  

                                   

                                    

                                

                           

    :[، واااال  مااا باالىل    ااه باا ب اإل  اامل  39-38]التلبااة

ده اأ أ آني  لر     ^«.  بل  

ااملبقن فقاامل  بعااملىل: : »واام  قاامل   اا  اهلل  الال  ااعمل ة والكاايع أ  اا أل  اهلل  فض    وبمللا 

                                     

                                

       :اا ملد باملل   يف وايامل  أ  ا ألله   [. وقد كاي اهلل  10]احلدند

اأحة أ طمل تاه  اعمل ة والال  ومدحه أ ه  آناة ماا اتملباه، وكلا  اال الا 

 ^«.مل ه وطمل ة ر لله   ح
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هملع أ د اهلل  أبل  أر » :أ بيمجة محز  با   د ايط لب ا لد  ادّذربّي   «.اإلمملع ال ط  الرض 

األ د : »الد    ت مجة كددر بق ادادير  ألف اهلل  وفاملرس اإل اةع، ولألاع ايااملاد الال 

ي  اي ايالالمن نالع مفباة  بعاد اإلمملع ا ما  الك ا  قملئاد ايعملاادنا، باثم 

ه ال   ا    . فكملت ال  رص، و أ  انة، ومح   ي العدو  ا تا ملد ا ميا  وأنا الي 

د   ومالاأللمة، وهازا  ^:  ألف اهلل ، وش د ال تح وح أل مل، وحملرب أا  الاي 

ملع، ومل ن اق أ  الاده قألاد شارب إن  و لألاه طاملبإ  العيا  وش د حيوب الا 

اا دا   الكيامااة، وااااه ااااه واهلل »واام  كاااي حملدوااة لااه وقاامل  بعاادامل « الا 

عمل ة  «.الا 

ععملت  ألف اهلل  و ألف ر لله ^ بط  كددر بق ادادير :» لد  األبشيهّي  ما ا بطمل  الا 

 «.ماالر وفملرس ما لر أ ااملالأل ة واإل ةع

ععملت:   الد  ايضد د ا بطمل  الا  م  م  ل  باا أيب طمللاب آناة ماا آناملت اهلل ، »وال نعد 

اد بمللتثنألاد اإل ا ، مث  ا  قلا اد ومععز  ما مععزات ر ل  اهلل   ^ مفن 

اعمل ة ال  ام باة ميناة ون  ع  اي كومج الا  اإل ةع ومي األ مل، واال ايتقاد 

ااامج   اايف ابااا أيب طمللااب بألااده،  لااف نبااة  نااةف، واااملت نقاال : وال 

ألف أالت  ل  ما ملبة  ي فيا ، وقمل  بعض العيب مامل لقأل امل اتأل اة  بمللال 

 «. أوىص بعض مل  ي بعضفأل مل  ل  با أيب طمللب ا إن  

وع وقمعاه، وقتا  ر مللاه، وأباملد مجعاه وامل ا  » الد : ب مل  الي  ق ي ألب آر ةت مل  ال  

وع قد مجع   أللشمل نق   أت جيمإ لغ ام ما بعادام مثل امل، وااملت قاد  الي 

بلااغ  ااددام  اات أئة ألااف مقملباا ، اتملئااب متلاصاالة، و الااملاي م ادفااة، 

ندرا م الط يف، ون حيصأل م العدد، وقاد  وايادنيف نتلل بعض مل بعضمل، ن

ةح، وايعمل ألق، وا نت ايعد   للحيوب وفتح  وا ما الكياع، والال  ا تعد 

املع، والعايا ،  املا باةد ايالالمن: الا  احلصلت بأ ن حيم. وامل لا قد قال 

ولاة قاد دارت  ام. وأت   لا أت  الد  ومرص، ونيا ملت، ودناملر بكاي. ومل نااك 

علد  قد ندمت م. وم  ا تق للا بةد ايالالمن فتالابيت أن املرام  علع الال 
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إىل بةد اياللمن، وا طيب   امل مممللا  أاا  اإل اةع. فملحتااد للقاملئ م 

ايل  ألب آر ةت وال ال امج نالم   ايلا  العاملد ، ومجاإ مجل اه بمدن اة 

أص  ملت، وا تعد  بأ قدر  لأله، وم  نيج نفم  م فلم نز  العالكيات نتدا ألملت 

ىل أت  املدت طةئاإ ايالالمن إىل ايالالمن. وقاملللا  لاب آر اةت: هاادا إ

وع أ  ادد ن حيصاأل م  ن ا   اامعملت، ف ملت اياللملت لأللة اامعة، والاي 

إن  اهلل  ال امج نلق م، وممل اياللملت فاأل م إن  أالاة  املئإ، ف قا  ايالالملت 

ضا م إىل بعاض، و لن يمل دمه م، فلأ  أص حلا ص ملح نلع اامعة  ظاي بع

، فثمي ألب آر ةت أت نعد  اياللملت،  ف مل  اياللمن ممل رأوا ما اثي  العدو 

املمة ال ألضامل  أ الث الر ا  الد. فعماإ  ف لغلا او    رش أل امل، فكامل لا امللا 

ا قة  اي ايالالمن، وال  ظاي أ  أمج ما أا  احليب والت ادب ، والا  كومج الي 

أمج فتااملوروا بيااة، وام  العلاقب، وا تاملرام أ ا تخةص أصال ب الاي 

ا تمااإ رأهياام  ااي الل قاامل . فتاالادع القاالع، وااامللللا، و ملصااحلا اإل ااةع 

وأاله، وبثا  لا أا ة الل قمل . وقملللا  لب آر ةت: بمل م اهلل   حم   لأل م. 

فقمل  ألب آر ةت: نمل معرش أا  اإل اةع أم لالا، فاات  اااا نالع اامعاة، 

 املبي، وناد لت ل امل أ    الا ةد وهيهبامل، فااكا واياللملت خيط لت  اي اي

ميف، و لم امل أت  ايالالمن قاد صال لا ود الا اهلل  أت ن رصا دن اه،  زال  الا 

وع،  محل اامل  لااأل م إك كاب. واااملت ألااب آر ااةت قااد  اايف نألمااة ملاا  الااي 

ه، وزن ته، وفي ه. وم  قمل  لي ملله: ن نتخل ف أحاد ما كم أت  و ةمته، وزن 

 اإ أوايمج، ونرضاب بالاأل ه ونيما   ا مه حألاع أنب ن ع  ا عل، ونت

بالأل  ، وأرم  بال م ، وم  مح  بي ملله محلة ر ا  واحاد إىل نألماة ملا  

وع فقتلاالا مااا اااملت دوهناامل، ووصااللا إىل ايلاا  فقتلاالا مااا اااملت دو ااه،  الااي 

وع أت   وع: قتا  ايلا ، قتا  ايلا . فالامع  الاي  و عللا ن ملدوت بلالملت الي 

دو ملمامل، ملك م قد قت ، فت اد  األف فاأل م أن  قالا اا   مماز  ، و ما  الال  ا، و ز 

وأنااا ايالاالملت أماالا م وه ااملئم م. وأباالا بمليلاا  أ اا ا باان ناادمج ألااب 
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أر ةت، واحل   أ   قه. فقمل  لاه ألاب آر اةت: ماملكا ا ا  بصا إ يب لال 

أرسب  ، قمل : وا  با   أ     ا   أقتل . فقامل  لاه ألاب آر اةت: أ ا  

أقتل . اكا لا به ف ألعله يا نزند فأله، فكملت نقملد واحل    أق   أ  أل   ما أت

وع.وممل زاللا اال  نطلفالت باه  أ   قه، ون ملد   لأله ما نا مج مل  الي 

راام، وال للس فلام نادفإ   ي اخلألملع، وم ملز  اياللمن ون ملدوت  لأله بمللد 

نا فأله أحد شألئمل حت   بمل له ما إ الملت بكلب، فثناه ال امج ن ملدمج  لأله، وأ

الكلب وأب  هبأ إىل ألب آر ةت وقمل  قد ط   به مجألإ العالكي، و ملدن  

 لأله، فلم ن ا  أحد فأله شألئمل،  ل  ر   واحد دفإ فأله ااا الكلب. فقمل  

قد أ ص  . إت  الكلب ن  م ه، وم  أماي ألاب آر اةت بعاد كلا  باطةقاه 

لله بملل  ملر. فمل  وع واح  ظي مملكا ناثيت  اي وكاب إىل القالط طأل أل ة، فعزلته الي 

 «.ايللب إكا  يفلا أ احليب ما احلأللة، وايكألد 

اعمل ة » الد  احور ادسولف: ن ن  غا  أت نقادع اااألش إن  الي  ا  كو ال الامللة وال  عاد  والا 

ااط  واااايأ ، وملباا  ااااث ، صااملرع القلااب، صااملد  ال ااثس، مم ااا قااد بل  

ا بطمل ،  ملرفمل  احليوب ومملرس الي  مل  ومملر له، و ملز  ا قيات، وقملرع

ااه إكا اااملت  بملا ااإ ال اايص، ن اا ا بملاقااإ القلااب وايألم ااة وايألرساا . فا  

م مثله  «.اال  وصدر الك    ا رأنه امل لا مجألعمل اثهن 

 للعيب فملرس نقمل  له ابا فتحلت، واملت أشعإ العيب والععم أ زممل ه.حكي اّنه كدو 

مااه وجياايمج لااه أ ااا    طأل ااة االااأئة دن ااملر. واااملت ايالااتعن نكيمااه ونعظ                          

عمل ة، وجا  لقامل ه. فألحكا   ملر  ملبه وبعيف م ه الا  وامل    ألل  الك  

وم   املت إكا  ق  في ه ومل نرشب نقل  له: ونل  مل ن برشاب اا   أت  الي 

رأن  ابا فتحلت أ ايامل ، فحالاده  ظاياؤه  اي اثاي  العطامل  وم زلتاه ماا 

لطملت. فلشلا به    د ايالتعن فثبعده وم عه ما  طملئه، وام  إت  ايالاتعن الال 

وع فتقملب  اياللملت وايرشالت ص لفمل، وم  بيز  لج  أ اث هزو  إىل بةد الي 

إىل و ط ايألدات و ملد  وقمل : ا  ما م ملرز؟فربز إلأله فملرس ما ايالالمن 
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وم ، فصملح ايرشاالت رسورا، وا كرسات   الس  فتعملون  مل ة فقتله الي 

وم   جيل  بن الص   ن ون ملدمج: ا  ماا او ان اي اللمن، و ع  الكلب الي 

ااملر  . فصااملح الك   وماا   للاحااد؟ فخاايج إلألااه فااملرس مااا ايالاالمن فقتلااه الي 

اا  ن  رسورا، وا كرساات   االس ايالاالمن، و عاا  الكلااب جياال  باان الص 

ون ملدمج ونقل : وةوة للاحد، فلم جي ئ أحد ما ايالالمن أت خيايج إلألاه، 

لطملت: ممل  مل إن  أبل الللألد با فتحلت فد مله وب ق  ال  ملس أ ح  ، فقأل  للال 

ه، فل يف قمألص ات ملت وا تل   مل ة أا   اياللمن    وبلط ف به، قمل : الال 

 ااي رسج في ااه بااة  ااةح وأنااا بألااده  االطمل طاالنة، وأ طيفااه  قااد  

. وام  محا  اا   واحا ب م ه ال  رصاين  د ما  أ  اي معقلد ، وم  بيز إلأله فتعع 

صملح ه فلم جطث طع ة ال  رصاين  رسج ابا فتحلت. وإكا ابا فتحلت متعل اق 

ج، وم  ا قلب أ رس ه  بيق ة ال يس، و ز  إىل ا رض ن يش   م ه أ الرس 

ج  لط فمللتل   ي   قه فعابه بألده ما الرس  ومح   ي العلج، ونبه بمللال 

ه حت   ألقمله بن ند مج ايالتعن. فعلم ايالتعن أ  اه ااملت فملقتلعه، و مل  به جيي 

قد أنطث أ ص عه مإ أيب الللألد با فتحلت فمل تار إلأله، وأايماه، وأحالاا 

ه إىل أحالا أحلاله، واملت ماا أ از  ال  املس  إلأله، وبمللغ أ اإل عملع  لأله، ورد 

 «.إلأله

ه» الد  آك : ه، واا ملت م غ ض حت   إىل أم  عملع حم  ب حت   إىل  دو   «.الا 

 إ اهلل  بعملىل مجألإ مامل حُيتاملج إلألاه أ احلايب أ قللاه: وقد مج                  

                                   

                                 

                        : [.46]ا   مل 



 538 والدرر من أقوال السادة الغرراجلواهر  

 

 

 

اعملع    » الد  آك : وا، والا  الي  مل  وةوة: فملرس وشعملع وبط ، فملل ملرس ال امج نااد  إكا شاد 

ا   إىل الرباز وايعألب دا أله، وال ط  احلملم  لظ لرام إكا اهنزملا  «.الد 

عملع ن ملدر: »الد  آك  ه.  الا  للحيب ه  م مل  هبمل لثقته ب  اله و زمه  ي الت غل اب  اي  ادو 

ر واإلقااداع، وا تظااملر  ااعمل ة والت  اال  لك  ااه أ   اايف اللقاا  ن ااي   باان الا 

 «.ال يصة اي مل  ة لأل قض  

عملع ن نقي  له قيار ون هيدأ له بمل ، ون نغمض لاه   اا، ون هي اث بطعاملع أو » الد  آك : الا 

اه ون غ ص  لأله حألملبه. وبامللط  إ فاات    اب إكا املت ني  ه طلألقمل نتحد   دو 

ما  واإلباداع أ  عملع ن بد  أت نكلت متمي  امل  اي الط عاا والي  ال ملرس الا 

بن عملع أت ن ي  مي   أو مي   «.إصملبة ا دف بميممله، ون نعألب الا 

  وال الث  لت أص  اخل ات ال  مل أ و ملت القلب، وم ه بالتمد  مجألإ ال ضملئ» احلكُء: لددت

والقل    ي ممل نل  ه العد  والعلم، واا ا هينز  جيمع مل  ل  الظ ا  بملهلل  

عمل ة هينز  جيمع مل حالا الظ ا  بملهلل  بعملىل  «.بعملىل، والا 
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 الشـــورى
 

 «. Qشملور أ أميب ما خيملف اهلل  » :لد  ع   بق اخلطد  

 حاا ألاف  وفأل امل حاملزع واحاد، و حاا » ! لود :?ك   صاابكم ليل د لل  ق بنى عب .  د ا

 «. املوره و طألعه، فرص مل ألف حملزع

 «. اليأمج  ملئم وا ل  نقظملت، فلال  نغلب ا ل  اليأمج» الد  آك :

 «.با مللة ال كي  نالتدر  اليأمج ايصألب» الد  آك :

 « رأ  الاألض ن  ما ما د الغةع» :لد  عىّل بق ابى طددب 

با قأليف فقمل : للن أ    عةت لاملورب  أ بعض ا مي فقامل :  ه بق زير بدألحنف ّ  حد ث

نمل حملروه أ  ، اامل لا ن نااملوروت اااملئإ حتا  ناا إ والعطااملت حتا  »

 «. ن قإ، وا    حت  نطلق، وايض   حت  جيد، والياهب حت  نم ح

ب العملق ، ون بالترش صدنق  ا محق، فاات الع» الد  آك : ملقا  نتقا   اي رأناه ا ترش  دو 

ل ، اأ نتق  اللرع  ي دن ه اايح  «.الز 

 «.ن  تألعة ليأ  إن  ا طمل ة و صألحة، ون  تألعة يالر  إن  ا حم ة وملد » الد  آك :

 «.ن ب ب ا مي مق ة، وبطل ه مدبيا ، فات كل  ما  عف العق  وقلة اليأ » الد  آك :

فا  ماملن جاملف، ون ن بدن  أ رأنا  بخاألة فأل» الد  آك : ا فعلا ، ون   مل امل  فألخل  قرص 

 «.حينصمل  فألعدب مملن ني  

 «.إكا املت اليأمج   د ما نملكه دوت ما ن رصه  مل   ا ملر» الد  آك :

إكا ا   مالتا ا  فتل   كا اليأمج وال صألحة، فا ه ن نكت   بيأمج ماا ن ن صاح، » الد  آك :

 «.ون  صألحة يا ن رأ  له

 «.نمل ب   ن بقطإ أميا  حت  باملور ميشدا  فا   إكا فعل  كل  مل ب دع» الد  آك :
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 «.ما ا ت د رأنه وشملور صدنقه، قم ممل  لأله» الد  آك :

ممل  زل  ب  قط   ظألمة  فثبيمت مل حت  أشاملور  رشا   ماا قاينش » :لد  ع   بق ادعدص 

ميبن فات أص   املت احلظ    دوهنام، وإت أنطاثت مل أر اإ  اي   يسا 

 «. بةئمة

د، ون نصالح ا ناي إن بمللت عاملوت، » الد  آك : أميات  لاألةت ن نصالح أحادامهمل إن  بامللت ي 

ايل  واليأمج، فات ا تقملع ايل  بمللرشامل  ا تقملع اليأمج بملن ت داد، وااا 

 «.ن نكلت أبدا  

لاب، وجت   لا م ه شاد  » :لد  األحنف  احلازع، انبلا اليأمج بعضه ب عض نتلل د م ه الص 

ملا  قللكم، فات فأل مل  تملئج اخلطث، وكع  العملق ة  «. وا  

 «.حقألق أت نلا   إىل   اله، ما أ عب بيأنه» الد  آك :

 «.اللحا اع ة الرشنف، والععب آفة اليأمج» الد  آك :

الط، وأ اف  ال الامل  ن ه ا  هبامل  اا الازواج، » الد  آك : واب ن ه ا  باه  اا الال  أفيه الاد 

 «. ه   به  ا ايالر وأ ق  الي مل  ن

 ت أنطئ وقد ا ترشات أحاب إىل  ماا أت أصاألب ماا ها  » :لد  عبر امللك بق   ااو 

 «. مالر 

اخلطث مإ ااأ ة ن   ما الصلاب مإ ال يقة، وإت امل   ااأ ة ن » :لد  لَيبه بق  سلم 

 «. جطئ، وال يقة ن بصألب

 «.م شملوروا اميأ  إن برب  اهلل  أميامممل ما قلع  مللئلا  ي أميام، و» الد  آك :

ما ا تخملر ربه، وا تاملر  صألحة، وا ت د رأنه، فقد أد  ممل جيب  لألاه ل  الاه، » الد  آك :

 «.ونقيض اهلل أ أميه ممل أحب

نصة ما اإلنالات   اد اياالر ، وماا ال ق امل    اد الاا  ة، ماا » الد  آك : ما طلب الي 

 «.مح  اللزر، وازداد مي مل  ا ط مل    د اييض، أنطث اليأمج، و
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نق ا إكا ورد  لأله أمي  ظي أ اتملب اهلل ، فاات  لد : عق  ي او بق  ه او د  املت أبل بكي الص 

و د فأله ممل نقيض به قم بأل  م، وإت  لمه ما    ة ر ال  اهلل  ^ قما 

ا  ة، فاات أ ألامله كلا  د امل  به، وإت مل نعلام نايج فالاث  ايالالمن  اا الال 

 «. لأ ام وا تاملرامرؤوس اياللمن و

دامل بيأناه، ور ا   ادّ لد  ثالثة::»لد  ع   بق اخلّطد   ر   بيد  لأله ا ملر، فألالاد 

أمج، ور   حملئي بملئي ن  ناملور فألأ أشك   لأله ون ز  حألع نثميه أا  الي 

 «.نث ي رشدا، ون نطألإ ميشدا

 «. عم ايفازر  اياملور ، وبئيف ان تعداد ان ت داد» :لد  عيّل 

املع حت ا  إكا ااملت برساغ  أت   مي با اخلط ملب  عق عبر اهللّ بق عّبدس  نايج إىل الا 

اح وأصاحملبه -لقأله أميا  ا   ملد فاثنربوه أت  اللبامل   -أبل   ألد  ابا ااي 

املع. قامل  اباا    املس ادع   اي امل ينا »فقامل   ماي:  :قد وقاإ باثرض الا 

لن، فد ملام، فمل تااملرام، وأناربام أت  ا املع، ا و  للبامل  قاد وقاإ أ الا 

فملنتل لا: فقمل  بعض م: قد ني  مل  مي، ون  ي  أت  ي اإ   اه. وقامل  

بعض م: مع  بقأل ة ال  ملس وأصحملب ر ل  اهلل  ^، ون  ي  أت بقدم م 

 ي ااا اللبمل . فقمل : ارب علا     . وم  قامل : ادع   ا  صاملر، فاد ل م، 

نتل االا اااملنتةف م. فقاامل : فمل تاااملرام، فالاالكلا  اا أل  اي اامل ينا، وا

ارب علا     .وم  قمل : ادع   ما املت املا مل ما ماألخة قينش ما م مل ي  

ال تح، فد ل م، فلم خيتلف م  م  لأله ر اةت، فقاملللا:  اي  أت بي اإ 

بملل  ملس ون بقدم م  ي ااا اللبمل . ف ملد   مي أ ال  ملس: إين  مص  ح  ي 

اح: أفايارا ماا قادر اهلل ؟ ظ ي، فثص حلا  لأله. فقامل  أبال   ألاد   باا اااي 

فقمل   مي: لل ه ب قمل مل نمل أبمل   ألد ،  عم،   اي  ماا قادر اهلل  إىل قادر اهلل . 

أرأناا  إت امل اا  لاا  إباا  ا طاا  وادناامل لااه  اادوبملت: إحاادامهمل نصااأل ة، 

وا ني   دبة، ألأليف إت ر أل  اخلصاأل ة ر ألت امل بقادر اهلل ، وإت ر ألا  

 ؟اادبة ر ألت مل بقدر اهلل 
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محا با  الف لد : فقامل : إت    ادمج أ اااا  -وااملت متغأل  امل أ بعاض حمل تاه -فعمل    د الي 

إكا  امعتم باه باثرض فاة بقادملا » لأ،  امع  ر ال  اهلل  ^ نقال : 

قامل : فحماد اهلل  «.  لأله، وإكا وقإ بثرض وأ تم هبمل فة جي لا فايارا م اه

 «. مي، وم  ا رصف

ة با حصا با حان ة، ف ز   ي ابا أنأله احلي  با قأليف، قدع  ألأل » لد : عق ابق عّبدس 

آ  أصاحملب جماملليف  ماي،  واملت ما ال   ي ال انا ند أل م  مي، وااملت القاي 

وماملوربه ا لن امل لا أو ش  مل مل. فقمل   ألأل اة نباا أنألاه: ناملبا أنا  لا  

و ه   د ااا ا م ، فمل تثكت    لأله، قمل :  ث تثكت ل   لأله. قمل  اباا 

له  مي، فلأ  دن   لأله، قمل : األه ناملبا  مل تثكت احلي  لعألأل ة، فثكت   ملس: ف

اخلط ملب فل اهلل  ممل بعطأل امل اااز ، ون اكام بأل  امل بمللعاد . فغضاب  ماي 

: نامل أما  ايافم ن، إت  اهلل  بعاملىل قامل  ل  أل اه ^:   حت   ام  به، فقمل  له احلاي 

                                 

[ وإت  ااا ما ااملالن. واهلل  ممل  ملوزامل  مي حن بةامل 199]ا  ياف:

ملفمل   د اتملب اهلل   «. لأله، واملت وق 

محا با  لف، ف أل أ  » لد : عق ابق عّبدس  ا   أقيأ ر ملن ما اي مل ينا م  م   د الي 

اة حع  امل، إك أ مل أ م زله بم  ، وال   اد  ماي باا اخلط املب  أ آناي حع 

محا، فقمل : لل رأن  ر ة أب  أم  ايفم ن الأللع فقامل :  ر إ إ     د الي 

نمل أم  ايفم ن ا  ل  أ فةت نقل : لل قد مملت  مي، لقد بملنع  فة مل، 

ا ، فغضاب  ماي... احلادنع  فل اهلل  ممل امل ا  بألعاة أيب بكاي إن  فلتاة فتم 

قملئة م كم نقل : واهلل  لل قد مملت  مي بملنع   وفأله: وم  قمل : إ  ه بلغ   أت  

مل  ت  اميؤ أت نقل : إ  أ امل   بألعة أيب بكي فلتة و   ، أن إهن  فة مل، فة نغ  

امل، ولأليف فاألكم ماا بقطاإ ا   امل   قد امل   اال ، ولكا  اهلل  وق    

 إلأله مث  أيب بكي، ما بملنإ ر ة ما ه  مالر  ما اياللمن فة ن ملنإ ال

 «.ون ال امج بملنعه بغي   أت نقتة... احلدنع
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ام  مي ا تمعلا فتاملوروا، فقمل   م   د  » :عق املسا  بق خم  ة  اط ال انا ون  أت  الي 

محا: لال  بملل امج أ ملفالكم  ي ااا ا مي، ولك  كم إت شائتم انا ت  الي 

محا أما محا، فلاأ  ولالا   اد الاي  يام لكم م كم، فععللا كل  إىل   د الاي 

تا  أصا ح مل م  امل،  أللاة ال  محا حت ا  إكا امل ا  الل  فأ  ال  ملس  اي   اد الاي 

محا بعاد اعاإ ماا الل ألا ،  -قامل  ايالالر -ف ملنع مل  ثأت طيق ا    اد الاي 

فرضب ال ملب حت   ا تألقظ ، فقمل : أراب  ملئأ، فل اهلل  مامل ااتحلا  اااه 

ب  و عدا، فد ل أ له، فاملورمهمل، وام   الث ةل بكث   لع. ا طلق فملدع الز 

د ملين فقمل : ادع    لأل مل، فد لبه، ف مل مله حت   اهبملر  الل أل . وم  قملع  ل  ما 

محا خيا  ما  ل  شألئمل. وم  قامل :    ده، وال  ي طمإ، وقد املت   د الي 

ا ح. فلاأ  صاي   ادع    ثأت، فد لبه، ف مل مله حت   في   بأل  م ايفك ت بمللص 

ا ح وا تماإ اط   اد اي ارب، فثر ا  إىل ماا ااملت  لل  املس الص  أولئا  الاي 

وامل لا وافلا  -حملنا ما اي مل ينا وا  صملر، وأر   إىل أميا  ا   ملد

ة مإ  مي مل بعد نامل  -بل  احلع  محا، وم  قمل : أم  د   د الي  فلأ  ا تمعلا با  

 ل  إين  قد  ظيت أ أمي ال  ملس، فلم أرام نعدللت بعثأت، فة جتعلا   ي 

 ال    ألة. فقمل : أبملنعا   اي  ا  ة اهلل  و ا  ة ر الله واخللأل تان ماا  

محا وبملنعااه ال  ااملس: اي اامل يوت وا  صااملر وأماايا   بعااده: ف ملنعااه   ااد الااي 

 «.ا   ملد واياللملت

أت       اهلل  ^  لد أ اخلمي بملايند وال  عامل ، وام   لاد أبال بكاي » :عق ان  بق  ددك 

نف والقي ، قامل : مامل بايوت أ  أربعن. فلأ  املت  مي، ود مل ال ملس ما الي 

محا بااا  االف: أر  أت جتعل اامل اااثنف    لااد اخلمااي؟ فقاامل    ااد الااي 

 «.فعلد  مي وأ ن لد :احلدود.

إت  ايالر  واي ملظي  بملبمل رمحة وم تملحمل بيااة، ن نضا   مع اأ » :الد  ع   بق عبر ادعزيز 

 «.رأمج، ون ن قد مع أ حزع
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أت   مي با اخلط ملب نطب نلع اامعة. فااي      اهلل  ^، وكاي أبمل  ايب طلحة: عق  عراو بق

بكي. قمل : إين  رأن  اثت  دنكمل  قيين وةل  قيات. إين  ن أراه إن  حضالر 

أ ل. وإت  أقلاممل نثميو    أت أ تخلف. وإت  اهلل  مل نكا لألضأل إ دن ه، ون 

 عا  يب أماي. فملخلةفاة شالر  نةفته، ون ال امج بعع به   أل ه ^. فاات 

نا بالأ  ر ال  اهلل  ^ واال  ا  م راض. وإين  قاد  ت ة. الا  بن افن  الال 

 لماا  أت  أقلاماامل نطع االت أ ااااا ا مااي. أ اامل نباات م بألاادمج ااااه  ااي 

اة  . وام  إين  ن  اإل ةع. فات فعللا كل  فثولئا  أ ادا  اهلل ، الك اي  الض 

كةلة. ممل را ع  ر ال  اهلل  ^ أ يش أدع بعدمج شألئمل أام    دمج ما ال

ممل را عته أ الكةلة. وممل أهلظ   أ يش   ممل أهلاظ   فألاه. حت ا  طعاا 

تا  أ آناي »باص عه أ صدرمج. قمل :  األف ال  نمل  مي! أن بك ألا  آناة الص 

وإين  إت أ ش أقض فأل مل بقضأل ة. نقيض هبمل ما نقيأ القيآت «  لر  ال  المل ؟

م  قمل : الل  م  إين  أش دب  ي أمايا  ا مصاملر. وإين  وما ن نقيأ القيآت. و

إ  أ بعثت م  لأل م لألعدللا  لاأل م، ولألعل مالا ال  املس دنا  م، و ا  ة   األ  م 

^، ونقالملا فأل م فألئ م، ونيفعلا إ   ممل أشك   لاأل م ماا أمايام. وام  

اامل ال  ااملس بااثاللت شااعيبن ن أرامهاامل إن  ن ألثتاان. ااااا ال صاا   إ  كاام، أهي 

الث لع. لقد رأن  ر ل  اهلل  ^، إكا و د رحي أ ما الي    أ ايالاعد، و

 «.أمي به فثنيج إىل ال قألإ، فما أال أ فلألمت أ ط خمل

اح، » :لد  عيدض األشع ّ   ش دت ال ملب و لأل امل االاة أمايا : أبال   ألاد  باا اااي 

ونزند با أيب   ألملت، واباا حالا ة، ونمللاد باا الللألاد، و ألاملض، ولاأليف 

ل  أامل، قمل : وقامل   ماي: إكا ااملت قتامل  فعلاألكم   ألملض ااا بملل امج حد 

أبل   ألد . قمل : فكت  مل إلأله: إ  ه قد  مل  إلأل مل ايلت، وا تمدد مله، فكتاب 

وين، وإين  أدل كم  ي ما اال أ از   رصاا  إلأل مل، إ  ه قد  مل ين اتملبكم بالتمد 
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دا ^ قد  رص نل اهللوأحرض   دا،  ع بدر أ أق   ما فمل ت رصوه، فات  حمم 

بكم، فاكا أبملام اتمليب اااا فقاملبللام ون بيا عالين، قامل : فقملبل املام   د 

ف زم ملام وقتل ملام أربإ فيا ض، قمل : وأص  مل أملان، فتااملوروا، فثشاملر 

 لأل مل  ألملض أت  عط   ا اا   رأس  رشا ، قامل : وقامل  أبال   ألاد : ماا 

: أ مل إت مل بغضاب، قامل : فالا قه، فيأنا   قألصات  أيب  نياا    فقمل  شملب 

 «.  ألد  ب قزات وال نل ه  ي فيس  يمج

 واهلل ، مامل ا تااملر قالع قاط  إن  اادوا  فضا  مامل بحرضا م، وام  باة: » لد : عق احلسق 

                : [.38]الالر 

ه  اي إ  أ نفمي احلملام بمليالر  لكلت ايا  ن    ه  ي ممل ن» :لد  ادّشدفعّي  غ     ه، وندل 

لأل  ن لألقل د ايا  فألأ نقلله، فات  اهلل  مل جيع  اااا  ممل ن نالتحرضه ما الد 

 ^«. حد بعد ر ل  اهلل  

، أن  نااربع أماايا ون نميضاا  زماامل إن  : »لوود  املوودا ة ّ  ا لاام أت  مااا احلاازع لكاا   كمج لااب 

ا ح أمج ال  ملصح، ومطمللعة كمج العق  الي   «.بمالر  كمج الي 

 «.اياملور أ رأنه،  ملظي ما ورائه» الد  آك :

 «.اياملور  راحة ل ، وبعب  ي ه ب: »اليل    ن ا  احلكم

 «.ان تاملر   ن ا دانة، وقد نملطي ما ا تغ   بيأنه: »الد  بعض احلكُء

 «.ممل نملب ما ا تخملر، ون  دع ما ا تاملر» الد  بعض األةبدء:

ق  أت نضألف إىل رأنه آرا  العقة ، وجيمإ إىل  قله  قال  ما حق  العمل: »الد  بعض ادبلغدء

، والعق  ال يد رب أ ز    أمج ال ا  رب أ ز    «.احلكأ ، فمللي 

انعة و ازائم ا حكاملع ماا ن نالتاا  أاا  العلام » لد  ابق عطّية: لر  ما قلا د الرش  والا 

نا فعزله وا ب ااا ممل ن نةف فأله وقاد مادح اهلل  ايافم ن ب  قللاه: والد 

                : [.38]الالر 
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واألاف كلا ؟ قامل : ن أفعا  شاألئمل حت ا   ليول:ممل ه    قط  حت   نغ ا قالم .» لد  اع ايّب: 

 أشملورام.

وا ب  ي اللن  ماملور  العلأ  فألأ ن نعلملت، ومامل أشاك   لاأل م ماا أمالر » الد  آك :

ااق  الاادنا، وو االه ااااألش فااألأ نتعل ااق بااملحليب، وو االه ال  ااملس فااألأ نتعل 

بمليصمللح، وو اله الكت املب والالزرا  والعاأ   فاألأ نتعل اق بمصامللح الا ةد 

 و أر مل. 

 «. دع ما ا تاملر»  اكدو يقد :

 «.ما أ عب بيأنه     :»اكدو يقد   

ىل رأهيم وإ  أ ممل أمي اهلل  بعملىل   أل ه بملياملور  حلمل ة م ه إ » عق احلسق ادبرصّ  اادّضّحدك لدا:

تاه ماا بعاده وأ  أراد أت نعلم م ممل أ اياملور  ما ال ض  ولتقتدمج به أم 

 «.قيا   ابا    ملس: وشملورام أ بعض ا مي

لر  م  أل ة  ي انتةف ا را ، وايالتا  ن ظي أ كل  اخلةف، ون ظاي » لد  ادق طبّي: والا 

ا  ة إت أمك اه فااكا  إىل مامل  -بعاملىل -أرشاده اهلل أقيهبمل قلن إىل الكتملب والال 

ة  لأله، إك ااه هملنة ان ت ملد ايطللب  «.شمل  م ه  زع  لأله وأ  اه متلا 

ب ا ملر، فا  ه نعطأل  ما رأنه مامل دفاإ  لألاه همللألامل وأ ا  بثنااه »: الد  آك  شملور ما  ي 

 «.جم مل مل

فقامل : أشادامل  أمج ا ملر أشد بثنألدا  لل ت  وأنت مل أشد إنارا  باه؟ » :اسئل بعض احلكُء

بثنألدا  له وةوة: ماملور  العلأ ، وجتيبة ا مالر، وحالاا التث ا . وأشادامل 

 إنارا  به وةوة أشألمل : ان ت داد والت ملوت والععلة.
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 انـــالشيط
 

و دت التاللنف   دا  ما   لد إبلأليف، قد أالا  »  لد : -حيالو بق ف ا   -عق ايب اجللر 

 «. نلق اهلل اث ا  نلقمل  ما 

املت نقمل : لأليف يش  أشد  ي إبلأليف، ما العململ احللألم؛ إت »  لود : عق إب اريم بق اةروم 

 «. بكلم: بكلم بعلم، وإت  ك :  ك  بحلم

لأليف يش  أقطإ لظ ي إبلأليف، ما قل : ن إله إن اهلل؛ ون يش  »  لد : عق سفيدو اد ا   

 «. د هللنضمل ف ولابه ما الكةع، مث : احلم

أت الع د نعم  العم  رسا ، فة نزا  باه الااألطملت حتا  نغل اه، فألكتاب أ »: بلغ  : اعنه لد 

العة ألة؛ وم ن نزا  الاألطملت به، حتا  حياب أت حيماد  لألاه؛ فأل الاض ماا 

 «. العة ألة، فألث   أ الينمل 

اخل ، نيناد  إت الاألطملت، لأل تح للع د بالعة وبالعن بملبمل  ما»  لد : عق احلسق بق صددح 

 به بملبمل  ما الالل . 

 «. ممل ما فيا  ن ن ملع  لأله إ الملت، إن  ملع  لأله شألطملت»  لد : عق كددر بق  عراو 

إت الااألطملت ماإ الاد ألمل، ومكايه ماإ ايامل ، وبزنأل اه   اد ×:» قمل   ألال   عق ابق حلي  لد :

 ا ل ، وا تكأله   د الا لات. 

ا تمك   ماا اباا آدع وةوامل ، أصا   م اه حاامل ت : إكا  إكا» قمل  إبلأليف:  عق ايب سندو لد :

 «.  يس ك البه، وإكا ا تكثي  ماله، وإكا أ اعب بيأنه

قمل  إبلأليف: األف ن عل م   ابا آدع؛ وإكا هضاب، ا ا    اد أ  اه؛ » عق ع  ا بق     لد :

 وإكا نيج، ا   أ قل ه؟. 
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نرب ا  آدم    إ ميات، فاكا ممل ما نلع، إن ونالتخرب إبلأليف » لد : عق شقيق ادبلخي 

ماا ك لباه، صاملح صاألحة، جتتماإ إلألاه كرنتاه  اهلل مإ نرب   د باملب إىل 

ال م ما ايرش  وايغيب؛ فألقلللت له: مملل  نمل  ألد مل؟ فألقل : قد باملب 

فةت با فةت، فأ احلأللاة أ فالاملده؛ ونقال   ام: اا  ماا قيابتاه، أو ماا 

  بعضا م لا عض:  عام، واال أصدقملئه، أو ما   ا ه معكم أحد؛ فألقال

ما شألملطن اإل يف، فألقل   حدام: إكاب إىل قيابته، وق  له: ممل أشد ممل 

 أنات فأله.

وإت إلبلأليف االة أبلاب: فتقال  لاه قيابتاه: إ ا  أناات بمللااد ؛ فاات أناا بقاالله: » لد :

 ر إ، ف ل ، وإن ال  ا ني.

م؛ فاات أناا بقللاه: ر اإ، والا ، ااا الامج أنات فأله ن نات: » ايقا  ده اآلك   ق ل ابَه

 وإن ال  ا ني.

: اأ أ  ، حت  ب    ممل أ ندن  ما احلطملع؛ فات أنا بقلله: ر إ، وال ، ايقا  ده اد ددث

وإن ال  ا ني. فألثبألاه الياباإ، فألقال  لاه: بياا  العما ، فاة بعما ، 

وأ   لأللا  وهناملرب أ راحاة ن بعما . فألقال  لاه اخلاملميف:  اازاب اهلل 

ا ، ب  ، وأنات أ  ما  ا ني ، وما مثل ، واحلق أ نادب؟ فااكا ن 

أ ملهبم، فقمل : إ   أنات بمللاد ، نيد  لأله؛ ونقل : إين ا   ق   الأللع 

أ شااد ، فثماامل الألااالع: ف اا  راحااة؛ حألااع أردت أت أرىض ريب، وأريض 

ال ملس؛ فمت  أر أل  ريب: أ خط  ال ملس، ومتا  مامل أر األ  ال املس: 

ات الألاالع أ ر اامل  ريب اللاحااد الق ااملر، وبيااا  أ ااخط  ريب؛ فثناا

ال ملس؛ فرصت الأللع حيا ، وال    ي أميمج، حألع أ  اد ريب وحاده ن 

، و اي أت اهلل  ن  لاه.فاكا قامل : إ ا  ن بتماه، فقا : إ اأ اإل املع  اي 

أدن  أ العم ، و ملمه  ي اهلل بعملىل.فاكا قمل : اأ أ   حتا  ب  ا  مامل أ 
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فق  له: ف ألم جلف  ، وقد ا تألق   أت ا  يش  لاأليف  ندن  ما احلطملع،

بقل ؟ فاين ن أقدر  لألاه؛ ومامل ااملت  ، فلال دنلا  أ ا رض الالاملبعة، 

لدن   ل، إك فيه    يس، واشاتغل  بع املد  ريب، ف األم جالف  ؟ فااكا 

قمل : إ   مل بعم ، ورصت بة  م ؛ فق : إين أ  م  شدند، قد ا ت ملت 

لااا ناايىض  ااي ريب، أن ن كرساا ااااا العاادو الااامج أ    اادو أ قل اا ، و

قل  ، وأالت  ملرصا   لأله، أ ا  مامل ألقا  أ قل ا ؛ فاثمج  ما  أشاد ماا 

ااا. فاكا أ  ته هباا، وا تقم   ي طمل ة اهلل بعملىل؛ جي   إلأل  ماا ق ا  

الععب ب  ال ، فألقل  ل : ما مثل ،  ازاب اهلل نا ا  و ملفاملب، ف ناد 

ععااب؛ فقاا  لااه: إكا ا اات ملت لاا : أت احلااق ااااا، أت نلقااإ أ قل اا  ال

والصلاب أ ااا العم ، فأ نم عا  أت بثناا فألاه إىل أت نثبألا  ايالت؟ 

فاااكا أ  اات م هباااا، ب يقاالا   اا ، ون نكاالت  اام  لألاا   اا أل ؛ فألااثبلت 

إبلأليف، فألخربو اه، فألقال   ام إبلاأليف: إ اه قاد أصاملب الطيناق وا اد ، 

نيىض هباا، حت  ند ل ال ملس إىل   ملد  فلأليف لكم  لأله   أل ؛ ولكا: ن 

 ، فملم علا ال ملس   ه، وقلللا  م: إ ه ن حيالا شألئمل ، فة جتل لا إلأله. اهلل 

ممل  دب اهلل الع ملد إىل يش ، إن أ  ض فأله إبلأليف بثمينا، ممل ن مل  »  عق خملر بق احلسل لد :

 بثهيأ ظ ي: إممل هللا فأله، وإممل بقص ا    ه. 

مامل أبا  ماا أبا  إبلاأليف، وقاملروت، وبلعاملع، إن: أت أصا  » لد : يُو ادرا اين عق ايب سل

 ألمل م  ي هش، في علا إىل الغش الامج أ قللهبم؛ واهلل  ي أايع ما أت 

 «. نما  ي   د بصد ، وم نالل ه إنمله

 مع  بعض أصاحملب مل نقال  ا وأظ اه أبامل  الألأت الاداراين ا قامل : إت إلبلاأليف  عق امحر لد :

طمل مل ؛ نقل  له ايتقمليض: نتقملىض ابا آدع بعد  رشنا   ة لألخرب بعم ، شأل

 قد  مله رسا  لألظ يه، ف بح  لأله ممل بن أ ي الرس والعة ألة. 
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لأليف يش  أقطإ لظ ي إبلأليف، ماا قال  اباا آدع: لألا  شاعيمج، »  عق إسحدق بق كددر لد :

ب بعملاه؟ بأكا خيتم  ؟ قمل :   دامل نئيف إبلأليف، ونقل : مت  ااا نععا

فحدو  به مضمل  باا  ألالا ؛ فقامل : نامل أمحاد،   اد اخلمل اة فظاإ بامللقلع. 

 فحدو  به أبمل   د اهلل الالمل  ؛ فقمل : وانطياه. 

ن نا ب الااألطملت اإل الاملت، حتا  حيتامل  لاه بكا  و اه، » لود : عق ادفضيل بوق عيودض 

فألالتخيج م ه ممل خيرب به ما  مله، لعله نكلت اثا  الطالاف، فألقال : مامل 

، فألقل : ممل أوقا  الالاحلر، أو: ا ملت أ ي الطلاف اللأللة؛ أو نكلت صاملئأ 

، ون قملرئامل ؛  ممل أشد العطش؛ فات ا تطع : أت ن بكلت حمدومل ، ون متكلأ 

إت ا   بلألغمل ، قملللا: ممل أبلغه، وأحالا حدنثه، وأحالا صلبه؛ فألعع ا  

أليف حيالاا كل ، فت ت ض؛ وإت مل بكا بلألغمل ، ون حالا الصالت، قاملللا: لا

حيدل، ولأليف صلبه بحالا، أحز  ، وشق  لألا ، فتكالت ميائألامل ؛ وإكا 

  لال ، فتكلم ، ومل ب مل : ما كما ، وما مادح  ما اهلل؛ فتكلم. 

؛ فقامل  بلغ مل: أت اخل ألع إبلأليف، ب د  لألحأل  با زاينامل » لد : عق اريب بق ادا ة 

كا: أنربين له: إين أرند أت أ صح ، فقمل : ااب  أ  ، ن ب صح  ، ول

 ا ب   آدع. فقمل : ام   د مل  ي وةوة أصا ملف: أمامل صا ف ما  م: ف ام 

أشااد ا صاا ملف  لأل اامل،  ق اا  حتاا    ت ااه، و الااتمكا م ااه، واام ن اازع إىل 

ان تغ ملر والتلبة، فأل الد  لأل مل ا  يش  أدرا مل م ه؛ وم  علد لاه، فألعالد، 

أ  فااة  حااا  ألااثس م ااه، ون  حااا  اادرب م ااه حمل ت اامل، فاا حا مااا كلاا 

  مل .وأممل الص ف ا ني: ف م أ أندن مل بم زلة الكي  أ أنادمج صا ألمل كم، 

  لقأل م األف شئ مل ، قد ا ل مل أ  ال م.

ف م مثل  معاصلملت، ن  قادر م  م  ي شئ؛ فقمل  له حيأل   ي كل :  اا د ادصنف اآلك :

ا  قدرت م    ي يش ؟ قمل : ن، إن مي  واحد ، فا ا  قادم  طعملمامل  
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فلم أز  أش أله إلأل ، حت  أال  أاثي مممل بيند، ف م  بل  اللأللة، بثاله، 

ومل بقم إىل الصة  اأ ا   بقلع إلأل مل؛ قامل : فقامل  لاه حيألا : ن  ايع، ن 

ش ع  ما طعملع أبدا ، حت  أملت؛ فقمل  له اخل ألع: ن  يع، ن  صاح  

 آدمألمل بعدب. 

 ، فعلال    ده، وبألدمج اخليقاة، حرضت أيب اللفمل»  لد : عق عبر اهلل بق امحر بق حنبل 

وال أ ال زع  شد حلألأله؛ فكملت نغي ، حت   ظا أت قد قما، وام ن ألاق، 

ونقل : ن بعد، ن بعد، بألده؛ ف ع  ااا: مي ، وومل ألة؛ فلأ املت أ الثمللثاة: 

قل  له: نمل أب ، إنش ااا الامج قد  ع  به أ ااا اللق ؟ فقامل   : نامل 

فقمل : إبلأليف لع ه اهلل، قملع بحاائ ،  مل مل   ي ب  ، ممل بدرمج؟ فقل : ن؛ 

 أ ململه؛ نقل : نمل أمحد، فت  ؛ وأ مل أقل : ن، بعد، حت  أملت. 

ممل ما   د، إن وله شألطملت مت طا، فقملر ظ ايه، نو    قه  ي » لد : عق كددر بق  عراو 

  ملبقه، فملهاي فمله  ي قل ه؛ فاكا كاي اهلل، ن يف؛ وإكا ه  ، و لس. 

قمل  الاألطملت: م أ أ عزين ابا آدع، فلا نععزين أ او ن: » لد : بق ايب دبدبة  -بر  عق ع

 مملله، ما أنا ااتال ه، وفألأ أ  قه. 

إت الع د إكا لعا الاألطملت:  ح ، فقمل : إ   لاتلعا ملع امل ؛ »  لد :عق حسدو بق عطية 

ألطملت، وإ أ جا  ظ يه: أت بعلك باملهلل. وقامل  حالاملت: إكا لعاا الع اد الاا

 «. قمل : نلع   ، وقد لع    اهلل ق له

إ أ مث  الاألملطن أ اثاي م: امثا  ر ا ، دنا  زر امل  فألاه »  لد : عق حسدو بق عطية 

 اهلل  ياد اث ؛ فكلأ و إ ر له، بطاملني اااياد نمأل امل  وشاأن ؛ ولالن أت 

 «. هض ال رص    م، ممل رؤمج يش ، إن و لأله شألطملت

ن بعاط الااألطملت فيصاة الا دد  لألا ، با  احازع أمايب معاه، »:لد   صوطفى ادسوبدعي

 «.وأف مه أ   ن اب اخلملئ ن
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ه بملليز  ايكتلب » الد  ايضًد: ومامل ماا داباة أ ا رض  ?إكا نلف  الاألطملت ما ال قي، فيدَّ

وإكا نلف  ما ايلت والقت ، فيده بمل    ايكتالب  ?إن  ي اهلل رزق مل

 .?ئخيوت  مل ة ون نالتقدملتفاكا  مل  أ ل م ن نالت ?

 إكا أنث   الاألطملت ما اا ة فتااي مغ ي  اهلل.» الد  ايضًد:

 وإكا أنث   ما ال عمل  بتقص ب فتااي فض  اهلل.           

 وإكا أنث   ما الا مل  ما مي   فتااي رمحة اهلل.           

 وإكا أنث   ما ااف حم ت  فتااي و د اهلل.          

ن ن لغ الاألطملت ما إ الملت بمقدار ممل ن لاغ ماا  اململ فامل ي، أو  ملباد   ملاا ، أو » :الد  ايضدً 

 «.متزاد وا ظ

ممل لقأل  بضمل ة إبلأليف روا مل  أ  رص ما  صلر التملرنض، اأ لقأل  أ  رصا مل » الد  ايضًد:

 احلملن، ومإ كل  فأ بزا  أمملم مل أزمملت بكالد فأل مل بعض الكالملد.

 «.  د ايل ظة ما الاألطملت -ال لع » :لد  عبر اهلل بق  سعاة 

ألطملت  ملوم  ي قلب ابا آدع، فاكا   مل وه   و لس، فااكا كااي » :لد  ابق عّبدس  الا 

 «.اهلل  بعملىل ن يف

ب د  إبلأليف لي     اد ايالت فقامل  لاه  عالت فقامل  مامل آم ا  » : الد  عطدء بق يسد 

 «.بعد

: ما اا   يش  . فقملللا   بثبلت ب   آدع؟قمل  إبلأليف  ولألملئه: ما أمج  يش» :لد  األازاعّي 

قمل : ف   بثبلهنم ماا ق ا  ان اتغ ملر؟ فقاملللا: األ املت، كاب يش   قايت 

الت لحألد، قمل :  بث ا  فاأل م شاألئمل ن نالاتغ يوت اهلل  م اه؛ قامل : ف اع  فاأل م 

 «.ا الا 

ة، إين ن أنا   ي   يس أت نغين ا  الااألطملت بمليعصاألة مكملشا :»لد   صطفى ادسبدعي

ولك   أنا  أت نثبأل   هبامل مل عاة بثالب ماا الطمل اة.نغين  الااألطملت 

بااملييأ   ااا طينااق اليمحااة هباامل، ونغيناا  بمللااد ألمل  ااا طينااق احلألطااة مااا 
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بقل مل اامل، ونغيناا  بمصااملح ة ا  ار  ااا طينااق ا ماا  أ ااادانت م، 

ونغيناا  بملل  اامل  للظااملين  ااا طينااق اليه ااة أ باال أل  م، ونغيناا  

 ااا طينااق ا مااي باامليعيوف وال  اا   ااا اي كااي،  بمللتااا   بخصاالم 

ونغين  بتصدنإ وحد  ااأ ة  ا طينق اا اي باملحلق، ونغينا  با ب 

إصااةح ال ااملس  ااا طينااق انشااتغمل  باصااةح   الاا ، ونغيناا  باا ب 

العماا   ااا طينااق القضاامل  والقاادر، ونغيناا  باا ب العلاام  ااا طينااق 

حمل اة ال املس إلألا ،  ان اغمل  بمللع ملد ، ونغين  ب ب اا ملد  ا طينق

ونغين  ب ب الال َّة  ا طينق اب ملع الصملحلن، ونغين  بملن ت داد  اا 

طينق ايالفولألة أماملع اهلل والتاملرنض، ونغينا  بامللظلم  اا طيناق اليمحاة 

 بمليظللمن.
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 الصرب والصابرين
 

 «.  الصربما بلمح حةو  العملفألة املت  لأله ميار:» لد  احر ادصدحلل

العملق  صملبي للادائد لعلمه بقايب ال ايج وااملاا   اي الضاد ااأ أت ال املر إكا  »الد  آك :

اشتعل  أ حطب الزنتالت مل نادنا بخاةف الالالس أن إت الط اإ ط ا  

 «. والعق  بمللغ

إين أصاملب بمليصاأل ة فثمحاد اهلل بعاملىل أرباإ مايات أمحاده إك مل بكاا » :لد  رشيح ادقدي 

، وأمحده إك رزق   الصرب  لأل مل، وأمحاده إك وفق ا  ن ا  ملع أ ظم م  مل

 «. ممل أر ل فأله ما الثلاب، وأمحده إك مل جيعل مل أ دن  

مصأل ة الدنا أ ظم ما مصأل ة الد ألمل، ولقد مملب    ب   فعزاين أاثي » :لد  حدتم األصم 

 «. ما  رش  آنف وفملبت   صة  ااأ ة فلم نعزين أحد

أ  أنة اا   وما صرب  لألاه آ  أمايه إىل  مل نصرب  ي ك  التعلألم بق   ميهما »الد  آك :

  «. ز الد ألمل وا ني 

قل اه  الصاملبي الصاملد  ن نالاتلحش ماا قلاة اليفألاق ون ماا فقاده، إكا ا تااعي»الد  آك :

 ميافقااااااااااة الي ألاااااااااا  ا و                        

                                  

 [.69]ال المل :

 «. ي الادائد ن تج ال لائد الصرب«الد  آك :

وا لم أت الصرب  ي الا ل  أ    ما الصرب  ي ممل بل  ه الا ل  فاات » :لد  ابق ادقيم 

بقطاإ لاا  أاما  م  امل. الا ل  إممل أت بكلت بل ب أي مل و قلباة.وإممل أت 

امل بالف ه  وإممل أت بضألإ وقت مل إ امل ته حرسا  و داماة. وأمامل أت باثلم  ي  
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أ  إ للع د ما ولمه. وإممل أت بااب مملن  بقملؤه ن  ما كاملبه. وإممل بضاإ 

اامل قألملمااه ناا  مااا و ااعه. وإماامل أت بالاالب  عمااة بقملؤااامل ألااا  ا و ملا  قاادر 

امل مل نكاا وأطألب ما قضامل  الاا ل . وإمامل أت بطاي  لل األإ إ لألا  طينق 

امل ن نقاملرب لاا   امل ونلف  امل وهاأ  وحز   جيدامل ق   كل . وإمامل أت جتلاب مه 

الا ل . وإممل أت ب الا   لاأ  كاايه ألاا ماا  ألا  الاا ل .وإممل أت باام  

ا وازت ولأل مل  «.  دو 

إت قلممل  جيمللالل   لألعدوا بال  إىل اللقألعاة » الد  ده :لدء احررم إَل احلسق ادبرص  

 «.أمج: نتصألدوت ا نطمل »ة  فأل    أل

: الت  لأل  نمل ااا، فاين أطمعا    يسا أ اا املت فطمعا ، وأطمعت امل أ ال عامل  ماا فقد 

ال ملر، فطمع ، وأطمعت مل أ الالةمة ما ال ملس فلم أ د إىل كل    ألة ، 

فات ال ملس مل ني لا  اا نامللق م ورازق ام فكألاف ني الت  اا خملال  

 مثل م؟

َ اَ ُحلا أ بحاملر ال ةنامل حتا   ملوزواامل إىل العطملنامل، وام  ا حلا أ » :لد  حييى بق  عدذ 

 «. بحملر العطملنمل حت   ملوزوامل إىل رب الربانمل

بملللالااملت حالااا،  اهلل الصاارب صااربات، والااااي كااايات: فااااي  «: لوود   ي وواو بووق  هوو او 

  دممل برشاف  لألاه ماا معملصاأله، والصارب   اد  اهلل وأفض  م ه أت بااي 

وإت  اهلل أفض  م ه أت بصرب   ال   ي ممل بكيه ما طمل ة ايصأل ة حالا و

 «. وق   لأل 

وأدرا  ما مل نتكلم إن بحاق أو نالاك ، وقاد أدراا  ماا مل  «: لد   ي او بق  ه او 

نكا ناتكلم بعاد صاة  ال عاي حتا  بطلاإ الااميف إن باأ نصاعد، وقاد 

 «. ربهأدرا  ما مل نم   أل أله ما الالأ  فيقمل ما 

اييض مدر ة بيبلنة لل أحالا اياينض ان ات ملد  م  امل لكاملت » :ادسبدعي لد   صطفى 

 «. عمة ن  قمة
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الصرب ما اإلنأت بم زلة الايأس ماا ااالاد، ون إناأت ياا ن » :لد  عيل بق ايب طددب 

 «.صرب له

فقضملؤه لع ده ايفما اي إ  طمل  ، وإت املت أ صلر  اي إ ، و عمة وإت  »: لد  ابق ادقيم

امل   أ صلر  حم ة ، وبةؤه  ملفألة وإت املت أ صلر  بلألة ، ولكا ا   الع د وظلمه ن نُعدُّ 

العطمل  وال عمة والعملفألة إن ممل التاَّ به أ العمل   ، واملت مةئأ لط عه ولل ُرِز  ما ايعيفة 

ألة ، وبلاك بملل قي حظمل وافيا لَعدَّ اي إ  عمة وال ة  رمحة ، وبلاك بملل ة  أاثي ما لابه بمللعملف

 . «أاثي ما لابه بمللغ   ، واملت أ حمل  القلة أ ظم شكيا ما حمل  الكثي  

الصرب صربات؛ فصرب   د ايصأل ة حالا مجأل ، والصرب  أ » :لد  امحر بق عيل بق احلسل 

 «. حيع اهلل أفض 

فقامل :  با   د اهلل القرسمج، فقملم  اخلط مل  بعزناه فثط  ا ، فقاملع داقاملت  دت ابق خلددر

أهيمل ا م ! إت رأن  أت بقدع ممل أنيت ما الصرب، وبافني مامل قادم  ماا 

 اازع فملفع . فلم حي ظ إن اةمه.

أمامل »با   د العزنز، فكتب إلأله بعض إنلا ه نعزنه   ه، فكتاب إلألاه  ماي:   دت ابق دع  

 «.بعد، فات ااا أمي ا مل  عيفه، فلأ وقإ مل   كيه، والالةع

  د اهلل با  ع ي، فقمل : ن أ دم  اهلل ا  ي  ي اليزناة، ون  عبدس عزى عبر اهلل بق

 «.اخللف ما ال قألد، ووق  به مألزا  

أمامل بعاد، فاات الصارب  اعألة ايافما، و زنماة ايتلاا ، و ا ب درب ال عاملح أ «الد  آك :

 «.احللائج، وإ أ نلىف الصملبيوت أ يام بغ  حالملب

مل، فقأل  له: إ ا  لصا لر! فقامل : ااازع   احلامللن، بمصأل ة  فلم جيزع   اصيب األحنف

 ن مل د ايطللب، ونلرل احلرس ، ونلقإ  ي صملح ه العملر.

فقملل : لل رأن  فأله درامل  ممل ان ت  لألاه،  ?بللدامل: األف أ   واازع اليل ا  ا  اصيبت

 ولل داع   لدم   لأله.
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واهلل للعازع ماا قادر  ?ر اهلل أجتلدفلألم  ي كل ، فقمل : أ ي قد ?لز  اع ايب عىل  ات ابنه

 «.اهلل أحب إ ،  ت اازع ا تكمل ة، والصرب قالملو 

با   د احلكم،  اا الي ا  ايالالم  الت لاه أع  رصاا ألة األاف نعاز   سئل د ر بق عبر اهلل

فقمل : بقل : احلمد اهلل  ي مامل قما، قاد ا امل  حاب أت  الت  اي  ?فأل مل

 «.اإل ةع ونرسب اهلل بال 

قمل : بقل : إت اهلل  ?ال رصاين نملت وله و  ما ال صملر ، األف  عزنه يضًد عق اجلد اسئل ا

 «.اتب ايلت  ي نلقه، وايلت حتم  ي اخللق ال م

 «.لل املت الصرب والاكي بع نا ممل بمللأل  أهيأ أراب» :لد  ع   بق اخلطد  

 امل م اه فعل اه ماا كلا  ممل أ عم اهلل  ي   د  عماة، فمل تز » :لد  ع   بق عبر ادعزيز 

إ اأ »الصرب، إن املت ممل  ل ه اهلل ما كل  أفض  مممل ا تز ه م ه، وم قايأ: 

 «.نلىف الصملبيوت أ يام بغ  حالملب

وا لم أت الصرب مةب اإلنأت وكلا  باثت التقال  أفضا  الارب والتقال  :» لد  ابق ادقيم 

ملئم: الألقان بمللصرب وقمل   ل اايع اهلل و  اه: ب ا  اإلناأت  اي أرباإ د ا

 . «والصرب واا ملد والعد 

ال ح يف ال  يف  ا التالخط بمليقدور، وح يف اللالملت  ا الاكل ، الصرب » الد  ايضد

وح يف االارح  ا ايعصألة، املللطم، وشق الثألملب، و تف الاعي و حل 

 «.كل 

 عم العدنت و عما  العاةو  للصاملبينا؛ نع ا  بمللعادلن الصاة  » يقا : اكدو ع   

يمحة، وبمللعةو  ممل حيم  فل  العدلن  اي ال عا  وأشاملر باه إىل قللاه وال

 بعااااااملىل:                                  

           : [ .157]ال قي 
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 إكا قاايأ ااااه ا نااة:  اكوودو حبيووب بووق ايب حبيووب                        

     :[ بكاا  وقاامل : وا ع اامله أ طاا  وأو اا  أمج ااال 44]ص

 ايعط  للصرب وال ايث  .

 «.كرو  اإلنأت الصرب للحكم والي مل بمللقدر»: الد  ابا ادر ةاء 

إن املت ممل ممل أ عم اهلل  ي   د  عمة فمل تز  مل م ه، فعمل ه مكملهنمل الصرب، »  لد  بعض ادسلف:

 «.  لَّ ه ن ا  مم مل ا تز ه

ي أتَّ » الد  آك : ،وا َّ بة  دوت ال ملر  ملفألة»بااَّ  «. ا َّ  عمة دوت اا ة فمل ألة 

 «.ممل ما يش  إن ن دو صغ ا  وم نكرب، إن ايصأل ة فاهنمل ب دو ا    وم بصغي»الد  آك :

رب» لد : عق ع     «.و د مل ن   ألا مل الص 

رب مطأل ة ن بك ل» ايب طددب لد  عيّل بق   «.الص 

د إ  مل واهلل ! ممل » :- عق عبر اهللّ بق ع  ا بق ادعدص  أت  وةوة   ي  مل وه فقملللا: نمل أبمل حمم 

 قدر  ي يش  : ن   قة ون داب ة ون متملع. فقمل   م: مامل شائتم، إت شائتم 

لطملت، ر عتم إلأل مل فث طأل ملام ممل نرس  اهلل  لكم، وإت شئتم كاي مل أم يام للال 

 «.وإت شئتم صرببم

أنصارب ايافما حت ا  » لد  سليُو بق عبر امللك دع   بق عبر ادعزيز عنر  د  دت ادر سليُو:

ن نالاتلمج   ادب مامل ااب  ومامل »ن جيد يصأل ته أيمل؟ قمل  نمل أم  ايافم ن: 

رب معل   ايفما  «.بكيه، ولكا  الص 

ارب؟ قامل : نكالت نالع بصاأل ه ايصاأل ة مثلاه ق ا  أت مامل م ت ا   ليل د بيعة بق عبر ادّ محق: الص 

 «.بصأل ه

م  ملللا ماا اهلل  معأل تاه فاات  اهلل  ماإ : »الد  ابا عيّل ادّرّلدق ارنا.  هن  ملبيوت بعز  الد  فملز الص 

ملبينا  «.الص 
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رب هلل  ه مل ، وبملهلل  بعاملىل بقامل ، وأ اهلل  باة ، وماإ اهلل  وفامل ، و اا اهلل : »الد  آك    امل ،  الص 

رب  ي الط لب   لات الظ  ي وأ ايحا   لات ال يج  «.والص 

رب اامأل ، والص  ح اامأل ، وا عي اامأل »  لد  ابق تي ية:  «.كاي اهلل  بعملىل أ اتملبه: الص 

اامج ن »الد  آك : رب اامأل : ال ال امج ن شكل  فأله ون معه، والص  ح اامألا : اال ال  الص 

 «.مأل : ال ال امج ن أك  معه تملب معه، وا عي اا

ع هصاص ال لأل املت، » :لد  ذا ادنّاو اكلت   اد جتاي  رب: الت  مل د ماا ايخملل املت، والال  الص 

 «.وإظ ملر الغ   مإ طل  ال قي بالملحملت ايعألاة

رب: اللقلف مإ ال ة  بحالاا ا دب، وقألا : اال ال  امل  أ » :لد  ادفحمازابدة ّ  قأل : الص 

 .«وقأل : إلزاع ال   يف ا علع  ي ايكملرهال لل ، بة ظ لر شكل ، 

ح ة، امليقملع مإ العملفألة» الد  آك :  «.ايقملع مإ ال ة  بحالا الص 

رب أن  ب ي   بن حمل  ال  عمة وحامل  ايح اة ماإ  اكلت اخلاملطي فاأل أ، : »لد  احل ي  ّ  الص 

كلت مإ ال ة  مإ و دات أوقمل  ايح ة : الال   «.والت صرب 

ل بل عا ، ون بمصاأل ت ،  » بعض اصحدبه:عق لد  اد ا ّ   رب: أن  اد  وةل ما الص 

 «.ون بزا     ال 

 .«ال جتيع اييار  ما ه  بع أليف »  ا الصرب، فقمل : اسئل اجلنير

 أمي بمللع ملد ، وقلله: « واصرب»: قلله بعملىل: الد  ابا ادقدسم احلكيم            

فما بيق َّ ما در ة لا  إىل در اة با ؛ فقاد  [   لدنة،127]ال ح : 

 ا تق  ما در ة الع ملد  إىل در ة الع لدنة.

 «.الصرب: اللقلف مإ ال ة  بحالا ا دب »:الد  ابق عطدء 

 «.ال ال  مل  أ ال لل  بة ظ لر شكل » الد  آك :

د   اله ا علع  ي ايكملرهالد  ابا ع ُو: ادصبد   «.: الامج  لَّ

 «.لصرب: ايقملع مإ ال ة  بحالا الصحألة، امليقملع مإ العملفألةا»: الد  آك 
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 : اهللأحالا اازا   ي   ملد : اازا   ي الصرب، ون  زا  فلقه، قامل  »: الد  ابا ع ُو

                                      

 [.96]ال ح :

 الصرب. ال الث ملت مإ اهلل ا، وبلق  بةئه بملليحب والد ة. »:ع ُو  الد  ع  ا بق

اص  «.ال الث ملت  ي أحكملع الكتملب والال ة»: الد  اخلاَّ

 «.الصرب: ال ان تعمل ة بملهلل بعملىل» :الد  ذاو ادناو 

 «.الصرب  ي وةوة أقالملع، متصرب، وصملبي، وص ملر » :الد  ابا عبر اهلل بق كفيف

فملز الصملبيوت بعزق الدارنا؛  هنم  ملللا ما اهلل بعاملىل معألتاه: قامل  »: ،يل ادرلدق الد  ابد ع

 اهلل بعملىل:              : [.153]ال قي 

 أ مع اا  قللااه بعااملىل: » الوود  آكوو :               :[ 200]آ   ماايات

 صملبي : دوت اييابطة.الصرب: دوت ايصملبي ، واي

اصربوا ب  ل كم  اي طمل اة اهلل بعاملىل، وصاملبيوا بقلالبكم  اي ال لال  أ اهلل، : »الد  آك 

 «.ورابطلا بثرسارام  ي الال  إىل اهلل

 «.أصربوا أ اهلل، وصملبيوا بملهلل، ورابطلا مإ اهلل» الد  آك :

 وإتَّ ما أنةق  أ    أ مل الص لر. جلق بثنةق ،×: أوح  اهلل بعملىل إىل داود  » الد  آك :

ع الصرب، فات قتل  قتل  ش ألدا ، وإت أحألملب أحألملب  زنزا   » الد  آك :  «.جييَّ

الصرب هلل:   مل ، والصرب بملهلل: بقمل ، والصرب أ اهلل: باة . والصارب ماإ اهلل وفامل ، »: الد  آك 

 والصرب  ا اهلل:   مل .

 أ قلله بعملىل: »الد  آك :              :[: الصرب اامأل : أت 5]ايعملرج

 نكلت صملحب ايصأل ة أ القلع ن ندرمج ما ال.

 «. حملبة وم ب قاإ»، إكا  ز  به بة  قمل : ، اكدو ابق شرب ة
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، قامل : يامل العلند  نهم ائ ة هيوراو بر  نود ملود صوربااأ مع   قلله بعملىل:  الد  ابق عيينة

 ي  عل ملام رؤ مل .أناوا بيأس ا م

 صرب ايح ن أشدُّ ما صرب الزاادنا، وا ع مل ، األف نصربوت؟ » :الد  حييى بق  عدذ 

 «.الصرب: بيب الاكل » الد  آك :

 «.الصرب: ال ان تعمل ة بملهلل بعملىل»:  الد  ذا ادناو

 قاااااااامل  بعااااااااملىل:                                       

       : [. 153]ال قي 

نتكير كاي الصرب أ القيآت اثا ا ؛ كلا  أت اهلل  ا حمل ه نعلام  اخملمة .»لد  سير لطب 

اا د الامج بقتضأله ان اتقملمة  اي الطيناق بان شات  ال الازع والادوافإ؛ 

  الرصااا ملت والااامج نقتضااأله القألااملع  ااي د اال  اهلل أ ا رض باان شاات

والعق ااملت؛ والااامج نتطلااب أت ب قاا  الاا  يف مااادود  ا  صااملب، جم ااد  

القل ، نقظة للمدان  وايخملرج.. ون بد ماا الصارب أ اااا الاه.. ن باد 

ما الصرب  ي الطمل ملت، والصرب  ا ايعمليص، والصرب  ي   ملد اياملقن 

والصرب  اي  هلل، والصرب  ي الكألد بات  ص لفه، والصرب  ي بط  ال رص،

بعد الاقة، والصرب  ي ا ت مل  ال ملط ، والصرب  ي قلة ال املرص، والصارب 

 ي طل  الطينق الاملئ ، والصرب  ي التلا  ال  لس، و اة  القلالب، 

ووقلة الع ملد، ومضمل ة اإل ياض..وحن نطل  ا مد، ونااق اا اد، قاد 

م نقايت الصاة  نضعف الصرب، أو ن  د، إكا مل نكا ا ملب زاد ومدد. وما و

إىل الصرب؛ ف   ايعن الامج ن ن ضب، والزاد الاامج ن ن  اد. ايعان الاامج 

جيدد الطملقة، والزاد الامج نزود القلب، فألمتد ح ا  الصارب ون ن قطاإ. وام 

 «.نضألف إىل الصرب، اليىض وال املشة، والطمث أل ة، والثقة، والألقن
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مل ، والصرب أ اهلل: باة . والصارب ماإ اهلل وفامل ، الصرب هلل:   مل ، والصرب بملهلل: بق »الد  آك :

 .«والصرب  ا اهلل:   مل 

ه اهلل  لأل مل وقالاه  امل، وماا » :لد  عبر ادااحر بق زير  ما  ل  الصرب  ي طمل ة اهلل صرب 

 «. ل  الصرب  ي معمليص اهلل أ مل ه اهلل  ي كل  و صمه م  مل
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، وأاثاي ا ت املدا ، ماا »  لود :اهلل بق  سوعاة عق عبر  أ اتم أاثاي صاألملممل ، وأاثاي صاة  

أصااحملب ر اال  اهلل ^، وااام ااامل لا ناا ا  ماا كم؛ قااملللا: مل ناامل أباامل   ااد 

 اليمحا؟ قمل : ام امل لا أزاد أ الد ألمل، وأرهب أ ا ني . 

ئا  أصاحملب ما املت مالات مل ، فلألالاتا بماا قاد ماملت، أول»  لد : عق عبر اهلل بق ع   

، وأقل اامل  حممااد ^، ااامل لا ناا  ااااه ا مااة: أبيااامل قللباامل ، وأ ماااق مل  لااأ 

بكل مل ؛ قلع انتملرام اهلل لصح ة   أله ^، و ق  دن ه؛ فتا  لا بثنةق م، 

وطيائق م، ف م أصحملب حممد ^، امل لا  ي ا د  ايالاتقألم، واهلل رب 

ل   ومها ، فا ا  الكع ة؛ نمل ابا آدع، صملحب الد ألمل ب د  ، وفملرقا مل بق

ملقلف  ي  مل ، فخا مممل أ ندن  يمل بان نادن    اد ايالت، نثبألا  

 اخل . 

إت ما أحب   ملد اهلل إىل اهلل: الص ملر الاكلر، الامج: إكا »نقل :   كدو  ط ف بق عبر اهلل

 «. ابتل صرب، وإكا أ ط  شكي

األاف  صا إ باثقلاع ، فقامل : -ال رصامج  -كات نالع إىل احلالاا  لدم املغحم  بوق خمودةش

خيملفل  مل، حت  بكملد قللب مل بط ؟ فقامل  احلالاا: واهلل، لائا بصاحب أقلامامل  

خيلفل  ، حت  ندرا  ا ما، ن  ل : ما أت بصحب أقلاممل ، نفم ل   

حت  نلحق  اخللف؛ فقمل  له بعض القلع: أنرب مل صا ة أصاحملب ر ال  

الالااألأ ، اهلل ^؛ قاامل : ف كاا ، وقاامل : ظ اايت ماا  م  ةمااملت اخلاا  أ: 

والالم ، وا د ، والصاد ، وناال ة مةبالا م، بملنقتصاملد، وممااملام 

بمللتلا إ، وما طق م بمللعما ، ومطعم ام ومرشاهبم بمللطألاب ماا الايز ، 

ونضل  م بمللطمل ة ليهبم بعملىل، وا اتقملد م للحاق فاألأ أح الا واياالا، 
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وإ طاملؤام احلااق ماا أ  الاا م؛ ظمئاا  ااالا يام، و حلاا  أ الااملم م، 

الخط ايخللقن رىض اخلمللق، مل ن يطلا أ هضب، ومل حيأل الا وا تخ لا ب

أ  االر، ومل جيااملوزوا حكاام اهلل بعااملىل أ القاايآت؛ شااغللا ا لالااا بمللااااي، 

باااللا دماامل ام حاان ا ت رصااام، وباااللا أماالا م حاان ا تقي اا م، ومل 

نم ع م نلف م أ ايخللقن؛ حال   أنةق م، وامل   مف ت م، وا ملام 

 ألملام إىل آني م. الألال  ما د 

ممل كاي أحد ما أصحملب ال    ^، إن قم  دو ه، حت  نظاا ماا » عق  عَ ر عق ابيه لد :

 «.  مإ اةم : أت رأن  فأله ما بأل  م

إين أحب ما أح  م اهلل، وام الانا ناللم م  م أصحملب »  لد : عق ادفضيل بق عيدض 

  دع. حممد ^، وأبغض ما أبغضه اهلل، وام أصحملب ا الا  وال

 ^«. أووق  مل أ   يس: حب أصحملب حممد » عق برش بق احلد ث لد :

 ثل  إبيااألم با أدام:  أ ااملت بان  ال ومعملوناة؛ ف كا ، ف ادم   اي » عق رشيك لد :

 فا  إنمله؛ فيفإ رأ ه، فقمل : إ ه ما  ايف   الاه، اشاتغ  ب  الاه، وماا 

 «.  يف ربه، اشاتغ  بيبه  ا ه ه

 ل أحب إ  ما  اثأت، و ت أناي ماا الالاأ ، »  لد : ريم ادنخعي عق ايب إسحدق إب ا

 «. أحب إ  ما أت أب ملو   ثأت بالل 

وةوااة ارفضاالاا، ون بكلماالا فااأل ا: القاادر، »  لوود : عووق ع وو ا بووق  ي وواو األاة  

 وال علع، و ل و ثأت. 

ناكلت يا صي، ومل   قلام بثةل: امل لا ن نعلزام ال قي، ون » عق كددر بق  عراو لد :

 «. جي  لا إكا لقلا

ناوا ما اليأمج ممل قملله ما املت ق لكم، ون بثناوا ممل ال »  لد : عق ع   بق عبر ادعزيز 

 «.نةف  م، فاهنم امل لا ن ا  م كم وأ لم
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ما املت ق لكم: امل لا جيعلالت للاد ألمل مامل فضا   اا آناي م، » لد : عق عاو بق عبر اهلل 

 للت  نيبكم ممل فض   ا د ألملام. وإ كم الأللع جتع

وةوة مل بكا ما  ا واحاد  أ أصاحملب ر ال  اهلل ^: مل حيلاف أحاد »  لد : عق عطدء

 «. م  م  ي قالملمة، ومل نكا فأل م حيورمج، ومل نكا فأل م مكاب بمللقدر

لئا قل : إت  لألمل  أفض  ما  ثأت، لقد قل : إت أصحملب ر ل  اهلل » عق محدة بق زير لد :

 «. نمل لا ^ قد

 «. لال  أر   حد نالب أصحملب ال    ^ أ ال      أ  »  لد : عق ادشدفعي 

، × إت اهلل بعاملىل وااب إل اأ أل  »  لود : عق كعب األحبود  ماا صال ه او ا   رشا قاألأ 

 أفضل م ون ام: أبل بكي، و مي، و ثأت. 

ماي، وام  اثأت، وام أفض  ال ملس بعد ر ل  اهلل ^: أبل بكي، وام  »  لد : عق ادشدفعي 

 «.  ل

ق   ممل املت نمللد ناثومج إىل فايا  مقأللاه، إن »  عق عبر  بنت كددر بق  عراو عق ابيهد لددت:

وااال نااااي فألااه شاالقه إىل ر اال  اهلل ^، وإىل أصااحملبه مااا اي اامل ينا 

وا  صملر، وم نالمأل م، ونقال : اام أصال وفصال، وإلاأل م حياا قل ا ، 

 إلأل ؛ حت  نغل ه ال لع وال أ بعض طمل  شلق  إلأل م، فعع  ريب ق يض

 كل . 

ما مل نعيف فضا  أيب بكاي و ماي ب، فقاد » لد : - د ر بق عيل ادبدل   -عق ايب لعف  

     الال ة. 

ما ب قص أحدا  ما أصحملب ر ل  اهلل ^، أو املت أ قل ه  لأل م » :لد   ددك بق ان  

 ملىل: ه ، فلألايف له حق أ أ  ايالالمن؛ وام باة قللاه بعا        

        & :[. حتاا  أباا  قللااه: 7]احلرشاا *         
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                          :[ ا نة. 10]احلرش

 ، أو املت أ قل ه  لأل م ه : فلأليف له أ ال    حق. فما ب قص م

أئمة العد  االة: أبل بكي، و مي، و ثأت، و ال، و ماي باا »  لد : عق سفيدو اد ا   

 «.   د العزنز مج؛ ما قمل  ه  ااا، فقد ا تد 

املت نقمل : ايف املت  لأل مل أصحملب حممد ^ والتاملبعلت باحالاملت: » لد : عق األازاعي 

 ة، واب ملع الال ة، و أر  ايالاعد، وباةو  القايآت، واا املد أ لزوع ااأ

   أل  اهلل. 

إكا انتلف ال ملس أ يش ، فمل ظي األف ص إ  مي، »  معا  الاع   نقل :  عق اشعث لد :

فااات  مااي: مل نكااا نصاا إ شااألئمل  حتاا  ناااملور؛ قاامل : فاااايت كلاا  نبااا 

 ، فملحاره.  نا، فقمل : إكا رأن  الي   خيربب: أ ه أ لم ما  مي

قأل  لعمي با   د العزنز: ممل بقل  أ أاا  صا ن؟ قامل : بلا  دمامل  » لد : عق ادشدفعي 

 ط ي اهلل ندمج م  مل، فة أب   أت أنضب لالملين فأل مل. 

بعلملا اإل ةع، فاكا  لمتمله، فة بيه لا   ه؛ و لألكم بمللرصااط » لد : عق ايب ادعددية 

الرصاط نمأل مل  وشاأن ؛ و لاألكم بالا ة  ايالتقألم، فا ه اإل ةع، ون ايفلا

  ااألكم ^ وأصااحملبه، ق اا  أت نقتلاالا صااملح  م، وق اا  أت ن علاالا الااامج 

فعلله بخميف  رش   ا ة؛ وإناملام واااه ا االا  ايت يقاة، فاهنامل بالرل 

 بأل كم العداو  وال غضمل . 

أمج يش  نالاما أ ااادب واخلصاب، و صاف يش   ، ليل ده:عق كي  ة بق عبر اد محق 

ز  أ اخلصب واادب؟ قمل : أممل الاامج نالاما أ ااادب واخلصاب، هي

ف ل ايافما، إت أ طا  شاكي، وإت اباتل صارب؛ والاامج هياز  أ اخلصاب 

واادب، ف ل الكملفي، إت أ طا  مل نااكي، وإت اباتل مل نصارب، ويش  اال 

 أحي ما العال ، ون ن قطإ، وا  ا ل ة الت   عل مل اهلل بن ايفم ن. 
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 «. امل لا ن ن ضللت  ي اليبملط شألئمل  » لد : بق  عراو عق كددر 

 «. إت لك  طينق خمترص، وخمترص طينق اا ة: اا ملد» لد : عق احلسق 

 «. ما حيس اياللمن لأللة، أص ح وقد أو ب»  لد : عق حسدو بق عطية 

 ا ملد. ممل  دم   ي يش ،  دامت : أن أالت أف أل   ميمج أ ا»  لد : عق يان  بق عبير 

القت  أ   أل  اهلل، نك اي اخلطملنامل ال امل نالع القألملماة إن الادنا، »  لد : عق ابق  سعاة 

نفب  بمللي ا  نالع القألملماة وإت قتا  أ  ا أل  اهلل، فألقامل  لاه: أد أممل تا ، 

فألقل : نمل رب، ن أقدر  لأل مل، قد كا       الد ألمل، قمل : فألقل : ا طلقلا 

بئال  اييبألة، فأللق  فأل مل فأل ال  حتا  ن لاغ به إىل ا ملونة، ف ئال  ا ع، و

قعيامل، قمل : ونمث  معه أممل ته، فألحتمل مل وم نصعد، حت  إكا رأ  أ ه  ملج 

زل  م ه، ف لت وال  مع مل أبدا ؛ قمل : وا ممل ة أ ا  يش ، أ الل ل  

والصألملع، والغال  ما اا ملبة، وأشد ما كل  اللدائإ، قمل  زاكات: فلقأل  

فقل  له: أن بالمإ ممل قمل  أنلب   اد اهلل باا مالاعلد، الربا  با  ملزب، 

 فثنرببااه بقللااه، فقااامل : صااد ، أمل بالاامإ اهلل بعااملىل نقااال :     

                          : [، 58]ال المل 

، أحاب إ  ماا  ت نكلت   ولد نقملب  أ  ا أل  اهلل»  لد : عق ايب اائل شقيق بق سل ة 

 مملئة ألف. 

أت ا  اصملر يمل  امعلا ما ر ل  اهلل ^ قلله، وأنق لا، واطمث   » :عق ع ا  بق ادزبحم

أ  ال م إىل د لبه، فصدقله، وآم لا به، امل لا ما أ  ملب اخل ؛ ووا دوه 

ايل م ما العملع القملب ، في علا إىل قلم م؛ بعثالا إىل ر ال  اهلل ^: أت 

 ما ق ل ، فألد ل ال ملس إىل اتملب اهلل، فا ه أد   أت نت إ، ابعع إلأل مل ر ة  

ف عع إلأل م ر ل  اهلل ^ مصعب با  م  ا أنمل ب ا    اد الادار ا ف از  

ب   ه م  ي أ عد با زرار ، حيدو م، ونقاص  لاأل م القايآت؛ فلام ناز  
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مصعب   د  عد با معملك، ند ل، وهيدمج اهلل  ي ندنه؛ حت  ق  دار ماا 

ر إن أ لم فأل مل  ملس ن حممللة، وأ لم أ اف م، وأ لم  ميو دور ا  صمل

با ااملح، وارست أص ملم م؛ ور إ مصعب باا  ما  إىل ر ال  اهلل 

 ^، واملت ند  : ايقيئ. 
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 «.ايتقلت  ملد  وال ق مل  قملد  وجممللالت م زنملد :»لد  احر ادصدحلل

ن بصااحب مااا ن ن  ضاا  حمللااه ون ناادل   ااي اهلل » :عطوودء اهلل ادسووكنر   لوود  ابووق 

 «.مقملله

ما ن اتملج أت بكتمه شألئمل مممل  لمه »فقمل :  ?ر  : ما أصحب سر  ابا يزير ادبسطد ي 

 «. اهلل م  

 «.ممي ة للقلب ن جتملليف أا  ا الا  فات جممللالت م: » الد  آك 

  ااملاا  فا اه نازنا لا  فعلاه، وحياب لال أ ا  مثلاه، ن بافا» :لد  عيل بق ايب طددب 

؛  وحيالا ل  أ لأ نصملله، وخمي ه ما   دب ومدنله  لأل  شن  و املر 

ون ا محااق، فا ااه جي ااد لاا    الااه ون ن  عاا ، ولاايبأ أراد أت ن  عاا  

فرضب، فالكلبه ن   ماا  طقاه، وبعاده نا   ماا قيباه، وملباه نا   ماا 

، ن قاا  حاادنث  ون قاا  حألملبااه؛ ون الكااااب؛ فا ااه ن  ن  عاا  معااه  ااألش 

 «.احلدنع إلأل ، حت  إ ه لألحدل بمللصد  ون نصد 

ا  لا إىل اهلل ب غض أا  ايعمليص، وبقيبالا إلألاه بمللت مل اد ما  م، » :لد  عيسى بق   يم 

وأح االا ماامل أحااب اهلل، واايااالا ماامل ااايه اهلل، ون جتمللالاالا أااا  ايعاامليص 

 «.ني ف ه لام أ الد ألمل ون اللام ا 

 «.ما قيب الال لة واطيح كومج ا حالملب واييو ات ا تحق اخلانت»الد  آك :

فحالب ايي  ما الع   أت نفكمج  لألاله بأ ن نع أله أت جياد  اي » :لد  ع   بق اخلّطد  

 «. ال  ملس فألأ بثبأله، وأت نظ ي له ما ال  ملس ممل خي    لأله ما   اله

ةع إكا لقألته، وأت بد له بثحب  ا  أ   إت مممل نص    وداد أنأل ،: »الد  ايضدً  أت ب دأه بمللال 

إ له أ ايعليف  «. إلأله، وأت بل  
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 مللاللا ما باايام بملهلل رؤنتاه، ونزناد أ  لمكام م طقاه، ونايه  كم أ » :لد  عيسى 

 «. ا ني   مله

و   لألال  حادنثمل ،» أوىص حيأل  با نمللد اب ه، فقمل :  :لد  املرائني فثق ا   نمل ب    إكا حد 

 لألااه وأصااغ إلألااه، ون بقاا  قااد  اامعته وإت ا اا  أح ااظ لااه، واث اا  مل 

 بالمعه إن  م ه، فات  كل  نكال   ايح ة وايأل  إلأل .

 «. إين   ايه أت نطث الي   بالملط  وةومل  فة ُني   لأله أوي » :لد  عبر اهلل ابق عّبدس 

 «. أليس حت   ن ملرق  قمل :  ل ?ما أايع ال ملس  لأل  :سئل عبر اهلل ابق عّبدس 

 «. ممل  ليف إ   أحد  قط، إن   يف  له فضله حت  نقلع» :لد  عيّل بق احلسل 

اإ وب اتح، »الد  آك : إ لاه أ جملايف  األ ق ف ب  ر ةت ظمليملت نثناات ه  حق  أ، ر    و  

 «. ور    أادن  إلأله  صألحة  فععل مل ك  مل  

  ألليب أ    بأل   وبأل اه، فاات ال صاألحة أ رحم اهلل ما أاد  إىل  » :لد   سع  بق كرام 

 «. اي  بقينإ

 أحب  إ   ما أت أقم  ا قيب» :لد  األحنف بق لي  
 «. ت ُأد   ما بعد 

ن بصحْب ِمَا ا صحملب َمْا َنَطاُيب   اده  اي قادر قضامل  » :لد  ع   بق عبر ادعزيز  

ب مااا حمل تااه، فاااكا ا قضاا  حمل تااه ا قطعاا  أ اا ملب ملدبااه، واصااح

 «. ا صحملب كا العة أ اخل ، واإلفملد  أ احلق

 «. إن ملب وا    لأليف  ن ن ألدب  لأ  » الد  آك :

ه أت نعظم حلمه، ون  عه  لمه، فلألق   ما جممللالته ما املت بن ظ يا أله»الد  آك :  «. ما رس 

 «. ا تقلا اإلنلات، وا صحملب، وايعملليف» :لد  احلسق ادبرصّ  

رام ألأل كم م ملاب أ الصاة ، ورا امل  أ ايعاملليف، ايلطَّئالت أا ملفامل ، الاانا نألمل»الد  آك :

 «.نثل لت ونفل لت
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وام  ل   نلطة ال ملس ما  قمة ، ودفع  ما  عمة ، وأ زل  ما  »: يقا  ابق ادقيّم 

حم ة ، و طَّل  ما م حة ، وأحل  ما رزنة ، وأوقع  أ بلألة ، وا  آفة ال ملس إن ال ملس ، 

ملت  ل أيب طمللب   د اللفمل  أنَّ ما قي مل  الالل  ؛ مل نزاللا به حت  حملللا بأل ه وبن وا  ا

 «.المة واحد  بل ب له  عملد  ا بد 

ن نت ق او ملت أ ِ رش  إن وأ أحدمهمل وصف  ما ا ني ، وإت  »: مملل  با دن ملرلد  

ات إن أ  ملس ال ملس اث  ملس الط  ، ون نت ق  ل ملت ما الط  أ الط 

وبأل  أ م مل  ة. قمل  : فيأ  نلممل هيابمل مإ محملمة فععب ما كل  ، فقمل  : 

اب قمل ولألالمل ما شك  واحد ، وم طملرا فاكا مهمل أ ي ملت ، فقمل  : ما امل ا مل 

 . «اب قمل 

ا ظي ال ملس ب ملب  ،  »يمل دن   ي أم  ايدن ة ، فقمل  له : بكلم. قمل  له :  ادااعظ ايب حدزم

 . »اخل  كاب أا  الرشَّ ، وإت أد ألَ  أا  الرشَّ كاب أا  اخل   إت أد أل  أا 

:ن ب ظيوا إىل الظلمة فتح ط أ ألكم الصملحلة ؛ ب  افن  ن   عألد با ايالألبقمل  

 . « ةمة أ خممللطت م ، وإ أ الالةمة أ ان قطملع    م 

اه  إكا  لال  إىل كمج  لطملت فلألكا بأل ا  وبأل اه» :لد  دقُو احلكيم  مقعاد ر ا ، فلعل 

أل  فألكلت  قصمل   لأل   «.نثبأله ما ال آوي   ده م   فأل ح 

ل »الد  آك : مللح ن  ما اللحد ، واللحد  ن   ما االأليف الال   «.االأليف الص 

إ ه لألعع    ما الي مل  ما إكا أب  جملالمل  أت نعيف أنا نكالت جملالاه، وإين  يت »الد  آك :

 «.إ  أ  لأليف  ايعليف، فثدع ممل  خمملفة أت أدف

ا  باه، فقلاأ نصاألب » :لد  ع   بق اخلطد   ا  ماا أنألاه فلألتمالَّ إكا أصاملب أحاُدام ود 

 كل . 

مل م   ، أر  دابة ن ا ما دابت  ،  »: لد  ابق عاو صح ُ  ا ه ألمل  فلم أر أحدا أاثي مهَّ

 .«وولبمل ن ا ما وليب ، وصح ُ  ال قيا  فمل  ح  
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زا   وإت ندمته صمل   وإت أصملبت  نصملصاة أ مل ا  وإت  اصحب ما إت صح ته» :لدداا

رأ  م اا  حالاا ة  اادامل وإت رأ  م اا   ااقطة  اا امل وإت قلاا  صااد  

قلل  وإت صل   دد صالل ، وزاد ها ه: ون بثبألا  م اه ال لائاق ون 

جتلف  لأل  م ه الطيائق وما إت  ثلته أ طاملب وإت  اك  ابتادأب وإت 

  ملز ته با  ل .

و دت ما قل   قالل   ظيت إىل و ه حممد با وا إ  ا ُ  إكا »: لعف  بق سليُولد  

 .» وا إ حال   أت و  ه و ه وكي  ظي  ، وا   إكا رأن  و ه حممد با

 «اصحب ما ال فلق  أ الدنا ودو   أ الد ألمل» لد  ع ُو بق حكيم األاة :

إن   اد  آ  اإلنلات  ي قدر التقل  ون جتعا  حادنث  بالاة» :لد  ع   بق اخلطد  

ما نات أله ون بضإ حمل ت  إن   د ما حيب قضمل امل ون بغ ط ا حألمل  

 «اهللإن بأ بغ ط ا ملات وشملور أ أميب الانا خيالت 

اام العاململلت بطمل اة » :ما ام؟ قامل  اهللأ ه  ئ   ا اإلنلات، أ ، عق ايب محز  ادشيبدين

قمل : فحادو  « أبداهنم، وإت ب يق  دورام واهلل، ايتعملو لت  ي أمي اهلل 

ونتعااملو لت  ااي أماايه ون  اهللقااد نعملاالت بطمل ااة »بااه أباامل  االألأت فقاامل : 

 «.نكل لت إنلا مل حت  نتزاوروا ونت ملكللا

أمج ب   واص  أقيبامل ب وأاايع إنلا ا  ولاألكا أنادا   ماا إكا فاملرقت م :» لد  دقُو ابنه

 «.وفملرقلب مل بعب هبم

ا  عملد  ايي  أت بكلت زو تاه صاملحلة وأت نكالت ولاده أربإ م» :لد  عبر اهلل بق احلسق 

 «.أبيارا وأت بكلت معألاته أ بلده وإنلا ه صملحلن

ايفما ميآ  أنأله إت رأ  فأله ممل ن نعع ه  دده وقلماه وحملطاه وح ظاه أ » :لد  احلسق 

الرس والعة ألاة إت لا  ماا نلأللا   صاأل مل وإت لا   صاأل مل ماا كااي ماا 

 «.واإلنلات وايعملليفأح    فثقلا بمل صحملب 
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! إنملب وطل  ايعمللالة، فات  ا ُْ د إ أ جي     لأل مل ما أداع » ابنه:لد  ابق شرب ة نمل ب   

 «. ال ظي إلأل مل

إت  الي   لألعليف مإ القلع فألتكل م بمللكةع، نيند اهلل به، فتصاأل ه » :لد  إب اريم ادنَّخعّي 

محااة فااتعمُّ مااا حللااه، وإت  الي اا  جيلاايف  مااإ القاالع فألااتكل م باامللكةع اليَّ

خطة فتعمُّ ما حلله  «.نالخط اهلل به، فتصأل ه الالَّ

ب فا ه حي ظ  لأل   أللب ، ونأرن  أ صلاب »الد  آك :  «.ن جتملليف  دو 

ابا  لصدنق  ا   ايلد ، ون ب ا  له ا   الطمث أل اة، وأ طاه » :لد  عيل بق ايب طددب 

 «. ك   ا رسارما   ال  ا   ايلا مل ، ون ب يض إلأله ب

 «.ما  ةمة الصدنق أت نكلت لصدنق صدنقه صدنقمل ، ولعدو  صدنقه  دوا»الد  آك :

قامل : إ اأ أحاب أنا  إكا  ?أن أ أحب إلأل  أنلب أو صادنق   :ليل دعبر احل ير ادكدتب

 املت صدنق . 

فألاه ما وق   ي صدنقه نف   ي  دوه، وما أرسع إىل ال ملس بأ نكيالت قملللا »الد  آك :

 «.مملن نعلملت

 «.ن جت ئ  ي  داو  ر   بصداقة ألف»الد  آك :

ا» :لد  املغحم  بق شعبة   «. إت أ كث لعدوب أن  بعلمه أ   أجابه  دو 

ه نل ه أ حألملبه، ونقدمه أمملمه أ وفملبه»الد  آك :  «.ما  عملد  ايي  أت ني   دو 

 «.قل  نالتكثي هبمل  لأل  أ خمملل ت  ن بلتميف معملو ة كمج  داو  با طملئه فض »الد  آك :

مج نغ اي زلال، ونق ا   لال، ونالاد  ?أمج  إنلا   أحب إلأل   ليل خلددر بق صفااو: قمل : الا 

 «. نلل

 «. اصحب ما ن ال  معيوفه   دب، ونااي حقلق   لأله» :لد  عيل بق ايب طددب

ت  بكثاي  اإلنالات إكا مل اإلنلات بم زلة ال ملر، قلألل مل متملع، واث امل بلار، فة »الد  آك : برس 

 «.نكل لا أنألملرا  
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الصداقة التا  بادور بان اليه اة واليا اة شادند  ان اتحمللة، » :لد  ابا سليُو ادرا اين 

وصملح  مل ما صملح ه أ هايور، والزلاة فأل امل ها  مثمل اة، وارساامل ها  

 «. جم لر

 «. ش مل ة  نلع القألملمةا تكثيوا أ ا صدقمل  ايفم ن فات  م » :لد  احلسق ادبرص  

إكا ظ يت بي   واحد ما أو  العلم، طمللاب للادلأل ، حمكام لاه، مت اإ :» لد  ابق ادقيم 

 للحق حألع املت، وأناا ااملت، وماإ ماا ااملت، زالا  اللحااة وحصال 

ا ل ة وإت نملل  ؛ فا ه خيملل ا  ونعاارب. وااملاا  الظاململ خيملل ا  باة 

ه ت   ا طينقته اللنألمة ر :حعة ونك يب أو ن د   بة حعة، وك   

و  به الامألمة، فة بغ  بكثي  ااا الرضب، فات ا نف ايفل اة ما  م؛ 

ن نعدللت باخص واحد ما أا  العلم، واللاحد ما أا  العلام نعاد  

 «. م   ا رض م  م

 «. مللاللا التلابن، فاهنم أر  يش  أفئد »  لود : عق ع   بق اخلطد 

 «. ا   لأليف ن بالت ألد م ه ن ا ، فمل ت  ه»  :لد  عق  ددك دق ةيند 

 «. بال  ايي  إلنلا ه: بعظألم له أ أ  ال م»  لد :عق بك  بق عبر اهلل املزين 

لاأليف يلال  صادنق، ون حلمل اد ه ا ؛ وإناملب واإلشاملر   اي »  لد : عق د ر بق ااسع 

 «. ايععب بيأنه، فا ه ن نق   رأن 

ح    أت أالت قد لقألا  اهلل: لالن أت أ اإ    تا  هلل؛ أو للن وةل،  »  :لد  ع   

أ ليف أ جمملليف ن تقا  فأل امل طألاب الكاةع، ااأ ن قا   ألاد التماي؛ أو أت 

 .اهلل أ   أ   أل  

ن بعاا ض فااألأ ن نع ألاا ، وا تااز   اادوب، واحاات ظ مااا »   :لوود  ع وو  بووق اخلطوود  

يش ؛ ون بصاحب  نلألل ، إن ا من، فات ا من ما القالع، ن نعملدلاه

ال اامل ي، فألعلماا  مااا فعاالره، ون ب ااش إلألااه رسب؛ وا ترشاا أ أماايب 

 . اهللالانا خيالت 
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إت ناا ام: الااامج نقاال  لصااملح ه: أكاااب ب اامل  صاالع ق اا  أت » لوود : عووق ايب ادوور ةاء 

 ملت؛ وإت  ارام: الامج نقل  لصاملح ه: اكااب ب امل  ثاا ، و رشاب، 

 و ل ل، ق   أت  ملت. 

معملب ة ا   نا  لا  ماا فقاده، وماا لا  بثنألا  الاه؟ أ اط » لد :ء عق ايب ادر ةا

أنملب، ولا له، ون بطاإ فألاه حمل ادا ، فتكالت مثلاه؛ هادا  نثبألا  ايالت، 

فألك أل  فقده؛ واألف ب كألاه بعاد ايالت، وأ حألملباه مامل قاد ا ا  بياا  

 وصله؟ 

ا كل  الااغ ؛ ام ما ر   حيب أت نلق  أنمله ونزوره، فألم عه م» :لد   ددك بق ةيند  

وا مي نعيض له،  ال  اهلل أت جيمإ بأل  أ أ دار ن فيقة فأل امل؛ وام نقال  

ممللاا : وأ اامل أ ااث  اهلل: أت جيمااإ بأل  اامل وبألاا كم أ ظاا  طاالب ، ومالاا اح 

 العملبدنا. 

 «. ممل ا ت ملد ر   أنمل  أ اهلل، إن رفعه اهلل بال  در ة» عق د ر بق ساله لد :

إكا نمللطا ، فخامللط حاَلاا اخلُلاق: فا اه ن ناد ل إن إىل »  :لد  عق ادفضيل بق عيدض 

ن ، وصملح ه م ه أ راحة؛ ون جمللط  ألئ اخللاق: فا اه ن ناد ل إن إىل 

 «.  ، وصملح ه م ه أ   مل 

 «. بي اإلنلات حصا ما  داو م»  لد : عق سعر بق ايب الدص 

ماا أت نكالت لا  صادنق أت نكالت لا   ادو صامللح، نا  »  لود :عق سفيدو بق عيينة 

فمل د؛  ت العدو الصمللح: حيعازه إنأ اه أت نفكنا ، أو ن مللا  باأ بكايه؛ 

 والصدنق ال مل د: ن ن مل  ممل  مل  م  . 

 «. اصحب ما شئ ، وم أهض ه، وم دس إلأله ما نالثله    : »لد  عق سفيدو اد ا   

ه صملح ه أ حق، أو أ  ممل أ لم شألئمل  أق  ما درام طألب: ن  ق» لد : عق يان  بق عبير 

 «. نالكا إلأله أ اإل ةع، وممل نزدادات إن قلة
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ااملت نقامل : ناثيت  اي ال املس زماملت، أقا  يش  أ كلا  الزماملت: أ  » لد : عق األازاعي

 «. مف يف، أو درام ما حة ، أو  م  أ   ة

رساور ممل بق  ما لاب ؟ قامل : لقامل  اإلنالات، وإدنامل  ال ملح ر بق املنكر :لد  سفيدو 

 « . لأل م

ن بزا  اينأ   ي ال ملس، أو: ن نزا  ال ملس نكيمل  ، مململ بعملط ممل أ »  لد :عق احلسق 

 «. أندهيم؛ فاكا فعل  كل : ا تخ لا ب ، وايالا حدنث ، وأبغضلب

صح   ا ه ألمل ، فلم نكا أحد أطل  هاأ  م ا ، فاات رأنا  »  لد : عق عاو بق عبر اهلل 

م اا ، وأطاااألب رحياامل  م اا ، هااام   كلاا ؛ فصااح    ر ااة : أحالااا وألملباامل  

 ال قيا ، فمل  ح . 

 «. ممل و د مل شألئمل  أ  إ أ دنا ون د ألمل: ما أ  ملافق» لد : عق سفيدو اد ا   

اصحب ال املس، ااأ بصاحب ال املر: ناا »قمل    شقألق ال لخ :  لد : عق حدتم األصم 

 «. م  عت مل، واحار أت ايق 

ممل أحد، إن وله حمب وم غض؛ فات املت ن بد ما كل : فلألكا اياي   » لد : عق ادشدفعي 

 . «اهللمإ أا  طمل ة 

أنالب أ اإل اةع، إت ا ترشابه أ دن ا : و ادت   اده »  لد : عق سليُو بق  اسى 

؛ وأت ا ترشاابه أ د ألااملب: و اادت   ااده رأناامل ، ممللاا  ولااه؛ اااملت قااد   لااأ 

 . «فملرق ، فلم جتد م ه نل مل

قمل    أيب: نمل ب  ، صملحب العقة ، ب الب إلأل م، وإت مل بكا »   بق طدااس لد :عق عبر اهلل

م  م؛ ون بصملحب اا مل ، فت الب إلأل م، وإت مل بكا م  م؛ وأ لم: أت 

 لك  يش  هملنة، وهملنة ايي : حالا نلقه 

حال ملب  ما  دوب أاثي ما  مل ما صدنق ؛ قأل : واألاف »  لد : عق ادفضيل بق عيدض 

أبمل  ل؟ قمل : إت صادنق : إكا كاايت بان ندناه، قامل :  ملفامله اهلل؛ كاب نمل 
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و دوب: إكا كايت بن ندنه، نغتملب  اللأل  وال  ملر، وإ اأ نادفإ ايالاكن 

حال ملبه إلأل ؛ فة بيض إكا كاي بن ندن ، أت باقل : الل ام أالكاه، ن، 

مل ب  أدع اهلل: الل م أصلحه، الل م را اإ باه، ونكالت اهلل نعطألا  أ اي ما

د لت به؛ فا ه ما قمل  لي  : الل م أالكه، فقد أ ط  الاألطملت  افاله، 

  ت الاألطملت، إ أ ندور  ي اةب اخللق. 

إكا بلاغ   اا أنألا  يش  نالاال ب، فاة بغاتم، فا اه إت ااملت ااأ  :»لد  لعف  بق د ر 

نقل : امل    قلبة  عل ، وإت املت  ي ه  مامل نقال : امل ا  حالا ة مل 

 «. نعمل مل

باامللعقل : جيت اا  ومااي القلاالب، وبحالااا الصالت: بالااتأ  أ  ااة » لود : ذ  ادنوواو  عوق

ا بصملر، وبامللتلفألق: ب امل  احلظال ، وبصاح ة الصاملحلن: بطألاب احلألامل ؛ 

 واخلا  جمملع أ القينا الصامللح: إت  الأل  كايب، وإت كايت أ مل  . 

املت إ قملط ايكيوه   ه:  ممل بلغ    ا أ    مكيوه قط، إن »لد :  عق  ي او بق  ه او 

أحب إ  ما اقألقه  لأله؛ فات قامل : مل أق : ااملت قللاه: مل أقا ؛ أحاب إ  

مااا وأ ألااة بااا د  لألااه؛ فااات قاامل : قلاا : ومل نعتااار، أبغضااته مااا حألااع 

 أح  ته. 

ممل ما مأل  نملت، إن  يض  لأله أا  جملاله: إت املت ما أا  الااي، » لد : عق جمدرر 

 «. ت املت ما أا  الل ل، فما أا  الل لفما أا  الااي؛ وإ

إناملب »نقل  لعل ابا احلالا الالالألم :   مع    ألملت الثلرمج » عق  بد ك ابا محدة لد :

وممل ن الد  لأل   مل  وقل  ، فاا أ ن الاد  لألا  قل ا : جممللالاة أاا  

الد ألمل، وأا  احليص، وإنلات الاألملطن: الانا ن  قالت أمالا م أ ها  

وممل ن الد  لأل  دن  ، فا أ ن الد  لأل  دن  : جممللالاة  طمل ة اهلل؛ وإنملب

كومج ا لالا، ايكثينا للكةع،وإناملب ومامل ن الاد  لألا  معألاات ، فاا أ 

ن الد  لأل  معألاات : أاا  احلايص، وأاا  الاا لات،وإنملب وجممللالاة 
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أااا  اا اامل ، ون بصااحب إن مفم اامل ، ون نثااا  طعملماا  إن بقاا ؛ ون 

 جتاملليف ماا جيمللالاه، ون بفاالاه، ون بصحب ال امل ي، ون جتمللالاه، ون

بفاا  ما نفااله، ون اب ما حي اه، ون ب اش إلألاه رسب، ون ب الام أ 

و  ه، ون بل إ له أ جملال ؛ فات فعل  شاألئمل  ماا كلا : فقاد قطعا  

 ي  اإل ةع.وإنملب وأبلاب الاللطملت، وأبلاب ما نثيت أبلاهبم، وأبلاب 

الاد مل ، فاات  امل ب ما  م أحاد:  ما هيل  الاام؛ فات فت  م مثا  فاتا

فمل ظي إلأله بل اه مك  اي، ون ب امل  ما  م شاألئمل ، فا وت أهنام  اي احلاق، 

فتكاالت مااا أ االاهنم؛ فاااهنم ن خياامللطلت أحاادا : إن د الااله؛ واااا مثاا  

ا بي ة: طأل ة الينح، طأل ة الطعم؛ ن ب ملزع أاا  الاد ألمل أ د ألاملام: بكاا 

تالتحق  خط اهلل؛ وا لام: أ اه مل نكاا حم  مل  إىل ال ملس.وإنملب وايعصألة، ف

    اهلل بيبته بألاده، و  اض فألاه ماا روحاه، ×: أحد أايع  ي اهلل ما آدع 

 «.وأايمه بالعلد مةئكته، وأ ك ه   ته؛ فثني ه م  مل با ب واحد

نلأل اة اهلل أ  أت اهلل بعاملىل ن نادن  أحادا  اا اة بمليعامليص، وأت داود »: ااعلم يد اكوي

مل  ز  به بخطألئة واحد ، ولل أ مل  مل مل مثل مل، لقل مل: لألال  ا رض:  ز  م

بخطألئة؛ فملبق اهلل نمل أن ، وا ت ب ايعمليص وأال امل؛ فاات أاا  ايعامليص: 

ا ااتل  لا مااا اهلل ال قمااة.واا م اااون  بألاا  و  الاا  إلنلا اا ، ون 

بغااا م أ الرسااور والعة ألااة، وابغااض اا اامل  وجممللالاات م، وال عااملر 

ن ن عل ما  ملورام، إن ماا  صام اهلل؛ وإكا ا ا  ماإ وصح ت م؛ فا ه 

ال ملس: فعلألا  بكثاي  الت الام وال املشاة؛ وإكا نلالت ب  الا : فعلألا  

بكثي  ال كمل ، وا م، واحلزت؛ فقد بلغ مل واهلل أ لم: أت أاثي ممل جياد ايافما 

نلع القألملمة أ اتملبه ما احلال ملت: ا م، واحلزت.وإناملب وناالع ال  امل ، 

 «.  ي و    نال مل  لأليف أ قل  وأت بظ ي 

 «. لأليف رسور نعد  ُصح َة ا نلات ون هم  نعد  فياق م» :لد  اي دم ادشدفعي 
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إنلات الصد  ن  مكمل ب الد ألمل ام زن ة أ الينمل ، و اد  أ الا ة ، » لد  شيب بق شبة:

 ومعل ة  ي حالا ايعمل  وايعملد.

 مل أروح ما بايب مامل ن نع أل امل، وبلحاا  أ  طل   الياحة ل  يس فلم أ د»: الد  بعضهم

الربنة فلم أر وحاة أقاي ماا قاينا الالال ، وشا دت الزحالف وهملل ا  

 «.ا قيات فلم أر قين مل  أهلب للي   ما اييأ  الالل 
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 الصدق والكذب
 

 «.ن نام   د رائحة الصد  وندااا   اله أو ندااا ه ه:» لد  احر ادصدحلل

ما قلة الصد  اثي  اخللطمل  وما  ةمة ان اتدراج العما   اا » :  برش بق احلد ث لد

 «.  أللب ال  يف

الصد  مطألة ن ُ لا  صاملح  مل وإت  ثايت باه قلاألة ، والكااب مطألاة ن ب عا  »الد  آك :

 «.صملح  مل وإت  يت به طلنة  

 األف بعيف الكاابن؟ قمل : بملا ألدام. :ليل ألمحر بق حنبل

 «.ال ملس حي لت ابتالملمت ، واهلل حيب أت ني  أ قل  : الصد »:الد  آك 

قمل : بقل  اهلل، ?قمل : بي. قأل : فأ بلغ ب  ممل  ي   ?ألال    د با فةت  ليل دلقُو احلكيم:

 وصد  احلدنع، وأدا  ا ممل ة وبيب ممل ن نع أل  .

ممل أرسع مامل ط ا  طملف ابا  مي   عمل ، وصي راعتن، فقمل  له ر   ما قينش: » لد  ندفع:

وصلأل  نمل أبمل   د اليمحا وني   فقمل  أبا  مي: أ اتم أاثاي م امل طلافامل  

 وصألملممل ،  حا  لتزع صد  احلدنع، وأدا  ا ممل ة، وإ عملز الل د.

 «.ما  يف بمللصد   ملز اابه، وما  يف بمللكاب مل جيز صدقه» الد  آك :

 «.الصد   ز، والكاب نضلع» الد  آك :

نيج   د مل ر   بملل رص ، فقمل :  اابا اابه نتحدل هبمل الللألد،  :لد  احلسق ادبرص  

قمل  الي  : فأ ر ع  إىل م از  حت ا  ظ  ا  أهنامل حاق لكثاي  مامل رأنا  

 «.ال ملس نتحدولت هبمل

نمل ب  ! احار الكاب فا ه ش   الحم العص لر، ما أا  شألئمل  م ه مل نصارب » لد  دقُو ابنه:

 «.  ه
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بعااض ا  ااياب  ااي الكاااب، فقاامل  للااامج  ملب ااه: واهلل  لاال  لبااب » :لوود  األصوو عي 

 هيهيت به  ملب  ممل صربت   ه.

اب: ممل حيمل   اي الكااب »الد  آك : فقامل : أمامل إ ا  لال بغيهايت باه ماي  مامل  ?قأل  لكا 

 «.  الأل  حةوبه

 «.قمل : أايه أت أقل  ن فُثصد  ?قأل  لكااب: ا  صدق  قط »الد  آك :

القلب، وزامل  اخْلَْلِق، وومي  اييو  ، وُشعملُع الضم ، و اا  ةلاة  الصدُ  ربألإُ »الد  آك :

القدر   ملربه، وإىل ا تداِ  وْزت العق  ُن ْاَلب صملح ه، وش ملدُبه قملطعة  أ 

 «.اننتةف، وإلأله بي إ احلكلمملت

الكاُب ِشعملُر اخلألمل ة، واينُف العلم، ونلاطي الزور، وباللنُ  أ غملل ال  يف، »الد  آك :

 «.ل ملج ال األب، وانتةُف ال  ألةوا 

الكااب وايألُ   لا ؛  ت فضأللة احل  ال ُّطق، فااكا مل ُنلَواق بكةماه فقاد بطلا  »الد  آك :

 «.حألملبه

؛  ت اللص نرسُ  مملل ، والكااب نرسُ   قل ؛ » :لد  احلسق بق سهل الكااب لِص 

 ادب فاة ون بثما َمْا ااب ل  أْت َنكِاب  لأل ، وما اهتاملب هاَ ب  

 «. بثَمْا أت نغتملَب    د ه ب

ن َبِصُح للكااب ُرْؤنمل،   ه خُيْرب  ا   اله أ الألقظة بأ مل َنَي، ف نه أ ال لع مامل ن »الد  آك :

 «.نكلت

ون  -أمجإ ال ق مل  والعلأ   ي وةل نصمل  أهنامل إكا صاح  ف أل امل ال عامل  » الد  بعضهم:

مللص  ا ال د اة وا ال ، والصاد  اإل ةع اخل -نتم بعض مل إن ب عض 

 هلل بعملىل أ ا  أ ، وطألب ايطعم.

و دت  ي حملشألة التلرا  او ن و رشنا حيفمل  ااملت صالحمل  ب ا  » :الد  ارب بق  نبه 

ن ا ز أ  إ ماا العلام، ون مامل  »إرسائأل  جيتمعلت فألقيؤوهنمل ونتدار لهنمل: 

نا أزناا ماا العما ، أربح ما احللم، ون حالب أو إ ما الغضب، ون قي
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ون رفألق أشن ما اا  ، ون  ف أ ز ما التقل ، ون ايع أوىف ما بايب 

ا ل ، ون  ما  أفضا  ماا ال كاي، ون حالا ة أ اي ماا الصارب، ون  األئة 

أنز  ما الكارب، ون دوا  ألان ماا اليفاق، ون دا  أو اإ ماا اخلاي ، ون 

ون فقي أك  ما الطمإ،  ر ل  أ د  ما احلق، ون دلأل  أ صح ما الصد ،

ون ه   أشق  ما اامإ، ون حألمل  أطألب ما الصحة، ون معألااة أا اث ماا 

الع ة، ون   ملد  أحالا ما اخلالع، ون زاد ن  ماا الق الع، ون حاملرس 

 أح ظ ما الصم ، ون هملئب أقيب ما ايلت.

 مايآ  بألادب حتا  إكا طل ا  اهلل بمللصاد  آباملب اهلل بعاملىل »:الد  د ر بق سعير املو از 

 «.ب رص ا  يش  ما  عملئب الد ألمل وا ني 

اح ظ الصد  فألأ بأل   وبان اهلل بعاملىل واليفاق فاألأ بأل ا  وبان  »:الد  ابا بك  ادا اق 

 «.اخللق

ما امل   له   د ال  ملس وةل و    له  لأل م وةل، ما إكا » :لد  عيّل بق ايب طددب 

و م صدق م، وإكا ائتم له مل خي   م، وإكا و ادام وىف   ام، و اب لاه حد 

 «. لأل م أت ا  ه قللهبم، وب طق بمللث  مل   لأله ألال ت م، وبظ ي له معل ت م

ول  َاَظنُّواا َاَنَّ وْم َلوْر  ) أرأن  قل  اهلل  :عق ع ا  اّنه سر  عدئشة  س  ََْيَرَس اد ُّ ََّوى إَِذا اْسو َح

ِذب اا هبم قلم م، فقل  (ك  بلا؟ قملل : ب  اا  : واهلل  لقد ا اتألق لا أت  أو اا 

. فقمللاا : ناامل  اايو ، لقااد ا ااتألق لا  بلام وماامل ااال باامللظ ا  قاالم م اااا 

قمللا : معاملك اهلل ، مل بكاا الي  ا  بظاا  «. أو ااابلا»بال .قل : فلعل  امل 

م  اانا آم الا بايهب  مل ااه ا نة. قمللا : اام أب املع الي  ا  ال  مل، وأم  كل  بيهب 

قلام وطمل   لأل م ال ة  وا تثن ي    م ال  رص، حت   إكا ا تألث   وصد 

بلام  مل ام  رص اهلل  هبم ما قلم م وظ  لا أت  أب مل  م اا   «.مم ا اا 

د  اللفمل  هلل  بمللعم » : لد  عبر ادااحر بق زير  «.الص 

نه، أو فض  نعم  فأله» :الد  إب اريم اخلّااص ملد  ن بياه إن  أ فيض نفد   «.الص 



 الصدق والكذب 583 
 

أل  م ه إن  الكابحقألقة الص  » : الد  اجلنير  «.د : أت بصد  أ ملطا ن ن ع 

ملد : احلةو ، وايةحة، وا أل ة»الد  آك :  «.وةل ن جطث الص 

د  أحب  إ   ماا أت أنب بالاأل   : »الد  ياسف بق اسبدط  ت أبأل  لأللة أ ملم  اهلل  بمللص 

 «.أ   أل  اهلل 

ائم مل نق   م ه ال»الد  آك : ائم؟ ما مل نفد  ال يض الد   يض ايفق  . قأل : ومامل ال ايض الاد 

 «.قمل : الصد 

ب، فا  ه ن  ع ، ودع الكاب حألع باي  أ  اه »الد  آك : د  حألع جملف أ  ه نرض   لأل  بمللص 

 «.ن  ع  فا  ه نرض  ب 

 «.ممل أملق بمل ي صد »الد  آك :

اد » :لد  ع   بق اخلّطد    أحاب  إ   ماا أت نيفع ا  -وقل اأ نضاإ - ت نضع   الص 

 «.الكاب، وقل أ ن ع 

ملاامل؛  :  أل  أت  أرو  نملصمته أ بعاض داره فقامل عق سعير بق زير بق ع  ا بق  د لاامل وإن 

اه »فاين   مع  ر ل  اهلل  ^ نقل :  ما أنا شربا ماا ا رض بغا  حق 

قه أ   إ أر ن نلع القألملماة ،وام د امل  لأل امل الل  ام  إت امل ا  املكباة «طل 

يف ااادر.  فث م برصامل وا ع  قربامل أ دارامل. قمل : فيأنت مل  مألامل  باتلم 

ت  ي بئي  ار مي  بقل : أصملبت   د ل   عألد با زند. ف أل أ ا   يش أ الد 

ار فلقع  فأل مل، فكمل   قربامل  «.أ الد 

شكمل أا  الكلفة  اعدا إىل  ماي ا فعزلاه، وا اتعم   لاأل م » لد : عق لدب  بق س    

را فاكلا حت   كاايوا أ  اه ن حي . فثر ا  إلألاه فقامل : نامل أبامل  أ  الاا نصال 

مل أ امل  . قمل  أبل إ حمل : أم  إ حمل . إت  افن  نز ملت أ    ن االا بصل 

واهلل  فاين  ا   أصل  هبم صة  ر ل  اهلل  ^ ممل أنيع    مل: أصل  صة  

العامل  فثرقد أ ا ولألن وأنف  أ ا نينن. قمل : كاب الظ ا  با  نامل أبامل 

عه ر ة أو ر ملن إىل الكلفة فالث    ه أا  الكلفة ومل إ حمل . فثر   م



 584 والدرر من أقوال السادة الغرراجلواهر  

 

 

 

ندع مالعدا إن   ث    ه، ونث لت معيوفمل حت   دن  مالعدا ل      يف، 

فقملع ر   م  م نقامل  لاه أ املمة باا قتاملد  نك  ا  أبامل  اعد . قامل : أمامل إكا 

ة، ون نعاد  أ  الن  ة، ون نقالام بمللال  ن   ادب مل فات   عدا املت ن نال  بمللرس 

ضأل ة. قمل   عد: أمامل واهلل   د الت  باثةل: الل  ام  إت ااملت   ادب اااا الق

املكبمل قملع رنمل  و معة فثط   ميه، وأطا  فقايه، و ي  اه باملل تا، وااملت 

بعد إكا  ائ  نقامل : شاألض ا ا  م تالت، أصاملبت   د ال   اعد. قامل    اد 

ض ايل : فث مل رأنته بعد قد  قط حمل  مله  ي  أل أله ما الكرب، وإ  ه لألتعاي  

 «.للعلارمج أ الط ي  نغمزاا  

 . أ ظم اخلطملنمل الكاب، وما نعف نعف اهلل    ه:»لد  عبر اهللّ بق  سعاة 

امل  -إت  للمل  ي ة  الد : اة ايلا  إنعاملد باملخل ، وبصادنق  -أمج ايي   نمي  األطملت ي اة: فلم  وللا 

ا األطملت إنعاملد بمللرش   ، فاكا رأنتم كل  فملمحدوا اهلل ، وي اة الا   وبكاانب بملحلق 

كوا بملهلل  . فاكا رأنتم كل  فتعل   «.بملحلق 

امل أت » :لد  عبر ادّ محق بق ايب ديىل باه، وإم  امل أت أاا  ممل مملرن  أن  أبدا؛  ين  إت مملرنته إم 

 «.أهض ه

ن نفما الع د اإلناأت ال اه حت ا  نا ب الكااب أ ايازاح، » اغحم    فاعد:لد  ادبخد ّ  

 «.ملدقملون ب اييا  وإت املت ص

َّي يّ   «.ممل  ي   قل   ي  مل إن  ناأل  أت أالت املكبمل» : لد  إب اريم اد

 «.الكاب ن نصلح م ه  د  ون از » : لد  ابا عبر اهللّ اي دم امحر

ر ايعللماملت  اي مامل اا   لألاه،  »: لد  ابق ادقّيم إن ملب والكاب؛ فا  ه ن الاد  لألا  بصال 

 «.ل  ملسون الد  لأل  بصلنيامل وبعلألم مل ل

ر ايعدوع مل لدا وايل لد معادوممل. واحلاق  باملطة، وال ملطا  » :  الد  إت  الكملكب نصل 

ره و لماه  قلباة لاه، وام   ا والرش   ن ا، فأل الد  لأله بصل  مل، واخل     حق 

ر كل  أ   يف ايخملطب  «.نصل 
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نرسامج إىل  إت  أو   مامل نرسامج الكااب ماا الا   يف إىل الل الاملت فأل الاده، وام  »:  الد  ايضدً 

اااالارح فأل الااد  لأل اامل أ أ اامل، نعاام  الكاااب أقلالااه وأ ألااه وأحلالااه، 

 «.فألالتحكم  لأله ال الملد ون ام  داؤه إىل ا لكة

الصد  والالخمل  والااعمل ة. »ممل أص  ااا ا مي الامج  حا  لأله؟ فقمل :  :اليل دسهل 

 فقأل : زد مل، فقمل : التق  واحلألمل  وطألب الغاا .

نالث  الصاملدقن   اد »قمل :  ديسر  ادصدةلل عق صرلهم قلله بعملىل: أ اعق اجلنير

 «.أ  ال م  ا صدق م   د رهبم، وااا أمي  ي نطي

 «.أ ظم اخلطملنمل   د اهلل اللالملت الكاوب و  ال دامة  دامة نلع القألملمة»: لد  عيل 

 «. ممل ااب  اابة م ا شددت  ل إزارمج» :الد  ع   بق عبر ادعزيز 

أح كم إلأل مل ممل مل  ايام أحالا كم ا اأ  فااكا رأن املام فاثح كم : »ع   بق اخلطد  الد  

إلأل اامل أحالاا كم نلقاامل  فاااكا انترب ااملام فااثح كم إلأل اامل أصاادقكم حاادنثمل  

 «. وأ ظمكم أممل ة

 ممل أدرمج أهيأ أبعد هلر أ ال ملر الكااب أو ال خأل ؟.»: الد  ادشعبي

 بيب الكاب  ين إ أ أد ه أ  ه. ممل أراين أو ي  ي  »:الد  ابق ادسُك

 : أنالم  الي   املكبمل  بكابة واحد ؟ قمل :  عم.اليل اخلددر بق صبيح

قيأت بعض الكتب ممل ما نطألب إن وبعيض نط ته  اي  ملاه  »:الد   ددك بق ةيند  

فات املت صملدقمل  صد  وإت املت املكبمل  قي ا  شا تمله بمقاملرنض ماا  املر 

 الأ قي تمل   تتمل. 

 الصد  والكاب نع املت أ القلب حت  خييج أحدمهمل صملح ه.»: دً الد  ايض

الللألد با   د ايل  أ يش  فقمل  له: اااب ، فقامل   ماي: واهلل مامل  اكلم ع   بق عبر ادعزيز

 ااب  م ا  لم  أت الكاب نان صملح ه.

ن دو إت الصد  ن دو أ القلب  عأل مل ، اأ ن دو   ملت ال خلة: »  لد :  عق  ددك بق ةيند 

هص مل  واحادا ، فااكا  ت  امل صا  ، كااب أصال مل، وإت أاَلت امل   از، كااب 
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أصل مل؛ فتالق ، فت ترش، وبالاق ، فت ترشا؛ حتا  نكالت  امل أصا  أصاأل  

نلطث، وظ  نالتظ  به، وومي  نفا  م  مل؛ اال  الصد : ن دو أ القلب 

؛  عأل مل ، فألت قده صملح ه، ونزنده اهلل بعملىل، ونت قاده صاملح ه، فألزناده اهلل

 حت  جيعله اهلل بياة  ي   اله، ونكلت اةمه دوا  للخملطئن.

نالث  الصملدقن  واهلل ممل بزنا ال ملس بيش ، أفض  ما الصد ؛ » : لد  ادفضيل بق عيدض

؛ األف بمللكاابن ايالاملان؟ وام  ا صدق م، م  م  ألال  با مينم 

؟ نالع  ألالا  باا ماينم  اهلل بك ، وقمل : أبدروت أ أمج نالع نالاث  

جيمإ اهلل فأله ا ولن وا نينا: آدع، فما دو ه؛ وم قمل : واام ماا ق األح 

 بكا ه القألملمة هدا . 

 . «ما  ملم  اهلل بمللصد : ا تلحش ما ال ملس» لد :عق برش بق احلد ث 

مامل فامل  إبايااألم باا أداام أصاحملبه بصالع ون صاة ؛ ولكاا: » عق  ضدء بوق عيسوى لود :

 . «بمللصد ، والالخمل 

قلة احليص والطمإ: بلرل الصد  واللرع؛ واثي  احليص »  لد :ق اةرم عق إب اريم ب

 والطمإ: بلرل الغم واازع. 

 لألكم بمللصد ، فات ظا أحدام أ اه م لكاه: فا اه أ عا  »  لد : عق ع   بق اخلطد  

 له. 

ن ب ظيوا إىل صألملع أحد، ون صةبه؛ ولكا ا ظيوا إىل صد  حدنثه إكا حادل، : » اعنه لد 

  ته إكا ائتما، وور ه إكا أش  . وأممل

أرااملت الادنا أربعاة: الصاد ، والألقان، والي امل، واحلاب؛ » لود :عق سهل بق عبور اهلل 

فعةمة الصد : الصرب، و ةمة الألقن: ال صألحة؛ و ةماة الي امل: بايب 

 اخلةف؛ و ةمة اإلنثملر والصرب نا د للصد . 

أن وأت الكاب ن نصلح م ه  د ون از  ون  روانمل الكاب أن وأت   اليوانمل »الد  آك : 

أت نعد الي   ص أله شألئمل وم ن ن عزه أن وأت الكااب هيادمج إىل ال عالر 
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وال علر هيدمج إىل ال ملر والصد  هيدمج إىل الرب والرب هيدمج إىل اا ة وأ اه 

 «.نقمل  للصملد  صد  وبي ونقمل  للكملكب ااب وفعي

اب  ي العململن الرشفمل : أهنمل باغل م  ا اييض أ لأ آوملر الك:»  لد   صطفى ادسبدعي

أ ر مللت م بمللدفملع  ا أ  ال م؛ إو ملبمل  لربا  م جتمله مج الر ن نملا  ماا 

 الل   ممل نمحص به احلقملئق ما ا بملطأل  برس ة وبدقة.
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 الصدقة واإلنفاق
 

 .وإت در  مل ييقإب بخمالن أل مل    ملئاةلقد بصدق  :» لد  ع ا  بق ادزبحم 

  اهلل:أ قاااال   الوووود  جمدروووور                           

       : وام نات ل ه. فقد 

الل ام ا عا  ال ضا    اد نألملر امل لعل ام نعالدوت باه  اي كومج  » :يقوا اكدو ع و  

 «.احلمل ة م مل

  ب لغاا   صااف الطيناق والصاالع ن لغا  بااملب ايلاا  الصاة» :الود  ع وو  عبور ادعزيووز 

 «. والصدقة بدنل   لأله

إت الصدقة لتدفإ   عن بملبمل  ما الالل  وفض  رسامل  اي  ة ألت امل  »:الد  ابق ايب اجلعر

 «. بال عن   عمل  وإهنمل لت   حلأل    عن شألطمل مل  

ثح ط  مله وم مي إت ر ة    د اهلل   عن   ة وم أصملب فملحاة ف » :الد  ابق  سعاة 

بمالكن فتصد   لأله بيهألف فغ ي اهلل له ك  اه ورد  لألاه  ما  الالا عن 

 «.   ة

 «. إكا أنطثت نطألئة فث ط الصدقة » :الد  دقُو ابنه

 ممل أ يف ح ة بزت   مل  الد ألمل إن احل ة ما الصدقة.  »:الد  حييى بق  عدذ 

ا ا الز اا اة ااتأت ايايض وااتأت ااملت نقامل  وةواة ما »:الد  عبور ادعزيوز بوق ايب  ااة

 الصدقة واتأت ايصملئب.

 «.إت ا  أ  ب ملا  فقملل  الصدقة أ مل أفضلكا»: لد  ع   بق اخلطد    

 نتصد  بمللالاكي ونقال   امع  اهلل نقال :  اكدو عبر اهلل بق ع              

              :واهلل نعلم أين أحاب [ 92]آ   ميات

 الالكي.
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 ن نرسين أت نكلت فأله  ألب.  هللإكا املت اليش  » :الد  ادنخعي 

حيرش ال ملس نلع القألملمة أ لع ممل امل لا قط وأ طش ممل امل لا قط » :الد  عبير بق ع حم 

 اقمله اهلل وماا  هلل أشا عه اهلل وماا  اق  هللوأ ي  ممل امل لا قط، فما أطعام 

 «.االمله اهلل هللاالمل 

 لل شمل  اهلل اعلكم أه ألمل  ن فق  فألكم ولك ه ابتي بعضكم ب عض. » :الد  احلسق 

ما مل ني   اله إىل ولاب الصدقة أحلج ما ال ق  إىل صادقته فقاد أبطا  » :الد  ادشعبي 

 صدقته ونب هبمل و  ه.

د   ه ن  ي  بث مل  برشب ايفما ما ايمل  الامج نتصد  به ونالق  أ ايالع» :الد   ددك 

إ ااأ  عاا  للعطاااملت مااا اااملت، ومل ناايد بااه أااا  احلمل ااة وايالااك ة  ااي 

 «.اخلصلص

    لادووه تعوودَل:لوود  سووير لطووب                 : [. ف اام 3]ال قااي

نع فلت ابتدا  بثت ايمل  الامج أ أندهيم ال ما رز  اهلل  م، ن ما نلاق 

ب عماة الايز  ن  ثاق الارب بضاعملف اخللاق،  أ  ال م؛ وماا اااا ان ا اف

والتضااملما باان  ألاامل  اخلاامللق، والاااعلر باامل رص  اإل الاامل ألة، وباامل نل  

ال رشنة.. وقألمة اااا الاه باتعي أ بط ا  الا  يف ماا الااح، وبزاألت امل 

بمللرب. وقألمت مل أهنمل بيد احلألمل  جممل  بعاملوت ن معا ب بطاملحا، وأهنامل بافما 

باعيام أهنم نعألالت بن قلالب وو اله العمل ز والضعألف والقملرص، و

 و  لس، ن بن أظ ملر وخممللب و أللب!

إت للصدقة بثو ا   عأل امل  أ دفاإ أ الاع الا ة ، ولال امل ا  ماا فامل ي أو » :لد  ابق ادقيم 

ظململ، ب  ما املفي، فات اهلل بعملىل ندفإ هبمل   ه أ لا مل  ما ال ة ، واااا أماي 

، وأاا  ا رض ال ام مقايوت باه معللع   د ال املس نملصات م و املمت م

 «.  هنم  يبله
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فلأللا ا م ب الاط  -ما مل نالاِس ال املس بألاه وطعملماه، و اباه » :لد  إب اريم بق اةرم 

 «.الل ه، واخللق احلالا

 لألاا  بمللالااخمل  بالااِ  العاالرات، وخي ااِف اهلل  لألاا  احلالااملب » :لوود  سووفيدو اد ووا   

 وا الا .

بعملادوا أونداام وأالاألكم بامللرب وايعايوف، ون »حملبه: نقل   ص اكدو ايا  ادسخَيدين ا

 «. بد لام نطمحلا بثبصملرام إىل ممل أ أندمج ال ملس

واةل ن نالاث  اإل الاملت    امل: مامل ن  قاه أ مي اه، ومامل ن  قاه أ : »الد  زير بق عيل 

 إفطملره، وممل ن  قه  ي  أل ه.

مل لال أ  اق دو اه لك ا  فقامل :  ا ر   آبمله اهلل مملن  فث  ق  ي أاله ما اسئل احلسق 

و إ  ي   ال  و ي  ألمللا  ااأ و اإ اهلل  لألا ، فاات اهلل قاد أدب   املده 

أحالا بثدنب فقمل : لأل  ق كو  عة ما  عته، وما قدر  لأله رزقه فلأل  اق ممامل 

آبمله اهلل. وممل  اب اهلل قلممل  و إ  لأل م فاكيوه، ون ه ي لقلع  ألق  لأل م 

 «.فك يوه

أردت أت بعلم ما أنا أصملب الي   ايمل  فمل ظي أ أمج يش  ن  قاه، إت  إكا »:لد  احلسق

 اخل ألع ن  ق أ إرساف.

ادقة ا  امل  تحملما ، فعامل  أبال  قألا  ب صاف صاملع، »لد :  عق ابق  سعاة  ي مل أمي مل بمللص 

و مل  إ الملت بثاثي م ه، فقمل  اي ملفقلت: إت  اهلل  لغ     اا صادقة اااا، ومامل 

 مل ، ف زلااااا : فعااااا  اااااااا ا ناااااي إن  رئااااا         

                             

            :[ ا نة79]التلبة.» 

مله، وبة عق ادّ بيع بق ك يم  أ  ه نيج أ لأللة شملبألة و لأله بي يف نز  فيأ   ملئة فث طمله إن 

 قللااااااه بعااااااملىل:                           

 [«.92]آ   ميات:
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أ ايامل  وةواة  اامل ، القادر ن نالاتثميب أت ناااب بخ اامل أو » انوه لود : عق ايب ذ  

 امل ما اةب أو مالت، والالارل ن تظاي أت بضاإ رأ ا  وام نالاتملق مل 

 اهللوة فة بكال ا، فاملت وأ   كمألم، فات ا تطع  أت ن بكلت أ عز الثة

 نقاااااااااااااال :                           آ[

[، أن وإت ااا ااما  ممامل ا ا  أحاب ماا مامل ، فثح  ا  أت 92 ميات:

 أقدمه ل  يس. 

إك بصدق  بمللدراام فا ه ن  غ  ل  االة أشألمل : أممل واحد فة ن  غ   »: لد  حدتم األصم

بعط  وبطلب الزنملد ، ون ن  غ  ل  أت بعط  ما مةمة ال املس، ل  أت 

ون ن  غ  ل  أت  ا  ي صملح ه، ون ن  غ  ل  إكا ااملت   ادب درمهاملت 

فتعط  واحدا بثما ااا الامج بق    دب، ون ن  غ  ل  أت بعط  ب تغا  

الث مل ؛ وقمل : مثل أ مث  ر   نكالت لاه دار فأل امل ها م لاه، وللادار االاة 

ونملرج الدار كئب ندور حل مل، فات أناات أربعاة أبالاب وبقا   أبلاب،

واحد، دن  الائب وقت  الغا م ال امل، واكااا إكا بصادق  وأردت ماا 

 ااه اخلمالة ا شألمل  شألئمل  واحدا ، فقد أبطل  الصدقة. 

ممل نالتح  أت هيدنه  ربه قمل   يو  ل  أله: نمل ب  ، ن هيدنا أحدام إىل  عق رشدم بق ع ا  لد :

 أايع الكيممل ، وأحق ما أنت  إلأله.  اهللاينمه، فات إىل 

 ما إ مل ة ايمل  أت نيزق  اهلل حةن ، فت  قه أ معصألة اهلل. »  لد :  عق سعير بق لبحم

 لل أت ر ة  أ  ق مث  أحد أ طمل ة اهلل بعملىل، مل نكا ما ايرسفن. »  لد : عق جمدرر 

اكااب هبامل  :ة دن ملر فععل مل أ رص  ، فقامل  للغاةعأ  ه أنا أربعأئ عق ع   بق اخلّطد  

اح وم  بله   مل ة أ ال أل  حت   ب ظي ممل نص إ، فااب  إىل أيب   ألد  با ااي 

هباامل الغااةع إلألااه، فقاامل : نقاال  لاا  أماا  اياافم ن: ا عاا  ااااه أ بعااض 

حمل ت ، فقمل : وصله اهلل  ورمحه، وام  قامل : بعامل  نامل  ملرناة اكا ا  هبااه 

 فاةت، وهبااه اخلمالاة إىل فاةت، حت ا  أ  ادامل، في اإ الغاةع الال  عة إىل
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وأنربه، فل ده قد أ د  مثل امل إىل معاملك باا   ا ، فقامل : اكااب هبااا إىل 

معملك با     وم  بله  أ ال أل  حت   ب ظي ممل نص إ، فااب هبمل إلأله، فقامل : 

 نقاال  لاا  أماا  اياافم ن: ا عاا  ااااا أ بعااض حمل تاا ، فقاامل : 

 نمل  ملرنة: اكا   إىل بأل  فةت بكاا واكا   إىل بأل  فاةت ووصله. بعمل 

بكاا. فملط لع  اميأ  معملك، فقملل :  حا واهلل  مالملان فث ط امل ومل ن اق أ 

اخليقة إن  دن ملرات، ف حمل هباأ إلأل امل ور اإ الغاةع إىل  ماي فاثنربه. ورس  

م إنل  بعض م ما بعض  «.بال ، وقمل : إهن 

 ت أصا  أنامل ماا إنالاين بادرام أحاب  إ   ماا أت أبصاد   » لد  عيّل بق ايب طددوب 

بعرشنا درمهمل، و ت أصله بعرشنا درمهمل أحب  إ   ماا أت أبصاد   بأئاة 

 «.درام و ت أصله بأئة درام أحب  إ   ما أت أ تق رق ة

نمل ااا، لي    ثله، حق   فال  إن ملمج نعظم لدمج  ومعيفت  بأ  لد : عق احلسق بق عىّل 

، وندمج بععز  ا  ألل  بأ أ   أاله، والكثا  أ كات  جيب ل  بكرب  ل 

اهلل  قلأل ، وممل أ ملك  وفامل  لااكيب، فاات ق لا  ايألالالر ورفعا     ا  

مف ة انحتأ  واناتأع يمل أبكل  ه ما وا ب حق   فعل ، فقمل : نامل اباا 

بلاأللاه ب   ر ل  اهلل  أق   وأشكي العطأل ة وأ ار  ي اي إ، فد مل احلالا 

 و ع  حيمل  ه  ي   قملبه حت   ا تقصملامل.

: املت ال ض  ما الث ةوأئة ألف درام، فثحرض االن أل مل، قمل : فأ فعل  بملخلمالاأئة فقد 

ااا    اادمج. قاامل : أحرضااامل، فثحرضااامل فاادفإ الااد  مل    لوود :دن ااملر؟.

لن فادفإ إلألاه  راام إىل الي   . قمل : املت ما حيمل مل ل ، فثبمله بحأ  والد 

لن، فقمل  له ملالأله: واهلل  مامل   اد مل دراام فقامل :  احلالا ردا ه لكيا  احلأ 

 «.أر ل أت نكلت     د اهلل  أ ي  ظألم

ة وبن أنادن مل  ا ي  ل امل ب غاداد أ نالع قاملنظ فلقاف  »: لد  شبيب بق شيبة ا  مل بطينق مك 

ااةع  لأل مل أ يايب  ومعه  ملرنة له ز عأل ة، فقمل : نمل قلع: أفاألكم أحاد نقايأ 
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اهلل  حت   نكتب   اتملبمل؟ قمل : قل مل أصب ما هادائ مل حت ا   كتاب لا  مامل 

اة، فلاأ  فيه امل ماا  ن  بيند، قمل : إين  صملئم فعع  امل ماا صالمه أ بلا  الرب 

 هدائ مل د ل مل به فقل مل: ممل بيند؟

مل الي    إت  الد  ألمل قد امل   ومل أااا فأل امل، و اتكلت ون أاالت فأل امل، فااين  أردت أت  فقمل : أهي 

قل  أ تق  ملرنت  ااه لل ه اهلل ، ولأللع العق ة، أبادرمج مامل نالع العق اة؟.

 : اهلل                                   

      :[. فملاتب ممل أقل  ل  ون بزندت   ل  حيفمل، ااه 13]ال لد

لل ه اهلل  ولأللع العق ة. قامل  شا ألب: فقادم   فة ة نملدع فةت قد أ تق مل

، قمل : مملئة  الامة بعتاق  و  هباا احلدنع اي دمج  ال رص  فثبأل  بغداد فحد 

 «. ي   د  ا  يايب  

ال   قة بعم  اللا  ملت واي دوبملت، لكا  ايمال   ا اي دوبملت ن نالتحق  »:  لد  ادق طبيّ 

أت نغلاب  لألاه ال خا  ايااملع إن  « الل  م أ اط م  قامل نل امل»د مل  ايل  

 «.بحألع ن بطألب   اله بانياج احلق  ال امج  لأله لل أني ه

اااأل ملت،  »: لووود  ادنّووواا ّ  اإل  ااامل  ايمااادوح مااامل ااااملت أ الط مل اااملت  اااي العألااامل ، والض 

 «.والت طل  ملت

إكا أ طألا  ايالاكن شاألئمل ، فقامل : باملرب اهلل فألا ، فقا  »  يقوا : اكدو عاو بق عبر اهلل 

 . «ملرب اهلل فأل ، حت  جلص ل  صدقت أ  : ب

لئا أبصد  بعمي  حة ، أحب إ  ما أت أبصد  بأئاة ألاف »  لد : عق  ددك بق ةيند  

 حياع. 

الصدقة أفض  ما احلج والعماي  واا املد، وام قامل : كاب » يقا : اكدو برش بق احلد ث

  .«اهللنياب وني إ ونياه ال ملس، وااا نعط  رسا  ن نياه إن 

لئا أبصد  بدرام أ حألمليت أحب إ  ماا أت نتصاد    ا  » لد :عق  ي او بق  ه او 

 بعد مليت بأئة درام.
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 «.مفاالة ا  خألمل  دوا ، ومفاالة ال خة  دا »نقل :  اكدو بعض ادسلف

 «. إت الصدقة بضمل ف نلع اامعة»  لد : عق كعب األحبد  

ي نتألم أو مالكن، أحب إ  ما حعة بعد  ت أبصد  بدرام  »  لد :عق لدب  يق زير 

 «.حعة اإل ةع
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 الصفـــح
 

نامل إنلبامله، إين  مل أ تصاف ل  يسا ماا مظلماة » يكاته مّلد حرضوته ادافود : لد  ياسف 

أل ئة. فال  زادمج ما  ظلمت مل أ الد  ألمل، وإين  ا   أظ ي احلال ة، وأدفا الال 

ملرا  آبااملئ  أ صاامللح أ أ اام، فااث الين أ الااد  ألمل، ناامل إنااليت إين  شاا

 «.ق لرام

 لألكم بملحللم وانحتأ  حت    كا كم ال يصاة، فااكا أمك اتكم فعلاألكم » :لد   عداية 

 «.بمللص  ح واإلفضمل 

قل   يب نلمامل: إت  فضاة ا  أطا    امل  إلألاه ر ا ، » لد :عق صددح بق امحر بق حنبل 

، قمل : ن  ع ام، فقمل : ا عل   أ ح   لا  أحادا أ حا   أبادا، قامل : فت ال 

، مايرت هبااه ا ناة:  ملع، قمل : نمل ب     فلأ  مض  أن            

            : [ ف ظيت أ ب الا امل، فااكا اال: إكا 40]الالر

املت نلع القألملمة قملع م ملد ف ملد : ن نقالع إن  ماا ااملت أ ايه  اي اهلل ، فاة 

املمج، وام   عا  نقال : نقلع إن    ما   مل فععل  ايأل   أ ح   ما نبه إن 

ب اهلل  بال  ه أحدا  «.وممل  ي ر   أن  نعا 

ا ح اامألا  وا عاي اامألا . » :لد  ابق تي ّية  رب اامأل  والص  كاي اهلل  بعملىل أ اتملبه الص 

ا ح اامألا  اال  اامج ن شاكل  فألاه ون معاه، والص  رب اامأل  اال ال  الص 

 «.ن  تملب معه، وا عي اامأل  ال ال امج ن أك  معهال امج 

  تعوودَل: -  لادووه عووق عوويّل بووق ايب طددووب                

 «.الي  مل بغ   تملب»[ قمل : 85]احلعي:
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  :-  لاده تعدَل عق جمدرر                 :[ قامل : 85]احلعاي

 «.ص  ح اامأل  املت ق   القتمل ااا ال

  لد  ادّطربّ  عنر لاده تعدَل:              :امل [: »14]التغاملبا وإت بع الا أهي 

ااملام  ااا اإل ااةع وا عااي ،  ام إن  ايفم االت  ااأ   االف ماا  م مااا صااد 

وبص حلا  م  ا  قلبتكم إن ملام  ي كل ، وبغ يوا  م ها  كلا  ماا 

 «.الا  لب

أقألللا كومج ايايو ات  ثايا م فاأ نعثاي ما  م  املوي إن  وناده بألاد اهلل  » :  اي دم عيّل لد

 «.نيفعه

ث؟»  لدء   األث  اّو ابق عّبدس   ئ   ا ر    ب ل  مل حمضمل أنتل  

 «.     نال    ل  و لأل  لد  األص عّي  عند :«ا مح نالمح ل  لد :

ي  لأل م نألاملرام، و عا  املت نقمل : إك» لد :عق دّ ر بق املنكر   ا أراد اهلل  بقلع ن ا أم 

 «.أرزاق م بثندمج  محملئ م

ملب أ  ا ، فقامل  ا ناي و  ا  : »ذك  األبشيهّي    سَط فه أت  ر ة  ب  ر ة وقمل  له: إن 

 «.أ يض

ة   » الد  آك :  «.ما  ملد  الكينم إكا قدر ه ي وإكا رأ  زل 

 

              



 الصــــالة 597 
 

 

 الةــــالص
 

ما مل بثميه الصاة  بامليعيوف وب  اه  اا اي كاي مل نازدد هبامل ماا اهلل إن » حر ادصدحلل:لد  ا

 «. ُبعدا

ممل دم  أ صة  فث   بقيع بملب ايل  وما نقيع بملب ايل  : »لد  عبر اهلل بق  سعاة 

 «. ُن تح له

بادا، نمل ب   إكا صلأل  فص  صة  ملدع ن بظا أ   بعالد إلأل امل أ» :لد   عدذ بق لبل 

وا لاام ناامل ب اا  أت اياافما نماالت باان حالاا تن، حالاا ة قاادم مل وحالاا ة 

 «. أنيامل

ام ما أالة م ع  قألملع لأللة وام ماا  ظاي  م عا  قايا    الر  وااأ أت الصاة  »الد  آك :

 «.ب     ا ال حامل  واي كي فملل حامل  واي كي ب     ا الصة 

 ب املدمج:  نمل ما بيا  الصة  األف ب    ادممل»الد  آك :                

      :[.56]الزمي 

اة  » لد : عق ان   ما الال   ة إكا قمل  ايفك ت أ أكات ال عي ح    ي ال اةح، قامل : الص 

 «.ن  ما ال  لع

ب  أ نلع  ألد أ نلع مجعة أو   ال   املر، وام  » ، لد :عق عطدء بق ايب  بدح   صي  ب مل ابا الز 

أل مل وحاادا مل، واااملت ابااا    ااملس  رح اامل إىل اامعااة، فلاام خياايج إلأل اامل، فصاال 

 «.بمللط ملئف، فلأ  قدع كاي مل كل  له، فقمل : أصملب الال   ة

ب ، فقامل :  ألادات ا تمعامل أ نالع : »ا   ااية ا تمإ نلع مجعة ونلع فطي  اي   اد اباا الاز 

مهمل راعتن بكاي ، مل نازد  لاأل  أ حت ا  صاي  واحد، فعمع أ مجألعمل، فصة 

 «.العرص
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ة  اللاحد  وإت  ممل بأل  أ أ ال ض  اأ » :لد  حّسدو بق عطّية إت  الي  لن لألكل ملت أ الص 

أ  وا رض، وكل  أت  أحدمهمل مق   بقل اه  اي  وا ناي  امله  اهللبن الال 

هملف ، فاكا أق   الع د  ي خملل  مثله وبأل ه وبأل اه حعاملب مل نكاا إق املن 

وبأل اه وبأل اه  ق    و ة؟ وإكا أق    ي اخلملللقمل، فأ الظ ا  بملخلملون بقين 

حعملب الا  لات والل ملوس، وال   يف ماغلفة هبمل ما   م  امل، فكألاف 

نكاالت كلاا  إق ااملن، وقااد أ تااه الل ااملوس وا فكااملر وكا اا  بااه ااا   

 «.مااب؟

أللة نصل  فعع  ن ك  ونق» ت:لد عق اّم ادّر ةاء  ردا  ا ل  ل : الل  م  أحال   بملت أبل الد 

ردا  مامل ااملت د املؤب  نلق  فثحالا نلق  حت   أص ح، فقل : نمل أبامل الاد 

ردا ، إت  الع اد ايالالم حيالاا  م ا الل أللة إن  أ حالا اخللق قمل : نامل أع  الاد 

نلقه حت   ندنله حالا نلقه اا  ة ونالل  نلقه حت   ندنله  ل  نلقه 

 ملئم قملل : قل : واألاف كاب نامل أبامل ال  ملر. وإت  الع د اياللم لألغ ي له وال 

ااد فألاد ل اهلل  فألالااتعألب لااه  ردا ؟ قاامل : نقالع أنااله مااا الل ألا  فألت ع  الاد 

 «.وند ل  نأله فألالتعألب له

لل ن وةل  ح    أت أالت أ بطا ا رض ن  ي ظ ياامل: لال ن » :لد  ابا ادّر ةاء 

ااي إنالات   ناثبلين ن تقالت طأل اب الكاةع ااأ ن تقا  طأل اب الت   ماي، أو أه  

 «.   و ة أو هدو  أو روحة أ   أل  اهلل  هللو     مل دا 

س  «.ا   أ يف أمحد با ح    وال هةع وال حيأل  الل أل : »الد  إب اريم بق شُّ

إت إقملماة الصاة  يش  ها  التال  ق ا  ايرشا  وايغايب. إهنامل بل اه » :لد  سير لطوب 

مل   الاأ  و قاة  وروحامل . إهنامل لألالا  اإل الملت بكلألته إىل ربه، ظملايا  وبملط ا

جماايد حياااملت رنمل ااألة بملاالاام. ولألالاا  جماايد بل ااه صاالأ بااملليوح. 

فمللصااة  اإل ااةمألة بلخااص فكااي  اإل ااةع ا  مل ااألة  ااا احلألاامل . إت 
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اإل ةع نع ف بملإل الملت  الأ  و قاة  وروحامل  أ األاملت؛ ون ن ا ض أت 

جممل  امل لإل الاملت، ون ا ملب بعملر مل  بان  ااملط اااه القال  ايكل اة أ 

حيملو  أت نك   ااالام لت طلاق الايوح،  ت اااا الك ا  لاأليف نورنامل  

ن طة  اليوح. وما وم جيع    ملدبه الكرب .. الصاة . مظ ايا  ل ااملط 

قلاه الثةل وبل   مل إىل نمللق امل مجألعامل  أ بايابط وابالامل . جيعل امل قألملمامل  

 مل قيا   وبادبيا  وب كا ا  أ ورال مل  و علدا  اقألقمل  حلياة ااالد، وجيعل

ايع   واي    اقألقمل ل املط العق ؛ وجيعل مل بل  امل وا تالاةممل  هلل اقألقامل 

ل املط اليوح.. ال مل أ آت.. وإقملمة الصة   ي ااا ال حال باااي ب كاي  

اإل ةع ال مل  ا احلألمل ، واقق فكي  اإل اةع ال امل  اا احلألامل .. أ اا  

 «.راعة وأ ا  صة 

 اهلل انلت ملت اي      ه أ الصة  قالأت: أحادمهمل: الت املت القلاب  اا » :بق ادقيم لد  ا

 «.إىل ه  اهلل بعملىل.والثملين: الت ملت ال رص، واةمهمل م      ه

مث  ما نلت   أ صةبه ب رصه أو بقل ه، مث  ر   ا اتد مله الالالطملت، » :لد  ابق ادقيم 

ط ه، واال أ ناة  كلا  نلت ا   اا فثوق ه بن ندنه، وأق   ن ملدنه وخيمل

الاللطملت نمأل امل  وشاأن ، وقاد ا رصاف قل اه  اا الالالطملت، فاة ن  ام مامل 

خيملط ه به،  ت قل ه لأليف حاملنا  معاه، فاأ ظاا اااا الي ا  أت ن عا  باه 

الاللطملت، أفلاأليف أقا  ايياباب أ حقاه أت ن رصاف ماا بان ندناه ممقلبامل  

 م عدا  قد  قط ما  أل أله؟ 

ممل صلأل  صة  م اا أ الم ، إن وأ امل أر ال أت بكالت » لد : بق  سعاة  عق عبر اهلل

 «. ا ملر 

 «. املبدت الصة   رشنا   ة، وب عم  هبمل  رشنا   ة»  لد : عق ثدبت ادبندين 

مامل أ  اايف  ال يش  أنل اه بعادمج، إن أين: ا ا  أ  ااي » لود :عوق ايب  لودء ادعطود ة  

 .     ةلهلييب و    أ ا  نلع ولأللة ايف ميار، 
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أدرا  ر ملن  ما ب    دمج: إت املت أحدام لألصل، حت  ممل ناثيت » لد :عق ثدبت ادبندين 

 فياشه إن ح لا . 

: نامل ب ا ، إكا صالأل  صاة : فصا  صاة  نب اهقمل  معملك باا   ا  » عق  عداية بق ل   لد :

ملدع، ن بظا أ   بعلد إلأل مل أبدا؛ وا لم نمل ب ا : أت ايافما نمالت بان 

 «.  تن: حال ة قدما مل، وحال ة أنياملحال

شاألئمل  أفضا  ماا  اهللالصاة : ندماة اهلل أ ا رض؛ لال  لام »نقال :  ثدبت ادبنودين الد 

 الصاااااااة ، يااااااامل قااااااامل :                           

      :[. 39]آ   ميات 

ا عللا حلائعكم الةيت  مكم: أ الصة  ايكتلبة؛ » لد : عق عاو بق عبر اهلل بق عَبة 

 . «فات الد مل  فأل مل: ا ضل مل  ي ال ملفلة

  عوووق عووو ُو بوووق ايب سووواة ،   لادوووه تعووودَل:                  

       :[. قمل : أو م رواحمل  إىل ايالعد، وأو م 11]اللاقعة

 أ   أل  اهلل.  نيو مل  

نصلتملت، إكا صلحتمل ماا الع اد، صالح مامل  الامهمل ماا أمايه: » لد : عق يان  بق عبير 

 «. صةبه، ولالمل ه

قيأت أ بعض الكتب الت  أ زل  ما الالأ : أت اهلل بعاملىل قامل  » لد : عق ارب بق  نبه 

: أباادرمج مل اجاااب  نلااألة ؟ قاامل : ن ناامل رب؛ قاامل : لااا  إلباايااألم 

 «. ن ندمج أ الصة مقملم  ب

والامج   يس بألده، إت احلال ملت الت  نمحال اهلل هبامل الالاألئملت: ااأ »  عق كعب األحبد  ا لد :

نااب ايمل  الدرت؛ ا  الصللات اخلمايف، قامل : والاامج   يسا بألاده، إت 
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 قااال  اهلل بعاااملىل                       

ااا  الصااللات اخلماايف  ااأام اهلل بعااملىل  ملباادنا؛ [.  106]ا   ألاامل :

 والااامج   ااايس بألااده، إت قااال  اهلل بعااملىل:              

       : [. للقيا   أ صة  ال عي78]اإلرسا .» 

لال نعلام أحادام مامل ولاباه أ راعتا  التطالع؟ لايآه أ ظام ماا اا امل  » لد :عق كعب 

ماامل ايكتلبااة، فاهناامل أ ظاام   ااد اهلل، مااا أت نالااتطألإ أحااد أت الاايوا ؛ فث

 نص  مل. 

ب قادوا احلاةو  أ واةل: أ الصاة ، وأ القايآت، وأ الاااي؛ فاات » لود : عق احلسوق 

 و د لامل، فملمضلا وابرشوا، فات مل جتدوامل، فمل لم أت بملب  مغلق. 

ندنه أ الصة ، وملقف بن ندنه  للع د بن ندمج اهلل ملق ملت: ملقف بن» :لد  ابق ادقيم 

نلع لقملئه؛ فما قملع بحق ايلقف ا و  االت  لألاه ايلقاف ا ناي، وماا 

ه شدد  لأله كل  ايلقف، قمل  بعملىل:  ا ت ملت هباا ايلقف، ومل نلفقه حقَّ

ِبُّاَو اْدَعدِلَلَة َاَيَذ                                               اِء حي  ْم َيْا ًد َثِقيالً إِوَّ َرؤ   . اَو َاَ اَءر 

 «.نمل ما ب ملع  ا صة  ال عي، إت دندات القرب ن تظيو  »الد  آك :

ا تعألاوا بملهلل ما نالع ال  مل  قأل  وممل نالع ال  مل  قمل : أت ني  » :لد  ابا ادر ةاء 

 «. ااالد نملشعمل والقلب لأليف بخملشإ

ما ا رض فألتل ث أو نتاألمم وام نافكت ممل ما ماللم نكلت ب    » :لد  سلُو ادفد يس 

 «. ونقألم إن أع   لدا ما ايةئكة ن ني  طيف م أو قمل  طيفملام

حن بضألإ معملين الدنا وب قا  مظاملايه، بصا ح الع املد   املد ، » :لد   صطفى ادسبدعي 

والصااة  حياااملت، والصاالع  ل اامل ، والااااي  ااملنة ، والزاااد اااملنة ، 

مة ، واا ملد ب ملنيا ، واللرع  اخ مل ، واللقاملر واخلالع  ملوبمل ، والعلم جت

 بةد ، وال يائض م ملة، والال ا ماغلة.
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نمل واق مل  أ صةبه بعالده والقلب هملنب، ممل نصلح مامل بالتاه ماا التع اد م ايا  »الد  آك :

للع ة فكألف وم مل  للع ة، رأت فثر  مجاة  فث ع  امل فعايت نطملماه فت ع امل 

و ملد  بلالملت احلمل : إممل أت بتخامج دارا  نلألق فلأ وص  إىل بملب بألت مل وقف 

بمح لب  أو حم لبمل  نلألق بدارب، ناا ماا اااه إشاملر  إمامل أت بصال صاة  

 «. بلألق بمع لدب أو بتخا مع لدا  نلألق بصةب 

نل بأل ا  وبان ايحاياب وايامل . الاأ  ?ما مثل  نمل ابا آدع» :لد  بك  بق عبر اهلل املزين 

 «.أليف بأل   وبأل ه بيمجملتل اهللشئ  دنل   ي 

أكت   نالع القألملماة إكا وق ا  بان ندناه أت أ اعد  اهللوددت أت » :لد   ددوك بوق ةينود  

 «. عد  فث لم أ ه قد ريض    ، وم نقل   : نمل مملل  اا بيابمل

املت أصحملب ر ل  اهلل ^ ن نيوت ما ا  أ  شألئمل  بياه ا ي » :لد  عبر اهلل بق شقيق 

 إن الصة .

إت الصة  صلة ولقمل  بن الع د واليب. صلة نالتمد م  مل القلب قال ، » :  سير لطب لد

وايف فأل مل اليوح صلة؛ وجتد فأل مل ال  يف زادا  أ  يف ماا أ اياض احلألامل  

إكا حزبه أمي فزع إىل الصاة ، واال  -^  -الد ألمل.. ولقد املت ر ل  اهلل 

. وماامل ناازا  ااااا اللوألاق الصاالة بيبااه ايلصاال  الاايوح باملللح  واإل ااملع.

امل  أ ا عا ،  الأل  لع الدافق أ مت ملو  اا  مافما نيناد زادا  للطيناق، ورن 

 ومددا  حن ن قطإ ايدد، ورصألدا  حن ن  د اليصألد..

إ ه ن بد لإل الملت ال ملين الضاعألف ايحادود أت نتصا  بامللقل  الكارب ، » :لد  سير لطب 

حدود . حأل أ بلا  ه قال  نالتمد م  مل العلت حن نتعملوز اا د قلاه اي

الرش ال ملط ة والظملاي . حأل أ نثق   لأله   د ان تقملمة  اي الطيناق بان 

دفإ الا لات وإهيا  ايطملمإ، وحأل أ بثق   لأله جمملاد  الطغألملت وال الملد 

وا    أل ة. حأل أ نطل  به الطينق وب عد به الاقة أ  ميه ايحادود، وام 
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د أوش  ايغألب، ومل ن   شألئمل  وشميف العماي ن ظي فاكا ال مل ن لغ شألئمل  وق

 أل  للغيوب. حأل أ جيد الرش  ملفامل  واخل   ملونمل  ون شعملع أ ا فق ون 

معلم أ الطينق..ا مل ب دو قألمة الصة .. إهنمل الصلة اي مل   بن اإل الاملت 

الامج ال ملين والقل  ال ملقألة. إهنمل ايل د ايختملر نلتقمل  القطي  اي عزلة بملل  إ 

ن نغألض. إهنمل م تملح الك ز الامج نغ   ونق   ون ألض.إهنمل ان طةقاة ماا 

حدود اللاقإ ا ريض الصغ  إىل جممل  اللاقإ الكلين الك  . إهنامل الايوح 

وال د  والظة  أ ا مل ي ، إهنمل اللمالة احلمل ألة للقلب ايتعب ايكادود.. 

أرح امل هبامل نامل » : إكا ااملت أ الااد  قامل -^  -وما ا امل ااملت ر ال  اهلل 

 ونكثي ما الصة  إكا حزبه أمي لألكثي ما اللقمل  بملهلل.« بة 
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 الصمت والكلم الطيب
 

 «. ثي  الي   بزن  القدع و ثي  اللالملت بزن  ال عم»لد  احر ادصدحلل:

 «.اللالملت  ألف قملطإ ن نفما حده والكةع   م  ملفا ن نمكا رده»الد  آك :

إ أ نلق ل  أك ن ولالمل مل واحدا ، لألكلت مامل بالامعه  اعف مامل  -بعملىل  -إت اهلل »ك :الد  آ

 « .بتكلم به

 «. أللب  ممل بطا وحييب ما  دوب ممل  كاما إنملب وفضل  الكةع فا ه نظ ي »الد  آك :

وباال  بكالاب  أ    مل ح   دممل جتملر أمج  الكلأت ق   أت جيج ماا لالامل  »الد  آك :

 .«حم ة ال ملس ل 

وت فضل  الكةع ممل  دا اتملب اهلل أو  »:  لد  عطدء بق ايب  بدح إت ما ق لكم امل لا نعد 

أمي بمعيوف أو هن   ا م كي أو أت ب طق أ معألات  الت  ن بد ل  

م  مل ، أباايوت أت  لألكم حملفظن اياممل املب ن ،  ا الألمن و ا 

أممل نالتح  أحدام الاأ  قعألد ، ممل نل ظ ما قل  إن لدنه رقألب  تألد ، 

  «لل  رشت صحأل ة الت  أمي صدر هنملره ولأليف فأل مل يش  ما أمي آنيبه 

اثي  الكةع بتللد  ا أمينا : إممل طلب رئمل ة نيند أت ني  ال ملس  لمه  »: لد  املندا 

 . «وفصملحته ، وإممل قلة العلم بأ جيب  لأله أ الكةع 

ايفما ورا  قل ه ، فاكا أراد أت نتكلم بيش  امل لا نقلللت إت لالملت  »: احلالا ال رصمجقمل  

بدبيه بقل ه وم أمضمله بلالمل ه ، وإت لالملت اي ملفق أمملع قل ه فاكا ام بيش  أمضمله بلالمل ه ومل 

 . «نتدبيه بقل ه 

 «.ما طمل  صمته ا تلب ما ا أل ة ممل ن  عه، وما اللحاة مملن نرضه»الد  آك :

 «. له فق   دندا وافع  محألداا  اميئ نعيف بقلله ونلصف ب ع»الد  آك :
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ما  يف شث ه وح ظ لالمل ه وأ يض  أ ن نع أله واف  ا  يض أنألاه داما  »الد  آك :

 « ةمته وقل   دامته

 «. اا صملبمل وصدوقمل فمللصم  حيز والصد   ز»الد  آك :

 «.ما أاثي مقملله  ئم وما أاثي  فاله حيع»الد  آك :

 «.ما ن   المته و    حم ته»الد  آك :

 «.ما بيب فضل  الكةع ُم ح احلكمة»الد  آك :

 «.ما بيب فضل  ال ظي ُم ح اخلاألة»الد  آك :

 «. ُرب  المة  ن  ما إ طمل  ايمل »الد  آك :

، أو هن   ا رد  »الد  آك :  «.ن  الكةع ممل د    ي اد  

مل لالاملت قا  نا»رأن  ابا    ملس ا أ الكع ة آناا  بلالمل ه وال نقل : » :لد  سعير بق لبحم

 «.ن ا  بغ م، أو ا ك  باللم

كلت  ةمة، والكةع بملخل  ه ألمة، وما ه م أفض  مما  لم»الد  آك :  «.الال 

 «.أ طقه بتلحألده ما بن  ملئي االارح اهلل ما فض  ال لالملت، أت »الد  آك :

 «.ا لالا ندع القيائح»الد  آك :

 «.إ أ ايي  بثصغينه: لالمل ه وقل ه»الد  آك :

 «.اللالملت بيمجملت ال فاد، واللالملت حأل ة ال م»  آك :الد

كلت ممل جيد العأل ُّ ما أمل الكةع»الد  آك :  «.جيد ال لألغ ما أمل الال 

 «.ايي  خم ل   ا  لالمل ه»الد  آك :

أ اللالملت  رش نصمل : أدا   نظ يامل ال ألملت، وشاملاد  خيارب  اا الضام ، وحاملام  »الد  آك :

يد  بااه اااالاب، وشااملفإ  بقماا بااه احلمل ااملت، ن صاا  بااه القضاامل ، و ااملطق  ناا

وواصف  بعيف به ا شاألمل ، ووا اظ  ن  ا  باه  اا الق األح، ومعازٍّ بالاكا باه 

 «.ا حزات، ومةطف  بااب به الضغأل ة ومل ق  نل   ا  أع
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لت.  ?ممل ااأ  ليل ألع ايب: د ، وبعد الص   قمل : طل  ااالم، و خم ا ملمة، ورحب الا 

 .« ن  ا ممل ن ن  ا اإلبي والقل » الد  آك :

بأ فأل مل، وألال ت مل مغملرف امل، فامل ظي إىل الي ا   القللب امللقدور بغل» :لد  حييى بق  عدذ 

أ قل ه، حلل.. حاملمض..  ااب..  حن نتكلم، فات لالمل ه نغ ف ل  مممل

 «.لالمل ه أ ملج.. وه  كل ، ون ن ل  طعم قل ه اه اف

كلت صألمل ة  ل لالملت و    للع   ال» عق األص عّي لد ، لد  اع ايّب:  «.ال 

الصرب  ا معمليص اللالملت وال يج ما أصعب أ لاع الصرب لاد  الدا    »:ابا القألقم قمل 

إلأل أ و  للت أ ، فات معمليص اللالملت فملا ة اإل الملت املل مألمة والغأل ة والكاب واييا  

 ما ن غضه ومدح ما والث مل   ي ال  يف بعينضمل وبرصحيمل وحكملنة اةع ال ملس والطعا  ي

حي ه و حل كل  ، فتت ق قل  الدا   وبألرس حياة اللالملت فألضعف الصرب ، ون  ألأ اكا 

صملرت ايعمليص اللالمل ألة معتملد  للع د ، فا ه نِعزُّ  لأله الصرب    مل ، و اا جتد الي   نقلع 

ع  ا ا ت ملده إىل و ملد  حيني حلظة واحد  ، ونطل ق لالمل ه أ اللأل  ونصلع ال  ملر ونتلرَّ

ه أ أ ياض اخللق   «.الغأل ة وال مألمة والت كُّ

أله» لد  اع ايّب    لل   د  بددعّي:  «.رأن   ثيات ال  ملس أ أر ل م، و ثي  فةت بن فكَّ

 الكلمة أ     أ وومل  اليَّ  ، فاكا بكل م هبمل املت أ  ا  أ ووملق مل.» الد  آك :

، إت بياته أال  . ?أل  الصم إ   بط ليل دبك  بق عبر اهلل املزيّن:  فقمل : إت لالملين   إ 

بل  دممل  اف  اهلل    مل ندمج، فث امل أاايه » ا قتلة  ثأت، فقمل :   سئل ع   بق عبر ادعزيز

 «. أت أهميف فأل مل لالملين

 «. أحق ممل ط ي الع د، لالمل ه » لد : عق ابق ع  

، قاملللا: ن  الاتطألإ «لا أبادان ب طقا»دل  مل  ي  م   دن  به اا  اة. قامل :  :ليل دعيسى 

 «.فة ب طقلا إن  بخ »كل ، فقمل : 

 «.طلب  يا بك   ي نطألئته، ونزت لالمل ه، وو عه بألته» :لد  عيسى 
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كلت ما كاب» :لد  سليُو بق ةااة  ة فمللال   «.إت املت الكةع ما فض 

ملت ناا  إىل نضإ حصمل  أ فأله، نم إ هبمل   اله  ا الكاةع، واا  -كدو ابا بك  ادّصّريق

 «.ااا ال امج أوردين ايلارد»لالمل ه ونقل : 

 «.ما اثي اةمه اثي  قطه» :لد  ع   بق اخلّطد  

الل الملت قلاع ال ادت، فااكا ا اتقملع الل الاملت ا اتقملم  ااالارح، » :لد  عيّل بق ايب طددب 

 «.وإكا ا طيب الل الملت مل بقم له  ملرحة

 «.فضل  الكةع، بحالب أحدام ممل بلغ حمل ته أ اربكم» لد : عق عبر اهللّ بق  سعاة 

 «.واهلل  ال امج ن إله إن  ال ممل يش   أحلج إىل طل   عا ما الل الملت» : ايضدً لد  ا

ام ايلقلفة: ن باتكل م فاألأ ن نع ألا ؛ » لد : عق ابق عّبدس  ايف  ا  أحب  إ   ما الد 

ألا  حت ا  جتاد لاه فا  ه فضا ، ون آماا  لألا  الالزر. ون باتكل م فاألأ نع 

ااه رب  مااتكل م أ أمااي نعأل ااه، قااد و ااعه أ هاا  مل ااعه  مل ااعمل، فا  

ااا أله  فع ااا .ون  اااملر حلاااألأ ون  ااا أل مل؛ فاااات  احللاااألم نقلألااا ، والال 

نفكن .واكاي أنملب إكا هملب     بأ اب  أت ناايب به، وأ  ه مم مل ااب  

ر ا   أت نع أل  م ه، و ملم  أنملب بأ اب  أت نعململا  باه.وا م   ما 

 «.نعلم أ  ه جمملز  بملإلحالملت مثنلك بملنح اع

دع مامل لالا  م اه أ يش  ، ون ب طاق فاألأ ن نع ألا ، وانازت » :لد  عبر اهللّ بق ع  ا 

 «.لالمل   اأ جزت ورق  

 «.ر   أو أحد حق  بقملبه حت   خيزت ما لالمل ه اهلل ن نت ق  » لد : عق ان  بق  ددك 

اكلت ونقال :  ااملت طاملووس » :لد  عبر اهللّ بق طدااس  ر ماا طال  الال  إين  »نتعاا 

ب  لالملين فل دبه لئألأ  «. ي 

د با  لقة فقمل : » لد : عق يعىل بق عبير  وكم بحدنع لعل ه ن  عكم »دنل مل  ي حمم  أحد 

فا  ه قد   ع  . قمل  ل مل  طمل  با أيب ربملح: نمل ب   أن ، إت  ما ااملت قا لكم 

وت فضل  الكةع ممل  دا اتملب امل لا نكيالت فضل  الكةع، وا مل لا نعد 
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اهلل  أت بقيأه، أو بثمي بمعيوف، أو ب     ا م كي، أو ب طاق بحمل تا  أ 

ت  ن بد  ل  م  مل، أب كايوت:   معألات  ال               

          :[ 11]ان  طاااملر               

                             

ت  أمي صدر 18] : [. أممل نالتح  أحدام أت لل  رشت  لأله صحأل ته ال 

 «.هنملره، املت أاثي ممل فأل مل لأليف ما أمي دن ه ون د ألمله

ن ملر نمل أبمل حيأل  ح ظ الل الملت أشد   » لد  دّ ر بق ااسع ملددك بق ةيند : ي ال  ملس ما ح ظ الد 

رام  «.والد 

حق   ي العملقا  أت نكالت  ملرفامل بزممل اه، حملفظامل »أ حكمة آ  داود:  :لد  ارب بق  نّبه

 «.للالمل ه، مق ة  ي شمل ه

 «.ممل  ق  دن ه ما مل حي ظ لالمل ه» :لد  احلسق 

  ن بكل م نمل امل لا نتكل ملت   د معملونة ا وا ح ف  ملا ، فقملللا: مملل لد : عق احلسق 

 «.أنا  اهلل  إت ااب ، وأناملام إت صدق »أبمل بحي؟. قمل : 

بي امللة مل حي ظ امل ها مج، وها   اتب إلأل مل  مي ابا   د العزناز » لد :عق األازاعّي 

مل بعد، فا  ه ما أاثي كاي ايلت ريض ما الد  ألمل بمللألال ، وما »مكحل :  أم 

 «. عه د  اةمه ما  مله، ق   اةمه فألأ ن ن 

ألالا    اد ب ا  فاةت؟ » :أت  ر ة مي  بلقأت، وال  املس   اده، فقامل  عق ع  ا بق لي  

اامج  قمل : بي. ال امج ا   بي     د     ااا وااا؟ قمل : بي. قمل : فأ ال 

كلت  أ  ن نع أل  » لد :بلغ ب  ممل أر ؟.  «.صد  احلدنع، وطل  الال 

 «.اثي  الكةع ُبااب اللقملر املت نقمل :» :لد  دّ ر بق ادفضل احلد ثّي 

ما فت ة العململ أت نكلت الكةع أحب  إلأله ماا ان اتأع وإت » لد : عق يزير بق ايب حبيب

و ااد مااا نك ألااه؛ فااات  أ ان ااتأع  ااةمة، وزنااملد  أ العلاام، وايالااتمإ 



 الصمت والكلم الطيب 609 
 

ااق، وباازن ا، وزنااملد ،   ناا  ايااتكل م أ الكااةع إن  مااا  صاام اهلل ، بيم 

 «.و قصملت

ممل ما ال  ملس أحد نكلت لالامل ه م اه  اي بامل  إن  رأنا  صاةح » لد :  بق عبير عق يان

 «.كل  أ  ملئي  مله

ن ناا  أ الكااةع إن  أ بالااإ:  لألاا ، وبك اا ، وبالاا ألح، » لوود : عووق ادّ بيووع بووق ك وويم 

اا، وأماايب باامليعيوف،  كب مااا الرش   وامألااد، و اافال   ااا اخلاا ، وبعاال 

 «.القيآتوهنأل   ا اي كي، وقيا ب  

َّي ّي  ايفما إكا أراد أت نتكل م  ظي، فات املت اةماه لاه » لد :عق إب اريم بق عبر ادعزيز اد

 .«بكل م، وإت املت  لأله أمال    ه، وال مل ي إ  أ لالمل ه ر ة ر ة

ل أ جمليف فث ع ه احلدنع فلألالك ، وإت » :لد  عبير اهللّ بق ايب لعف  إكا املت ايي  حيد 

لاملت  ملاتمل فث كلت فلألتحد   «. ع ه الال 

قمل  بعض م أ ب ال  العزلة: ال أت نكالت ماإ القالع، فاات » لد : عق عبر اهللّ بق املبد ك 

 «.نمل لا أ كاي اهلل  فخض مع م، وإت نمل لا أ ه  كل  فمل ك 

ن بكل ام. قامل : واألاف »أوص  ؟ قامل :  عق عبر ادعزيز بق ايب  ّااة لد : لد   لل دسلُو ا:

   ي أت ن نتكل م؟. قمل : فات ا   ن بصارب  اي الكاةع، فاة نصرب ر 

 «.بتكل م إن  بخ  أو اصم 

    لادووه تعوودَل: عووق ابووق عّبوودس                          

[ قمل : المة طأل  ة ش ملد  أت ن إله إن  اهلل  ااعي  طأل  ة واال 24]إبيااألم:

 «.ايفما

أل  ة اإلنأت.  الد  جمدرر اابق ل ي  ملبقة: الكلمة الط   أ ا نة الال 

: جيلز أت نكلت ايع ا  أصا  الكلماة أ اعق ادّ بيع بق ان  : ا  ايفما   اله، قمل  القيط   

قلب ايافما واال اإلناأت، شا   ه بملل  خلاة ىف اي  ا ، وشا  ه ارب املع  ملاه أ 

أ  بملرب ملع فيوع ال خلة، وولاب  «.اهلل  له بمللث مي الال 
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أل  ة مجألاإ الط مل املت أو القايآت، وقألا : اا   لا  حّيدوانقل ابا  بعض م :أت  ايياد بمللكلمة الط 

 «.د ل  اإل ةع، وقأل  ا  الث  مل   ي اهلل  بعملىل، أو الت ال ألح والت  زنه

  عووووق عطّيووووة ادعوووواّ    لادووووه تعوووودَل:                         

[.. ا نة قامل : كلا  مثا  ايافما، ن نازا  خيايج م اه ااةع 24]إبيااألم:

قامل :  َاَ َ ل  َكلَِ وٍة َكبِيَ وةٍ  طأل ب و م  صمللح نصعد إلأله، وقلله بعملىل:

 «.كل  مث  الكملفي، ن نصعد له الم طأل ب ون  م  صمللح

 أ قلله بعملىل:  اعق عك  ة           :ا  ال خلاة، ن »[ قمل : 24]إبيااألم

امل حطاب، قامل : وااال  الكلماة  امل وماي  وإم  نزا  فأل مل يش   ن ت اإ باه، إم 

أل  ة، ب  إ صملح  مل أ الد  ألمل وا ني   «.الط 

 : لادوووه تعووودَل   الووود  ابوووق ادقوووّيم                          

أل  اة،  ت  الكلماة [: ش  ه   24]إبيااألم: اعي  الط  أل  ة بمللا  حمل ه الكلمة الط 

أل  ة بثمي الث مي ال  ملفإ، وااا ظملاي  عي  الط  مللح والا  أل  ة بثمي العم  الص  الط 

أل  ة: ا  شا ملد  أت ن   نا ال انا نقلللت: الكلمة الط   ي قل  مج لر اي رس 

ملحلة، الظ   مل بثمي مجألإ ا  أ  الص  ملاي  وال ملط ة، فك    م  إله إن  اهلل ، فاهن 

 «.صمللح مييض  هلل  بعملىل ف ل ومي  ااه الكلمة

أل اب،  ايلىل بعملىلأنرب  » :ايضدً  الد    ا فضله و دلاه أ ال اينقن: أصاحملب الكلام الط 

وأصحملب الكلم اخل ألع، فثنرب أ  ه نث    ال انا آم لا بانأهنم بامللقل  الث ملبا  

وا ني ، وأ  ه نض   الظ املين واام ايرشاالت أحلج ممل نكل لت إلأله أ الد  ألمل 

 ااا القاال  الث ملباا ، فث اا   ااافن  بعدلااه لظلم اام وو  اا  اياافم ن ب ضااله 

 «.إلنأهنم

  عق ايب ادعددية   لاده تعدَل:                    :[ قمل : أ 24]احلج

 «.كماخلصلمة، إك قملللا: اهلل  ملن مل ون ملىل ل
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ملبقة قمل : الط أل ب ما القل : القيآت اعق إسُعيل بق كددر  «.أ ا نة الال 

 «.الط أل ب ما القل  ال اإلنةص»  يف ا نة قمل :  اعق ادّضّحدك  

  يف ا نة قمل : القل  الط أل ب: ن إله إن  اهلل ، واهلل  أارب، ون حل  ون قل  إن   اعق ابق زير  

 «.أله نصعد الكلم الط أل ببملهلل ، ال امج قمل : إل

   لاده تعودَل: عق ابق عّبدس                    :  :اال قال م

 «.أمج أ ا ني  -احلمد هلل  ال امج صدق مل و ده، نل م م اهلل  كل 

 «.نيند بمللط أل ب ما القل : ن إله إن  اهلل ، واحلمد هلل »: اعنه ا ايضدً 

وقأل : القيآت، وم  قأل : ااا أ الد  ألمل، ادوا إىل الا  ملد  وقيا   القيآت، وقأل  »: بيّ الد  ادق ط

م نقلللت هدا: احلمد  ادوا أ ا ني  إىل الط أل ب ما القل  وال احلمد هلل   هن 

هلل  ال امج أكاب    مل احلزت، فلأليف أ اا  ة لغل ون ااب فأ نقللل ه ف ل طأل ب 

 «.ما القل  ممل نثبأل م ما اهلل  ما ال املرات احلال ةالقل ، وقأل : الط أل ب 

ملبقة:  الد  ادّطربّ    تفسحم اا إََِل ادطَّيِِّب ِ َق اْدَقْا ِ ا نة الال  ر  ام أ َار  : نع ا  ااداام رهب 

 «.الد  ألمل إىل ش ملد  أن  إله إن  اهلل 

مل ف ال قال  ن إلاه إن  اهلل  ا ناة الكينماة: إت امل ا  ا داناة أ الاد  أل الد  ابوا حّيودو   تفسوحم

أل  ة ما ا كاملر وه امل، وإت املت إن ملرا  أ  نقإ م  م أ ا ني   وا قلا  الط 

 ف اال قاال م:                      :[، وماامل 74]الزمااي

 «.أش ه كل  ما حمملور  أا  اا  ة

 «.ل ا مي بمليعيوف وال      ا اي كيايملوردمج  أت  القل  الط أل ب ا ا اى ابا حّيدو عق

اا إََِل ادطَّيِِّب  ا نة الكينمة: الد  ابق ك حم   تفسحم ر  ِمَا اْلَقْلِ  أمج إىل القيآت، وقألا :  َار 

 «.ن إله إن  اهلل ، وقأل : ا كاملر ايرشو ة

  عوووق ابوووق عّبووودس     لادوووه تعووودَل:                       

 [...26]ال لر:
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أل  ملت ما الكةع. لد : أل  لت ما ال  ملس للط  أل  ن ما ال  ملس والط  أل  ملت ما الكةع للط   والط 

أل  الت  اعق لَدة  ا أل  ن ماا ال  املس والط  أل  ملت ما القل  والعم  للط  ملبقة قمل : والط  أ ا نة الال 

أل  ملت ما القل  والعم   «.ما ال  ملس للط 

أل  ن ما ال  ملس،أن بي  أ     ق عطدءاع أل  ملت ما القل  للط  ملبقة قمل : والط  أ ا نة الال 

مللح فتقل : ه اي اهلل  ل اةت مامل اااا  بالمإ بمللكلمة اخل ألثة ما الي    الص 

 ماااا نلقاااه، ون ماااا شاااألمه، ون مم ااامل نقااال ، قااامل  بعاااملىل:       

             :[ أمج ن نكاااالت كلاااا  مااااا 26]ال اااالر

ل  قد نكلت  «.شألم م، ون ما أنةق م، ولكا  الز 

    لووا  اهللّ تعوودَل: عوق جمدروور                          

                       :[... ا ناااة 26]ال ااالر

أل  اا أل ااب خياايج مااا الكااملفي واياافما ف اال للماافما، قاامل : الط  ملت القاال  الط 

واخل ألثملت القل  اخل ألع خييج ماا ايافما والكاملفي ف ال للكاملفي، أولئا  

أ الأل أ مم مل لأليف بحق  ما الكةع أوت مم مل نقلللت، وكل  أ  ه بي   «.مرب 

أل  ملت: القال  احلالاا وال اعق جمدرر ايضدً  ملبقة: اخل ألثملت والط  األ    ، للمافم ن أ ا نة الال  ال 

ؤت مم مل نقلللت، وكل  بث  ه ممل قمل   أل    ، أولئ  مرب  احلالا، وللكملفينا الال 

الكملفيوت ما المة طأل  ة ف   للمفم ن، وممل قمل  ايفم لت ما المة ن ألثة 

ه ما الكةع  «.ف   للكملفينا، وا   بيمج   مم مل لأليف بحق 

ملبقة:  اعق جمدرر اد اوَ  أ قلله بعملىل أ ا نة الال  َّد َيق  َو مِم ل  رَبَّ َك   
قامل : ماا ااملت  ا ادئِ

أ ما ا   قل  ن ألع لقلله بعملىل  ْم َ ْغِفَ    طأل  مل ف ل مرب  ، وماا ااملت ن ألثامل هَل 

ه اهلل   لأله ون نق له م ه أ ما ا   قل  صمللح نقلله إك نيد   «.ف ل مرب 

علد فقمل : قد  مع  الللألد ابا  مل  أ   با  ملبي إىل   د اهلل  با مال عق حييى اجلّزا  لد :

 ق ة الأللع بكل م بكةع أ ع   . فقمل    د اهلل : إت  الي    ايفما نكلت 
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أ فأله الكلمة ه  طأل  ة بتعلع  أ صدره ممل بالتقي  حت   نل ظ مل، 

فألالمع مل ر     ده مثل مل فألضم  مل إلأله، وإت  الي    ال مل ي بكلت أ قل ه 

أل  ة بتعلع  أ  صدره ممل بالتقي  حت   نل ظ مل، فألالمع مل الي    الكلمة الط 

 ال امج   ده مثل مل فألضم  مل إلأله، وم  قيأ   د اهلل        

                

   ا نة ....» 

  عق ابق زير   لاده:            :[ا نة قمل :  زل  أ  ملئاة حن 26]ال لر

أامل اهلل  ما كل ، واملت   د اهلل  باا أيب   رمملامل اي ملفقلت بملل  تملت وال ينة فرب 

ال اخل ألع، فكملت ال أوىل بثت بكلت له الكلمة اخل ألثة، ونكلت  مل، وااملت 

أل  ة، ر ل  اهلل  ^ طأل  مل، واملت أوىل أت بكلت له الط   أل  ة، وامل    ملئاة الط 

أل ب  «.فكمل   أوىل أت نكلت  مل الط 

ملبقة -لد  ادّطرب ّ  وأوىل ااه ا قلا  أ ب ال  ااه  :-بعد أت كاي ا را  ايختل ة أ ا نة الال 

ا نة قال  ماا قامل    ا  بملخل ألثاملت اخل ألثاملت ماا القال ، وكلا  ق ألحاة 

ألثلت ما ال  ملس للخ ألثملت ما و ألئة، للخ ألثن ما الي  مل  وال  المل ، واخل 

أل  ملت ما القل  وكل  حال ه ومجألله  م أال مل، والط  القل ، ام هبمل أوىل  هن 

ام أال امل  أل  ملت ما القل   هن  أل  لت ما ال  ملس للط  أل  ن ما ال  ملس، والط  للط 

وأحق  هبمل، وإ  اأ قل امل إت  اااا القال  أوىل بتثونا  ا ناة،  ت  ا ناملت ق ا  

اااأ  ااامل  امن كلااا  إ   ت ىف بااالبألض اهلل  للقاااملئلن أ  ملئااااة اإلفااا  والاااي 

ايحصاا ملت الغااملفةت ايفم ااملت، فكااملت نااتم اخلاارب  ااا أوىل ال ااينقن 

ام  واييم   به، أش ه ما اخلرب  ا ه ام  «.بملإلف  ما الي 
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 قمل  أ قلله بعملىل:  اعق ابق عّبدس                           

                    :[ نقل : إكا دنلاتم 61]ال لر

ةع،    ه ا م اهلل ، وال  بأللبمل فالل ملا  ي أال مل األ ة ما   د اهلل ، وال الال 

 «.األ ة أا  اا  ة

 م ملرااة إكا دنل   ي أال  فالل م  لأل م األ ة ما   د اهلل » لد : عق لدب  بق عبر اهللّ 

ب : ممل رأنته إن  أو  ه ةع -طأل  ة، قمل  أبل الز   «.أمج الال 

ةع  لألكم األ ة ما   د اهلل  م ملراة طأل  ة، » لد :عق عطدء  إكا دنل   ي أال  فق : الال 

ةع  لأل مل ما رب  مل  «.فات مل نكا فأل مل أحد فق : الال 

اهلل  الا عل  إىل  الأت، فقاملن:   مل  ا شعع ابا قأليف و يناي باا   اد عق ايب ادبخرتّ  لد :

ت  أر ال مل معكاأ؟  ته ال  ردا ، قمل : فثنا ادن   ئ ملب ما   د أنأل  أيب الد 

نمل ا ممل ة، ممل  مل ين أحد ماا  قألمل اهلل ، وأد  ة. قمل : اب  قملن: ممل أر   مع مل هبدن 

اه قامل : أقيئال ة. قملن: واهلل  ممل بعع مع مل شألئمل إن  أ   ه   ده إن   مل  معه هبدن 

ة أفض   ة ا   أرند م كأ ه  ااه؟ وأمج  ادن  ةع. قمل : فثمج  ادن  م    الال 

ةع األ ة ما   د اهلل  م ملراة طأل  ة  «.ما الال 

بدَ َكًة َطيَِّبةً  ب ال  قلله بعملىل: الد  ادّطربّ    يًَّة ِ ْق ِعنِْر اهللَِّ   
: وصف اهلل  بعملىل ااه حَتِ

مل م ملراة طأل  ة ي  «.مل فأل مل ما ا  ي اازن  والث لاب العظألمالت حأل ة بثهن 

: وص  مل بمللربااة  ت  فأل امل الاد  مل  وا اتعةب مالد   ايالال م  لألاه، ووصا  مل الد  ادق طبيّ 

أل  ة  ت   ملمع مل نالتطأل  مل  «.بمللط 

امل د ال  مافما يافما ني ا  هبامل ماا اهلل  الد  ابا حّيدو : وصف الت حأل ة بمللرباة والط ألاب  هن 

ز زنملد  اخل    «.وطأل ب الي 

أل اب كااي اهلل .  لد : إَِدْيِه َيْصَعر  اْدَكلِم  ادطَّيِّب   بعملىل:  لاده  عق ايب ر ي    الكلام الط 
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مللُِح َنْيَفُعُه قمل : أدا  ال يائض، فماا كااي اهلل  أ أدا  فيائضاه  َواْلَعَمُ  الصَّ

د  فيائضاه محا  مح   مله كاي اهلل  فصاعد باه إىل اهلل ، وماا كااي اهلل  ومل ناف

 «.اةمه  ي  مله واملت  مله أوىل به

أل ب لد    اآلية ادّسدبقة: عق جمدرر  مللح ال ال امج نيفإ الكةع الط   «.العم  الص 

 و ااا شاا ي بااا حلشااب أ ا نااة الكينمااة   الاا مل قاامل :           :[ 10]فااملطي

 «.القيآت

  عق ابق عّبدس           : [ كاي اهلل 10]فدط.» 

وه  لد  ادفّ اء   لادوه تعودَل : وددِح  َيْ َفع  مع امله: أت   :إَِدْيوِه َيْصوَعر  اْدَكلِوم  ادطَّيِّوب  َااْدَعَ ول  ادصَّ

أل ب إكا املت معاه  مللح نيفإ الكةع الط أل ب، أمج نتق    الكةع الط  العم  الص 

 «. م  صمللح

أل ب » لد  ادبيهقّي: أل  ة   ملر   ا الق ل صعلد الكةع الط  دقة الط   «.والص 

وه   عق احلسق  وددِح  َيْ َفع   لود :لد    لاده تعدَل:* إَِدْيِه َيْصَعر  اْدَكلِم  ادطَّيِّب  َااْدَعَ ل  ادصَّ

أل اب إىل اهلل  بعاملىل، ونعايض القال   اي  مللح نيفاإ الكاةع الط  العم  الص 

 «.العم ، فات وافقه رفإ وإن  رد  

و ملام بحدنع أبأل املام بتصادنق  بق سليم لد : عق املخد ق قمل  ل مل   د اهلل  با مالعلد إكا حد 

، إت  الع د اياللم إكا قمل :   حملت اهلل  وبحمده، احلماد  اهللكل  ما اتملب 

هلل ، ن إلااه إن  اهلل  واهلل  أااارب، ب ااملرب اهلل ، أنااااا  ملاا ، فععل ااا  ااا  

أ ، فة  نمي  هباا   اي مجاإ ماا ايةئكاة إن    ملحأله، وم  صعد هبا  إىل الال 

محا وام  قايأ   اد اهلل :   ا تغ يوا لقملئل ا  حت   حيأل   هباا  و اه الاي     

                              :[.10]فملطي 
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ر ملت ونكتب هبمل ا لد  ابق بّطد : ت  بيفإ هبمل الد  تا  نادفإ هبامل ....والكلمة ال  لي  لات ا  ال 

ج هبمل   ه ايبة، أو ن رص هبمل مظللممل  «.صملح  مل  ا اياللم مظلمة، أو ن ي 

ي ممل نقل  ق   أت ن طق، فات ظ يت فأله  لد  اي دم ادنّااّ : ...ن  غ  يا أراد أت ن طق أت نتدب 

 «.مصلحة بكل م وإن  أمال 

، ل لد  ابق بّطد : اْةَفوْع بِوددََِّي ِروَي َاْحَسوق   قللاه بعاملىل:طألب الكةع ما  لأل   ما  الارب 

فإ قد نكلت بمللقل  اأ نكلت بملل ع   «.ا نة، والد 

اامج نعطامله  » لد  ابق بّطد : أل  ة صدقة أت  إ طامل  ايامل  ن ايح باه قلاب ال  و ه الت الكلمة الط 

 «.ونااب ممل أ قل ه، اال  الكةع الط أل ب، فملشت  مل ما ااه احلألثأل ة

مع   حالا اخللق أت نكلت اياللم     العينكة، لن  اامل ب، طلاق الل اه، » ةّ :لد  املدا 

 «.قلأل  ال  لر، طأل ب الكلمة

 مع  الثلرمج  نقل : لل رمأل  ر ة بال م املت أحب  إ   ما » : لد  ادفضيل بق عيدض

 «.أت أرمأله بلالملين،  ت  رم  الل الملت ن نكملد خيط   

ثل  اهلل حمل ة ااا وااا م اا  رشانا  ا ة فاأ أ طألت امل، لقد  » لد : عق  ا ق ادعجيل 

ون أنالاا  م ااا مل، فالاااثله بعااض أالااه: ماامل ااا ؟ قاامل : أت ن أقاال  ماامل ن 

 نع أل  . 

ممل  ملد ابا  لت ال ملس أت املت أبيا م للد ألمل، ولكا إ أ  ملد اباا » لد : عق حييى ادقطدو 

 «.  لت ال ملس: بح ظ لالمل ه

ن  غ  للمفما أت نكلت أشاد ح ظامل  للالامل ه م اه » لد :  -  سل ة بق ةيند -عق ايب حدزم 

 يل إ قدمأله. 

وددت أمج مل أاااا بكلماا ، ولاال و اادت باادا  مااا الكااةع، ماامل »  لوود : عووق ع وو  بووق ذ  

 بكلم ؛ وإت زممل مل  رصت فأله فقأل مل  لزمملت  ل . 

 مي ه.  ممل ما يش  نتكلم به ابا آدع إن أحا  لأله، حت  أ أل ه أ» لد : عق طدااس 
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 اةع الع د فألأ ن نع أله، نانت ما اهلل بعملىل. »  لد :  -ادك كي  -عق  ع اف 

 فتا مل اللرع، فلم  عده أ يش  أق  م ه أ اللالملت. »  لد : عق احلسق بق صددح 

ا ت   حكألم إىل قلع نتحدولت، فلقف  لأل م، و لم  لاأل م؛ » لد : عق سفيدو بق عيينة 

قالع، نعلملت أت اهلل لألالاامإ إىل اةم ام، وايةئكاة  فقمل : ادولا بكةع

 نكت لت. 

 «. ما مل نعلم: أت اةمه ما  مله، اثيت ك لبه»  لد : عق ع   بق عبر ادعزيز 

قمل : نمل معرش احللارنن، الملا اهلل × قيأت أ التلرا : أت  ألال  »  لد : عق ثا  بق يزير 

واألااف  كلاام اهلل؟ قاامل : أنلاالا اثاا ا ، والماالا ال ااملس قلااألة ؛ قااملللا: 

 بم مل ملبه، أنللا بد ملئه. 

إت الي   لألاتكلم بامللكةع  اي اةماه ايقا ، ن المج باه » لد :  -ادنخعي  -عق إب اريم 

اخل ، فأللق  اهلل له العار أ قللب ال ملس، حتا  نقللالا: مامل أراد بكةماه 

، فأللق  اهلل أ إن اخل ؛ وإت الي   لألتكم الكةع احلالا، ن نيند به اخل 

 قللب ال ملس، حت  نقلللا: ممل أراد بكةمه اخل . 

لل أت ايلكن اللانا ن الخملت أ ألكام، هادوا  لاألكم نتقمل ال كم » :لد   ددك بق ةيند  

أوأت الصحف الت  ن الخلت فأل مل أ ألكم،  مالكتم  ا اث  ما فضل  

 ي أ  الكم؟ اةمكم؛ فاكا امل   الصحف ما   د ربكم، أفة بيبعلت  

ن جتد شألئمل  ماا الارب نت عاه الارب الاه، ها  اللالاملت؛ فا ا  جتاد » لد : عق يان  بق عبير 

الي   نكثاي الصاألملع، ون طاي  اي احلاياع، ونقالع اللألا ، وناا د الازور 

بملل  ااملر ا وكاااي أشااألمل   حاال ااااا ا؛ ولكااا، ن جتااده ن نااتكلم إن بحااق، 

 فألخمللف كل   مله أبدا . 

املت نقل : ن بكثيوا الكةع بغ  كاي  أ ه بلغه: أت  ألال  » : -ان   بق -عق  ددك 

اهلل، فتقالل قللبكم؛ فات القلب القمل  بعألد ما اهلل؛ ولكاا، ن بعلمالت، 
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ون ب ظايوا أ ك االب ال ااملس ااث كم أربااملب؛ ولكااا ا ظايوا فأل اامل اااث كم 

وامحادوا   ألد؛ فا أ ال ملس ر ةت: م تي، ومعاملىف؛ فاملرمحلا أاا  الا ة ، 

 اهلل  ي العملفألة. 

ن حج، ون   ملد، ون ربملط، أشد ما ح يف اللالاملت، لال »  لد : عق ادفضيل بق عيدض 

أص ح  هيم  لالمل  ، أص ح  أ هم شادند؛ و اعا اللالاملت  اعا 

 «.ايفما، ولأليف أحد أشد هأ  مما  عا لالمل ه

ممل نع ألا ، بياا  ماملن  بكلم  فألأ ن نع أل ، فاغل   أ نع أل ، ولل شغل : »الد  ايضدً 

 «. نع أل 

 «. ايتكلم ن تظي اللع ة، وايتص َّ  ن تظي اليمحة»الد  آك :

، ولالملت بامج  »الد  آك :  «.   ممل ط إ اهلل  لأله ايي ، نلق دين 

ي، فات املت له قمل ، وإت :»  الد  احلسق  لالملت العملق  ما ورا  قل ه، فاكا أراد أت نتكلَّم فكَّ

 «.لب ااملا  ما ورا  لالمل هاملت  لأله  ك ، وق

 «. رب قل   أشد ما صل »الد  آك :

أ   ما أطل  ال املس لالامل مل  فااكا رقألا  اي ارب بكلما  بكاةع : »  ااو اليل دعبر ادعزيز بق

 إت آميام بأ ن أفع .   ريب زر، فقمل : إين   تحأل  ما 

 «.ما أطلق أمله فة ق لع له، وما أطلق لالمل ه أادر دمه»الد  آك :

 «.أحالا الكةع ممل املت قلألله نغ أل   ا اث ه، وممل ظ ي مع مله أ ل ظه»الد  آك :

. فقاامل : الل  اام ااااد مل و ملف اامل  اى عبوور اهلل بووق ع وو  ااه قألاا  لااه: لاال د االت ل اامل بااد لات  ، أ  

فقامل : أ الك باملهلل ماا  ?وارزق مل.فقمل  ر ا   لال زدب امل نامل أبامل   اد الايمحا

 اإل  ملب.

 «. وال حمتملج  إىل فضلله نلممل ، إن  فضل  الكةعممل ما يش  إن  »الد  آك :

 «.أفض  الكةع ممل قل   أل ملظه واثيت معمل أله»الد  آك :
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 «.ب ب ال ضل  بكم  العقل » لد  احر ادسلف:

 «.فضل  الكةع ممل لأليف أ دنا ون د ألمل م ملحمل  » الد  آك :

 ي مع مله أ ل ظه.أحالا الكةع ممل املت قلألله نغ أل   ا اث ه، وممل ظ  » :الد  آك 

. فقامل : الل  ام اااد مل و ملف امل ا اى عبر اهلل بوق ع و  اه قألا  لاه: لال د الت ل امل باد لات  ، أ  

وارزق مل.فقمل  ر ا   لال زدب امل نامل أبامل   اد الايمحا؟ فقامل : أ الك باملهلل ماا 

 اإل  ملب.

ج  لاألكم أت بالاثلل مل  اا مامل مل » :لد  ع  ا بق      نيج  مي ا  ي ال املس فقامل : أحايق

 ؛ فات ل مل فألأ املت شغة .نكا

 ن بالثللا  أ مل نكا فاين  مع   مي ا لعا الالملئ   أ مل نكا.» :لد  ابق ع   

إكا  ئ   ا يش  نقل : املت ااا؟ فات قاملللا: ن، قامل : د اله حتا    كدو زير بق ثدبت

 « .نكلت

أِ امَّ مل  ا يش ، فقمل : أاملت بعد؟ فقل : ن، فقمل :   ثل  أيب با اعب  لد   ّساق:

 حت  نكلت، فاكا املت ا ت د مل ل  رأن مل. -نع   أرح مل  -

 ا مالثلة، فقمل : ا  املت ااا بعد؟ قملللا: ن، قمل : فاد ل مل   ئ   أر  :لد  ادشعبي

 حت  نكلت، فاكا املت جتام مله لكم.

 ثل  طملو مل   ا يش  فمل ت يين فقمل : أاملت ااا؟ قلا :  عام، قامل : » لد  ادصلت بق  اشر:

؟ قل : آهلل، قمل : إت أصحملب مل أنربو مل  ا معملك با     ا أ ه قمل : أهيمل آهلل

ال ملس ن بععللا بملل ة  ق    زوله فألااب بكم املا مل واملا امل، فاا كم إت 

مل بععللا بملل ة  ق    زوله مل ن    اياللملت أت نكلت فأل م ما إكا  ائ  

د أو قمل : ُوفقق.  ُ دق

 الانا نت علت  ار ايالملئ  نعملت هبمل   ملد اهلل. ار   ملد اهلل » :لد  احلسق 

إت اهلل إكا أراد أت حييع   ده بياة العلم ألق   ي لالامل ه ايغامللألط، فلقاد » :لد  األازاعي 

.  رأنت م أق  ال ملس  لأ 
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أدرا  اااه ال لاد  وإهنام لألكياالت اإلاثاملر الاامج فألاه ال املس الألالع نيناد » :لد   ددك 

 ايالملئ .

وال نعألب اثي  الكةع واثي  ال تألمل، وم قامل : ناتكلم   مع  ممللكمل  » :بلد  ابق ار

 اث ه مج  مغتلم نقل : ال ااا ال ااا، هيدر أ اةمه.

نمل أبمل   د اهلل الي   نكلت  مليمل  بمللال ا جيملد     مل؟ قمل :  قل  يملل   لد  اهلي م بق مجيل:

 ن، ولكا خيرب بمللال ة فات ق ل  م ه وإن  ك .

نقل : اييا  واادا  أ العلم نااب ب لر العلام ماا املت مملل  » إسحق بق عيسى: لد 

 قلب الي  .

 نقل : اييا  أ العلم نقيس القلب، ونلرل الضغا.  مع  ممللكمل   لد  ابق ارب:

قد در   قللبكم »نلممل  أ جملاله فكثيت ايالملئ  فقمل :   كدو ابا رشيح ايسكنر اين

للا قلالبكم وبعلمالا اااه م ا الأللع فقلملا  إىل أيب محألد نمللد اباا محألاد صاق 

اليهملئب فاهنمل جتدد الع ملد  وبلرل الزاملد  وجتي الصداقة، وأقللا ايالاملئ  إن 

 «.ممل  ز  فاهنمل بقيس القلب وبلرل العداو 

  د اللاملب اللرا ، قأل  له: إ ه لأليف له ابالملع أ   ق نسر  بعرك؟ لد : ليل دإل دم امحر 

 ! قمل : إ ه ر   صمللح مثله نلفق إلصملبة احلق.العلم

 إكا بكلمَ  فملكاي  مإ اهلل ل ، وإكا  ك َّ فملكاي  ظيه إلأل .» لد  بعض ادعد فل:

أ مي ه وو  اه نت لا ، فالاثلله  اا  ا ب  لا  و  اه   ةكلاا عىل بعض ادصحدبة

فقمل : ممل ما  م   أووق   دمج ما نصلتن: ا   ن أبكلم فألأ ن نع أل   

 املت قل    لألأ  للماللمن.و

أمي أ مل أ طل ه م ا ااا وااا   ة مل أقادر  لألاه، ولالا  بتاملرب  طل اه  :لد   ا ق ادعجيل 

 أبدا ، قملللا: وممل ال؟ قمل : الكف  أ ن نع أل  .

 ما  ةمة إ ياض اهلل بعملىل  ا الع د أت جيع  شغله فألأ ن نع أله.» :لد  احلسق 
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ع جملالمل  فت يقلا ق   أت ناايوا اهلل إن ب يقلا  ا أ تا ما رناح ممل  ليف قل» :لد  جمدرر 

ااأل ااة، واااملت جملالاا م نااا د  لااأل م بغ لاات م، وماامل  لاايف قاالع جملالاامل  

فاايوا اهلل ق   أت نت يقلا إن ب يقلا  ا أطألاب ماا رناح ايالا ، وااملت 

 جملال م نا د  م باايام.

 مل ملت  ميه، فكا   امل ة مل ناااي اهلل نعيض  ي ابا آدع نلع القألملمة »  لد  بعض ادسلف:

 فأل مل بتقطإ   اله  لأل مل حرسات.

 هيل  ال ملس أ فضل  ايمل  والكةع.» :لد  ادنخعي 

إ أ الكةع أربعة: أت بااي اهلل، وبقايأ القايآت، وبالاث   اا  لام » :لد  د ر بق عجالو 

 فتخرب به، أو بكلم فألأ نع أل  ما أمي د ألملب.

أوص   قمل : ن بتكلم، قمل : ممل نالتطألإ ما  امل  أ ال املس أت ن  » :لد   لل دسلُو 

 نتكلم! قمل : فات بكلم  فتكلم بحق أو ا ك .

نمل با آدع إ   ممل  ك  فث    ململ، فااكا بكلما  فخاا حاارب » :لد  ش يط بق عجالو 

 إممل ل  وإممل  لأل .

الصم  ماا كااب،  ا قل  لقأت نب ه: إت املت الكةع ما فضة فات   اسئل ابق املبد ك

فقمل : مع مله لل املت الكةع بطمل ة اهلل ما فضة فاات الصام   اا معصاألة 

 اهلل ما كاب.

إكا ااملت اياي  » :- واملت أحد احلكأ  -فقأله أا  مرص أ وقته  لد  عبير اهلل بق ايب لعف  

حياادل أ جملاايف  فث ع ااه احلاادنع فلألالااك ، وإت اااملت  ااملاتمل  فث ع ااه 

 «.الالكلت فلألحدل

ما لالمل ه، به ندنله اا ة؛ وممل  اهلل ممل أ ايفما بضعة، أحب إىل « لد : ادر ةاء  عق ايب

 . »ما لالمل ه، به ندنله ال ملر  اهللأ الكملفي بضعة أبغض إىل 

إت الي   لألتكلم بمللكةع  ي اةمه ايق ، ن لمج به اخل ، فأللق  » :لد  إب اريم ادنخعي 

نقلللا: ممل أراد بكةمه إن اخلا ؛ وإت اهلل له العار أ قللب ال ملس، حت  
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الي   لألتكم الكةع احلالا، ن نيند به اخل ، فأللق  اهلل أ قللب ال ملس، 

 .»حت  نقلللا: ممل أراد بكةمه اخل 

 «. ممل بة ا قلع قط، إن حق  لأل م القل » :لد  حذيفة 

 «. الكةع أو إ ما أت نكاب فأله ظينف» :لد  د ر بق سحميق 

 «.  لال  إىل  مي با دن ملر   ن، فأ قمل    المة بالل ين قط»  سفيدو لد :عق 

 إين  دع ما الكةع، خمملفة اي ملامل . »: قمل   مي  عق نعيم بق عبر اهلل لد :

إين قد اهت ت ، فمل عل   أ ح ؛ قامل : إين أاايه  لد  ادّسى بق حييى و اا غحم  و ابق سحميق:

 أت أح  ممل حيع اهلل بعملىل. 

 «. ممل لعا ابا  مي ب قط نملدممل ، إن واحدا ، فث تقه» لد : عق سدمل 

أراد ابا  مي أت نلعا نملدمه، فقمل : الل م الإ، فلام نتم امل؛ وقامل : اااه :» الد  ادزر  

 المة ممل أحب أت أقل مل. 

 أاثي ال ملس ك لبمل  نلع القألملمة: أاثيام اةممل  أ معصاألة اهلل» قمل :   اعق سلُو ادفد يس

 «.بعملىل

 ما  مإ ب ملحاة فثفاملامل، ف ل اما أبداامل. »  لد : عق شبيل بق عاف 

أت لقأت قمل  نب ه: نمل ب  ، اا أنيس  املقة ، ون بكاا  طلقامل  » :عق  كحا  عق كعب

 ملاة ؛ و ت نالأل  لعملب   ي صدرب وأ   املف اللالملت  أ ن نع أل ، 

أ ن نع أل ؛ ولك   م  أمج  ب  وأحالا، ما أت جتليف إىل قلع فت طق ب

دلأل ، ودلأل  العق  الت كي، ودلألا  الت كاي الصام ؛ ولكا  يش  مطألاة، 

ومطألة العق  التلا إ، وا   ب    ة  أت ب     أ بيااب، وا ا  با  

 «.  قة أت ناللم ال ملس ما  ب
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 مياالصــــ
 

سـمُع  وبكـو ولسـاُن  عـن الكـذب  إذا ُصْمَت فليصم» :قال جابر بن عبد اهلل 

واملآثم، ودع أذى اجلار، وليكن علي  وقاٌر وسكينة يوم صوم ، وال 

 «جتعل يوم فطرو ويَوم صوِم  سواء  

وأصـحابه إذا صـاموا، جلسـوا    كـان أبـو هريـرة »قـال   وعن أيب املتوكل النااج 

 «.نطهر صيامنا»املسجد، قالوا  

 «.ه؛ فليتجنب الغيبة والكذبم له صومُ لَ ْس من أحب أن ي  »قال جماهد وعن

ة، مـا ر هرقهـا صـاحبها، وخرقهـا »قالـت    وعن حفصا  بناس يا  ن الصـيام ُجنـة

 «.الغيبة

 «.إن أهون الصوم ترو الطعام والرشاب  » وعن ميمون بن مهران

 «.اتقوا امُلْفطَِرْين  الغيبة، والكذب»قال   وعن َعبيدة السلامين 

 «.الصائم   عبادة ما ر يغتب، وإن كان نائام  عىل فراشه  »قال لي  وعن أيب العا

ٌن و وقااال ر:اار: ي َغــٌض، و  منطقـــي   بكــإذا ر يكــن   الســمع منـــي َتَصــو 

 .«فحظي إذا  من صومي اجلوُع والظمأَصْمُت.

فلو اغتاب   صومه عىص، ور يبطل صومه عندنا، وبه قال   »... وقال اإلمام النووي

ال ، وأبو حنيفة، وأمحد، والعلامء كافة إال األوزاعـي، فقـال  يبطـل م

 «.الصوم بالغيبة، وجيب قضاؤه

ليس الصيام من الطعام والرشاب وحده، ولكنـه مـن الكـِذب والباطـل » :قال عمر 

 .«واللغو واحللف
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، و»كام   احللية    وقال حممد بن وايع إن كثرة َمن قّل ُطعمه َفِهَم وأفَهم، وصفا ورقة

 «.الطعام ليثقل صاحبه عن كثري مما يريد

اد  ــة الط عــم عــون عــىل التّ ــع إىل » قااال:عاان عبااد العب ااب باان أيب  و  كــان ُيقــال  قّل

 .«اخلريات

 .«كان ُيقال  ما قّل ُطعم امرٍئ قط إال رقة قلبه ونديت عيناه  »قالوعن ُقث م العابد 

 أنرمضان الذي حيسن قيامـه وصـيامه أول ما يصيب صاحب   »قال عن أيب هر رة 

 .«يفرغ منه وهو كيوم ولدته أمه من الذنوب

من أخالق النبيـني التبكـري   اإلفطـار واإلبـالغ   السـحور » قال: عن أيب الد داء 

 .«ووضع اليمني عىل الشامل   الصالة

ة ، للصوم تأثري عجيب   حفظ اجلوارح الظاهرة ، والقوى الباطن» بن القيماقال 

ومحيتها عن التخليط اجلالب هلا املواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدهتا ، واستفراغ 

تها ؛ فالصوم حيفظ عىل القلب واجلوارح صحتها ، ويعيد  املواد الرديئة املانعة هلا من صحة

 . «إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات 

حه عـن اآلثـام، ولسـانه عـن الكـذب الصائم هو الذي صامت جوار» : بن القيماقال 

والفحــو وقــول الــزور، وبطنــه عــن الطعــام والرشــاب، وفرجــه عــن 

الرفــ ، هــذا هــو الصــوم املرشــوع، ال جمــرد إمســاو عــن الطعــام 

 .«والرشاب

لـيس الّصـيام مـن الّطعـام والرّشـاب، ولكـن مـن الكـذب والباطـل » قال: عن عيل  

 «.والّلغو

رى الّدين وقوامه الّصالة والّزكاة ال يفّرق بينهام، وحّج عُ إّن » :قال عبد اهلل  بن عمر 
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 «.البيت وصيام رمضان، وإّن من أصلح األعامل الّصدقة والّصيام

 «.مت فتحّفظ ما استطعتإذا ُص » قال: عن أيب ذ   

[  112]التوب : َّ يل ىل ٱُّٱيف قوله تعاىل  قال البغوي  

ئحا ألّن اّلذي يسيح   األرض متعّبدا ال الّسائحون هم الّصائمون. وسّمي الّصائم سا

«.يكون له زاد فحني جيد يطعم، فالّصائم كذل  يميض هناره ال يطعم شيئا  

 جكمق حق مف خف  حف جف ٱُّٱ يف تفس  قوله تعاىل: قال البغوي  

[  أي بالّصوم، وسّمي شهر رمضان شهر 153]البقرة َّ  جل مك لك خك حك

«.حبس النّفس عن املطاعم وبعض الّلّذاتالّصرب، وأصل الّصرب احلبس، ففي الّصوم   

إذا كان يـوم صـوم أحـدكم فليصـبح دهينـا  مـرتجال أي ممشـطا »  وقال  ابن مسعود 

 .«شعره

  2٤ :]احلاقـة َّ مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ قال اهلل تعااىل :

 .«قال جماهد و غريه   نزلت   الصائمني[ 

يـا »اىل يقـول ألوليائـه يـوم القيامـة   بلغنا أن اهلل تعـ»   قال  عقوب بن  ويف احلنف 

ــد قلصــت شــفاهكم عــن  ــدنيا و ق ــيكم   ال ــا نظــرت إل ــائي طامل أولي

األرشبة و غارت أعينكم و جفت بطونكم كونـوا اليـوم   نعـيمكم و 

 جح مج حج مث هت مت ُّٱتعـــاطوا الكـــأس فـــيام بيـــنكم   
 [  2٤]احلاقة   َّ مخ جخ  مح

هم ريـح املسـ  و يوضـع هلـم مائـدة الصائمون ينفح من أفواه »  مرفوعا عن أنس 

  .«حتت العرش يأكلون منها و الناس   احلساب 



 

 14 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

ر عـىل ذن و ال خَطـر مثلهـا عـني و ر تسـمع أُ إن هلل مائـدة ر ُتـ»   موقوفا  وعن أنس 

 .«قلب برش ال يقعد عليها إال الصائمون  

و النـاس    ام مائـدة يـأكلون عليهـابلغنـا أنـه يوضـع للصـوّ »   و عن بعا  السالف قاال

احلساب فيقولون   يا رب نحن نحاسب و هـم يـأكلون فيقـال   إهنـم 

 «.طاملا صاموا و أفطرتم وقاموا و نمتم 

  املنام و بني يديه مائدة و هو يأكل و يقال له   كل يا مـن ر  برش بن احلا ثرأى بعضهم 

 «.يأكل و ارشب يا من ر يرشب

منذ دخلنا اجلنة  فيقولون   ربنا ما وجدنا رحيا   يروح أهل اجلنة برائحة »  قال مكحول

أطيب من هذه الريح فيقال   هـذه رائحـة أفـواه الصـوام و قـد تفـوح 

رائحة الصيام   الدنيا و تستنشق قبل اآلخرة و هو نوعان   أحدمها   

ــاد  ــن العب ــب م ــن غال ــد اهلل ب ــان عب ــاهرة ك ــاحلواس الظ ــدرو ب ــا ي م

لـام دفـن كـان يفـوح مـن تـراب قـربه املجتهدين   الصالة و الصيام ف

رائحة املس  فرؤي   املنام فسئل عن تل  الرائحة التـي توجـد مـن 

قربه فقال   تل  رائحة التالوة و الظمأ و النـوع الثـا:   مـا تستنشـقه 

األرواح و القلوب فيوجب ذل  للصائمني املخلصني املودة و املحبة 

 .«  قلوب املؤمنني

ع الصـيام ق قـال   ليـذوق الغنـي طعـم اجلـوع فـال ينسـى ر رُش  »   و يئل بعا  السالف

 .«اجلائع

^ حب للرجل الزيادة   اجلود   شهر رمضان اقتـداء برسـول اهلل أُ »  قال الشافع  

و حلاجــة النــاس فيــه إىل مصــاحلهم و لتشــاغل كثــري مــنهم بالصــوم و 



 

  الصــــيام

 
 

 

15 

 .«الصالة عن مكاسبهم

   رمضـان يـوم بـدر و يـوم الفـتح و غـزوتني ^غزونا مع رسـول اهلل »  قال عمر

 .«أفطرنا فيهام 

 

              



 

 16 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 

 الطاعة والعمل الصاحل
 

فـيام بينـه وبـني اهلل إال أحسـن اهلل مـا بينـه وبـني  ال حيسن عبدٌ » :قال أبو حازم األعرج 

إال اعــور فــيام بينــه وبــني العبــاد.  اهللور فــيام بينــه وبــني عــالعبــاد، وال ي

ه واحد أي  من مصانعة الوجوه كلها، ان  إذا صانعت وملصانعة وج

هذا الوجـه مالـت الوجـوه كلهـا إليـ ، وإذا أفسـدت مـا بينـ  وبينـه 

 «. شنفت  الوجوه كلها

ألهل الطاعة   ليلهم ألذ من أهـل اللهـو بلهـوهم، ولـوال » :قال أبو يليامن الدا اين 

 «. الليل ما أحببت البقاء   الدنيا

من أطـاع ربـه وبـّر والديـه، ووصـل رمحـه، وأعـان إخوانـه، » :باع  قال مصطفى الس

وأكرم أصدقاءه، ونفع سائر الناس، وأسهم   تقدم احلضارة وإسـعاد 

 «.دعى   ملكوت السموات عظيام  اإلنسانية، فذل  هو الذي يُ 

يـه حتـى اهلل بقلوب املؤمنني إل ما أقبل عبٌد بقلبه إىل اهلل، إال أقبل» :قال هرم بن حيان 

 «. يرزقه ودهم

ق حـالوة الكـف عـن النهـي؛ فشهنـا شـجرة تثمـر عـز الـدنيا باهلل عليـ   تـذوّ »وقال ر:ر:

ورشف اآلخرة ومتى اشتد عطش  إىل ما هتوى فابسط أنامـل الرجـاء 

ي  الكامل  .«إىل من عنده الرِّ

 ال يغرو توّطيهم رقـاب املسـلمني، وإن مهلجـت خـم خيـوهلم» :قال احلسن البرصي 

ورفرفت خم ركـاخم، إن ذل املعصـية   قلـوخم، أبـى اهلل إال أن يـذل 

 «. من عصاه

 «. من أحب  هناو ومن أبغض  أغراو»وقال ر:ر:
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أهيـا النـاس  األمـر أمـر اهلل، والطاعـة طاعـة اهلل، »جـز وقـال  و  خطب فـأ ب د بن الوليد

 «. فأطيعو: ما أطعت اهلل، يغفر اهلل يل ولكم

عة مقرونة باملحبة، فاملطيع حمبوب، وإن نأت داره، وقلةت آثاره، واملعصية الطا»وقال ر:ر:

ــت  رمحتــه، ونالــ   مقرونــٌة بالبغضــة، فالعــا، ممقــوت، وإن مسة

 «.معروفه

امك إىل أخ أفضل العبادة اإلمساو عن املعصية، والوقوف عنـد الشـبهة، »له   كتب ابن السَّ

 .«ةوأقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل اآلخر

 ق«يا من ذاق حالوة الطاعة، ملاذا تركت تل  احلالوة »وقال ر:ر:

ولكنهم سعداء، وهناو مـن ر يـدخل السـجن ولكنـه  ناس   السجونهناو أُ »وقال ر:ر:

 .« من األشقياء

املعصية إيل عز الطاعة أغناه بال مال وأنسـه  ّل نقله اهلل من ذُ  من «: قال جعفر بن حممد 

  «عشرية. بال أنيس وأعزه بال

لو ر يب  العاقل فيام بقي من عمره إال عىل لذة ما فاتـه مـن » :قال أبو يليامن الدا اين 

 . «الطاعة فيام مىض، كان ينبغي له أن يبكيه حتى يموت

  اجلنة  الدّيان احفظ سمع  عن األحلان لكي تسمع إىل خطاب املل  »وقال ر:ر:

 .« [58]يس     َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ٹٱٹٱُّٱ

لقد غفل طالب الدنيا عن اللذة فيها وما اللذة فيها؛ إال رشف العلم، » :ل ابن حبم قا

يــة، وِعــوزهــرة العفــة، وأنَ  ز القناعــة، وحــالوة اإلفضــال عــىل فــة احلمة

 «. اخللق

يـر   ولكن تـذكر أنـ  تريـد أن،قد جتد صعوبة   بعض األعامل الصاحلة » وقال ر:ر:



 

 18 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 «.عن  رب 

الـروح والنـور ومـا يتـبعهام مـن  يس مـنتباع األمر والسنة قد كُ ترى صاحب إ»وقال ر:ر:

 .«احلالوة واملهابة واجلاللة والقبول ما قد حرمه غريه

 .«إن املؤمن من رزق حالوة ومهابة» :قال احلسن البرصي 

َأْغلِق أبواب الشبهات بأفعال الزهـادة، وافـتح أبـواَب الـرب بمفـاتيح  »  قال بعُ  احلكامء

 .«نة ذل  ُيْدنِي  من السعادة، وتستوجب من اهلل الزيادةالعبادة فش

روا   انقطاع اللَذِة وبقاء ِذْكِر الُقبِح »  وقال ر:ر  .«إنة اللذَة مشوبٌة بالُقبح؛ ففكِّ

من مثل  يا ابن آدم، ُخِّلِّ بين  وبني املحراب وبني املـاء كلـام شـئت » :قال بكر املبين 

 .«ترمجان ليس بين  وبينه اهللدخلت عىل 

وهو جالس   بيته وحده  أال تستوحوق  قال  َأَوَيستوحو مع  قيل ملالك بن مغفل 

 اهلل أحدق.

مـن ر تقـر عينـه بـ  »  خماطب ا ربه عزوجـل هلو   بيته ويقول  وكان حبيب أبو حممد

 .«ت عينه، ومن ر يأنس ب  فال أنِسفال قرّ 

)يقصد القرب من اهلل سة من لديه حاجتيإ: أصبت راحة قلبي   جمال» :قال غبوان 

 .«بالطاعة(

 .«اهللما تلذذ املتلذذون بمثل اخللوة بمناجاة » :قال مسلم بن  سا  

ال تصحب الفّجار، لـتعّلم مـن فجـورهم، واعتـزل عـدّوو، » قال عمر بن اخلط اب 

واحذر صديق  إاّل األمني، وال أمني إاّل مـن خ ـ اهللّ، وّّشـع عنـد 

وذّل عنـد الّطاعـة، واستعصـم عنـد املعصـية، واسترشـ اّلـذين القبور، 

 «.هشون اهللّ

كان أّمة قانتا هللّ حنيفـا. فقيـل  إّن  إّن معاذ بن جبل » :قال عبد اهلل  بن مسعود 
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إبراهيم كان أّمة قانتا هللّ حنيفا. فقال  ما نسـيت، هـل تـدري مـا األّمـة 

ــم. فقــال  األ ــا القانــتق فقلــت  اهللّ أعل ــم اخلــري، وم ــذي يعّل ــةق اّل ّم

والقانت املطيع هللّ وللّرسول، وكان معاذ يعّلم النّاس اخلري ومطيعا هللّ 

 «.ولرسوله

أّما بعد، فشّن العبد إذا عمل بطاعة اهللّ أحّبه »بن خملد   إىل يلم  كتب أبو الد  داء 

ه اهللّ فـشذا اهللّ، وإذا أحّبه اهللّ حّببه إىل خلقه، وإذا عمـل بمعصـية اهللّ أبغضـ

 «.أبغضه بّغضه إىل خلقه

 َّ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ  يف قوله تعاىل:قال عبد اهلل  بن مسعود 
 ٱ«.،وُيشكر فال ُيكفر ذكر فال ينسى[ قال  أن يطاع فال يعىص، ويُ 102آل عمران 

 قال:قال رجل ملعاذ بن جبل  عّلمني، قال  وهل أنت مطيعيق عن عبد اهلل  بن يلم  قال:

م وأفطر، وصّل ونم، واكتسب وال عىل طاعت  حلريص، قال  ُص إّ: 

 «.تأثم، وال متوتّن إاّل وأنت مسلم، وإّياو ودعوة املظلوم

 مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ أن ه كان إذا تال هذه اآل  : عن ابن عمر 

 «.[ قال  بىل يا رّب، بىل يا رّب 16]احلديد    َّ مج حج

خرجـت مـع عبـد اهللّ بـن عمـر، فلحقـه  ل:عن :الد بن أيلم موىل عمار بان اخلط ااب قاا

ـــــول اهللّ   ـــــه  ق ـــــال ل ـــــراّق. فق  ىت نت مت ُّٱأع

[ قال له ابـن 3٤]التوبة  َّ ىث نث مث  زث رث يت

لـه. إّنـام كـان هـذا قبـل أن تنـزل  عمر  من كنزها فلم يّؤد زكاهتا فويـٌل 

بايل ا لألموال. ثّم التفت فقال  ما أُ نزلت جعلها اهللّ طهور  الّزكاة. فلاّم أُ 

 «.اهللحد ذهبا، أعلم عدده وأزّكيه، وأعمل فيه بطاعة كان يل أُ لو 



 

 20 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

أن  كتب إىّل بعض إخوا: من أصـحاب رسـول اهللّ ^  » قال: عن يعيد بن املسي ب 

ضع أمر أخي  عىل أحسـنه مـا ر يأتـ  مـا يغلبـ ، وال تظـنّّن بكلمـة 

خرجت من امري ء مسـلم رّشا وأنـت جتـد هلـا   اخلـري حممـال، ومـن 

نفسه للّتهم فال يلومّن إاّل نفسه، ومن كتم رّسه كانت اخلرية    عّرض

 «.يده، وما كافيت من عىص اهللّ تعاىل في  بمثل أن تطيع اهللّ تعاىل فيه

رّد علـيهم. عملوا هللّ بالّطاعات، واجتهدوا فيهـا وخـافوا أن ُتـ» : قال احلسن البرصي  

 «.إساءة وأمناإّن املؤمن مجع إيامنا وخشية، واملنافق مجع 

أن تبذل هلام ما ملكت، وأن تطيعهام فيام أمـراو  :ما بّر الوالدينق قالئل احلسن البرصي  ُي 

 «.به، إاّل أن يكون معصية

لف: مّلا قدم سليامن ابن عبد املل  املدينة املنّورة، وهو يريـد مّكـة املكّرمـة  » قال بع  الس 

ال له سليامن  يا أبا حازم، أرسل إىل أق حازم فدعاه، فلاّم دخل عليه، ق

مــا لنــا نكــره املــوتق قــال  ألّنكــم خــّربتم آخــرتكم وعّمــرتم الــّدنيا، 

فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إىل اخلراب، قال  أّي املؤمنني أكـيسق 

قــال  رجــل عمــل بطاعــة اهللّ ودعــا النّــاس إليهــا. قــال  فــأّي املــؤمنني 

 فبـاع آخرتـه بـدنيا أخ ق قال  رجل أخطأ   هـوى أخيـه وهـو  ـار

غريه، قال سليامن  ماذا تقول فيام نحن فيهق قال  أو تعفينيق قال  ال. 

ولكن نصيحة تلقيها إيّل، قال  يا أمري املؤمنني، إّن آباءو قهروا النّـاس 

بالّسيف وأخذوا هذا امللـ  عنـوة مـن غـري مشـورة مـن املسـلمني وال 

ارحتلوا فلو شعرت ما  ر  منهم حّتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة، وقد

قالوا وما قيل هلمق. فقال له رجل من جلسـائه  بئسـام قلـت. قـال أبـو 

حازم. إّن اهللّ تبارو وتعاىل قد أخذ امليثـاق عـىل العلـامء ليبّيننّـه للنّـاس 
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وال يكتمونه. قال  فكيف لنا نصلح هذا الفساد، فقال  أن تأخذه مـن 

قدر عليهق. قال  من يطلـب حّله فتضعه   حّقه، فقال سليامن  ومن ي

اجلنّة وهاف النّار. فقال  ادع يل. قال أبو حازم  الّلهّم إن كان سـليامن 

ولّي  فيّ  له خري الّدنيا واآلخرة، وإن كان عـدّوو فخـذ بناصـيته إىل 

ما حتّب وتر . فقال سليامن  أوصـني. قـال  عّظـم رّبـ  ونّزهـه أن 

 «.يراو حي  ينهاو، أو يفقدو حي  أمرو

هري    يل ىل مل خل ُّٱتال هـذه اآليـة   إّن عمر ابن اخلّطاب  قال: عن الب 

[ قـــال  اســتقاموا هللّ بطاعتـــه ور 30]فصــلت  َّ خم حم جم

 «.يروغوا روغان الّثعالب

 «.مملوو طاع وأّ: عبدٌ لوددت أّن اهللّ تعاىل يُ »:  البحرتيقال أبو 

أبـواب ألخـرَ  اهلل أثـر طاعتـه لـو أطـاع طـائٌع ربـه وراء سـبعة » :قال أباو الاد داء

للناس، ولو عىص اهلل عاص وراء سبعة أبواب ألخرَ  اهلل أثر معصيته 

 .«للناس

النّدم، والعـزم عـىل عـدم العـود، ورّد » عن عبد اهلل  بن املبا ك، يف ذكر رشوط الت وب ، قال:

املظلمة، وأداء ما ضّيع من الفرائض، وأن يعمـد إىل البـدن اّلـذي رّبـاه 

حت، فيذيبه باهلّم واحلـزن حّتـى ينشـأ لـه حلـم طّيـب، وأن يـذيق بالس  

 «.نفسه أر الّطاعة، كام أذاقها لّذة املعصية

مـن اهللّ، والّتقـوى  بطاعة اهللّ، رجاء رمحة اهللّ، عىل نورٍ  الّتقوى عمٌل » قال طلق بن حبيب:

 «.من اهللّ ترو معصية اهللّ، خمافة عقاب اهللّ، عىل نورٍ 

قـال  إّ: ألضـطجع عـىل فـرا  فـام  بلغني أّن عمـر بـن اخلّطـاب » :قال مالك 



 

 22 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

يأتيني النّوم، وأقوم إىل الّصالة، فام تتوّجه إيّل القراءة من اهتاممي بـأمر 

 «.النّاس. قال مال   يريد أن يطاع اهللّ وال يعىص اهللّ

ايباين   وإن تفّرقـت  اهللمـر املتعـاونون عـىل أ»فقـال   اهللعـن اإلخـوان    يئل أبو محابة الش 

 «.دورهم وأبداهنم

 «.ن الّطاعةْس عالمة صّحة الّرجاء ُح » :قال شاه الكرماين  

من أعجب األشياء أن تعرفه ثّم ال حتّبه، وأن تسمع داعيـه ثـّم تتـأّخر » :قال ابن القي م 

وأن  ،عن اإلجابة. وأن تعرف قدر الـّربح   معاملتـه ثـّم تعامـل غـريه

وأن تذوق أر الوحشة   معصيته ثّم  ،تتعّرض له تعرف قدر غضبه ثمّ 

وأن تذوق عكة القلب عند اخلوض   غري  ،ال تطلب األنس بطاعته

 ،حديثه واحلدي  عنه ثّم ال تشتاق إىل انرشاح الّصدر بذكره ومناجاته

ـ عمـى ق القلـب بغـريه وال هتـرب منـه إىل نُ وأن تذوق العذاب عند تعل 

 «.يهاإلقبال عليه واإلنابة إل

إذا علقت رشوش املعرفة   أرض القلـب نبتـت فيـه شـجرة املحّبـة،  »  أ ضا وقال 

 فشذا متّكنت وقويت أثمرت الّطاعة، فال تزال الّشجرة تؤيت أكلها كّل حنيٍ 

 «.بشذن رّخا

مثال توّلد الّطاعة ونمّوها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثـّم » :وقال 

فكّلام أثمر منها   ء جنيـت ثمـره ،رست نواها وغُ  كلت ثمرهاأثمرت فأُ 

 «.رست نواه وكذل  تداعي املعا،، فليتدّبر الّلبيب هذا املثالوغُ 

 حج مث  هت مت خت ُّٱقــال أكثــر املفّ ــين   قولــه تعــاىل  » :قااال اباان القااي م 

[ أي ال تفســدوا فيهــا باملعــا،، والــّدعاء إىل 56]األعــراف   َّ مج

إصالح اهللّ هلا ببع  الّرسل، وبيان الرّشـيعة، والـّدعاء غري طاعة اهللّ، بعد 
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إىل طاعة اهللّ، فشّن عبادة غري اهللّ والّدعوة إىل غريه والرّشو بـه. هـو أعظـم 

فساد   األرض، بل فساد األرض   احلقيقة إّنام هـو بالرّشـو بـه وخمالفـة 

ع مّتبـع غـري أمره، فالرّشو والّدعوة إىل غري اهللّ وإقامـة معبـود غـريه ومطـا

رسول اهللّ ^ هو أعظم فساد   األرض، وال صـالح هلـا وال ألهلهـا إاّل 

بـأن يكــون اهللّ وحــده هــو املعبــود املطـاع، والــّدعوة لــه ال لغــريه والّطاعــة 

لرسوله ليس إاّل، وغريه إّنام جتب طاعتـه إذا أمـر بطاعـة الّرسـول  واإلتباع

له وال طاعة، ومـن تـدّبر ^ فشذا أمر بمعصيته وخالف رشيعته فال سمع 

أحوال العار وجد كّل صالح   األرض فسببه توحيد اهللّ وعبادته وطاعة 

رسوله، وكّل رّش   العار وفتنة وبالء وقحـط وتسـليط عـدّو وغـري ذلـ  

 «.فسببه  خمالفة رسوله، والّدعوة إىل غري اهللّ ورسوله

عـة اهللّ تعـاىل أهـون مـن الّصـرب عـىل إّنا نظرنا فوجدنا الّصرب عىل طا» :قال ابن ضبا ة 

 «.عذاب اهللّ تعاىل

 .«لوال اجلامعة ما خرجت من باق أبدا  حتى أموت» :قال مسلم بن عابد 

أعـىل الـدرجات أن تنقطـع إىل ربـ  وتسـتأنس إليـه بقلبـ   »:قال إبراهيم بان أدهام 

وعقل  ومجيع جوارح  حتى ال ترجو إال رب  وال ّاف إال ذنب ، 

حمبته   قلب  حتى ال تؤثر عليهـا شـيئا ، فـشذا كنـت كـذل  ر  وترسخ

تبال   بر كنت أو   بحـر أو   سـهل أو   جبـل، وكـان شـوق  إىل 

لقاء احلبيـب شـوق الظمـآن إىل املـاء البـارد وشـوق اجلـائع إىل الطعـام 

الطيب، ويكون ذكر اهلل عندو أحىل من العسل وأحىل من املاء العذب 

 .«اليوم الصائف عند العطشان  

 .«طوبى ملن استوحو من الناس وكان اهلل جليسه» :قال الفضيل 



 

 24 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 .«ال آنسني اهلل إال به أبدا  » :قال أبو يليامن 

ــى يكــون جليســ  وأنيســ  وموضــع  » لرجاال: قااال معاارو   ــىل اهلل حت ــل ع توك

 .«شكواو

توحشـوا معـه ثـم من عالمات املحبني هلل أن ال يأنسـوا بسـواه وال يس» :قال ذو النون 

ب اهلل تعاىل أنس باهلل؛ ألن اهلل أجل   صدور ُح  بن القلقال  إذا سكَ 

 .«العارفني أن حيبوا سواه

من كان هلل كام يريد، كان اهلل له فوق ما يريـد، ومـن أقبـل عليـه تلقـاه » قال بع  السلف:

 «.من بعيد

يذلـه عـىل ذل نفسـه، ومـا  ما أعز اهلل عبدا  بعز هو أعز له  مـن أن» قال: عن ذي النون 

 . «أذل اهلل عبدا  بذل هو أذل له  من أن حيجبه عن ذل نفسه

من أراد أن يكون عزيزا    الدنيا، سليام    اآلخـرة  فـال حيـد، وال »  أحد الصاحلني و قال

 . «يشهد، وال يأكل ألحد طعاما  

اخللوة ، واملحاسبة ب عالمة التائب إسبال الدمعة ، وُح   :» قول حيي  بن معاذ      

 .«للنفس عند كل مهة 

نسه باهلل بني الناس ووجده   الوحدة فهو صادق ضعيف من فقد أُ :»قال ابن القيم 

و  اخللوة  ،ومن وجده بني الناس وفقده   اخللوة فهو معلول ، ومن فقده بني الناس

 «.لقوي   حاله املحب الصادق ا فهو ميت مطرود ، ومن وجده   اخللوة و  الناس فهو

حرفة حانوهتا اخللوة وربحها »   ئل يوما   ما العبادة ق   فقالوقد ُس   حيي  بن معاذقال 

 «.اجلنة 
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  «.الدرهم، إال أذله اهلل ما أعز أحدٌ »حيلف باهلل   - بن أيب احلسن -احلسن  وكان

فيها؛ قيل له  أهل الدنيا  خرجوا من الدنيا، قبل أن يطعموا أطيب ما » :وقال أحد السلف

 .«باهللوما أطيب ما فيهاق قال  املعرفة 

 ُّٱيقـول   قـول اهلل تعـاىل   -احلسـني بـن حييـى  -سـمعت احلسـني » عن أيب مسلم قال:

ــذهتا   97]النحــل  َّ ىكمك لك اك ــه طاعــة جيــد ل [. لنرزقن

 . «قلبه

هم؛ ولـوال ألهل الطاعة باهلم، ألذ من أهل اللهو بلهو » قال: عن أيب يليامن الدا اين 

 . «الليل، ما أحببت البقاء   الدنيا

ينظر أهل البصائر إىل ملـوو أهـل الـدنيا  بالتصـغري  » قال:  عن صالح بن عبد اجلليل

 .«هلم؛ وينظرون إليهم أهل الدنيا  بالتعظيم هلم، والغبطة

ض لنفحات اهلل   األسحار، وُأعطياته ألحبابه مـن » : قال مصطفى السباع  من تعرة

األبرار، وتعجبه من الطاعة، ورسوره عند التوبة، كان هو التاجر بام ال 

خر ملا ال يفنىيبخيبور، واملتعامل مع من ال   .«س، واملدة

فيـا مـن بـاع حظـه الغـايل  ة،  الدنيا جنة من ر يدخلها ر يـدخل جنـة اآلخـر  »وقال ر:ر

غـبن،  بأبخس الثمن، وغبن كل الغبن   هذا العقد وهو يـرى أنـه قـد

إذا ر تكن ل  خربة بقيمة السلعة فاسأل املقومني.فيا عجبا  من بضاعة 

مع  اهلل مشرتهيا، وثمنها جنة املأوى، والسفري الذي جـرى عـىل يـده 

وقـد بعتهـا  -عقد التبايع وضمن الثمن عن املشرتي هو الرسـول ^ 

 .« بغاية اهلوان  

 . «نالشتاء غنيمة العابدي » قال: عن عمر بن اخلطاب 



 

 26 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

رغـا   ال   عمـل الـدنيا، وال   اإ: ألكـره أن أرى الرجـل ف » قال: عن ابن مسعود 

 . «عمل اآلخرة

لـو قيـل يل  إن جهـنم تسـعر، مـا اسـتطعت أن أزيـد    » قال: عن أيب مسلم اخلوالين 

 . «عمِّل

ثـر، الصالح يرفع صـاحبه؛ إذا مـا ع ملكان يقال   احلكمة  إن الع » قال:  عن قتادة

 . «وإذا ما رصع  وجد متكأ

 . «قبل، أشد من العملاخلوف عىل العمل أن ال يُ » قال: عن مالك بن د نا  

ما من أعـامل الـرب  ء، إال ودونـه عقبـة، فـشن صـرب صـاحبها  أفضـت بـه إىل »  وعنه قال

 . «روح، وإن جزع  رجع

 . «   اآلخرةمن أطاع اهلل   الدنيا، خلصت له كرامة اهلل » قال: عن قتادة 

 . «طول احلزن   الدنيا  تلقيح العمل الصالح » قال:  -البرصي  -عن احلسن 

 . «فضل الفعال عىل املقال  مكرمة، وفضل املقال عىل الفعال  منقصة»  وعنه قال

يا ابن آدم، عمل  عمل ، فشنام هـو حلمـ  ودمـ ،  » قال:  -البرصي  -عن احلسن 

مل ق إن ألهل التقوى عالمات، يعرفـون فانظر عىل أي حال تلقى ع

خا صدق احلدي ، والـوفاء بالعهد، وصـلة الرحم، ورمحـة الضـعفاء، 

ن ْسـوقلة الفخر واخليالء، وبذل املعـروف، وقلـة املباهـاة للنـاس، وُح 

؛ يا ابن آدم، إن  نا ر إىل عمل ، اهللاخللق، وسعة اخللق مما يقرب إىل 

ر، فشنـ  إذا اخلـري شيئا ، وإن هو صغُ يوزن خريه ورشه، فال حتقرن من 

من الرش شـيئا ، فشنـ  إذا رأيتـه  سـاءو  و مكانه؛ وال حتقرنّ رأيته  رّس 

م فضـال  ليـوم مكانه؛ فرحم اهلل رجال   كسب طيبا ، وأنفق قصدا ، وقـدّ 

فقره وفاقتـه؛ هيهـات هيهـات، ذهبـت الـدنيا ، يـا ابـن آدم، بـع دنيـاو 
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ــا ؛ وال  ــربحهام مجيع ــ ، ت ــدنياو، فتخ ــمها بآخرت ــ  ب ــيعن آخرت تب

 . «مجيعا  

عمل رجل، ال ينجيه إال عمله، وتوكل توكـل رجـل، ال  اعمل »:قال مسلم بن  سا  

 . «له اهلل يصيبه إال ما كتبه 

  فاجتهد   نصح  وعلـم  اهللإذا أردت أن تعمل بطاعة » قال: عن وهب ابن منبه 

ال يكمـل إال  هللوإن النصح  قـبل ممن ليس بناصح،هلل، فشن العمل ال يُ 

بطاعة اهلل، كمثل الثمرة الطيبة  رحيها طيب، وطعمهـا طيـب؛ كـذل  

ن طاعــة اهلل مثــل طاعــة اهلل  النصــح رحيهــا، والعمــل طعمهــا. ثــم زّيــ

دها بالعلم، واحللم، والفقه؛ ثم أكرم نفس  عن أخالق السفهاء، وعبّ 

منعها عمل األشقياء، دها عىل فعل احللامء، واعىل أخالق العلامء، وعوّ 

وألزمها سرية الفقهاء، واعزهلـا عـن سـبل اخلبثـاء؛ ومـا كـان لـ  مـن 

فضل  فاعـن به من دون ، وما كــان فـيمن دونـ  مـن نقـص  فأعنـه 

عليه، حتى تبلغه مع ؛ فشن احلكيم  جيمع فضوله، ثـم يعـود خـا عـىل 

من دونـه، ثـم ينظـر   نقـائص مـن دونـه، ثـم يقومهـا ويزجيهـا حتـى 

لغه؛ إن كـان فقيهـا  محـل مـن ال فقـه لـه، إذا رأى أنـه يريـد صـحبته يب

ومعونته؛ وإذا كان له مال  أعطى منه من ال مال له؛ وإن كان مصلحا   

استغفر اهلل للمذنب، إذا رجـا توبتـه؛ وإن كـان حمسـنا   أحسـن إىل مـن 

أساء إليه، واستوجب بذل  أجره، وال يغرت بالقول، حتـى جيـيء معـه 

ال يتمنى طاعـة اهلل، إذا ر يعمـل خـا. فـشذا بلـط مـن طاعـة اهلل الفعل، و

شــيئا   محــد اهلل، ثــم طلــب مــا ر يبلــط منهــا؛ وإذا علــم مــن احلكمــة، ر 



 

 28 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

تشــبعه، حتــى يــتعلم مــار يبلــط منهــا؛ وإذا ذكــر خطيئتــه، ســرتها عــن 

الناس، واستغفر اهلل الذي هو القـادر عـىل أن يغفرهـا. ثـم ال يسـتعني 

قوله بالكذب، فشن الكـذب   احلـدي   مثـل األكلـة   عىل  ء من 

اخلشبة، يرى  اهرها صحيحا ، وجوفها نخـرا ، ال يـزال مـن يغـرت خـا 

يظن أهنا حاملة ما عليها، حتى تنك  عىل مـا فيهـا، وهيلـ  مـن اغـرت 

خا؛ وكذل  الكذب   احلدي ، ال يزال صـاحبه يغـرت بـه، ويظـن أنـه 

  رغبته، حتـى يعـرف ذلـ  منـه، ويتبـني  معينه عىل حاجته، وزائد له

لذوي العقول غروره، ويستنبط العلامء ما كان يستخفي به عنهم؛ فشذا 

اطلعوا عىل ذاو من أمره، وتبني هلـم  كـذبوا خـربه، وأبـادوا شـهادته، 

واهتمــوا صــدقه، واحتقــروا شــأنه، وأبغضــوا جملســه، واســتخفوا منــه 

ــه  ـــرهم، وكتمــوا حــديثهم، ورصفــوا عن ــه ب ائ ــوا عن أمــانتهم، وغيب

ــن  ــيئا  م ــتهم، ور حيرضــوه ش ــنهم ومعيش ــىل دي ــزروه ع ــرهم، وح أم

حمارضهم، ور يأمــنوا عـىل  ء مـن رسهـم، ور حيكمـوه    ء ممـا 

 . «شجر بينهم

األجر مفروض، ولكن  ال يسـتوجبه مـن ال يعمـل لـه، وال » قال: عن وهب بن منبه 

قريبـة ممـن  اهللظـر إليه.وطاعـة جيده من ال يبتغيه، وال يبكه مـن ال ين

يرغب فيها، بعيدة ممن زهد فيها، ومن حيـرص عليهـا يتبعهـا، ومـن ال 

ــن أبطــأ  ــدركها م ــعى إليهــا، وال ي ــن س ــدها، ال يســتو م ــا ال جي حيبه

 اهللعنها.وطاعة اهلل ترشف من أكرمهـا، وهتـني مـن أضـاعها؛ وكتـاب 

هـا بلسـان الرجـل يدل عليها، واإليامن باهلل حيض عليها، واحلكمة تزين

، حتى يطيع  .وال يعيص اهلل إال أمحـق؛ اهللاحلليم، وال يكون املرء حليام 
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وكام ال يكمل نور النهـار إال بالشـمس، وال يعـرف الليـل إال بغـروب 

الشمس، كذل   ال يكمل احللم إال بطاعة اهلل، وال يعيص اهلل حلـيم، 

ــن ال ــاحني، وال يســتطيع م ــة إال بجن ــري الداب ــام ال تط ــه أن  ك ــاح ل جن

يطري.كذل  ال يطيع اهلل من ال يعمل لـه، وال يطــيق عــمل اهلل مـن ال 

يطيعه؛ وكام ال مك  للنار   املاء حتى تطفئ، كذل  ال مك  للريـاء 

ــا،  ــا، وهزهي ــة حبله ــدي رس الزاني ــام يب ــور؛ وك ــى يب ــل، حت ــن العم م

ويفضحها، كذل  يفتضح بالعمل السئ من كان يغر اجللـيس بـالقول 

سن، إذا قال ما ال يفعـل؛ وكـام تكـذب معـذرة السـارق ال ـقة إذا احل

 هر عليها عنده، كذل  تكذب معصية القارئ إذا كان يعملها؛ وتبني 

 . «أنه ر يـرد بقراءته وجه اهلل تعاىل

، فـشن للـدين يف نواح  الد ن الاثالث اعمل » عن عقايل بن معقل عن وهب بن منبه قال:

ع األعــــامل الصــــاحلة لـــــمن أراد مجــــع مجــــا نّ نــــواحي ثالثــــا ، ُهــــ

تعمـــل شـــكرا  هلل بـــاألنعم الكثـــرية، الغاديـــات  أوهلااان:الصـــاحلات.

الرائحات، الظاهرات الباطنات، احلديثات القديامت؛ فيعمـل املـؤمن 

مـن الـدين  رغبـة   اجلنـة،  والناحي  الثاني شكرا  هلن، ورجاء متامهن.

والناحيا  فيهـا إال سـفيه. التي ليس هلا ثمن، وليس هلا مثل، وال يزهـد

  تعمل فرارا  من النار، التي ليس عليها صرب، وال ألحد خا طاقة الثالث 

وال يــدان، وليســت مصــيبتها كاملصــيبات، وال حزهنــا كــاحلزن؛ نبأهــا 

عظيم، وشأهنا شديد، وخزهيـا فظيـع؛ وال يغفـل عـن الفـرار والتعـوذ 

يا واآلخرة، ذلـ  هـو باهلل منها  إال سفيه، أمحق، خارس، قد خ  الدن



 

 30 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 «.اخل ان املبني

إن العبد ليعمل احلسنة، ت ه حني يعملهـا،  » قال:  -يلم  بن د نا   -عن أيب حازم 

وما خلق اهلل من سيئة أرض لـه منهـا؛ وإن العبـد ليعمـل السـيئة، حتـى 

تسوءه حني يعملها، وما خلق اهلل من حسنة أنفـع لـه منهـا؛ وذلـ  أن 

ة، ت ه حني يعملها، فيتجرب فيها، ويرى أن له خا العبد  ليعمل احلسن

فضال  عىل غريه، ولعل اهلل تعاىل أن حيبطها، وحيبط معهـا عمـال  كثـريا ؛ 

وإن العبد حني يعمـل السـيئة، تسـوءه حـني يعملهـا، ولعـل اهلل تعـاىل 

 . «حيدث له خا وجال ، يلقى اهلل تعاىل وإن خوفها لفي جوفه باق

استـتامم صالح عــمل العبـد، بسـت خصـال  ترضـع دائـم، » :يم قال شقيق ابن إبراه

وخوف من وعيده؛ والثا:  حسن  نه باملسلمني؛ والثالـ   اشـتغاله 

بعيبه، ال يتفـرغ لعيـوب النـاس؛ والرابـع  يسـرت عـىل أخيـه عيبـه، وال 

يف ــ   النــاس عيبــه، رجــاء رجوعــه عــن املعصــية، واستصــالح مــا 

أطلع عليه من خسة عملها، استعظمها،  أفسده من قبل؛ واخلامس  ما

رجاء أن يرغب   االستزادة منها؛ والسادسة  أن يكون صاحبه عنـده 

 . «مصيب

  إذا رأى أ بعا  أشاياءن الطاعـة ْسـن، وُح ْسـلكـل  ء ُح  » قاال: عن شقيق البلخ  

 طية من اهلل، وهو الـذي مـنّ عالعبد نفسه   طاعة  فليقل لنفسه  هذه 

لم ذل   ك  العجب، ويكون قلبه معلقا بالثواب.فشذا خا عِّل.وإذا ع

علق قلبه بالثواب  كثر الرياء، ألنه عمل ليثاب عليه، فشذا وسوس لـه 

، فعنـد ذلـ  يغلـب اهللالشيطان؛ يقول  إنام أعمله لثواب أنتظـره مـن 

الشيطان بشذن اهلل.فشذا عمله وهو يريد الثواب من اهلل تعاىل  فقد كسـر 

س، واملحمدة، والثناء.وتفسـري الطمـع  نسـيان الـرب، الطمع من النا
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فشذا نيس اهلل، طمع   اخللق، فهـو   وقتـه ذلـ  عاقـل؛ إال أن يكـون 

 . «رجال  يتلقى األشياء من ربه، وأراد بمسألته أن يؤجر اآلخرة

سمعت صاحلا  يقول  مـا بينـ  وبـني أن تـرى اهلل عليـ   » عن عام  بن عثامن احللب  قال:

ب، إال أن تعمل فيام بين  وبني خلقه فيام حيب؛ فحينئذ  ال تفقد فيام حت

 . «بره، وال تعدم   كل أمر خريه

 . «العمل الصالح  الذي ال حتب أن حيمدو عليه أحد إال اهلل » قال: عن عيل 

 . «كتم حسنات ، كام تكتم سيئات أُ  »قال: عن برش 

إىل اهلل ب ـء، أفضـل مـن الفـرائض؛ لن يتقرب العباد  » قال: عن الفضيل بن عياض 

 . «الفرائض  رؤوس األموال، والنوافل  األرباح

إذا فات   ء مـن التطـوع، فـاقض، فهـو أحـرى أن ال » قال: عن أيب يليامن الدا اين 

 . «تعود إىل تركه

 . «ملحاسبةأصل الطاعة ثالثة أشياء  اخلوف، والرجاء، وا » قال: عن حاتم األصم 

رأيت صفوان بن سليم، ولو قيل له  غدا  القيامة، مـا كـان » قال:ياض عن أنس بن ع

 . «هو عليه من العبادة عنده مزيد عىل ما

العمل باحلسنة  قوة   البدن، ونور   القلب، وضوء   » قال:عن احلسن بن صالح 

البك؛ والعمل بالسيئة  وهن   البدن، و لمة   القلـب، وعمـى   

 . «البك

، فلينظـر   اهللمـن كـان يريـد أن يعلـم  مـا منزلتـه عنـد  » قاال: مون بن مهران عن مي

 . «عمله؛ فشنه قادم عىل عمله، كائنا  ما كان

ليس العجب ممن ر جيد لذة الطاعـة، إنـام العجـب ممـن  » قال: عن أيب يليامن الدا اين 

 وجد لذهتا، ثم تركها؛ كيف صرب عنهاق 

كـان لرجـل ثالثـة أخـالء، بعضـهم أخـص لـه مـن بعـض،  » قال: عن عبيد بن عم  



 

 32 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

فنزلت به نازلة، فلقي أخص الثالثة به، فقال  يا فالن، إنه نزل ق كـذا 

وكذا، وإ: أحب أن تعينني، قال  ما أنا بالذي أفعل، فانطلق إىل الذي 

يليه   اخلاصة، فقال  يا فالن، إنه قد نزل ق كذا وكذا، وأنا أحـب أن 

فأنطلق مع ، حتى تبلط املكـان الـذي تريـد، فـشذا بلغـت تعينني، قال 

رجعت وتركت ، قال  فانطلق إىل أخص الثالثة، فقال  يـا فـالن، إنـه 

قد نزل ق كذا وكذا، فأنا أحب أن تعينني، قال  أنا أذهب مع  حي  

ذهبت، وأدخل مع  حي  دخلت، قال  فاألول  ماله خلفه   أهله، 

  أهلــه وعشــريته ذهبــوا معــه إىل قــربه ثــم ور يتبعــه منــه  ء، والثــا:

رجعــوا وتركــوه، والثالــ   هــو عملــه، وهــو معــه حيــ  مــا ذهــب، 

 .«ويدخل معه حي  ما دخل
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 الطهـــــــارة  
 

يـا صـاحب  مر  ماع صااحب لاه بمياباب، فقاال صااحبه: عمر بن اخلط اب  وي أن 

يزاب، ماؤو طـاهر أم نجـسق فقـال عمـر  يـا صـاحب امليـزاب، ال امل

 «.ّربه فشّن هذا ليس عليه

ان  «.رت قلوبنا ملا شبعت من كالم رّبنالو طهُ » : -قال عثامن بن عف 

  بيت نكانّية، فقال هلـا  صىّل سلامن الفاريّس وأبو الّدردا ء » : -قال ابن القي م

طّهـرا »ن طـاهر فنصـِّّل فيـهق فقالـت  أبو الـّدرداء  هـل   بيتـ  مكـا

 «.قلوبكام ثّم صّليا أين أحببتام. فقال له سلامن  خذها من غري فقيه

من رّسه أن يلقى اهللّ غدا مسلام فليحافظ عـىل هـؤالء » قال: عن عبد اهلل  بن مسعود 

الّصلوات حيـ  ينـادى خـّن. فـشّن اهللّ رشع لنبـّيكم ^ سـنن اهلـدى، 

دى، ولـو أّنكـم صـّليتم   بيـوتكم كـام يصـِّّل هـذا وإهّنّن من سنن اهلـ

املتخّلف   بيته لرتكتم سنّة نبّيكم، ولو تركتم سنّة نبّيكم لضللتم، وما 

من رجل يتطّهر فيحسن الّطهور ثّم يعمد إىل مسجد من هذه املسـاجد 

إاّل كتب اهللّ له بكّل خطوة هطوها حسـنة، ويرفعـه خـا درجـة، وحيـّط 

ولقد رأيتنا وما يتخّلف عنهـا إاّل منـافق معلـوم النّفـاق،  عنه خا سّيئة،

 «.ولقد كان الّرجل يؤتى به هيادى بني الّرجلني حّتى يقام   الّصّف 

 «.ا لألموالهر  الّزكاة جعلها اهللّ طُ  رضتفُ مّلا  » :قال عبد هلل  بن عمر 

[ قال  12٤]البقرة   َّ جئ يي ىي ني   ُّٱ يف تفس  قوله تعاىل: قال ابن عب اس 

ابتاله بالّطهارة مخس   الـّرأس ومخـس   اجلسـد،   الـّرأس  قـّص »



 

 34 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

الّشــارب واملضمضــة واالستنشــاق والّســواو، وفــرق الــّرأس. و  

اجلسد  تقليم األ افر وحلق العانة، واخلتان ونتف اإلبط وغسـل أثـر 

 «.الغائط والبول باملاء

لّرجل   الّليلة الباردة فيقوم فيغتسـل أن حيتلم ا  من اإليامن ثالٌث » :قال أبو هر رة 

ــوم احلــاّر، وصــالة الّرجــل   األرض  ــراه إاّل اهللّ، والّصــوم   الي ال ي

 «.الفالة ال يراه إاّل اهللّ

إّن [  »108]التوبـة   َّ رث يت ىت نت ُّ يف قولاه تعااىل: قال أباو العاليا  

 «.الّطهور باملاء حلسن، ولكنّهم املّطّهرون من الّذنوب

الّتوبــة مــن الــّذنوب  :  َّ رث يت ىت نت ُّٱيف قولااه تعاااىل : ألعماا  قااال ا

 «.والّتطّهر من الرّشو

من تطّهـر   الـّدنيا ولقـي اهللّ طـاهرا مـن نجاسـاته دخـل اجلنّـة بغـري » :قال ابن القي م 

معّوق، وأّما من ر يتطّهر   الّدنيا فشن كانت نجاسته عينّيـة كالكـافر ر 

نجاسته كسبّية عارضة دخلها بعد ما يتطّهـر يدخلها بحال. وإن كانت 

 «.  النّار من تل  النّجاسة ثّم ر هر  منها

 مم ُّٱمجع اهللّ تعاىل بني الّزكاة والّطهارة لتالزمهام كام   قولـه تعـاىل  » :قال ابن القي م 

ــة   َّ ين ىن نن من زن رن ــ  ألّن ،[ 103]التوب وذل

خــالل الّرديئــة   نجاســة الفــواحو واملعــا،   القلــب بمنزلــة األ

البدن، وبمنزلة الّدغل   الّزرع، وبمنزلـة اخلبـ    الـّذهب والفّضـة 

والنّحاس واحلديد. فكـام أّن البـدن إذا اسـتفرغ مـن األخـالل الّرديئـة 

ّّلصت القّوة الطبيعّية منهـا فاسـرتاحت، فعملـت عملهـا بـال معـّوق 
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لـّذنوب بالّتوبـة، وال ممانع فنام البدن. فكذل  القلـب إذا ّّلـص مـن ا

فاملقصــود أّن زكــاة القلــب موقوفــة عــىل طهارتــه كــام أّن زكــاة البــدن 

 «.موقوفة عىل استفراغه من أخالطه الّرديئة

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 36 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 

 العدل والظلم                                                            
 

أعجل األمور عقوبة وأرسعها لصاحبها  رسعة  لم من ال نارص له  » الصاحلنيقال أحد 

 «.إال اهلل، وجماورة النعم بالتقصري، واستطالة الغنّي عىل الفقري

 «.تب من الظلمةاملعلم إذا ر يعدل بني الصبيان كُ » :قال جماهد 

تعاىل عىل عقوبت ، إذا دعت  الرضورة إىل  لم من هو دون  فاذكر قدرة اهلل »وقال ر:ر:

 «.فأنقص الناس عقال من  لم من هو دونه

لسلطان األرض من سلطان السامء، فقال عمر   ويٌل » :قال كعب لعمر بن اخلطاب 

إال من حاسب نفسه، قال كعب  والـذي نفيسـ بيـده إهنـا لكـذل  إال 

 .«من حاسب نفسه ما بينهام حرف. يعني   التوراة

محـة إىل ضـّدها، كل  مس» :قال ابن القيم  ألة خرجـت عـن العـدل إىل اجلـور، وعـن الرة

وعــن املصــلحة إىل املفســدة، وعــن احلكمــة إىل العبــ ، فليســت مــن 

يعة وإن ُأدخلت فيها بالتأويل  .«الرشة

إياكم ودعوة املظلوم، ودعوة اليتيم؛ فشهنام ت يان بالليل، » أنه قال: عن أيب الد داء 

 .«والناس نيام

إن الرجـل ليظلمنـي فأرمحـه. وهـذا إحسـان وراء العفـو ألنـه » : التيما قال إباراهيم 

يشتغل قلبه بتعرضه ملعصية اهلل تعاىل بالظلم وأنه يطالـب يـوم القيامـة 

 . «فال يكون له جواب

 . «ض له من يظلمهإذا أراد اهلل أن يتحف عبدا  قيّ  »  وقال بعضهم

يـه رجـال   لمـه ويقـع فيـه فجعـل يشـكو إل  ود:ل  جل عىل عمر بن عبد العب ب
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فقال له عمر  إن  إن تلقى اهلل ومظلمت  كام هي، خري ل  من أن تلقاه 

 . «وقد اقتصصتها

إن  للت تدعو عىل من  لمـ  فـشن اهلل تعـاىل يقـول إن آخـر »   وقال  ب د بن ميرسة

يدعو علي  بأنـ   لمتـه فـشن شـئت اسـتجبنا لـ  وأجبنـا عليـ  وإن 

 .«لقيامة فيسعكام عفويشئت أخرتكام إىل يوم ا

كل الظار إىل  لمه فشنه أرسع إليه من دعائ  »لرجل دعا عىل  امله   وقال مسلم بن  سا 

 . «ال أن يتداركه بعمل وقمن أن ال يفعلإعليه 

بلغنا أن اهلل تعاىل يأمر مناديا  يوم القيامة  »أنه قال   عن أيب بكر وعن ابن عمر 

 ء فليقم فيقوم أهل العفو، فيكـافئهم اهلل فينادي من كان له عند اهلل 

 . «بام كان من عفوهم عن الناس

رجل من أهل العراق فقال  لقد جئتـ  ألمـر مالـه رأس   قدم عىل عمر بن اخلط اب

قــال  شــهادات الــّزور  هــرت «. مــا هــوق»وال ذنــب، فقــال عمــر ا  

هللّ وا»قال  نعم. فقال عمـر  «. أو قد كان ذل ق»بأرضنا. فقال عمر  

 «.ال يؤرس رجل   اإلسالم بغري العدول

إّن اهللّ إّنام رضب لكم األمثـال، ورّصف لكـم القـول لتحيـا » :قال عمر بن اخلط اب 

القلوب، فشّن القلوب مّيتة   صدورها حّتى حيييها اهللّ، من علم شـيئا 

فلينفع به، إّن للعدل أمارات وتباشري، فأّما األمارات فاحلياء والّسخاء 

واهلني والّلني. وأّمـا الّتباشـري فالّرمحـة. وقـد جعـل اهللّ لكـّل أمـر بابـا، 

ويّ ــ لكــّل بــاب مفتاحــا، فبــاب العــدل االعتبــار، ومفتاحــه الّزهــد، 

واالعتبار ذكر املوت واالستعداد بتقديم األموال. والّزهد أخـذ احلـّق 
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فـه ف فـشن ر يكمن كّل أحد قبله حّق، واالكتفـاء بـام يكفيـه مـن الكفـا

 «.ءالكفاف ر يغنه  

 قاال:و أّنه خطب يوم اجلمعة فذكر النّبـّي ^ وذكـر أبـا بكـر: عن عمر بن اخلط اب 

إّ: رأيــت كــأّن ديكــا نقــر: ثــالث نقــرات، وإّ: ال أراه إاّل حضــور »

أجِّل، وإّن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإّن اهللّ ر يكن ليضـّيع دينـه 

بـه نبّيـه ^. فـشن عجـل ق أمـر فاخلالفـة وال خالفته، وال اّلذي بع  

شورى بني هؤالء الّسّتة، اّلذين توّ  رسول اهللّ ^ وهو عنهم راض، 

وإّ: قد علمت أّن أقواما يطعنون   هذا األمر. أنا رضبتهم بيدي هذه 

عىل اإلسالم.فشن فعلوا ذل  فأولئ  أعـداء اهللّ الكفـرة الّضـاّلل. ثـّم 

ّم عندي من الكاللة. مـا راجعـت رسـول اهللّ إّ: ال أدع بعدي شيئا أه

^     ء، ما راجعته   الكاللة، وما أغلظ يل     ء مـا أغلـظ يل 

يـا عمـر، أال تكفيـ  آيـة »، فقال  «فيه. حّتى طعن بأصبعه   صدري

 مل خل ُّٱوهي قوله تعاىل  « الّصيف اّلتي   آخر سورة النّساء

ن أعــو أقـــض [ق وإّ: إ176]النســاء    َّ  خمحم جم يل ىل

فيها بقضّية يقيض خا من يقـرأ القـرآن ومـن ال يقـرأ القـرآن. ثـّم قـال  

الّلهّم إّ: أشهدو عىل أمـراء األمصـار. وإّ: بعثـتهم علـيهم ليعـدلوا »

عليهم، وليعّلموا النّاس دينهم، وسنّة نبّيهم ^ ويقسموا فيهم فيئهم، 

ا النّـاس تـأكلون ويرفعوا إيّل ما أشكل عليهم من أمرهم، ثّم إّنكـم أهّيـ

شجرتني ال أرامها إاّل خبيثتني. هذا البصل والّثوم، لقد رأيـت رسـول 

اهللّ ^ إذا وجد رحيهام من الّرجل   املسجد أمر به فأخر  إىل البقيع. 

 «.فمن أكلهام فليمتهام طبخا
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خصلتان من العبد، إذا صلحتا  صلح ما سوامها  الركـون » قال: عن احلسن البرصي 

ــال إىل ا ــة؛ ق ــان   النعم ــة، والطغي ــاىللظلم  مم ام يل ُّٱ  اهلل تع

 زث  ُّٱ اهلل تعــاىل [. وقــال 113]هــود  َّ نن من  زن رن

 [. 81]طه  َّ  يفىف يث ىث نث مث

أّن القضاء فريضة حمكمة، وسنّة مّتبعة، فـافهم »  األشعري   كتب عمر إىل أيب مويى

النّـاس   إذا أديل إلي  فشّنه ال ينفع تكّلـم حـّق ال نفـاذ لـه، وآس بـني 

وجهــ  وجملســ  وقضــائ  حّتــى ال يطمــع رشيــف   حيفــ ، وال 

ييأس ضعيف من عدل ، البّينة عىل من اّدعى، واليمني عىل من أنكر. 

والّصلح جائز بني املسـلمني إاّل صـلحا أحـّل حرامـا أو حـّرم حـالال، 

ومن اّدعى حّقا غائبا، أو بّينة فـارضب لـه أمـدا ينتهـي إليـه؛ فـشن جـاء 

أعطيته بحّقه فشن أعجزه ذل  استحللت عليه القضّية؛ فشّن ذلـ  ببّينة 

أبلـط   العــذر، وأجـىل للعمــى، وال يمنعـ  مــن قضـاء قضــيته اليــوم 

فراجعت فيه لرأي ، وهديت فيه لرشدو، أن تراجع احلّق؛ ألّن احلـّق 

قديم ال يبطل احلّق   ء، ومراجعة احلّق خري من الّتامدي   الباطـل، 

ول بعضهم عىل بعض   الّشهادة إاّل جملود   حـّد، أو واملسلمون عد

تـوىّل مـن  اهللجمّرب عليه شهادة الّزور، أو  نني   والء أو قرابة، فـشّن 

العباد الّ ائر وسرت علـيهم احلـدود إاّل بالبّينـات واأليـامن، ثـّم الفهـم 

د الفهم فيام أديل إلي  ممّا ليس   قرآن وال سنّة، ثـّم قـايس األمـور عنـ

ذل  واعرف األمثال واألشـباه، ثـّم اعمـد إىل أحّبهـا إىل اهللّ فـيام تـرى 

وأشبهها باحلّق، وإّيـاو والغضـب والقلـق والّضـجر والّتـأّذي بالنّـاس 

عند اخلصـومة والّتنّكـر؛ فـشّن القضـاء   مـواطن احلـّق يوجـب اهللّ لـه 



 

 40 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

األجر، وحيسن به الّذخر، فمـن خلصـت نّيتـه   احلـّق ولـو كـان عـىل 

نفسه، كفاه اهللّ ما بينه وبني النّاس، ومن تزّين هلم بام ليس   قلبه شانه 

ال يقبل من العباد إاّل ما كان لـه خالصـا،  -تبارو وتعاىل -اهللّ، فشّن اهللّ

 «.وما  نّ  بثواب من عند اهللّ   عاجل رزقه وخزائن رمحته

ادة فقـال لـه  لسـت بشـه شهد رجل عند عمر بن اخلّطاب  عن :رش  بن احلر  قال:

أعرف ، وال يرّضو أن ال أعرف ، إئت بمن يعرف ، فقال رجـل مـن 

القوم  أنا أعرفه، قال  بـأّي شـى ء تعرفـهق. قـال  بالعدالـة والفضـل. 

فقال  فهو جارو األدنى اّلذي تعرفه ليله وهنـاره، ومدخلـه وخمرجـهق 

دّل عـىل قال  ال. قـال  فمعاملـ  بالـّدينار والـّدرهم الّلـذين خـام يسـت

الورعق قال  ال. قال  فرفيق    الّسفر اّلذي يسـتدّل بـه عـىل مكـارم 

األخالقق قـال  ال. قـال  لسـت تعرفـه، ثـّم قـال للّرجـل  إئـت بمـن 

 «.يعرف 

قبــل أن يصــاب بأّيــام  رأيــت عمــر ابــن اخلّطــاب » قااال:عاان عماارو باان ميمااون 

ل  كيـف باملدينة. ووقف عىل حذيفة بن الـيامن وعـثامن بـن حنيـف قـا

فعلتامق أّافان أن تكونا قد مّحلتام األرض مـا ال تطيـقق قـال  مّحلناهـا 

أمــرا هــي لــه مطيقــة.ما فيهــا كبــري فضــل قــال  انظــرا أن تكونــا مّحلــتام 

األرض مــا ال تطيــق. قــاال  ال. فقــال عمــر  لــئن ســّلمني اهللّ ألدعــّن 

عليـه  أرامل أهل العراق ال حيتجن إىل رجل بعدي أبدا. قال  فـام أتـت

صيب. قال  إّ: لقـائم، مـا بينـي وبينـه إاّل عبـد اهللّ بـن إاّل رابعة حّتى أُ 

وكان إذا مّر بني الّصّفني قال  اسـتووا، حّتـى إذا  -عّباس غداة أصيب

ر ير فيهم خلال تقّدم فكرّب، ورّبام قرأ سورة يوسف أو النّحـل أو نحـو 
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و إاّل أن كـرّب فسـمعته فام هـ -ذل    الّركعة األوىل حّتى جيتمع النّاس

بسـّكني ذات  الكلب، حني طعنه، فطار العلج -يقول  قتلني أو أكلني

طرفني، ال يمّر عىل أحد يمينا وال شـامال إاّل طعنـه، حّتـى طعـن ثالثـة 

عرش رجال مات منهم سبعة فلاّم رأى ذل  رجـل مـن املسـلمني طـرح 

ناول عمر يد عبـد عليه برنسا، فلاّم  ّن العلج أّنه مأخوذ نحر نفسه. وت

الــّرمحن بــن عــوف فقّدمــه، فمــن يــِّل عمــر فقــد رأى اّلــذي أرى وأّمــا 

نواحي املسجد فشهّنم ال يدرون غري أهّنم قد فقـدوا صـوت عمـر وهـم 

يقولون  سبحان اهللّ.فصىّل خم عبد الّرمحن بـن عـوف صـالة خفيفـة، 

جـاء  فلاّم انكفوا قال  يا ابن عّباس، انظر من قتلني.فجـال سـاعة ثـمّ 

فقال  غالم املغرية قال  الّصنعق قال  نعم قال  قاتلـه اهللّ، لقـد أمـرت 

به معروفا، احلمد هللّ اّلذي ر جيعل ميتتي بيد رجل يّدعي اإلسالم، قد 

كنت أنت وأبوو حتّبان أن تكثر العلو  باملدينة، وكان العّباس أكثرهم 

ذبت، بعد ما أي إن شئت قتلنا. قال  ك -رقيقا. فقال  إن شئت فعلت

تكّلموا بلسانكم، وصّلوا قبلتكم، وحّجوا حّجكمقفاحتمل إىل بيتـه، 

فانطلقنا معه، وكأّن النّاس ر تصبهم مصيبة قبل يومئذ  فقائـل يقـول  

ال بأس، وقائل يقول أخاف عليه. فأيت بنبيذ فرشبه، فخر  من جوفه. 

لنا عليـه، ثّم أيت بلبن فرشبه، فخر  من جرحه، فعلموا أّنه مّيت، فدخ

وجاء النّاس فجعلوا يثنون عليه. وجاء رجل شاّب فقال  أبرش يا أمري 

املؤمنني ببرشى اهللّ ل  من صحبة رسول اهللّ ^، وقدم   اإلسالم ما 

قد علمت، ثّم وّليت فعدلت، ثّم شهادة. قال  وددت أّن ذل  كفـاف 
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وا عـــِّّل ال عـــِّّل وال يل. فلـــاّم أدبـــر إذا إزاره يمـــّس األرض، قـــال  ردّ 

الغالم. قال  يا ابن أخي، ارفع ثوب ، فشّنه أنقى لثوب ، وأتقى لرّب ، 

يا عبد اهللّ بن عمر، انظـر مـا عـِّّل مـن الـّدين، فحسـبوه فوجـدوه سـّتة 

وثامنني ألفا أو نحوه. قال  إن وىف له مـال آل عمـر فـأّده مـن أمـواهلم، 

  قـريو  وإاّل فسل   بني عدّي بن كعب؛ فـشن ر تـف أمـواهلم فسـل

وال تعدهم إىل غريهم، فأّد عنّي هذا املال. انطلق إىل عائشة أّم املؤمنني 

وال تقل أمري املؤمنني، فشّ: لست اليوم  -فقل  يقرأ علي  عمر الّسالم

وقل  يستأذن عمر بن اخلّطاب أن يدفن مع صـاحبيه  -للمؤمنني أمريا

قــال  يقــرأ فسـّلم واســتأذن، ثـّم دخــل عليهــا فوجـدها قاعــدة تبكـي ف

عليــ  عمــر بــن اخلّطــاب الّســالم ويســتأذن أن يــدفن مــع صــاحبيه. 

فقالت  كنت أريده لنفيس. وألوثرّنـه بـه اليـوم عـىل نفيسـ. فلـاّم أقبـل 

قيل  هذا عبد اهللّ بن عمر قد جاء. قال  ارفعـو:. فأسـنده رجـل إليـه 

 فقال  ما لدي ق

مـد هللّ، مـا كـان مـن   ء أهـّم إيّل مـن اّلذي حتّب يا أمري املـؤمنني، أذنـت. قـال  احل قال:

ذلــ ، فــشذا أنــا قضــيت فــامحلو:، ثــّم ســّلم فقــل  يســتأذن عمــر بــن 

ـــابر  ـــي رّدو: إىل مق ـــأدخلو:، وإن رّدتن ـــت يل ف ـــشن أذن ـــاب، ف اخلّط

املسلمني. وجاءت أّم املؤمنني حفصة والنّساء تسري معها، فلاّم رأيناهـا 

سـتأذن الّرجـال، فوجلـت قمنا، فوجلـت عليـه فبكـت عنـده سـاعة، وا

داخال هلم، فسمعنا بكاءها من الّداخل. فقالوا  أوص يا أمري املؤمنني، 

 -أو الـّرهط -استخلف. قال  ما أجد أحّق خذا األمر من هؤالء النّفر

ــا وعــثامن  اّلــذين تــوّ  رســول اهللّ ^ وهــو عــنهم راض  فســّمى علّي
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م عبد اهللّ بن عمر، والّزبري وطلحة وسعدا وعبد الّرمحن وقال  يشهدك

فشن أصابت اإلمرة سعدا  -كهيئة الّتعزية له -وليس له من األمر   ء

فهو ذاو، وإاّل فليستعن به أّيكم مـا أّمـر، فـشّ: ر أعزلـه عـن عجـز وال 

خيانة. وقال  أو، اخلليفة من بعدي باملهاجرين األّولني، أن يعـرف 

ار خريا، اّلذين تبّوؤا هلم حّقهم، وحيفظ هلم حرمتهم. وأوصيه باألنص

الّدار واإليامن من قبلهم، أن يقبل من حمسنهم، وأن يعفى عن مسيئهم 

وأوصيه بأهل األمصار خريا، فشهّنم ردء اإلسالم، وجباة املال، وغـيظ 

العدّو، وأاّل يؤخذ منهم إاّل فضلهم عـن رضاهم.وأوصـيه بـاألعراب 

خــذ مــن حــوا  خــريا، فــشهّنم أصــل العــرب، ومــاّدة اإلســالم، أن يؤ

أمواهلم، ويرّد عىل فقـرائهم. وأوصـيه بذّمـة اهللّ وذّمـة رسـوله ^، أن 

يوىف هلم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وال يكّلفوا إاّل طاقتهم. فلاّم 

قبض خرجنا به فانطلقنا نم  فسّلم عبـد اهللّ بـن عمـر قـال  يسـتأذن 

مع صاحبيه أدخلوه، فأدخل، فوضع هنال   :قالسعمر بن اخلّطاب  

فلاّم فرغ من دفنه اجتمـع هـؤالء الـّرهط، فقـال عبـد الـّرمحن  اجعلـوا 

أمركم إىل ثالثة منكم. فقال الّزبري  قـد جعلـت أمـري إىل عـِّّل. فقـال 

طلحة  قد جعلت أمري إىل عثامن، وقال سعد  قـد جعلـت أمـري إىل 

ر عبد الّرمحن ابن عـوف فقـال عبـد الـّرمحن  أّيكـام تـرّبأ مـن هـذا األمـ

فنجعله إليه، واهللّ عليه واإلسالم لينظرّن أفضلهم   نفسـهق فأسـكت 

الّشيخان. فقال عبد الـّرمحن  أفتجعلونـه إيّل، واهللّ عـِّّل أن ال آلـو عـن 

أفضلكمق قال  نعم. فأخذ بيد أحدمها فقال  ل  قرابة من رسـول اهللّ 

دلّن، ^ والقدم   اإلسالم ما قد علمت، فاهللّ علي  لئن أّمرت  لتعـ

ولئن أّمرت عثامن لتسمعّن ولتطيعّن. ثّم خال باآلخر فقال مثل ذل . 
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فلاّم أخذ امليثاق قال  ارفع يدو يا عثامن، فبايعه، فبايع لـه عـِّّل، وولـج 

 «.أهل الّدار فبايعوه

إّن النّبّي ^ حني افتتح خيـرب اشـرتل علـيهم أّن لـه األرض، » قال: عن ابن عب اس 

يعني الّذهب والفّضة، وقال له أهل خيرب  نحن وكّل صفراء وبيضاء. 

أعلـم بـاألرض، فأعطناهـا عـىل أن نعملهـا ويكـون لنـا نصـف الّثمـرة 

ولكــم نصــفها، فــزعم أّنــه أعطــاهم عــىل ذلــ . فلــاّم كــان حــني رصم 

النّخل، بع  إليهم، ابـن رواحـة، فحـزر النّخـل، وهـو اّلـذي يدعونـه 

. فقالوا  أكثرت علينا يا ابن أهل املدينة اخلرص، فقال    ذا كذا وكذا

رواحة. فقال  فأنا أحزر النّخـل وأعطـيكم نصـف اّلـذي قلـت. قـال  

  قد رضينا أن نأخذ فقالواقالوا  هذا احلّق، وبه تقوم الّسامء واألرض.

 «.باّلذي قلت

إّنه جاء إىل عمر بن اخلّطاب وهـو بالّشـام وحولـه أمـراء  :عن بالل بن  باح احلبيش  

وس، فقال  يا عمر، فقال ها أنا عمر، فقال له بـالل  إّنـ  األجناد جل

بني اهللّ وبني هـؤالء، ولـيس بينـ  وبـني اهللّ أحـد، فـانظر عـن يمينـ  

وعـن شـامل ، وبــني يـدي ، ومــن خلفـ ، هــؤالء اّلـذين خلفــ  إن 

صدقت، واهللّ ال أقوم من جمليس هذا، تكّفلـوا »يأكلوا إاّل الّطري، قال  

مني طعامه وحّظه من الّزيت واخلّل، فقالوا  إلي  لكّل رجل من املسل

 «.يا أمري املؤمنني قد أوسع اهللّ علي  من الّرزق وأكثر من اخلري

اهللّ ابتعثنـا لنخـر  » ؟:لرستم قائد الفرس مّلا سأله مـا جـاء بكـم قال  بع   بن عامر 

، من شاء من عبادة العبـاد إىل عبـادة اهللّ، ومـن ضـيق الـّدنيا إىل سـعتها

ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، فأرسلنا بدينه إىل خلقه لندعوهم 
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إليه، فمن قبل ذل  قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه حّتى نفي ء 

اجلنّـة ملـن مـات عـىل قتـال  قال:إىل موعود اهللّ. قالوا  وما موعود اهللّق

 «.من أبى، والّظفر ملن بقي

العدل عىل أربعة أنحاء  العدل » بد امللك عن العدل:يف جواب لعقال يعيد بن جب  

   َّ ٍّ  ييىي مي خي حي جي ٱُّٱ  احلكم لقوله تعاىل  

   َّ  يي ىي مي ُّٱ[ والعدل   القول لقوله تعاىل  ٤2]املائدة 

  َّ زن رن مم ام ُّٱ[ والعدل   الفدية لقوله تعاىل  152]األنعام 

 خن حن جن ُّٱ[ والعدل   اإلرشاو، قال تعاىل  123]البقرة 

 [.1]األنعام  ين ىن من

ل عمر بن عبد العب ب بـت، فـشن رأى إليه  أّما بعد، فشّن مدينتنا قـد خرّ  كتب بع  عام 

أّما بعـد، »أمري املؤمنني أن يقطع هلا ماال يرّمها به فعل.فكتب إليه عمر، 

فقد فهمت كتاب  وما ذكرت أّن مدينتكم قد خربت، فشذا قـرأت كتـاق 

 «.طرقها من الّظلم، فشّنه مرّمتها والّسالم هذا فحّصنها بالعدل، ونّق 

 «.البّينة العادلة أحّق من اليمني الفاجرة» :وقال ر:ر

 اهر ال هفى، فأّول   ء جيـب عليـه مـن  إّن حّظ العبد من العدل أمرٌ » :قال الغبايل  

العدل   صفات نفسه أن جيعل الّشهوة والغضب أسريين حتت إشارة 

ه لـو جعـل العقـل خادمـا للّشـهوة والغضـب فقـد العقل والـّدين، فشّنـ

 لمه، هذا   اجلملة، أّما تفصيالت ما جيـب عليـه   العـدل   نفسـه 

فمراعاة حدود الرّشع كّلها، وإّن عدله   كّل عضو أّنـه يسـتعمله عـىل 

 ـاهر يـدّل  الوجه اّلذي أذن الرّشع فيه.وأّما عدله   أهله وذويه فأمرٌ 



 

 46 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

قـه الرّشـع، وأّمـا إن كـان مـن أهـل الواليـة فـشّن عليه العقل اّلـذي واف

 «.العدل   الّرعّية من أوجب واجباته

أفضل نعم اهللّ تعاىل عىل املرء أن يطبعه عىل العدل وحّبه، وعـىل احلـّق » :قال ابن حبم 

 «.وإيثاره

 أخرب اهللّ   كتابه أّنه أنزل الكتاب واحلديد ليقوم النّاس بالقسط، فقال  »وقال أ ضا

  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعاىل  
 جه ين  ىن من خن حنجن يم ىم مم
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي  مي خي حي جي يه ىه مه
[.وهلذا أمر النّبّي ^ أّمته بتولية والة األمور عليهم، 25]احلديد   َّ

وأمر والة األمور أن يرّدوا األمانات إىل أهلها، وإذا حكموا بني 

طاعة اهللّ النّاس أن حيكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة والة األمور من 

 «.تعاىل

بالّصدق   كّل األخبار، والعـدل   اإلنشـاء مـن األقـوال واألعـامل تصـلح   »وقال أ ضا

 جب هئ مئ ُّٱمجيع األعـامل، ومهـا قرينـان كـام قـال اهللّ تعـاىل  

 [.115]األنعام   َّ مبخب  حب

عان جيب عىل كّل ويّل أمر أن يستعني بأهل الّصدق والعدل، وإذا تعّذر ذل ، اسـت » وقال:

باألمثل فاألمثل، وإن كان فيه كذب و لم، فشّن اهللّ يؤّيـد هـذا الـّدين 

ــام هــو فعــل  ــأقوام ال خــالق هلــم، والواجــب إّن بالّرجــل الفــاجر، وب

 «.املقدور

من عدل   والية من الواليات فساسها بعلم وعدل، وأطاع اهللّ  -يعني فكّل -  فأّي وقال
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 «.لّصاحلنيورسوله بحسب اإلمكان فهو من األبرار ا

أمــور النّـاس تسـتقيم   الــّدنيا مـع العــدل، أكثـر ممّـا تســتقيم مـع الّظلــم     »وقاال أ ضاا

 .«احلقوق

 «.الّدنيا تدوم مع العدل والكفر، وال تدوم مع الّظلم واإلسالم » وقال ر:ر:

العدل نظام كّل   ء.فشذا أقيم أمر الّدنيا بعدل قامـت وإن ر يكـن لصـاحبها   »وقال ر:ر

  اآلخرة من خالق. ومتى ر تقم بعدل ر تقم، وإن كان لصاحبها من 

 «.اإليامن ما جيزى به   اآلخرة

إّن من له ذوق   الرّشيعة واّطالع عىل كامهلا وتضّمنها لغاية مصـالح » :قال ابن القي م 

العباد   املعاش واملعاد، وجميئها بغية العدل اّلـذي يسـع اخلالئـق جيـد 

ل فوق عدهلا، وال مصلحة فوق ما تضّمنته من املصالح، تبنّي أّنه ال عد

له أّن الّسياسة العادلة جزء من أجزائها، وفـرع مـن فروعهـا، وأّن مـن 

أحال علام بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمـه فيهـا، ر حيـتج 

ــة،  ــان  سياســة  امل ــة.فشّن الّسياســة نوع ــا ألبّت ــا إىل سياســة غريه معه

. وسياسة عادلة ّر  احلّق من الّظار الفاجر فهي من فالرّشيعة حتّرمها

 «.الرّشيعة، علمها من علمها، وجهلها من جهلها

 «.الّتوحيد والعدل مها مّجاع صفات الكامل» :قال ابن القي م 

من عرض له قضاء فليقض بام   كتاب اهللّ، فشن جاءه » قال: عن عبد اهلل  بن مسعود 

يقض بام قىض به النّبّي ^، فشن جاءه أمر ليس فل اهللأمر ليس   كتاب 

ور يقض به نبّيه ^ فليقض بام قاله الّصاحلون، فشن جاءه  اهلل  كتاب 

أمر ليس   كتاب اهللّ ور يقـض بـه نبّيـه ^ ور يقـض بـه الّصـاحلون، 



 

 48 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 «.فليجتهد رأيه، فشن ر حيسن فليقّر، وال يستحي

، فغـري -مـن اجلـامل- املسكينة واّلتي هلـا قـدر وأّما تفريق بعضهم بني» :قال القرطب   

املسلمون »جائز ألّن النّبّي ^ قد سّوى بني أحكامهم   الّدماء فقال  

وإذا كـانوا   الـّدماء سـواء، فهـم   غـري ذلـ    ء « تتكافأ دماؤهم

 «.واحد

 - -مجيـع النّـاس   الرّشــف بالنّسـبة الّطينّيـة إىل آدم وحــّواء»   وقاال ابان كثاا  

سواء، وإّنام يتفاضلون باألمور الّدينّيـة وهـي طاعـة اهللّ تعـاىل ومتابعـة 

رسوله ^، وهلذا قال سبحانه بعد النّهـي عـن الغيبـة واحتقـار بعـض 

 يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱالنّاس بعضا منّبها عىل تساوهيم   البرشّية  

 [.13]احلجرات   َّ رتيب ىب نب  مب زب رب

 .«باهللإال   إيل أن أ لمه  من ال يستعني عِّل إن أبغض الناس» :قال عن أيب الد داء 

اسـتعمل مـوىل لـه يـدعى هنّيـا عـىل  ّن عمر بـن اخلطـاب عن ز د بن أيلم عن أبيه أ

يــا هنــّي اضــمم جناحــ  عــن املســلمني، واّتــق دعــوة  :احلمــى فقــال

املظلــوم، فــشّن دعــوة املظلــوم مســتجابة. وأدخــل رّب الّكــيمة ورّب 

ن عــوف ونعــم ابــن عّفــان، فــشهّنام إن هتلــ  الغنيمــة، وإّيــاي ونعــم ابــ

ماشيتهام يرجعـا إىل نخـل وزرع، وإّن رّب الّكـيمة ورّب الغنيمـة إن 

أمـري املـؤمنني. أفتـاركهم أنـا ال  هتل  ماشيتهام يأتيني ببنيـه فيقـول  يـا

أبال ق فاملاء والكأل أي ـ عـِّّل مـن الـّذهب والـورق، وأيـم اهللّ إهّنـم 

ــتهم، ــد  لم ــريون أّ: ق ــة  ل ــا   اجلاهلّي ــاتلوا عليه ــبالدهم. فق ــا ل إهّن

وأسلموا عليها   اإلسالم. واّلذي نفيس بيده لـوال املـال اّلـذي أمحـل 

 «.عليه   سبيل اهللّ ما محيت عليهم من بالدهم شربا
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أّما بعد فشّن القضاء فريضة حمكمـة،  إّنه كتب إىل أق موسى»قال   وعنه أ ضا  

ذا أديل إلي ، فشّنه ال ينفع تكّلم بحـّق ال نفـاذ لـه. وسنّة مّتبعة، فافهم إ

آس بني النّاس   وجه  وجملس  وعدل  حّتى ال يطمع رشيـف   

 .«حيف ، وال هاف ضعيف من جورو

شـرتي، إّنام أهل  من كان قبلكم أهّنـم منعـوا احلـّق حّتـى اُ » :قال عيل  بن أيب طالب 

 «.فتديوبسطوا اجلور حّتى اُ 

إّن وليدة كانت سوداء حلّي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. » الس:ق عن عائش  

قالــت  فخرجــت صــبّية هلــم عليهــا وشــاح أمحــر مــن ســيور. قالــت  

ــه  ــةفوضــعته أو وقــع منهــا فمــّرت ب وهــو ملقــى، فحســبته حلــام  حدي

فخطفتــه. قالــت  فالتمســوه فلــم جيــدوه قالــت  فــاهّتمو: بــه. قالــت  

قبلهـا. قالـت  واهللّ إّ: لقائمـة معهـم، إذ فطفقوا يفّتشون حّتى فّتشـوا 

فألقتــه، قالــت  فوقــع بيــنهم، قالــت  فقلــت هــذا اّلــذي  احلديــةمــّرت 

اهّتمتمو: به زعمتم، وأنا منه بريئة، وهـو ذا هـو. قالـت  فجـاءت إىل 

رسول اهللّ ^ فأسلمت، قالت عائشة  فكان هلـا خبـاء   املسـجد، أو 

ندي. قالت  فال جتلس عنـدي حفو قالت  فكانت تأتيني فتحّدث ع

 جملسا إاّل قالت  

 ويوم الوشاح من تعاجيب رّبنا           أال إّنه من بلدة الكفر أنجا:                        

قال له  إّن إخوان  من أهل الكوفة من أهل الّذكر  لرجل قال أبو الد  داء 

ائنهم، ومرهم فليعطوا القرآن بخز يقرئون  الّسالم، فقال  و

 «.فشّنه حيملهم عىل القصد والّسهولة، وجينّبهم اجلور واحلزونة
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عب    من أوىص بوصّية، فلم جير ور حيف، كان له من األجـر مثـل » كان  قال: قال الش 

 «.ما أن لو تصّدق به   حياته

 «.أي إعانة لغريه وملصلحته« أ لم النّاس من  لم لغريه»:قال حما ب بن دثا  

أخذ مـال الغـري بغـري حـّق، ومبـارزة  :الّظلم يشتمل عىل معصيتني»: اجلوزي  قال ابن 

الّرّب باملخالفة، واملعصـية فيـه أشـّد مـن غريهـا ألّنـه ال يقـع غالبـا إاّل 

بالّضعيف اّلذي ال يقدر عىل االنتصـار. وإّنـام ينشـأ الّظلـم عـن  لمـة 

بنورهم اّلذي  القلب ولو استنار بنور اهلدى العترب، فشذا سعى املّتقون

حصل هلم بسبب الّتقوى اكتنفت  لامت الّظلم الّظار، حي  ال يغنـي 

 «.عنه  لمه شيئا

لق   األصل  لوما جهوال، وال ينفّ  عن اجلهل والّظلم اإلنسان ُخ » :قال ابن القي م 

إاّل بأن يعّلمه اهللّ ما ينفعه، ويلهمه رشده، فمن أراد به خـريا عّلمـه مـا 

به عن اجلهل، ونفعه بام عّلمه فخر  به عن الّظلـم ومـن ينفعه، فخر  

ر يــرد بــه خــريا أبقــاه عــىل أصــل اخللقــة. فأصــل كــّل خــري هــو العلــم 

والعـدل، وأصـل كـّل رّش هـو اجلهـل والّظلم،وقـد جعـل اهللّ ســبحانه 

للعدل املأمور به حّدا، فمـن جتـاوزه كـان  املـا معتـديا، ولـه مـن الـّذّم 

 «.دوانهوالعقوبة بحسب  لمه وع

يوم القيامة له دواوين ثالثة  ديوان ال يغفر اهللّ منه شيئا،  اهللالّظلم عند    » وقال أ ضا

وهو الرّشو به، فشّن اهللّ ال يغفر أن يرشو به. وديوان ال يرتو اهللّ تعاىل 

منه شيئا، وهو  لم العباد بعضهم بعضا، فشّن اهللّ تعاىل يستوفيه كّلـه. 

فـشّن هـذا ربـه  به، وهو  لم العبد نفسه بينـه وبـني  وديوان ال يعبأ اهللّ

الـــّديوان أخـــّف الـــّدواوين وأرسعهـــا حمـــوا، فشّنـــه يمحـــى بالّتوبـــة 

ــ .  ــو ذل ــرة ونح ــائب املكّف ــة واملص ــنات املاحي ــتغفار واحلس واالس

بخالف ديوان الرّشو، فشّنه ال يمحى إاّل بالّتوحيد، وديـوان املظـار ال 
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إىل أرباخا واستحالهلم منها. ومّلا كان الرشو يمحى إاّل باخلرو  منها 

حّرم اجلنّة عىل أهله، فال تدخل اجلنّـة  اهللأعظم الّدواوين الّثالثة عند 

 «.نفس مرشكة

بيدي   د بن حييى الب  يخ حمم   اهللإّن املظلوم إذا شكا إىل اهللّ تعاىل اقتىض عدل » - قال الش 

املظلوم بالّشكوى، ليكون اإليقـاع  اإليقاع بظامله، فيحّب اهللّ ـ أن جيهر

 بالّظار مبسول العذر عند اخللـق، وزاجـرا ألمثالـه عـن أمثـال فاعلـه،

وإّنام يمهل الّظار من جهة أّن اخللق إذا ملـ  أحـدهم مملـوكني فجنـي 

فـال اعـرتاض  اهللعىل أحدهم جناية فشّن أرشها لسـّيده، فـاخللق ملـ  

 «.عليه

امة جيتمع الّظلمـة وأعـواهنم ومـن أالق هلـم دواة وبـرى هلـم إذا كان يوم القي» :وقال ر:ر

 «.لقون   جهنّمقلام، فيجعلون   تابوت ويُ 

 .«يعذب اهلل الظار بالظار، ثم يدخلهام النار مجيعا  » قال: عن حسان بن عطي  

 . «عىص اهللمن دعا لظار بالبقاء، فقد أحب أن يُ  » قال: عن  ويف بن أيباط 

سيعلم الظاملون حق من نقضوا؛ إن الظـار ينتظـر العقـاب،  » قال:  ايضعن رش ح الق

 . «واملظلوم ينتظر النك

ادرءوا احلدود مـا اسـتطعتم   كـل شـبهة، فـشن الـوايل  إن  »   عمر بن عبد لعب ب قال

 . «أخطأ   العفو، خري من أن يتعدى   الظلم والعقوبة

 . «و الباغيعىل جبل، لدُ لو أن جبال  بغى  » قال: عن ابن عباس 

يا جرير، تواضع هلل، فشنه من تواضع هلل تعاىل   الدنيا، »  قال سلامن  عن جر ر قال:

رفعه يوم القيامة؛ يا جرير، هل تدري ما الظلامت يوم القيامـةق قلـت  

ال أدري، قال   لم الناس بينهم   الدنيا؛ قال  ثم أخذ عويدا  ال أكاد 

؛ قال  يا جرير، لو طلبت   اجلنة مثل هذا العود ر أن أراه بني أصبعيه
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جتده، قال  قلت  يا أبا عبد اهلل؛ فأين النخـل والشـجرق قـال  أصـوهلا 

 اللؤلؤ والذهب، وأعالها الثمر. 
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 العـــــــزة
 

إىل الّشام ومعنـا أبـو عبيـدة بـن   خر  عمر ابن اخلّطاب عن طا ق بن شهاب، قال:

ّراح فأتوا عىل خماضة، وعمر عىل ناقة له، فنـزل عنهـا وخلـع خّفيـه اجل

فوضعهام عىل عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض خا املخاضـة، فقـال أبـو 

عبيدة  يا أمري املؤمنني  أنت تفعل هـذاق ّلـع خّفيـ  وتضـعهام عـىل 

عاتق ، وتأخذ بزمام ناقت  وّوض خا املخاضةق ما يّ ـ: أّن أهـل 

ترشفوو. فقال عمر  أوه  لو يقـل ذا غـريو أبـا عبيـدة جعلتـه البلد اس

ــا أذّل قــوم فأعّزنــا اهللّ باإلســالم، فمهــام  نكــاال ألّمــة حمّمــد ^، إّنــا كنّ

 «.نطلب العّز بغري ما أعّزنا اهللّ به أذّلنا اهللّ

 «.ما زلنا أعّزة منذ أسلم عمر» قال: عن عبد اهلل  بن مسعود 

 «.الرّشف   الّتواضع. والعّز   الّتقوى، واحلّرّية   القناعة» :قال إبراهيم بن شيبان

كنّا بمدينة الّروم، فأخرجوا إلينا صّفا عظـيام مـن » ، قال:عن أيلم أيب عمران الت جيب   

الّروم، فخر  إليهم من املسلمني مثلهم أو أكثر. وعىل أهل مك عقبة 

من املسلمني عـىل بن عامر وعىل اجلامعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل 

صّف الّروم حّتى دخل فيهم، فصاح النّاس، وقالوا  سبحان اهللّ يلقي 

يا أهّيـا النّـاس إّنكـم تتـأّولون »بيديه إىل الّتهلكة، فقام أبو أّيوب فقال  

هذه اآلية هذا الّتأويل، وإّنام أنزلت هذه اآليـة فينـا معرشـ األنصـار مّلـا 

قـال بعضـنا لـبعض رّسا دون رسـول أعّز اهللّ اإلسالم وكثر نارصوه، ف

اهللّ ^  إّن أموالنــا قــد ضــاعت، وإّن اهللّ قــد أعــّز اإلســالم، وكثــر 
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نارصوه، فلو أقمنا   أموالنا. فأصـلحنا مـا ضـاع منها.فـأنزل اهللّ عـىل 

ــا   ــا قلن ــا م ــرّد علين ــه ^ ي  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱٱٱٱٱٱنبّي

ــرة    َّ حئ ــىل195]البق ــة ع ــة اإلقام ــت الّتهلك ــوال  [. فكان األم

وإصالحها، وتركنـا الغـزو. فـام زال أبـو أّيـوب شاخصـا   سـبيل اهللّ 

 «.فن بأرض الّرومحّتى دُ 

ر العلـم أوىل أن يـوقّ »وقـد اسـتدعاه لولديـه يعلمهـام   للمهـدي أناسوقال مالاك بان 

ؤتى وال يـأيت. و  روايـة  زار وال يزور ويُ يؤتى، و  رواية  العلم يُ وُ 

 .«تون وال يأتونؤأدركت أهل العلم يُ 

دخلـت عـىل هـارون الرشـيد فقـال يـا أبـا عبـد اهلل  ينبغـي أن »أنه قـال   و روى عنه أ ضا   

و اهلل أن ّتلف إلينا حتى يسمع صبياننا من  املوطأ، قال  فقلت أعزّ 

هــذا العلــم مــنكم خــر ، فــشن أنــتم أعززمتــوه عــز، وإن أذللتمــوه ذلة 

ــال  صــدقت اخر ــأيت فق ــؤتى وال ي ــم ي ــى والعل جــوا إىل املســجد حت

 .«تسمعوا من سمع الناس

والفرق بني التكرب والعـزة »لفرق بني التكرب والعزة فأجاب قائال  ا ئل ماوقد ُس وقال ر:ر:

كـران نالتكـرب    و ع بـاحلق ع بالباطل والعزة ترف  واضح إذ التكرب ترف  

 .«النعمة وجحودها والرتفع   اعرتاف بالنعمة وحتدث خا

 .«ليست العزة ُحْسن البزة  »   َكاَمءُ َقاَلْس احْلُ 

واجلـاه مـن غـري سـلطان من أراد الغنى بغري مال والكثـرة بغـري عشـرية » :وقال عىل 

 .«فلينتقل من ذل املعصية إىل عز الطاعة
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باملعروف فحنق عليه فقال أربطوه مع بغلة سيئة اخللق لتقتله فلم  أمر  جل ها ون الرشيد

ففعلـوا فـرؤى    ،أسجنوه وطينوا عليه البيتة ثم قال،تقض فيه شيئا  

فقال الذي أدخلني قمن أخرج  من السجن  تى به فقال له بستان فأُ 

فقــال الــذي أخرجنــي مــن قومــن أدخلــ  البســتان  فقــال  .البســتان

ركب عىل فأمر هارون أن يُ  ،فعلم هارون أنه ر يقدر عىل ذله،السجن 

ــه دابــة ويُ  أن يــذل عبــدا  أعــزه اهلل فلــم  أال أن هــارون أراد نــادي علي

 .«يقدر

 .«واهلل ما رأيت العز إال   رفع اهلمة عن اخللق»    وقال أبو العباس املريس

من اعتزاز املسلم بنفسه ودينه وربه هو » )صاحب :لق املسلم(: قال حممد الغبايل

 فة املؤمن أنإهنا أنَ  قوكربياء اإليامن غري كربياء الطغيان قكربياء إيامنه

با إلنسان. هي كربياء أو يكون ذَ  قأو يتضع    مكان قيصغر لسلطان

وفيها من التعايل بقدر ما  قفيها من التمرد بقدر ما فيها من االستكانة

ع عىل مغريات األرض ومزاعم الناس فيها من التضامن  فيها الرتف  

ط معهم وفيها االنخفاض إىل خدمة املسلمني والتبس   ?وأباطيل احلياة 

 ?فيها إتيان البيوت من أبواخا  ?واحرتام احلق الذي جيمعه خم  ?

 مس خس حس جس مخ ُّٱ قال تعاىل وطالب العظمة من أصدق سبلها.

  جغ معجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص

 لك  خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ
العزة واإلباء والكرامة من أبرز اخلالل التي نادى [10]فاطر َّ
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وتعهد نامءها بام رشع من وغرسها   أنحاء املجتمع  ?اإلسالم خا 

 . «عقائد وسن من تعاليم

معركة القادسـية ربعـّي بـن عـامر رسـوال إىل رسـتم قائـد اجليـوش  قبلأ يل يعد  

نـوا جملسـه بـالنامرق الفارسية وأمـريهم، فـدخل عليـه ربعـي، وقـد زيّ 

والزراق واحلرير، وأ هر رستم اليواقيت والآللـئ الثمينـة العظيمـة، 

ذل  من األقنية الثمينة وقد جلـس عـىل رسيـر مـن  وعليه تاجه وغري

ذهب، ودخل ربعي بثيـاب خشـنة وتـرس، وفـرس قصـرية، ور يـزل 

راكبها حتى داس خا عىل طرف البسال، ثم نزل وربطها ببعض تلـ  

الوســائد وأقبــل وعليــه ســالحه ودرعــه، فقــالوا لــه  ضــع ســالح ، 

كتمـو: هكـذا فقال  إ: ر آتكم وإنـام جئـتكم حـني دعـوتني، فـشن تر

وإال رجعـت، فقـال رسـتم  ائـذنوا لــه، فأقبـل يتوكـأ عـىل رحمـه فــوق 

النامرق، فقالوا له  ما جاء بكمق فقال  اهلل ابتعثنا لنخر  من شاء مـن 

عبادة العباد إىل عبادة اهلل، ومـن ضـيق الـدنيا إىل سـعة اآلخـرة، ومـن 

 جور األديان إىل عدل اإلسالم.

إهنم وإن طقطقت خم الرباذين ومهلجت خـم »املعا،    أهل   قال احلسن البرصي

، «البغال، إن ذل املعصية قـد عالهـم، أبـى اهلل إال أن يـذل مـن عصـاه

 .[18]احلج َّ يلىل  مل يك ىك مك لك اك ُّٱقال اهلل تعاىل  

جزر البحـر املتوسـط، وفتحـوا جزيـرة رودوس، كـان املسـلمون    بعد أن فتح املسلمون

با الدرداء بعد النك كان يبكي، فقالوا لـه  حال نشوة وفرح، إال أن أ

أتبكـي ـ يـا أبـا الـدرداء ـ واليـوم يـوم فـرحق  فقـال  نعـم، قـالوا  فـام 
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يبكي ق قال  اسمعوا، أليس هؤالء القوم الذين قهرناهم ونكنا اهلل 

عليهم أر يكونوا   قوة وَمنََعة وطمأنينةق  قالوا  هو كذل ، قال هلم 

صــوا اهلل هــانوا عــىل اهلل فأمكننــا اهلل مــنهم ومــن أبــو الــدرداء  فلــام ع

رقاخم، وأخشـى أن يـأيت اليـوم الـذي نعيصـ فيـه اهلل فنهـون عـىل اهلل 

فيمكن اهلل الكفار من رقابنا. نعم يـا أبـا الـدرداء، دار الفلـ  دورتـه، 

ــرات،  ــمس م ــول الش ــرات، وح ــها م ــول نفس ــت األرض ح وحتّرك

 .«ن أعداؤنا مناوعصينا اهلل، فُهنةا عىل اهلل، فتمكّ 

أحـدها -ذكر بعض املف ين أن العزة   القرآن عىل ثالثة أوجه  »  :قال ابن اجلوزي 

 نب  مب زب رب يئ ىئ ُّٱ  العظمـة . ومنــه قولــه تعــاىل  

ـــه  [٤٤]الشـــعراء  َّ ىب   مس هث  مث هت ُّٱ،وقول

 خس حس  جس  ُّٱالثا:   املنعة . ومنه قوله تعاىل  [82]ص َّ

لثال    احلمية ، ومنه قولـه ،ا [139]النساء َّ جض مص خص حص مس

 رن ممام  يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱتعــــــــــاىل  

ـــرة  َّ ين ىن نن منزن ـــه   [206]البق  مم خم ُّٱوقول

 .[2]ص َّ  خن حن جن يم ىم

العزة والعلو إنام مها ألهل اإليامن الذي بعـ  اهلل بـه رسـله وأنـزل بـه  » قال ابن القيم

ــاىل  ــال تع ــم وعمــل وحــال، ق ــو عل ــه ، وه  جت هب مب ُّٱ كتب

 [.139مران  ]ال عَّ مت  خت حت
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 معجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس حس جس مخ ُّٱٱقال تعاىل:

 لك  خك حك جك مق حقمف خف حف جف مغ  جغ
أي  من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة اهلل ، بالكالم [10]فاطر َّ

 .الطيب والعمل الصالح 

أي مـن كـان حيـب أن يكـون عزيـزا    الـدنيا واآلخـرة  فليلـزم طاعـة اهلل  » قال ابن كث :

نه حيصل له مقصوده ،ألن اهلل  تعاىل مال  الـدنيا واآلخـرة ، تعاىل، فش

 .«وله العزة مجيعا  

َمـْن كـان يريـد العـزة بنفسـه َفْلـَيْعَلْم َأنة العـزَة بجملتهـا هلل ، فلـيس  قال القش ي يف اآل  :

ُة  ـه الِعـزة ة . ويقال َمْن كان يريد العزَة لنفسـه فللة للمخلوق  ٌء من الِعزة

ي فليطلبهـا مـن اهلل ، و  آيـة أخـرى أثبـت العـزة هللةِ ولرسـوله مجيعا  ، أ

؛ َوَوْجـُه اجلميـع بينهـا أن  َّ مصخص حص مس ُّوللمؤمنني ، وقال ها هنا 

ِعزة الربوبية هلل َوْصفا  ، وعزة الرسول ، وعّز املـؤمنني هلـم فضـال  مـن اهلل 

ه سبحانه  ُة هلل مجيعا  . وعز  َت ُه . أو ويقال العزيـز ُقْدر -ولطفا ؛ فشذا  الِعزة

هو القاهر الذي ال ُيْقَهُر؛ فيكون من صفات فعلـه عـىل أول القـولني . . 

ومن صفات ذاته عىل القول اآلخر . ويقال العزيز هو الـذي ال ُيوَصـُل 

إليه ِمْن قوهِلم   أرٌض َعزاز إذا ر تستقر عليها األقدام ، فريجع معناه إىل 

 . «جالل سلطانه

الــذي ال ِمْثــَل لــه؛ مــن قــوهلم؛ َعــزة الطعــام   اليــد . فريجــع إىل اســتحقاقه  و قااال العب ااب

 .«لصفات املجد والعلو 
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وهذه احلقيقة كفيلة حـني ،﴾  مصخص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ  وقال ييد قطب يف اآل  

تســتقر   القلــوب أن تبــدل املعــايري كلهــا ، وتبــدل الوســائل واخلطــط 

 أيضا  

 ن العزة كلها هلل . وليس  ء منها عند أحد سواه . فمن كان يريد العزةإ                          

مصدرها الذي لـيس هلـا مصـدر غـريه . ليطلبهـا عنـد اهلل . من  فليطلبها

فهو واجدها هنـاو ولـيس بواجـدها عنـد أحـد ، وال   أي كنـف ، وال 

إن النـاس الـذين كانـت قـريو تبتغـي . ،﴾  مصخص حص مسُّبأي سبب 

يدهتا الوثنية املهلهلة؛ وّشى اتباع اهلدى وهي تعرتف العزة عندهم بعق

أنه اهلـدى خشـية أن تصـاب مكانتهـا بيـنهم بـأذى . إن النـاس هـؤالء ، 

ــزة ، وال  ــا ، إن هــؤالء ليســوا مصــدرا  للع ــا إليه ــل والعشــائر وم القبائ

وإذا كانت هلم قوة  ﴾،  مصخص حص مسُّيملكون أن يعطوها أو يمنعوها 

. وإذا كانت هلـم منعـة فواهبهـا هـو اهلل . وإذن فمصدرها األول هو اهلل 

فمن كان يريد العزة واملنعـة فليـذهب إىل املصـدر األول ، ال إىل اآلخـذ 

 . «املستمد من هذا املصدر
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 العفة والعفاف
 

 «.حقيقة الورع العفاف» :قال لقامن احلكيم 

إّن قومـا أّدوا ». فقـال   دفعوهـا إىل عمـرالقادسّية أخذوا الغنـائم و مل ا فتح املسلمون

هذا ألمناء، فقالوا له  عففت فعّفوا ولو رتعت يا أمري املؤمنني لرتعت 

 «.أّمت 

ال تكّلفـوا األمـة غـري ذات الّصـنعة الكسـب؛ فـشّنكم متـى »عـىل املنـرب   وقال أ ضا

كّلفتموها ذل  كسبت بفرجها، وال تكّلفوا الّصغري الكسب؛ فشّنه إذا 

 جيد ي ق، وعّفوا إذا أعّفكـم اهللّ، وعلـيكم مـن املطـاعم بـام طـاب ر

 «.منها

نحن معرش قريو نعّد احللم واجلود الّسؤدد، ونعّد العفـاف » :قال عبد اهلل  بن عمر 

 «.وإصالح املال املروءة

وه وأيـن خـذا األمـر عنـه، أّمـا أبـ»بايع البن الّزبري   مل ا قال له الن اس: قال ابن عب اس 

يريـد أبـا  -فحوارّي النّبّي ^، يريد الّزبري.وأّما جـّده فصـاحب الغـار

وأّما خالته فـأّم املـؤمنني  -يريد أسامء -. وأّما أّمه، فذات النّطاق-بكر

وأّمـا عّمـة  -يريـد خدجيـة -يريد عائشة. وأّما عّمتـه فـزو  النّبـّي ^ 

ئ للقـرآن، ثّم عفيف   اإلسالم قـار  -يريد صفّية -النّبّي ^ فجّدته

 «.واهللّ إن وصلو: وصلو: من قريب، وإن رّبو: رّبو: أكفاء كرام

د بن احلنفي    ن ْس الكامل   ثالثة  العّفة   الّدين، والّصرب عىل النّوائب، وُح » :قال حمم 

 «.الّتدبري   املعيشة
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د بن أيب عمرة يف وصي ته لبنيه وأهل بيته: حوا ذات بينكم أن اّتقوا اهللّ وأصل» قال حمم 

 ُّٱقال إبراهيم لبنيه ويعقوب  «. وأطيعوا اهللّ ورسوله إن كنتم مؤمنني

 مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب
يرغبوا أن يكونوا موايل األنصار  [. وأوصاهم أال132]البقرة َّ

وإخواهنم   الّدين، وأّن العّفة والّصدق خري وأتقى من الّزنا 

 «. والكذب...

أّى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق عىل عيال » : بن ز د اجلرم   قال أبو قالب  عبد اهلل 

 «.صغار يعّفهم أو ينفعهم اهللّ به ويغنيهم

إذا أخطأ القايض منهّن خّطـة كانـت فيـه وصـمة  أن  مخٌس » :قال عمر بن عبد العب ب 

 «.يكون فهام حليام عفيفا صليبا، عاملا سئوال عن العلم

إّن أّول ما نبدأ بـه   يومنـا عّفـة » :به وقد خرجوا يوم عيدألصحا قال يفيان الث و ي  

 «.أبصارنا

كـان أهـل اجلاهلّيـة ال يسـّودون إاّل مـن كانـت فيـه سـّت » :قال أبو عمرو بان العاالء 

ــرب،  ــدة، والّص ــخاء، والنّج ــابعة  الّس ــا   اإلســالم س خصــال ومتامه

 «.واحللم، والبيان، واحلسب، و  اإلسالم زيادة العفاف

فضل الّتقى أفضل من فضل الّلسان واحلسب، إذامها ر جيمعا إىل » ال منصو  الفقيه ق

 «.العفاف واألدب

إّن ديـــن املـــرء يفيضـــ إىل الّســـرت والعفـــاف، ويـــؤّدي إىل القناعـــة » :قاااال املااااو دي  

 «.والكفاف

 «.كان يقال  الّشكر زينة الغنى، والعفاف زينة الفقر» :قال ابن مفلح 

حـّق اهللّ واجـب   الغنـى والفقـر، ففـي الغنـى العطـف والّشـكر، و  الفقـر »وقال ر:ار:
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 «.العفاف والّصرب

 «.العار إذا كان عليام ور يكن عفيفا كان رضره أشّد من رضر اجلاهل» :قال ابن حجر 

أّول مـا وىّص اهللّ بـه آدم عنـد إهباطـه إىل األرض حفـظ » :قال أباو إد  اس اخلاوالين  

 «.ال تضعه إاّل   حاللفرجه وقال  

 يي ىي مي خي حي ُّٱ :قاااول اهلل تعااااىليف تفسااا   قاااال ابااان كثااا  
[  واّلذين قد حفظوا فـروجهم مـن احلـرام فـال يقعـون 5]املؤمنون َّ

فيام هناهم اهللّ عنـه مـن زنـا ولـوال. ال يقربـون سـوى أزواجهـم اّلتـي 

مـا أحّلـه  أحّلها اهللّ هلم أو ما ملكت أيامهنم من الّ اري. ومن تعاطى

 َّ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱاهللّ لــه فــال لــوم عليــه وال حــر  وهلــذا قــال 
 [«.6]املؤمنون 

ــن 35]األحــزاب َّ هت مت  خت ُّٱ  وقااال يف قولااه تعاااىل [  أي ع

 «.املحارم واملآثم إاّل عن املباح

أي يكّفوهنا [  »5]املؤمنون  َّ يي ىي مي خي حي ُّٱ  وقال يف قوله تعاىل

 «.غري ما أذن اهللّ فيهعن احلرام ويمنعوهنا أن توضع   

أمــر اهللّ تعــاىل نبّيــه ^ أن يــأمر املــؤمنني بغــّض أبصــارهم وحفــظ » : قااال اباان القااي م 

فروجهم، ومّلا كان مبدأ ذل  من قبل البك جعل األمر بغّضـه مقـّدما 

عىل حفظ الفر ، فشّن احلوادث مبـدؤها مـن النّظـر، فتكـون نظـرة ثـّم 

من حفـظ هـذه األربعـة أحـرز  :قيل خطرة ثّم خطوة ثّم خطيئة. وهلذا

 .«دينه  الّلحظات واخلطرات والّلفظات واخلطوات

ُجُل َحتةى َيُكوَن فِيِه َخْصَلَتاِن    »   َوَقاَل أ وب السختياين  العفة عـن أمـوال اَل َينُْبُل الرة

 .«، والتجاوز عنهم الناس

رسار ألن اإلنسـان قـد يـذيع العفة عن األموال أي  من العفة عن إذاعـة األ  » وقال ر:ر:

رس نفسه بمبادرة لسانه وسقط كالمه ويشح باليسري من مالـه ضـنا بـه 
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وحفظا له وال يرى ما أضاع من رسه كبريا   جنب ما حفظه من يسري 

 .«ماله مع عظم الرضر الداخل عليه

ـا  م والثا: العفة عن املآث أحدمها العفة عن املحارم   العفة نوعان»  قال املاو دي .َفَأمة

ا َضْبُط اْلَفْرِ  َعْن احْلَـَراِم ، َوالثةـاِ:  ُة َعْن امْلََحاِرِم َفنَْوَعاِن   َأَحُدمُهَ اْلِعفة

ـُه َمـَع  فأما ضبط الفـر  عـن احلـرام َكف  اللَِّساِن َعْن اأْلَْعَراِض . َفأِلَنة

ٌة َفاِضَحٌة ،  الرشع وزاجر َوِعيِد   .« حةوهتكة واضاْلَعْقِل َمَعرة

ْنِب  واهلل للذة العفة»   َقاَل َبْعُضُهمْ  ِة الذة  . «َأْعَظُم ِمْن َلذة
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 العفو والغفران
 

بلغنا أّن اهللّ تعاىل يأمر مناديا يوم القيامة فينادي  من كـان لـه  » أن ه قال: عن أيب بكر 

 بــام كــان مــن عنــد اهللّ   ء فلــيقم، فيقــوم أهــل العفــو، فيكــافئهم اهللّ

 «.عفوهم عن النّاس

قام رسـول اهللّ ^ مقـامي هـذا عـام األّول، وبكـى أبـو »قال  ف :طب أبو بكر 

أو قـال  العافيـة. فلـم يـؤت  -سـلوا اهللّ املعافـاة»بكر، فقال أبو بكر  

علـيكم بالّصـدق  -أحد قّط بعد اليقني أفضـل مـن العافيـة أو املعافـاة

ة، وإّياكم والكذب فشّنه مـع الفجـور ومهـا   فشّنه مع الرّب ومها   اجلنّ 

النّار، وال حتاسدوا وال تباغضوا وال تقاطعوا وال تدابروا وكونوا كـام 

 «.أمركم اهللّ تعاىل

 «.كّل النّاس منّي   حّل »: قال عمر بن اخلط اب 

نا أصابت سبق النّبّي ^، وصىّل أبو بكر وثّل  عمر، ثّم » قال: عن عيل  بن أيب طالب 

 «.فتنة، يعفو اهللّ عّمن يشاء

ــوم أُ » قالااس: عاان عائشاا  أم  املاا منني  ــيس ي ــاد اهللّ، رصخ إبل ــا عب ــاس  ي حــد   النّ

ــى قتلــوا الــيامن، فقــال  أخــراكم، فرجعــت أوالهــم عــىل أخــراهم حّت

حذيفة  أق أق، فقتلوه. فقال حذيفـة  غفـر اهللّ لكـم، قـال  وقـد كـان 

 «.لّطائفاهنزم منهم قوم حّتى حلقوا با

أّما عثامن »فام قول    عِّّل وعثامنق قال   أن   جال يأله، قال: عن عبد اهلل  بن عمر 

فكان اهللّ عفا عنه، وأّما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه. وأّما عِّّل فـابن عـّم 
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 «.هذا بيته حي  ترون»رسول اهللّ ^ وختنه وأشار بيده فقال  

صن بن حذيفة، فنزل عىل ابـن أخيـه احلـّر بـن قدم عيينة بن ح» قال: عن ابن عب اس 

قــيس، وكــان مــن النّفــر اّلــذين يــدنيهم عمــر، وكــان القــّراء أصــحاب 

جمالس عمر ومشاورته كهوال كانوا أو شّبانا. فقال عيينه البن أخيه  يا 

ابن أخي ل  وجه عند هذا األمـري فاسـتأذن يل عليـه. قـال  سأسـتأذن 

احلّر لعيينة فأذن له عمر، فلاّم دخل  ل  عليه. قال ابن عّباس  فاستأذن

عليه قال  هي يا ابن اخلّطاب، فو اهللّ ما تعطينـا اجلـزل وال حتكـم بيننـا 

بالعدل، فغضب عمر حّتى هّم به، فقال له احلّر  يـا أمـري املـؤمنني  إّن 

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱاهللّ تعاىل قال لنبّيه  
اهللّ ما جاوزهـا عمـر [.وإّن هذا من اجلاهلني. و199]األعراف  َّ مب

 «.حني تالها عليه، وكان وّقافا عند كتاب اهللّ

كان   بني إرسائيل القصاص، ور تكن فيهم الّدية. فقال اهللّ  » قال: عن ابن عب اس 

 يك ىك مك لكاك يق ىق يف  ىف ُّٱتعاىل هلذه األّمة  

  ىن نن من زن رن مم اميل  ىل مل
 ٰى ين ُّٱ[.فالعفو أن يقبل الّدية   العمد 178]البقرة َّ

 يي ىي ُّٱيتبع باملعروف ويؤّدي بشحسان َّ   نيمي زي  ري

 هئ ُّٱ[ ممّا كتب عىل من كان قبلكم 178]البقرة  َّ مئخئ حئ جئ

[ قتل بعد قبول 178]البقرة َّ حت جت هب مب خب حب  جب

 «.الّدية

فحمـد اهللّ وأثنـى  --أّنه قام يوم مات املغرية بن شـعبةعن جر ر بن عبد اهلل  
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اهللّ وحده ال رشي  لـه، والوقـار والّسـكينة، عليكم باّتقاء  :عليه وقال

، ثّم قـال  اسـتعفوا ألمـريكم، فشّنـه اآلنحّتى يأتيكم أمري، فشّنام يأتيكم 

كان حيّب العفو. ثّم قال  أّما بعد، فشّ: أتيت النّبّي ^، قلت  أبايعـ  

فبايعتـه عـىل هـذا، «. والنّصـح لكـّل مسـلم»عىل اإلسالم، فرشل عِّّل 

 «.د إّ: لناصح لكم، ثّم استغفر ونزلورّب هذا املسج

لطمت موىل لنا فهربت، ثّم جئت قبيل الّظهر فصـّليت » قال:عن معاو   بن يو د 

 «.خلف أق، فدعاه ودعا:، ثّم قال  امتثل منه، فعفا

  الّسوق يبتاع طعاما فابتاع، ثّم طلب الّدراهم وكانت   عاممته  جلس ابن مسعود 

قال  لقد جلست وإهّنا ملعي، فجعلوا يدعون عىل فوجدها قد حّلت، ف

من أخذها ويقولون  الّلهّم اقطع يد الّسارق اّلذي أخذها، الّلهّم افعل 

الّلهّم إن كان محله عىل أخذها حاجة فبارو لـه »به كذا، فقال عبد اهللّ  

 «.فيها، وإن كان محلته جراءة عىل الّذنب فاجعله آخر ذنوبه

كم بــاحللم واالحــتامل حّتــى متكــنكم الفرصــة، فــشذا أمكنــتكم علــي» :وقااال معاو اا  

 «.فعليكم بالّصفح واإلفضال

ه ُي  بلغنـا أّن رسـول اهللّ »أعىل من سحر من أهل العهد قتـلق. قـال   ئل:عن ابن شهاب أن 

 «.^ قد صنع له ذل  فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب

قـال  «. ماذا ترىق»فقال لرجاء بن حيوة   بأسارى ابن األشع ، أيت عبد امللك بن مروان

قد أعطاو ما حتّب من الّظفـر فـأعط اهللّ مـا حيـّب مـن  -تعاىل -إّن اهللّ»

 «.العفو، فعفا عنهم

أتينا منزل احلكم بن أّيوب ليال وهو عىل البكـة أمـري، وجـاء » :وقال مالك بن د نا  

إاّل بمنزلـة  احلسن، وهو خائف فدخلنا معه عليه، فـام كنّـا مـع احلسـن
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ومـا صـنع بـه إخوتـه،  - -الفراريج، فذكر احلسن قّصة يوسـف

فقال  باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم، وذكر ما لقي من كيد النّساء ومـن 

احلبس، ثّم قال  أهّيا األمري، ماذا صنع اهللّ بهقأداله منهم، ورفع ذكره، 

وأعىل كلمته، وجعله عـىل خـزائن األرض، فـامذا صـنع يوسـف حـني 

 ختحت  جت هب مب خب ُّٱأكمل اهللّ له أمره ومجع له أهلـهق قـال  

عــــّرض [، يُ 92]يوســــف َّ  جخ مح جح مج حجمث هت مت

للحكم بالعفو عن أصحابه، قال احلكم  فأنـا أقـول ال تثريـب علـيكم 

 «.اليوم ولو ر أجد إاّل ثوق هذا لواريتكم حتته

 «.أفضل أخالق املؤمن العفو» عن احلسن، قال:

أرأيـت ذا القـرنني أكـان »عىل هشام بن عبد امللـ ، فقـال للّراهـب   دخل ًو وي أن   اهبا

ّن فيـه  ال، ولكنّه إّنام أعطي ما أعطـي بـأربع خصـال ُكـ»فقال  «. نبّياق

كان إذا قدر عفا، وإذا وعد وىف، وإذا حّدث صـدق، وال جيمـع شـغل 

 .«اليوم لغد

فقال له  إن جئت بأخي   من اخلوار  فأفلت منه، فأخذ أخا له و وي أن  ز ادا أ:ذ  جال

وإاّل رضبت عنق ، فقال  أرأيت إن جئت  بكتاب من أمري املؤمنني 

ِّّّل سبيِّلق قال  نعم. قال  فأنا آتي  بكتاب من العزيز احلكيم وأقيم 

  جك مق حق مف خف حف ُّٱعليه شاهدين إبراهيم وموسى، ثّم تال  

 َّ خم  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك
ّلوا سبيله، هذا رجل قد لّقن خ»[ فقال زياد  38-36]النجم 

 «.حّجته
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أو، اخلليفة باملهاجرين األّولني، أن يعرف   »قال عمر  :قال عمرو بن ميمون

هلم حّقهم، وأو، اخلليفة باألنصار اّلذين تبـّوؤا الـّدار واإليـامن مـن 

 «.قبل أن هياجر النّبّي ^، أن يقبل من حمسنهم ويعفو عن مسيئهم

 خئ حئ  جئ يي ىي ُّٱاب االنتصار من الّظار لقوله جّل ذكـره  ب» :وقال البخا ي  

 .[39]الشورى  َّ هئ مئ

 «.كانوا يكرهون أن يستذّلوا فشذا قدروا عفوا »:الن خع    قال إبراهيم  

 إليه رجال  لمه ويقع فيـه فقـال لـهفجعل يشكو   د:ل  جل عىل عمر بن عبد العب ب

 «.خري ل  من أن تلقاه وقد اقتصصتهان تلقى اهللّ ومظلمت  كام هي، إإّن  »عمر  

كل الّظار إىل  لمـه، فشّنـه أرسع إليـه مـن »لرجل دعا عىل  امله    وقال مسلم بن  سا 

 «.دعائ  عليه إاّل أن يتداركه بعمل، وقمن أاّل يفعل

ما من   ء إاّل واهللّ حيّب أن يعفـى عنـه مـا ر يكـن حـّدا » قال: عن يعيد بن املسي ب 

 .«عن عباده

فـالن هـارب مـن زّلتـه إىل »إىل صديق له يسأله العفـو عـن بعـض إخوانـه   كتب أحدهم 

 «.عفوو الئذ من  ب ، واعلم أّنه لن يزداد الّذنب عظاما إاّل ازداد العفو فضال
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 العقل واملروءة
 

فحفـظ  ، عـن املـروءة والكـرم والنجـدة. فقـال  أمـا املـروءة ئل عبد اهلل بن عمار ُي 

الرجل نفسه، وإحرازه دينه، وحسن قيامه بصنعته، وحسـن املنازعـة، 

ــل  ــاء قب ــاملعروف، واإلعط ــالتربع ب ــرم  ف ــا الك ــاء الســالم، وأم وإفش

السؤال، واإلطعام   املحل. وأما النجدة  فالذب عن اجلار، والصـرب 

 . «  املواطن، واإلقدام عىل الكرهية

ملــن حرضـه  مــن هــرب: عــن املــروءة واجلــود  قــال   جملســه يومــا   وي أن معاو ا  

فقال عبـد اهللّ بـن هاشـم بـن عتبـة، وكـان بعـده عفـوه عنـه  ?والنجدة 

حيرض جملسه  قال  يا أمـري املـؤمنني  أمـا املـروءة فالصـالح   الـدين، 

واإلصالح   املـال، واملحامـاة عـن اجلـار. وأمـا النجـدة فـاجلرأة عـىل 

 .«األقداماإلقدام، والصرب عند ازورار 

جلوس الرجل ببابه من املـروءة، ولـيس مـن املـروءة محـل » :قال طلح  بن عبيد اهلل  

 «.الكيس   الكم

 ، فقال  التفقه   الدين، وبّر الوالدين، والصرب عىل النوائب.عن املروءةيئل األحنف 

 . «ال مروءة لكذوب، وال أخ مللول، وال سؤدد لسيئ اخللق» :قال األحنف بن قيس 

هريُي  عن املروءة، فقال  اجتناب الريب، وإصـالح املـال، والقيـام  ئل ابن شهاب الب 

 .«بحوائج األهل

 «.الفصاحة من املروءة» :قال البهري 

 «.ليس من املروءة كثرة االلتفات   الطريق» :قال إبراهيم النخعى 
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 «. منزل من كامل املروءة أن تصون عرض ، وتكرم إخوان ، وتقيل  »وقال ر:ر:

قال  عىل قدر ما يرى  ?من جيب لذي املروءة إخفاء نفسه وإ هارها » قيل لبع  احلكامء:

 .«من نفاق املروءة وكسادها

ن عقلـ  بـاحللم، ومروءتـ  بالعفـاف، وبجـدت  بـرتو احليـاء، وجهـدو ُص »وقال ر:ر:

 «.باإلمجال   الطب

صاف من نفس ، والتفضل عـىل فقال  األن ?ئل عن املروءة ما هي ُس  يفيان بن عيين  

 يب  ىب نب مب زب رب ُّٱغــريو، أر تســمع قــول اهللّ تعــاىل 

ـــروءة إالّ خـــام، العـــدل هـــو اإلنصـــاف، 90]النحـــل َّ ـــتّم امل [ ال ت

 «. واإلحسان التفضل

سئل عن الرجل الكامل التام املروءة فقال  الكامـل مـن بـّر » :قال الفضيل بن عياض 

، وحسـن خلقـه، وأحـرز دينـه، والديه، ووصل رمحـه، وأكـرم إخوانـه

 «. وأصلح ماله، وأنفق من فضله، وحسن لسانه، ولزم بيته

 «. اللبيب العاقل هو الفطن املتغافل» :قال الشافع  

 «. لو علمت أنة املاء البارد ينقص من مروءيت ما رشبته» : أ ضا  قال و

 «.ف ثوبه قل مهه ومن طاب رحيه زاد عقلهمن نظّ » : أ ضا  قال و

نور العقل ييضء   ليل اهلوى فتلوح جادة الصواب فيـتلمح البصـري » :ال ابن القيم ق

 «.  ذل  النور عواقب األمور

 «. املروءة احتامل زلل اإلخوان»وقال ر:ر:

 . «بعد اإليامن أفضل من العقل ما أويت عبدٌ  » عن أيب العالء، عن مطر  أنه قال:

جعل اهلل ألحد عقـال  وافـرا  إال احتسـب عليـه  وما ، من زاد عقله نقص حظه»وقال ر:ر:

 «.من رزقه
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اخلالق العقل والراحة هو اطراح املباالة بكالم الناس، واستعامل املباالة بكالم »وقال ر:ر:

 «.بل هذا باب العقل والراحة كلها جل وعال 

رتازه َرْ ينبغي للعاقل أن حيرتز غاية ما يمكنه؛ فشذا جرى الَقَدُر مع احـ» :قال ابن حبم 

 .«  ُيَلمْ 

ل العقل بتأمل العواقب فأما القليل العقل فشنـه يـرى احلـال احلـارضة، إنام فُض »وقال ر:ر:

وال ينظر إىل عاقبتها؛ فشن اللص يرى أخـذ املـال، وينسـى قطـع اليـد، 

والبطال يرى لذة الراحة، وينسى ما جتني من فـوات العلـم، وكسـب 

يـدر، وإذا احتـا  سـأل، فـذل؛ فقـد  ئل عن علم راملال؛ فشذا كرب، فُس 

أربى مـا حصـل لـه مـن التأسـف عـىل لـذة البطالـة، ثـم يفوتـه ثـواب 

 «. اآلخرة برتو العمل   الدنيا

وأرواح    ، فقـال  أتفتخـران بأجسـاد باليـة،عند عِّّل بـن أق طالـب  افتخر  جالن

  إن يكن لكام عقـٌل فلكـام أصـل، وإن ر يكـن لكـام خلـق فلكـام النارق

ــاحلامر خــري مــنكام، رش ف، وإن يكــن لكــام تقــوى فلكــام كــرم، وإالّ ف

 .«ولستام خريا  من أحد

 «. العاقل من ر حيرمه نصيبه من الدنيا حّظه من اآلخرة» :قال عيل  بن أيب طالب 

ال مـال أعـوذ مـن العقـل، وال فقـر أشـّد مـن اجلهـل، وال » :قال عيل  بان أيب طالاب 

ــن العُ  ــاورة، وال حســب  جــب، والوحــده أوحــو م ــاهرة كاملش مظ

 «. ن اخللقْس كحُ 

إذا كان علم الرجـل أكثـر مـن عقلـه، كـان قمينـا  أن يرّضـه » :قال عمرو بن العاص 

 «.علمه

 «. ليس العاقل الذي يعرف اخلري من الرش، ولكنه الذي يعرف خري الرشين»وقال ر:ر:
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خـر مـا يسـتفيده املـرء بأدبـه د اهلل بصـنعته، واآلالعقل نوعان، فأحدمها ما تفـرّ »وقال ر:ر:

وجتربته، وال سبيل إىل العقل املستفاد إالّ بصحة العقل املركب، فشهنام 

ــور  ــار   الظلمــة ن ــنهام صــاحبه، كــام أن الن ــّوى كــل  م ــا ق إذا اجتمعن

 «.للبك

أّما بعد، فشّن العقل املفرد ال يقوى به عىل »، إىل بعض عامله   كتب عمر بن عبد العب ب

اّمة، وال يكتفي به   أمر اخلاّصـة، فـأحي عقلـ  بعلـم العلـامء أمر الع

 .«واألرشاف من أهل الّتجارب واملروءات، والّسالم

عرف   اجلاهل  الغضـب   غـري شـئ، والكـالم   غـري نفـع، سّت خصال تُ »وقال ر:ر:

والعطّية   غري موضعها، وإفشاء الّ ، والثقة بكّل أحد، وال يعـرف 

 .«صديقه من عدوه

 .«اإلصابة بالّظنون، ومعرفة ما ر يكن بام قد كان » عن العقل، فقال  ئل بع  احلكامءُي 

واحلمق أيضا   ،ى الرجل أمحق، ألنه ال يميز كالمه من رعونته مُس » :قال ابن األعرايب 

الكساد، يقال  انحمقت الّسوق إذا كسدت، ومنه الرجل األمحق ألنـه 

 «. بعزمهكاسد العقل ال ينتفع برأيه وال

عرف خا  حيلم ّعمن  لمه، ويتواضع ملن هـو مثلـه، ويسـابق للعاقل خصال يُ »وقال ر:ر:

بالرّب من هو فوقه، وإذا رأى باب فرصـة انتهزهـا، ال يفارقـه اخلـوف، 

وال يصحبه العنف، يتدبّر ثم يتكلم، وإن سكت سـلم، وإن عرضـت 

ف خا  يظلم من له فتنة، اعتصم باهلل ثم تنّكبها، وللجاهل خصاٌل يعر

خالطه، ويتكلم بغري تدّبر فينـدم، فـشن تكّلـم أثـم، وإن سـكت سـها، 

 «.وإن عرضت له فتنٌة أردته، وإن رأى باب فضيلٍة أعرض عنها

دع، ، فقـال  كـان واهللّ أفضـل مـن أن ُهـيوما  عمر بن اخلطاب  ذكر املغ ة بن شعب 
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 .«وأعقل من أن هدع

ربـة إىل اهللّ، اقـل إقامـٌة لـدين اهللّ، وهجـران األمحـق قُ صـلة الع» : البرصايقال احلسن 

 «.وإكرام املؤمن خدمٌة هللّ وتواضٌع له

 «ثقة الرجل برأيه، وإقراره بتوفري عقله، دليل عىل عقله.»وقال ر:ر:

 «.إذا تّم العقل نقص الكالم»وقال ر:ر:

ق فمدخلـه وخمرجـه ال تؤاخ األمحق، وال الفاجر، أّما األمح» :قال عيل  بن أيب طالب 

 «. شني علي ، وأما الفاجر  فيزّين ل  فعله، ويود أن  مثله

ثـم يقـول  مـا يـتم ?خرب عن أحد بصالح، قال  كيف عقلـه إذا أُ   البرصيكان احلسن 

 .«دين أمرٍئ حّتى يتم علقه

 «.ال تعتمّد بمن ليس له عقدٌه من عقل»وقال ر:ر:

علم أّن الـرزق لـيس باجلهل، ليعتـرب العاقـل فـيُ وّكل احلرمان بالعقل، والرزق »وقال ر:ر:

 «.عن حيلة

نعـت قـال  مُ  ?قـال  يـوم ولـدت.قيل  وكيـف ذلـ  ?متى عقلـت  قيل لب ع  بن ضمرة:

 .«فسكّت   عطيتهالّثدى فبكيت، وأُ 

ربئ األكمـه واألبـرص وحتيـى يا روح اهلل أنـت ُتـ قيل لعيسى » :قال االوزاع  

 «.أعيا:قال  ذل  ?محق املوتى بشذن اهلل، فام دواء األ

 «. يا بنّي لئن يقصي  احلكيم خرٌي من أن يدني  األمحق» قال لقامن احلكيم:

خصـلتان ال تعـدم  إحـدامها مـن األمحـق، أو قـال مـن » :قال عمار بان عباد العب اب 

 «. اجلاهل  كثرة االلتفاف، ورسعة اجلواب

س اآلخرة بالّرياء. والتامس مودة من احلمق التامس اإلخوان بغري وفاء، والتام» وقال ر:ر:



 

 74 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 «.النّساء بالغلظة، والتامس العلم والفضل بالّدعة واخلفض

راحـة. واألمحـق مـن نفسـه   راحـة  العاقل من نفسه   تعب والناس منـه  » وقال ر:ر:

 .«والناس منه   تعب

ول، وخلـق بـال عقـ خلق اهلل املالئكة عقوال  بال شهوة، وخلق البهائم شـهوة » وقال ر:ر:

 ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة، فمن غلـب عقلـه شـهوته التحـق

 .«باملالئكة، ومن غلبت شهوته عقله التحق بالبهائم

 «.آمن ءأعقل الناس حمسن خائف، وأمحق الناس ميس»وقال ر:ر:

العاقل يرى اهلل   كل  ء    دقة التنظيم، وروعة اجلـامل، » :قال مصطفى السباع  

 «. خللق، وعقوبة الظاملنيوإبداع ا

املرأة العاقلة مل  ذو جناحني تطـري بزوجهـا عـىل أحـدمها، » :قال مصطفى السباع  

 «. واملرأة احلمقاء شيطان ذو قرنني تنطح زوجها بأحدمها

الصــندوق املمتلــئ بــاجلواهر ال يتســع للحىصــ، والقلــب » :قااال مصااطفى السااباع  

 «.املمتلئ باحلكمة ال يتسع للصغائر

َأْفَضُل ما ُأْعطَِي الرجُل الَعْقُل واحللُم، فشذا ُذّكر ذَكر، وإذا » :قال معاو   بن أيب يفيان 

 «. أساء استغفر، وإذا َوَعد أنجز

املروءة هـي طلـب السـالمة واسـتعطاف النـاس، املـروءة هـي مراعـاة العهـود »وقال ر:ر:

وعنـوان والوفاء بالعقود، املروءة هـي مجـاع الفضـائل ورأس املكـارم 

ــة  ــد كــل كرام ــع ذكــره وبفقــدها يفق ــرء ويرتف الرشــف خــا يســمو امل

 .«وفضل

مسـال  والعقـول ممالـ ، فمـن  واألوهـاماحلواس مهالـ  » :قال أبو يليامن املنطق 

خلص نفسه من املهال  قوى عىل املسال ، ومـن قـوى عـىل املسـال  
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 «.املال . مل  امللوو إىلأرشف عىل املامل  رشفا  أوصله 

 

              



 

 76 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 

 العلم وأهله
 

إن الفقيه الذي ال يقنط الناس من رمحة اهلل وال يؤمنهم من » :قال عيل بن أيب طالب 

وال يـدع القـرآن رغبـة عنـه ،عذاب اهلل وال يرخص هلم   معا، اهلل 

إىل غريه وال خري   عبادة ال علم فيها وال خري   علم ال فهم فيـه وال 

 «. تدبر فيها خري   قراءة ال

العلم يزكو عىل العمل  ،العلم خري من املال العلم حيرس  وأنت حترس املال  »وقال أ ضا  

واملال تنقصه النفقة، العلم حاكم واملال حمكـوم عليـه، وصـنيعة املـال 

تزول بزواله وحمبة العار دين يدان خا العلـم يكسـبه الطاعـة   حياتـه 

زان املـال وهـم أحيـاء والعلـامء ُخـومجيل األحدوثة بعـد مماتـه، مـات 

 «. باقون ما بقي الدهر أعياهنم مفقودة وأمثاهلم   القلوب موجودة

يا أخا بنـي عـبس   »قال سلامن حلذيفة  عن حفص بن عمرو السعدي عن عمه قال:

العلم كثري والعمر قصري فخذ مـن العلـم مـا حتتـا  إليـه   أمـر دينـ  

 «. ودع ما سواه فال تعانه

أهلــه فــان ر حتبــوهم فــال  فــأحبوااطلبــوا العلــم فــان عجــزتم »: بااو الااد داء قااال أ

 «. تبغضوهم

 .«ثمرة العلوم العمل باملعلوم»وقال ر:ر:

 .«علم ال ينفع كدواء ال ينجع»وقال ر:ر:

للذي يعلم وال  ويٌل و ،مهشاء اهلل علّ  للذي ال يعلم مرة ولو ويٌل » :قال أبو الد داء

 «. يعمل سبع مرات
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 «. يضعه اهلل   القلب ليس العلم بكثرة الرواية وإنام هو نورٌ » :ال مالك بن انس ق

قال  حسن مجيل، ولكن انظر إىل الـذي يلزمـ  مـن  قما تقول   طلب العلم  »وعنه قيل

 «. حني تصبح إىل حني متيس فالزمه

إ: ل رجـل مالكـا عـن مسـالة فقـال  ال أحسـنها فقـال الرجـل  أ  سـوعن ابن مهدي قال

رضبت إلي  كذا وكذا ألسأل  عنها. فقال له مال   فشذا رجعت إىل 

 . «حسنها: قلت ل  ال أُ أمكان  وموضع  فاخربهم 

أرفع الناس منزلة من كـان بـني اهلل وبـني عبـاده، وهـم األنبيـاء » :قال يفيان بن عيين  

 «. والعلامء

 .«الِعْلم وسيلة إىل كل فضيلة»يف  يائله:  بن  جب اقال 

 «. القادة األعالم يوم من أيام أحدهم أكرب من عمر آحاد الناس » :قال اإلمام الذهب   

إنام منزلة الذي يطلب العلم ينتفع بـه بمنزلـة العبـد يطلـب كـل  ء يـريض   »وقال أ ضا  

سيده يطلب التحبب إليه والتقرب إليه واملنزلـة عنـده لـئال جيـد عنـده 

 «. شيئا يكرهه

إذا  فرت برجل واحد من أويل العلم، طالب للدليل، حمكم له، متبع »  قال ابن القيم 

للحق حي  كان، وأين كان، ومع من كان، زالت الوحشـة وحصـلت 

األلفة وإن خالف ؛ فشنه هالف  ويعذرو. واجلاهل الظار هالف  بال 

حجـة ويكفــرو أو يبــدع  بـال حجــة، وذنبــ   رغبتـ  عــن طريقتــه 

، فال تغرت بكثـرة هـذا الرضـب، فـشن اآلالف الوخيمة وسريته الذميمة

املؤلفة منهم؛ ال يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، والواحـد مـن 

 .«أهل العلم يعدل ملء األرض منهم

 .«لوددت أنة اخللق يتعلمون مني وال ينسب إيل منه  ء » قال الشافع 



 

 78 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 «. طلب العلم أفضل من صالة النافلة» :وقال 

ء العاملون أرأف بأمة حممد من آبائهم وأمهاهتم وأشفق علـيهم، قيـل لـه العلام»وقال ر:ر:

كيـف ذلـ ق قــال  ألن آبـاءهم وأمهــاهتم حيفظـوهنم مــن نـار الــدنيا، 

 «. والعلامء حيفظوهنم من نار اآلخرة وأهواهلا

لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا عىل دينهم وأعزوا » :قال الفضيل بن عياض 

وأنزلـوه حيـ  أنزلـه اهلل خلضـعت هلـم رقـاب اجلبـابرة العلم وصانوه 

ا وعز اإلسالم وأهله  «. وانقاد هلم الناس وكانوا هلم تبع 

زيادة العلم   الرجل السوء كزيادة املاء   أصول احلنظـل املـر كلـام ازداد ريـا »وقال ر:ر:

 «. ازداد مرارة

فام وجـدت شـيئا أشـد عـِّل عملت   املجاهدة ثالثني سنة » :قال أبو  ب د البسطام  

من العلم ومتابعته، ولوال اختالف العلامء لتعبـت، واخـتالف العلـامء 

 «.رمحة إال   جتريد التوحيد

 «. طلبنا العلم للدنيا فدلنا عىل ترو الدنيا» :قال عبد اهلل ابن املبا ك 

 يكـون إنة حقا  عىل من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسـكينة وخشـية وأن»وقال ر:ر:

 .«متبعا آلثار من مىض من قبله

 «.بد اهلل ب ء أفضل من العلمما عُ » :قال البهري 

قيـل مـا .اغد عاملـا  أو مـتعلام  أو مسـتمعا  وال تـ  الرابـع فتهلـ  » :قال أبو الد داء 

 «. الرابع قال املبتدع

تكونـوا يا بني تعلمـوا فـشنكم إن تكونـوا صـغار قـوم عسـى أن » :قال عروة بن البب  

 «. جاهل كبارهم واسوأتاه ماذا أقبح من شيٍخ 

 «. صيبت مقاتلهإذا ترو العار ال أدري أُ » :قال يفيان بن عيين  
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يا ربيع رضا الناس غاية ال تدرو فعلي  بام يصـلح  فالزمـه فانـه ال » :قال الشافع  

م القـرآن جـل   عيـون النـاس نـه مـن تعّلـأواعلم ،سبيل إىل رضاهم 

ومن تعلم النحو هيـب ومـن تعلـم  ،لم احلدي  قويت حجتهومن تع،

ومن تعلم الفقـه نبـل ،العربية رق طبعه ومن تعلم احلساب جزل رأيه 

 «.ومن ر يصن نفسه ر ينفعه علمه ومالو ذل  كله التقوى،قدره 

 «.ذللت للعلم طالبا ؛ فعززت مطلوبا  » :قال عبد اهلل بن عباس 

ليكم بـالعلم؛ فـشن أحـدكم ال يـدري متـى يفتقـر إىل مـا ع» :قال عبد اهلل بن مسعود 

 «.عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله ،عنده

، ولـن تكـون بـالعلم » :قال يلامن الفا يس إن  لن تكون عاملـا  حتـى تكـون مـتعلام 

 «.عاملا  حتى تكون به عامال  

در األول، فـاقرأ السـرية الصـ ينبغي أن تكـون سـريت  سـرية»قال اإلمام املوفق النحوي: 

  «.النبوية وتتبع أفعاله، واقتف آثاره وتشبه به ما أمكن 

 إن العلم كثري ولكن إن استطعت أن تلقى اهلل خفيف الظهر» :قال عبد اهلل بن عمر 

ــاّف  ــواهلم، ك ــن أم ــبطن م ــاس، مخــيص ال ــاء الن ــن دم ــن  م اللســان ع

 «.أعراضهم، الزما  جلامعتهم، فافعل

القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما كان  كل ما كان  » :قال ابن القيم 

  .«فيه من ذم فهو من ثمرة اجلهل

العـاملني وااللتحـاق بعـار املالئكـة  لو ر يكـن   العلـم إال القـرب مـن رب   »وقال أ ضا  

واآلخرة منـول بـه مرشـول  لكفى به رشفا  وفضال ، فكيف وعّز الدنيا

 «. بحصوله



 

 80 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفـه اهلل   القلـب، ورشطـه » :الذهب  قال 

 . « اإلتباع، والفرار من اهلوى واالبتداع

م النـاس صـغار العـم قبـل عّلـالعـار الربـا: هـو الـذي يُ » :قال عباد اهلل ابان عبااس 

 .«كباره

 «.  كتبهليس للعار أرشف وال أسعد من اجللوس إىل» :قال ابن اجلوزي 

 «.ُألفةتصبح  لفة ثم القراءة أوهلا كُ »وقال ر:ر:

إنام العلم مواهب يؤتيه اهلل من أحب من خلقـه، ولـيس ينالـه أحـد باحلسـب، »وقال ر:ر:

 «. كان لعلة احلسب لكان أوىل الناس به أهل بيت النبي ^ ولو

شن قبلـت أهيا الشاب   جـوهر نفسـ  بدراسـة العلـم وحلهـا بحلـة العمـل فـ» وقال ر:ر:

نصحي ر تصلح، إال لصدر رسير أو لذروة منرب، من ر يعمـل بعلمـه 

 «.ر يدر ما معه حامل املس  إذا كان مزكوما فال حظ له فيام محل

الـبالد،  من أين ل  هذا العلـم كلـهق قـال  بنفـي االعـتامد، والسـري   »:للشعب   قيل

 .« وصرب كصرب اجلامد، وبكور كبكور الغراب

يعنـي    -تصـفحا  رقيقـا   مال  كنت أتصفح الورقة بني يدي اإلمام» :ع قال الشاف

 «   هيبة لئال يسمع وقعها جملس العلم

ألن الرجل حيتا  إىل الطعام  الناس إىل العلم أحو  منهم إىل الطعام والرشاب»وقال ر:ر:

 «.بعدد أنفاسه وحاجته إىل العلم والرشاب   اليوم مرة أو مرتني

 «.العلم خزائن ومفتاحه السؤال»وقال ر:ر:

أشد من به  شد من طلبه، والعمل أطلب العلم شديد، وحفظه » :قال هالل بن العالء 

 .« حفظه

ملألنا األلواح، فيا طالب العلم ال  لو كتبنا عن اإلمام مال   ال أدرى» :قال ابن وهب 
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 «.ّجل من  ال أدري

ديـن اهلل ويكـون بـني اهلل وبـني عبـاده وهـم    بـتأن يوثق  كفى باملرء سعادة»وقال ر:ر:

 .«العلامء

 .«الشقاوةحمبة العلم من عالمات السعادة وبغض العلم من عالمات  » وقال ر:ر:

العلـامء  لـو ر يكـن مـن فضـل العلـم إال أن اجلهـال هيابونـ  وجيلونـ ، وأن» وقال ر:ر:

حيبون  ويكرمون  لكان ذل  سببا    وجوب طلبـه؛ فكيـف بسـائر 

ضله   الدنيا واآلخرةق ولو ر يكن من نقص اجلهـل إال أن صـاحبه ف

لكــان ذلــ  ســببا   إىل  -حيســد العلــامء، ويغــبط نظــراءه مــن اجلهــال 

 ق «وجوب الفرار عنه؛ فكيف بسائر رذائله   الدنيا واآلخرة

 الباخل بالعلم أألم من الباخل باملـال؛ ألن الباخـل باملـال أشـفق مـن فنـاء مـا» وقال ر:ر:

بيده، والباخـل بـالعلم بخـل بـام ال يفنـى عـىل النفقـة، وال يفارقـه مـع 

 «.البذل

ومـا أعانـ  عـىل الوصـول إىل  -تعـاىل  -ب  مـن خالقـ  العلوم ما قرّ  أجّل » وقال ر:ر:

 «.رضاه

انظـر   املـال، واحلـال، والصـحة إىل مـن دونـ ، وانظـر   الـدين، والعلـم » وقال ر:ار:

 «. والفضائل إىل من فوق 

العلـوم الغامضـة كالـدواء القـوي، يصـلح األجسـاد القويـة، وهيلـ  » :بن حبم قال ا

األجساد الضعيفة، وكذل  العلوم الغامضة تزيد العقل القوي جودة   

 «. ، وهتل  ذا العقل الضعيفآفةوتصفيه من كل 

إن أخوف ما أخاف عىل هذه األمة املنافق العليم. قالوا  وكيـف يكـون  » :قال عمر 
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 . «افقا  عليام ق قال  عليم اللسان جاهل القلب والعملمن

ال تكن ممن جيمع علم العلامء وطرائف احلكامء وجيري   العمل جمرى » :وقال احلسن 

 . «السفهاء

  أريد أن أتعلم العلم وأخـاف أن أضـيعه فقـال  كفـى بـرتو  وقال  جل أليب هر رة

 .«العلم إضاعة له

ي الناس أطول ندما ق قال  أما   عاجل الدنيا فصانع املعـروف   أوقيل إلبراهيم بن عيين 

 .«لرإىل من ال يشكره وأما عند املوت فعار مف

الرجـال أربعـة، رجـل يـدري ويـدري أنـه يـدري فـذل  عـار »  وقال اخلليل بن أمحاد

فاتبعوه، ورجـل يـدري وال يـدري أنـه يـدري فـذل  نـائم فـأيقظوه، 

دري فــذل  مسرتشــد فأرشــدوه، ورجــل ال يــدري ويــدري أنــه ال يــ

 . «ورجل ال يدري وال يدري أنه ال يدري فذل  جاهل فارفضوه

 .«هيتف العلم بالعمل فشن أجابه وإال ارحتل» :وقال يفيان الثو ي 

 .«علم فقد جهل دال يزال املرء عاملا  ما طلب العلم فشذا  ن أنه ق » وقال ابن املبا ك: 

ــة العلــامء »  وقااال احلساان  ــدنيا بعمــل عقوب مــوت القلــب، ومــوت القلــب طلــب ال

 .«اآلخرة

 . «إنام يذهب خاء العلم واحلكمة إذا طلب خام الدنيا »:قال حييى بن معاذ

إذا رأيتم العار حمبا  للدنيا فاهتموه عىل دينكم فشن كل حمب هوض فـيام »  وقال عمر 

 . «أحب

إن اهلل تعاىل يقول إن أهـون مـا  قرأت   بعض الكتب السالفة »:وقال مالك بن د نا  

 .«خر  حالوة مناجايت من قلبهأصنع بالعار إذا أحب الدنيا أن أُ 

إن  قد أوتيت علام  فال تطفئن نور علم  بظلمة الذنوب فتبقـى »  وكتب  جل إىل أخ له 
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 .«  الظلمة يوم يسعى أهل العلم   نور عملهم

يا أصحاب العلم قصـوركم قيكـية »دنيا  يقول لعلامء ال  وكان حييى بن معاذ الرازي

 اهريـة وأخفـافكم جالوتيـة ومـراكبكم  وأثوابكموبيوتكم ك وية 

قارونية وأوانيكم فرعونية ومآثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأين 

 الرشيعة املحمديةق

والقضــاة حيرشــون   زمــرة ،العلــامء حيرشــون   زمــرة األنبيــاء  »  وقااال بعاا  الساالف

 .«و  معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمه السالطني.

ت موعظته عن القلوب كام يـزل إن العار إذا ر يعمل بعلمه زلّ  » وقال مالك ابن د نا 

 .«القطر عن الصفا

ام ّكـام عىل الناس والعلـامء ُح كّ ليس  ء أعز من العلم، امللوو ُح  » وقال أبو األيود

 .«عىل امللوو

بـني العلـم واملـال وامللـ  فاختـار العلـم   رّي سليامن بـن داود ُخ »  وقال ابن عباس  

 .«عطي املال واملل  معهفأُ 

من الناسق فقال  العلامء. قيل  فمن امللووق قال  الزهـاد. قيـل   » ئل ابن املبا كُي 

فمن السفلةق قال  الذين يأكلون الدنيا بالدين ور جيعل غري العار من 

لتي يتميز خا الناس عن سائر البهائم هو العلـم؛ الناس ألن اخلاصية ا

فاإلنسان إنسان بام هو رشيف ألجله، وليس ذل  بقوة شخصه، فشن 

اجلمل أقوى منه، وال بعظمه فشن الفيل أعظم منه، وال بشجاعته فـشن 

السبع أشجع منه، وال بأكله فشن الثـور أوسـع بطنـا  منـه، وال ليجـامع 

 . «لسفاد منه، بل ر هلق إال للعلمفشن أخس العصافري أقوى عىل ا
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ليت شعري أي  ء أدرو من فاته العلم، وأي  ء فاته مـن أدرو  »  وقال بع  العلامء

 . «العلم

أليس املريض إذا منع الطعام والرشاب والدواء يمـوتق قـالوا   »:وقال فتح املوصيل 

 . «موتبىل قال  كذل  القلب إذا منع عنه احلكمة والعلم ثالثة أيام ي

ئـي   ثـوق مـت الكتـاب والقـرآن، فـام شـعر ق أهـِّل، وال رُ تعلّ » قال:عن أيب العالي  

 . «مداد

قال لقامن البنه  يا بني، ال تطلب العلم لتباهي به العلامء،  » قال:عن شهر بن حوشب 

ومتاري به السفهاء، وال ترآئي بـه   املجـالس، وال تـدع العلـم زهـادة 

الة، فشذا رأيـت قومـا  يـذكرون اهلل، فـاجلس معهـم، فيه ورغبة   اجله

فشن ت  عاملا  ينفع  علم ، وإن تـ  جـاهال  يعلمـوو، ولعـل اهلل أن 

يطلع عليهم برمحة، فيصـيب  خا معهـم؛ وإذا رأيـت قومـا  ال يـذكرون 

اهلل، فال جتلس معهم، فشن   إن ت  عاملا ، ال ينفع  علم ؛ وإن تـ  

عل اهلل أن يطلع علـيهم بسـخطه، فيصـيب  جاهال ، يزيدوو جهال ؛ ول

 . «خا معهم

 . «ليس عمل بعض الفرائض أفضل من طلب العلم » قال:عن يفيان الثو ي 

اطلبوا العلم، وحيكـم؛ فـش: أخـاف أن هـر  مـنكم، » وعنه أ ضا ، قال لرجل من العرب:

ـــدنيا  ـــز ورشف   ال ـــه ع ـــم، فشن ـــوه، وحيك ـــريكم؛ اطلب فيصـــري   غ

 . «واآلخرة

 .«الناس أبناء ما حيسنون» :ال عيل بن أيب طالب ق

م العلم فشن ر يكن ل  مجال كان العلم لـ  مجـاال، وإن تعلّ  » وقال مصعب بن البب 

 . «ر يكن ل  مال كان ل  ماال
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يـا بنـي تعلمـوا العلـم فـشن كنـتم سـادة فقـتم وإن كنـتم  »  وقال عبد امللك بن مروان لبنياه

 .«وقة عشتموسطا سدتم، وإن كنتم س

 . «العلم رشف ال قدر له واألدب مال ال خوف عليه»  وقال بع  احلكامء

 . «العلم أفضل خلف والعمل به أمل رشف»  وقال بع  األدباء

تعلم العلم فشنه يقوم  ويسددو صغريا ويقـدم  ويسـودو كبـريا، »  وقال بع  البلغاء

ويصلح زيف  وفاسدو، ويرغم عـدوو وحاسـدو، ويقـوم عوجـ  

 . «ميل ، ويصحح مهت  وأمل و

إنام الفقيه الذي أنطقته اخلشية، وأسـكنته اخلشـية، إن قـال » :وقال الفضيل بن عياض 

قال بالكتاب، وإن سكت سكت بالكتاب، وإن اشتبه عليه  ء وقف 

 «.عنده ورده إىل عامله

سـلم. إنا لنجالس الرجل فنرى إن به عيا وما به عي وإنـه لفقيـه م» قال:وعن احلسن 

 .«قال  وكيع أسكتته اخلشية

لسنا بعلامء وال فقهاء ولكننا قوم قد سمعنا حديثا فنحن نحـدثكم بـام  » وقال الشعب 

 .«اهللسمعنا إنام الفقيه من ورع عن حمارم اهلل والعار من خاف 

 .«أهيا العار أفتني فقال  إنام العار من هاف اهلل»فقال   وايتفتى  جل الشعب  

ـــــاىل   :روعااااان جااااااب ـــــال قـــــول اهلل تع     جب  هئ مئ خئ حئ  ُّٱأنـــــه ت
[.فقال  العـار الـذي عقـل عـن اهلل أمـره فعمـل بطاعـة اهلل ٤3]العنكبوت 

 .«واجتنب سخطه

عرفون خاق قال  عالمة العار من عمل هل للعلامء عالمة يُ  ئل عبد اهلل بن املبا كوُي 

م غريه وقبـل بعلمه واستقل كثري العلم والعمل من نفسه.ورغب   عل
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وأخذ العلـم حيـ  وجـده فهـذه عالمـة العـار ،احلق من كل من أتاه به 

 .«فذكرت ذل  ألق عبد اهلل فقال  هكذا هو :وصفته.قال املروذي

الذي يزهـد   الـدنيا ويعقـل أمـر  :عرف العار الصادقق فقالكيف يُ قيل البن املبا ك 

 .«آخرته

ال يعلــم، وال نــر  هلــم بعلــم عــار ال  ثــق للنــاس بعمــل عامــلتال »  وقااال البهااري

 .«يعمل

 . «ث حديثا  فعمل به فله مثل أجر من عمل ذل  العملمن حدّ  » :قال عمر 

 . «  األزمنة، كل واحد مصباح زمانه يستيضء به أهل عكهالعلامء رُس  »  وقال بعضهم

م هرجـون لـوال العلـامء لصـار النـاس مثـل البهـائم  أي أهنـم بـالتعلي »:وقال احلسن 

 . «الناس من حد البهيمية إىل حد اإلنسانية

إن هلذا العلم ثمنا . قيل وما هوق قال  أن تضعه فيمن حيسـن محلـه وال » :وقال عكرم 

 «عهضيّ يُ 

 .«أول العلم الصمت ثم االستامع ثم احلفظ ثم العمل ثم نرشه»  وقيل

أن يرى أثر ذل    ّشعه كان الرجل إذا طلب بابا من العلم ر يلب  » :وقال احلسن 

وبكه ولسانه ويده وزهده وصالته وبدنه وإن كـان الرجـل ليطلـب 

 .«له من الدنيا وما فيها الباب من العلم فلهو خريٌ 

 «.دعى عظيام   ملكوت الّسامءمن تعّلم وعلم وعمل فذاو يُ » :قال املسيح 

ن غـري أهلـه فتجهـل، وُكـ ال متنع العلم من أهله فتأثم، وال تنرشه عند  » وقال أ ضا

 «.طبيبا رفيقا يضع دواءه حي  يعلم أّنه ينفع

تعّلموا العلم، وعّلموه النّاس وتعّلموا له الوقـار والّسـكينة » :قال عمر بن اخلط اب 

وتواضعوا ملن تعّلمتم منه وملن عّلمتمـوه، وال تكونـوا جبـابرة العلـامء 
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 «.فال يقوم جهلكم بعلمكم

ر أفضـل مـن الّصـائم القـائم املجاهـد، وإذا مـات العـار ثلـم مـن العـا  »   وقال أ ضا

 «.اإلسالم ثلمة ال يسّدها إاّل خلف منه

ما من أصحاب النّبّي ^ أحد أكثر حديثا عنه منّي، إاّل ما كان » قال:عن أيب هر رة 

 «.من عبد اهللّ بن عمرو، فشّنه كان يكتب وال أكتب

 «.نفق منهككنز ال يُ قال به، ال يُ  علمٌ » :قال يلامن 

 «.يا أهّيا النّاس تعّلموا، فمن علم فليعمل  » -وقال أ ضا

 «.إّن من العلم أن يقول اّلذي ال يعلم  اهللّ أعلم  » -وقال أ ضا

 «.ا ال يولد عاملا، والعلم بالّتعّلمإّن أحد   » وقال 

 «.ملهاإّ: ألحسب الّرجل ينسى العلم كان يعلمه باخلطيئة يع  »وقال أ ضا

ال يــزال النّـاس بخــري مـا أتــاهم العلـم مــن أصـحاب رســول اهللّ ^ ومــن   »وقاال 

 «.أكابرهم، فشذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذل  حني هلكوا

تعّلموا العلم فشّن تعّلمـه هللّ خشـية، وطلبـه عبـادة، ومدارسـته » :قال معاذ بن جبل

صدقة، وبذله ألهلـه تسبيح والبح  عنه جهاد، وتعليمه ملن ال يعلمه 

قربة. ألّنه معار احلالل واحلرام، واألنيس   الوحشـة، والّصـاحب   

اء. والّزين عند األخالق، والقرب  اء والرّضّ اخللوة، والّدليل عىل الّ ّ

قتـدى خـم، عند الغرباء. يرفع اهللّ به أقواما فـيجعلهم   اخللـق قـادة يُ 

إىل رأهيـم. وترغـب املالئكـة    وينتهيوأئّمة   اخللق تقتفى آثـارهم.

حّبهم بأجنحتها متسحهم. حّتى كّل رطب ويابس هلم مسـتغفر. حّتـى 

حيتان البحر وهواّمـه. وسـباع الـرّب وأنعامـه. والّسـامء ونجومهـا. ألّن 



 

 88 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

العلــم حيــاة القلــوب مــن العمــى، ونــور األبصــار مــن الّظلــم. وقــّوة 

ر، وجمالسـة امللـوو، األبدان من الّضعف، يبلط به العبد منـازل األحـرا

ــيام،  ــدل بالّص ــه يع ــر ب ــّدنيا واآلخــرة، والفك ــىل   ال ــّدرجات الع وال

وبه توصـل األرحـام وبـه  اهلل وبه يعبد  اهلل ومدارسته بالقيام، به يطاع 

يعرف احلالل من احلرام، إمام العمل والعمل تابعه، يلهمـه الّسـعداء، 

 «.وحيرمه األشقياء

إّن العلـم واإليـامن مكـاهنام، مـن التمسـهام »ته الوفـاة  مّلـا حرضـ وقال معاذ بن جبل 

وجدمها. قال ذل  ثالث مّرات، والتمسوا العلـم عنـد أربعـة رهـط  

عند عـويمر أق الـّدرداء، وعنـد سـلامن الفـاريّس، وعنـد عبـد اهللّ بـن 

مسعود، وعند عبد اهللّ بن سالم. فشّ: سمعت رسـول اهللّ ^ يقـول  

 «.نّةإّنه عارش عرشة   اجل»

أتـدرون مـا ذهـاب العلـم مـن األرضق قـال  قلنـا  ال، قـال  أن » :قال ابن عب ااس 

 «.يذهب العلامء

خ    فضل العلـم أحـّب إيّل مـن فضـل العبـادة، وخـري ديـنكم » :قال عبد اهلل  بن الش 

 «.الورع

ق إّنام أخشى من رّق يـوم القيامـة أن يـدعو: عـىل رؤوس اخلالئـ» :قال أبو الد  داء 

فيقــول يل  يــا عــويمر، فــأقول  لّبيــ  رّق، فيقــول يل  مــا عملــت فــيام 

 «.علمت

ـ العلم بالّتعّلم، واحللم بالّتحّلم، ومن يتحـّر اخلـري يُ   »وقال عطـه، ومـن يتـوّق الرّشّ

 «.وقهيُ 

 «.تدى خامثل العلامء   النّاس كمثل النّجوم   الّسامء هُي » :قال أبو الد  داء 
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لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا بـه اهللّ وال مـا عنـده. قـال  فـام » :رصي  قال احلسن الب

 «.زال خم العلم حّتى أرادوا به اهللّ وما عنده

رى ذلـ    ّّشـعه، وهديـه، قد كان الّرجل يطلب العلم فال يلب  أن يُ   »، قالوعنه 

 «.ولسانه، وبكه، ويديه

 «.أفضل العلم الورع والّتفّكر» وقال:

 «.الفقيه  العار   دينه، الّزاهد   دنياه، الّدائم عىل عبادة رّبه  »لوقا

العامل عىل غري علم كالّسال  عىل غري طريق، والعامل عىل غري علم يفسـد   »وقال أ ضا

أكثــر ممّــا يصــلح، فــاطلبوا العلــم طلبــا ال ترّضــوا بالعبــادة، واطلبــوا 

بـوا العبـادة وتركـوا العلـم العبادة طلبا ال ترّضوا بالعلم، فشّن قوما طل

حّتى خرجوا بأسيافهم عىل أّمة حمّمد ^، ولو طلبـوا العلـم ر يـدهّلم 

 «.عىل ما فعلوا

 «.ستح وال مستكربال يتعّلم العلم مُ » :قال جماهد بن جرب 

 «.ويت   ء إىل   ء أزين من حلم إىل علمما أُ » :قال عطاء بن  سا  

وبحسب الّرجل من اجلهل أن  اهللالعلم أن هشى بحسب الّرجل من » :قال مرسوق. 

 «.عجب بعلمهيُ 

ـ» :قال عباد اهلل  بان عاون  نّة أن يتعّلموهـا ثـالث أحـّبهّن لنفيسـ وإلخـوا:  هـذه الس 

ــاس عنــه، ويــدعوا  ويســألوا عنهــا، والقــرآن أن يتفّهمــوه ويســألوا النّ

 «.النّاس إاّل من خري

انظر ما كان من حدي  رسول » أيب بكر بن حبم: يف كتابه إىل قال عمر بن عبد العب ب 

اهللّ ^ فاكتبه، فشّ: خفت دروس العلم وذهاب العلامء. وال تقبـل إاّل 

 حدي  النّبّي ^. ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حّتى يعلـم مـن ال يعلـم

.» 
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قـال إن اسـتطعت أن تكـون عاملـا يُ »قلت لعمر بن عبـد العزيـز   :قال عون بن عبد اهلل 

املا، فشن ر تستطع فكن متعّلام، فشن ر تكن متعّلام فـأحّبهم، فـشن فكن ع

لــه  اهلل ســبحان اهللّ لقــد جعــل »ر حتــّبهم فــال تبغضــهم. فقــال عمــر  

 «.خمرجا

 «.قيّس القلب، ويورث الّضغناملراء   العلم يُ » :قال مالك 

 .«وحلمه علي  أثره وسمته وسكينته ووقاره إذا علمت علام فلرُي   » وقال أ ضا

إّن العلامء ر يكونوا هيذرون الكالم هكذا، ومن النّـاس مـن يـتكّلم كـالم شـهر   »  وقال

 «.ساعة واحدة

كنّا نجلس أنا وابن شربمة واحلارث العكِّّل واملغرية والقعقاع » :قال فضيل بن غبوان 

بن يزيد بالّليل نتـذاكر الفقـه، فـرّبام ر نقـم حّتـى نسـمع النّـداء لصـالة 

 «.جرالف

ويت علام. ال يزداد فيه خوفا وحزنا وبكاء خليق بـأن ال من أُ » :قال الفضيل بن عياض 

  ٰى ين ىن نن من زن ُّٱٱيكون أويت علام ثـّم قـرأ 
 [.60]النجم  َّ مي زي ري

مـا »صـِّّل.فقال  فوضعت ألواحي وقمت أُ  كنت بني يدي مال  » :قال ابن وهب

 «.م لصالة النّافلةيعني قا -اّلذي قمت إليه بأفضل ممّا قمت عنه

مرقندي  الواعظ  د بن الفضل الس  كم من جاهل أدركه العلم فأنقـذه، وكـم » :قال حمم 

من ناس  عمل عمل اجلاهلّيـة فأوبقـه. احرضـ العلـم وإن ر حترضـو 

النّّية، فـشّنام تطلـب بـالعلم النّّيـة، وإّن أّول مـا يظهـر مـن العبـد لسـانه، 

 «.وأّول ما يظهر من عقله حلمه

غضا للّدنيا وتركا هلا، كان الّرجل من أهل العلم يزداد بعلمه بُ » :ل ذو الن ون املرصي  قا

فاليوم يزداد الّرجل بعلمه للّدنيا حّبا وطلبا، وكـان الّرجـل ينفـق مالـه 

عىل العلم، واليوم يكتسب الّرجل بعلمه ماال، وكان يرى عـىل طالـب 
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ى عـىل كثـري مـن أهـل رالعلم زيادة صالح   باطنه و ـاهره فـاليوم ُيـ

 «.العلم فساد الباطن والّظاهر

لـه  اعلـم أّن احللـم لبـاس العلـم فـال  إّن رجـال كتـب إىل أخٍ » :قال عمرو بن احلا ث 

 «.تعريّن منه

: ا م   سمعت من عِّّل بن املدينّي كلمة أعجبتني قرأ علينا حـدي  » قال أمحد بن يعيد الد 

األحاديـ  لنسـتعملها ال لنتعّجـب الغار، ثّم قال  إّنام نقـل إلينـا هـذه 

 «.منها

 دخلت عىل سهل بن عبد اهللّ ومعـي املحـربة فقـال يل  تكتـبق :قال أبو بكر البرصي  

ومعـ  املحـربة  اهلل اكتـب فـشن اسـتطعت أن تلقـى »قلت  نعم. قال  

 «.فافعل

قائـد، واخلـوف سـائق، والـنّفس حـرون بـني ذلـ   العلم» :قال عمرو بن عثامن املك    

قها بتهديـد وح خّداعة رّواغة. فاحذرها وراعها بسياسة العلم، وُسـمج

 «.اخلوف يتّم ل  ما تريد

ي   العلـامء   كـّل حـال هلـم فضـل عظـيم،   خـروجهم لطلـب » :قال أبو بكر االجر 

العلم، و  جمالستهم هلم فيه فضل، و  مذاكرة بعضهم لبعض هلم فيه 

ضل، وفيمن عّلموه العلم هلم فيـه وفيم تعّلموا العلم هلم فيه ف  ،فضل

فقد مجع اهللّ للعلـامء اخلـري مـن جهـات كثـرية نفعنـا اهللّ وإّيـاهم   فضل

 «.بالعلم

ال يكون ناصحا هللّ تعـاىل ولرسـوله وألئّمـة املسـلمني وعـاّمتهم إاّل مـن بـدأ   »وقال أ ضا

بالنّصيحة لنفسه، واجتهد   طلب العلم والفقه ليعـرف بـه مـا جيـب 

ويعلم عداوة الّشيطان له وكيف احلذر منه، ويعلم قبيح ما متيل عليه، 

 «.إليه النّفس حّتى هالفها بعلم

بأهل العلم عىل أجّل مشـهود بـه وهـو الّتوحيـد وقـرن  اهللاستشهد » : -قال ابن القي م
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و  ضـمن ذلـ  تعــديلهم فشّنـه تعــاىل ال  ،شـهادهتم وشـهادة مالئكتــه

 «.يستشهد بمجروح

 «.هاناعانا، ومن طلبه لغري اهللّ ر يزل مُ من طلب العلم لوجه اهللّ ر يزل مُ » قال بعضهم:
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 الغضب        
 

 .«يا ابن آدم كلام غضبت وثبت ويوش  أن تثب وثبة فتقع   النار »: قال احلسن

 » يامنا  ويقينا ، قـال مني علام  أزداد به إلقي ملكا  من املالئكة فقال  علّ  وعن ذي القرنني أنه

ال تغضب فشن الشيطان أقدر ما يكون عىل ابن آدم حني يغضـب، فـرد 

الغضب بالكظم، وسكنه بـالتؤدة. وإيـاو والعجلـة فشنـ  إذا عجلـت 

أخطــأت حظــ ، وكــن ســهال  لينــا  للقريــب والبعيــد وال تكــن جبــارا  

 . «عنيدا  

لشيطان أن يضـله فلـم يسـتطع، أن راهبا  كان   صومعته فأراد ا » وعن وهب بن منبه

فجاءه حتى ناداه فقال له  افتح، فلم جيبه فقال  افـتح فـش: إن ذهبـت 

ندمت، فلم يلتفت إليه فقال إ: أنا املسيح، قـال الراهـب  وإن كنـت 

املسيح فام أصنع ب   ألـيس قـد أمرتنـا بالعبـادة واالجتهـاد ووعـدتنا 

ق فقـال  إ: الشـيطان وقـد القيامة فلو جئتنا اليوم بغريه ر نقبله منـ 

أردت أن أضل  فلم أستطعق فجئت  لتسـألني عـام شـئت فـأخربو، 

فقال  ما أريد أن أسأل  عن  ء، قال  فوىل مـدبرا ، فقـال الراهـب  

أال تسمع، قال  بىل، أخرب: أي أخالق بنـي آدم أعـون لـ  علـيهمق 

ــاه كــام يقلــب الصــبي ان فقــال  احلــدة إن الرجــل إذا كــان حديــدا  قلبن

 .«الكرة

الشيطان يقول كيف يغلبنـي ابـن آدم وإذا ريض جئـت حتـى أكـون    »  وقال :يثم 

 قلبهق وإذا غضب طرت حتى أكون   رأسهق 

 .«الغضب مفتاح كل رش »: وقال جعفر بن حممد

رأس احلمق احلدة وقائـده الغضـب، ومـن ريض باجلهـل اسـتغنى  »  وقال بع  األنصا 
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، واجلهـل شـني ومرضـة، والسـكوت ومنفعـةعن احللم، واحللم زين 

 . «عن جواب األمحق جوابه

قال إبليس ما أعجز: بنو آدم فلن يعجزو:   ثالث  إذا سكر أحدهم »  وقال جماهد

أخذنا بخزامته فقدناه حي  شئنا وعمـل لنـا بـام أحببنـا، وإذا غضـب 

ال يقـدر قال بام ال يعلم وعمل بام يندم، ونبخله بام   يديه ونمنيـه بـام 

 . «عليه

ما أمل  فالنا  لنفسه  قال  إذا  ال تذله الشهوة وال يكعه اهلوى وال يغلبه »  وقيل حلكيم

 . «الغضب

 .«إياو والغضب فشنه يصريو إىل ذلة االعتذار» وقال بعضهم:

 . «اتقوا الغضب فشنه يفسد اإليامن كام يفسد الصرب العسل» وقال ر:ر:

انظروا إىل حلم الرجل عند غضبه، وأمانتـه عنـد طمعـه  »  وقال عبد اهلل بن مسعود 

 وما علم  بحلمه إذا ر يغضب، وما علم  بأمانته إذا ر يطمعق

أن ال تعاقب عند غضب  وإذا غضبت عـىل رجـل  »إىل عامله  وكتب عمر بن عبد العب ب 

فاحبسه، فشن سكن غضب  فأخرجه فعاقبه عىل قدر ذنبه، وال جتـاوز 

 . «وطا  به مخسة عرش س

أغلظ رجل من قريو لعمر بن عبـد العزيـز القـول فـأطرق عمـر  » وقال عيل بن  ب د

زمانا  طويال  ثم قال  أردت أن يستفز: الشيطان بعـز السـلطان فأنـال 

 من  اليوم ما تناله مني غدا ق

 يا بني ال يثبت العقل عند الغضب كام ال تثبت روح احلي   التنانري »  وقال بعضهم البنه

املسجورة، فأقـل النـاس غضـبا  أعقلهـم، فـشن كـان للـدنيا كـان دعـاء 

، فقـد قيـل  الغضـب عـدو  ومكرا ، وإن كان لآلخرة كان حلـام  وعلـام 

 . «العقل والغضب غول العقل

أفلـح مـنكم مـن حفـظ مـن الطمـع واهلـوى  » إذا خطب قال   خطبته  وكان عمر 
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 . «والغضب

 . «قاداه إىل النار من أطاع شهوته وغضبه»  وقال بعضهم

من عالمات املسلم قوة   دين وحزم   لني وإيامن   يقـني وعلـم   » : وقال احلسن

حلم وكيس   رفق وإعطـاء   حـق وقصـد   غنـى وجتمـل   فاقـة 

وإحسان   قدرة وحتمل   رفاقـة وصـرب   شـدة، ال يغلبـه الغضـب 

طنـه وال يسـتخفه وال جتمح به احلمية وال تغلبه شـهوة وال تفضـحه ب

حرصه وال تقك به نيته، فينك املظلوم ويرحم الضعيف وال يبخـل 

وال يبذر وال ي ف وال يقرت، يغفر إذا  لم ويعفو عن اجلاهل. نفسه 

 . «منه   عناء والناس منه   رخاء

 . «ن اخللق   كلمة. فقال  اترو الغضبْس أمجل لنا ُح »  وقيل لعبد اهلل بن املبا ك

ل يل أن ال يغضـب فيكـون معـي   درجتــي مـن يتكّفـ »  با  مان األنبيااء ملان تبعااهوقاال ن

ويكون بعدي خليفتيق فقال شاب من القوم  أنا، ثم أعاد عليه فقال 

الشاب  أنا أو  به، فلـام مـات كـان   منزلتـه بعـده وهـو ذو الكفـل، 

 . «سمي به ألنه تكفل بالغضب ووىف به

 .«عة أركان؛ الغضب، والشهوة، واخلرق، والطمعللكفر أرب»  وقال وهب بن منبه

ما امتألت غضبا  قط، وال تكلمت   غضب قـط بـام أنـدم عليـه  »:قال مو ق العجيل 

 .«إذا رضيت

  أنت يا أمري املـؤمنني مـع يوما  فقال له ابنه عبد املل    غضب عمر بن عبد العب ب

أو مــا مــا أعطــاو اهلل وفضــل  بــه تغضــب هــذا الغضــبق فقــال لــه  

تغضب يا عبد املل ق فقال له عبد املل   وما يغني عنـي سـعة جـو  

 إذا ر أردد فيه الغضب حتى ال يظهرق .

ن فيه عصمه اهلل من الشـيطان وحرمـه عـىل النـار  مـن ملـ  من كُ  أربعٌ » :قال احلسن 
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 .«نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب

لامء بكاء آخر العمر من غضـبة يغضـبها أحـدهم ما أبكى الع »:قال عطاء بن أيب  باح 

ضـبة قـد ب غَ م عمل مخسني سنة أو ستني سنة أو سبعني سنة، ورُ فتهدّ 

 .«أقحمت صاحبها مقحم ما استقالةه

 ،إن الغضـب انفعـال برشـي ينبـع مـن فطرتـه. وهـو لـيس رشا  كلـه» : قال ييد قطب

ومـن  ،فالغضب هلل ولدينه وللحق والعدل غضب مطلوب وفيه اخلري

بـل يعـرتف بوجـوده    ،ثم ال حيرم الغضب   ذاته وال جيعله خطيئـة

الفطرة والطبيعة، فيعفي اإلنسان من احلرية والتمزق بني فطرتـه وأمـر 

ــه يقــوده إىل أن يغلــب غضــبه، وأن يغفــر  ،دينــه ــه   الوقــت ذات ولكن

 .«ويعفو، وحيسب له هذا صفة مثىل من صفات اإليامن املحببة

ال يكـون الرجـل تقيـا ، حتـى يكـون بطـيء الطمـع، بطـيء » قاال:بد اهلل عن بكر بن ع

 . «الغضب

تعلمـت الصـمت   عرشـ سـنني؛ ومـا قلـت شـيئا  قـط إذا  » قاال: عن مو ق العجيل 

 . «غضبت  أندم عليه إذا ذهب عني الغضب

إ: لقليـل الغضـب، ولقلـام غضـبت، فـأقول   غضـبي شـيئا ،  »:قال ماو ق العجايل 

يه إذا رضيت؛ فقال رجل  إ: أشـكو إليـ  قسـوة قلبـي، ال ندمت عل

أستطيع الصـوم، وال أصِّل؛ فقـال لـه مـورق  إن ضـعفت عـن اخلـري، 

 . «فاضعف عن الرش؛ فش: أفرح بالنومة أنامها
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 الغفلة      
 

حـراس نة الغفلة ورقاد اهلـوى ولكـن كـن خفيـف النـوم فالبد من ِس » :قال ابن القيم 

 «.البلد يصيحون دنا الصباح

ال  عـن أفعالـه، يـا مكتوبـا  عليـه مجيـع ويا ُمطالبـا  بشعاملـه، يـا مسـؤ» :قال ابن اجلوزي 

 « أقواله، يا مناقشا  عىل كل أحواله، نسيان  هلذا أمر عجيب

ر الفساد فـأين الصـالح، إىل كم إعامل  كلها قباح، أين اجلد إىل كم مزاح، كثُ » وقال ر:ر:

فارق األرواح األجساد إما   غدو وإما   رواح، وسيخلو البىل بالوجوه الصباح، أ  ست

 «.األمر مزاح أمهذا ش  

لو علمت متى أجِّل خلشيت عِّل ذهاب عقِّل، ولكـن اهلل » :قال بكر بن عبد اهلل املبين 

عىل عباده بالغفلة عن املـوت، ولـوال الغفلـة مـا هتنـأوا بعـيو وال  منة 

 «.األسواق قامت بينهم

  قلوب الصديقني من خلقه  اهللوجدت الغفلة التي ألقاها » :قال مطر  بن عبد اهلل 

رمحهم خا، ولو ألقى   قلوخم اخلوف عىل قـدر معـرفتهم بـه مـا  رمحة  

 «. هنأهم العيو

عجبت للخالئق كيف ذهلوا عن أمـر حـق تـراه عيـوهنم وتشـهد » :قال الربيع بن برة 

ثـم هـا هـم    ?خم إيامنا وتصديقا بام جاء به املرسـلونعليه معاقد قلو

غفلة عنه سكارى يلعبون. ثم يقول  وأيم اهلل ما تل  الغفلة إال رمحـة 

من اهلل هلم ونعمة من اهلل عليهم. ولوال ذلـ  أللفـي املؤمنـون طائشـة 

لوخم ال ينتفعون مع ذكر املوت بعيو قعقوهلم طائرة أفئدهتم منخلقة 
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 «. أبدا

ما ي : أن يل من أول الدنيا إىل آخرها أنفقه   وجوه الرب » :أبو يليامن الدا اين  قال

 «. طرفة عني اهللوأ: أغفل عن 

التيقظ أصل كل خري كام أن الغفلة أصل كل رش فام أكثر من يكون عند نفسـه »  وقال ر:ر

متيقظا وهو غافل وما أحب إليـه التغافـل عـن التـيقظ وآنسـه بالغفلـة 

سـن االسـتعداد ملـا علم أن أبني عالمات التيقظ اهلم واحلزن ثـم ُح ،وا

اهــتم لــه وحــزن عليــه ، وأبــني عالمــات الغفلــة البطــر واملــرح ألهنــام 

 «يسهيان وينسيان التيقظ و  ترو التيقظ ترو االستعداد ملا بعد املوت

. 

 .«لةإنام الناس يؤتون من ثالثة أشياء من الغفلة والغلبة واجلها » وقال ر:ر:

يا أهـل القبـور طويـت الصـحف  هر  بالليل إىل املقابر ويقول  وكان عمرو بن عيين 

 .«فعت األعامل ثم يصِّل حتى يصبح ثم يرجع إىل أهله ورُ 

إن من أعظم املعا، اجلهل باجلهل والنظـر إىل العامـة واسـتامع »  قال يهل التسرتي

 .«كالم أهل الغفلة 

 .«كيف تكون مع الغفلةالصالة مناجاة ف »  وقال ر:ر

ما أحسـب أحـدا  تفـرَغ لعيـب النـاس إال  » عون بن عبد اهلل بن عتب  بن مسعود  وقال

 . «غفلها عن نفسه من غفلةٍ 

ـه عـز وجـّل، وغفلتـه عـن أوامـره »  وقال ابن عطاء أعظم الغفلـة غفلـة العبـد عـن ربِّ

 .«ونواهيه، وغفلته عن آداب معاملته

من الذنوب وتوبة اخلواص مـن  معن التوبة  فقال  توبة العوا ئل ذا النُّون املرصيوُي 

 .«الغفلة
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 .«نس الذكرمن ر يذق وحشة الغفلة ر جيد طعم أُ »  قال أبو عثامنو

ت الذهن فأحياه اهلل أي  ميّ َّ رن مم ام يل ُّٱ  قوله تعاىل   وقال بعضهم

يم  يكون كمن  تعاىل بنور الفراسة، وجعل له نور التجِّل واملشاهدة، ال

 .«بني أهل الغفلة غافال  

اللـذات وتفكـروا   انحـالل بنـاء اللـذات  هـادمإخـوا:   أكثـروا مـن ذكـر » وقال ر:ار:

 ،وتصوروا مصري الصور إىل الرفات وأعدوا عدة تكفـي   الكفـات،

واعلموا أن الشيطان ال يتسلط عىل ذاكر املوت وإنام إذا غفـل القلـب 

  .«الغفلةعن ذكر املوت دخل العدو من باب 

انتبهوا عباد اهلل من نومة الغفلة واعملوا ليوم النقلة واستعدوا لظلمة القرب مـا »وقال ر:ر:

وال تقطعوا أيامكم باملحـال وجنبـوا أعامركـم ،دمتم   فسحة ومهلة 

 .«سوء الفعال فشن املوت نازل بكم والقرب أمامكم

فلة عن اهللّ قليـل املسـارعة إىل   قلت لبعض أهل املعرفة   أ: كثري الغ السلفوقال بع  

يـا »مرضاته ، أوصني ب ء أعمله أدرو به ما يفوتني من هذا ، قال   

أخــي، إن اســتطعت أن تتحبــب إىل أوليــاء اهللّ وتتقــرب مــن قلــوخم 

فافعل ، لعلهم حيبون  فشّن اهللّ عّز وجّل ينظر إىل قلوب أوليائه   كل 

ــ  ــه أن ينظــر إلي ــوم ســبعني نظــرة ، فلعل ــ   ي ــتهم ل ــوخم ملحب   قل

فيجــريو جــرية الــدنيا واآلخــرة ، إذا ر تكــن ممــن ينظــر إليــه كفاحــا  ، 

وكــذل  يقــال   إّن اهللّ تعــاىل عــّز وجــّل ينظــر إىل قلــوب الصــّديقني 

والشهداء مواجهة ، ثم ينظر إىل قلوب قوم   قلوب قوم وإىل قلوب 
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بيل قــوم مــن قلــوب آخــرين ، فهكــذا عنــدي مــن عــزائم الــدين وســ

الورعني أن تتبغض إىل أعدائه وتتمقت إليهم من املبتدعني والظـاملني 

، ليبغضــوو ويمقتــوو ، فيكــون لــ  مــن القربــة كحــّب أوليائــه لــ  

 .«وحب  هلم ، فهذا من أسباب والية اهللّ 
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 الغيبة والنميمة
 

متنيت أال يبقى   هذا العك لوال أ: أكره أن ُيعىص اهلل » :قال عبد الرمحن بن مهدي 

أحٌد إال وقع ّ  واغتابني فأي  ء أهنـأ مـن حسـنة جيـدها الرجـل   

 «. صحيفته يوم القيامة ر يعملها ور يعلم خا

إن العبد لُيعطى كتابه يوم القيامة فريى فيه حسـنات ر يكـن » :قال أيب أمام  الباهيل 

يقـول  هـذا بـام اغتابـ  قد عملها، فيقول يـا رب  مـن أيـن يل هـذاق ف

 الناس وأنت ال تشعرق.

إن فالنـا  اغتابـ ، فبعـ  إليـه طبـق حلـوى وقـال بلغنـي أنـ  أهـديت إيل :قيل للحسان 

 .«حسنات  فكافأت  خذا

ويعمل النامم   ساعة مـا ال يعملـه  النامم رش من الساحر»: قال حي  بن أكثم التميم  

الشـيطان ألن عمـل  عمـلالساحر   شهر ويقال عمل النامم أرض من 

 .« الشيطان باخليال والوسوسة وعمل النامم باملواجهة واملعاينة

يا بني نزه »، فقال  رجال  يغتاب آخر عند ابنه احلسن  يمع عيل بن أيب طالب

 «. سمع  عنه؛ فشنه نظر إىل أخب  ما   وعائه فأفرغه   وعائ 

  .«ن أعراض املسلمني فهو الرجلمن أدى األمانة، وكف ع» :قال عمر بن اخلطاب 

إ: وقعت في ، فاجعلني   حّل، قال  ال أحب أن أحـل لـ  مـا  قال  جل البن ي  ن:

 .«حرم اهلل علي 

 «.كفارة من اغتبته أن تستغفر له» :قال حذ ف  بن اليامن 

قـال التوبـة مـن الغيبـة أن تسـتغفر ملـن اغتبتـه،  » قال عبد اهلل بن مبا ك لسفيان بان عيينا :

 .«سفيان  بل تستغفره مما قلت فيه  قال ابن املبارو  ال تؤذه مرتني

 «. الغيبة مرعى اّللئام» :قال عدي  بن حاتم 
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ائم   عبادٍة ما ر يغتب» :قال أبو العتاهي    «.الصة

 «. من الغيبة -وإن أعجب -ما من ذنٍب أجدر أن جتده من الرجل » :قال ابن حم  ب 

 «. ح الّتجارة ذكر اهلل، وأخ  التجارة ذكر النّاسأرب» وقال ر:ر:

  .« ذكر الناس داء، وذكر اهلل شفاء» :قال الفضيل بن عياض 

لقـد مضـغت مضـغة طاملـا لفظهـا »رجـال يغتـاب آخـر، فقـال   يمع قتيب  بان مسالم 

 . «الكرام

عيـوب ذكـرو ل عيوب  بكثـرةقد استدللت عىل »يقع   الناس، فقال   يمع أعرايب   جال

 .«ما فيه منها النّاس، ألّن الطالب هلا يطلبها بقدر

 «.من  ألخي  أن تقول أسوأ ما تعلم فيه  لمٌ » وقال ر:ر:

 .« ال يذكر الناس بام يكرهون إال سفلة ال دين له» :قال أبو عاصم النبيل 

 إّ: ألرمح  مما يقـول النّـاس فيـ . قـال  فـام تسـمعني أقـول» قال  جل لعمرو بن عبيد:

 .«قال  ما سمعت  تقول إالّ خريا .قال  إيةاهم فارحم?فيهم

يا بنّي نزّ ّه نفس  عن اخلنا، كام تنّزه لسان  عن » :قال عتب  بن أيب ييفيان البنه عمرو 

 «. البّذا، فشن املستمع رشي  القائل

اسمعوا ما يقال لكم، فشنه أنفع لكـم مـن احلـدي   لـو أن  » قال: عن يفيان بن عيين  

رجال  أصاب من مال رجل شيئا ، فتورع عنـه بعـد موتـه، فجـاء بـه إىل 

ورثته، لكنا نرى ذل  كفارة له؛ ولو أن رجال  أصاب من عرض رجل 

شيئا ، فتورع عنه بعد موته، فجاء إىل ورثتـه، وإىل مجيـع أهـل األرض، 

فجعلوه   حل؛ ما كان   حل، فعرض املؤمن أشد من مالـه؛ افقهـوا 

 . «ما يقال لكم

تفطر الصائم، وتنقـض الوضوء، وحتـبط األعامل، وتوجب املقت؛  الغيبة إن »  وقال ر:ر

والغيبة والنميمة قرينتان، خمـرجهام مـن طريـق البغـي، والـنامم قاتـل، 

واملغتاب آكـل امليتـة، والبـاغي مسـتكرب؛ ثالثـتهم واحـد، وواحـدهم 



 

  الغيبة والنميمة

 
 

 

103 

ري  مغتابـا ، ثالثة؛ فشذا عود نفسه ذل   رفعه إىل درجـة البهتـان، فيصـ

 . «مباهتا ، كذابا ؛ فشذا ثبت فيه الكذب والبهتان  صار جمانبا  لإليامن

يكون عدال ق قال  ال، إذا كـان  ئل عن من  غتاب النااس:، وقد ُي عن برش بن احلا ث

 . «مشهورا  بذل ، فهو الوضيع

ن انتهـى، ال يغتاب، وال يدع أحـدا  يغــتاب عنـده؛ ينهـاه، فـش»   كان ميمون بن مهران

 . «وإال قام عنه

يصوم الرجل عن احلـالل الطيـب، ويفطـر عـىل احلـرام؛  » قال: عن حييى بن أيب كث  

 . «اخلبي   حلم أخيه ـ يعني  يغتابه 

إذا  هرت الغيبة  ارتفعت األخوة   اهلل؛ إنام مثلكم   » قال: عن الفضيل بن عياض 

ــذهب والفضــة،  ــل  ء مطــِّل بال ــان  مث ــ  الزم ــه خشــب، ذل داخل

 . «وخارجه حسن

 . «الغيبة أشد من الدين، الدين  يقىض، والغيبة  ال تقىض » قال: عن يفيان بن عيين  

من صحبني مـنكم فليصـحبني بخمـس خصـال   » جللسائه: قال عمر بن عبد العب ب 

يــدلني مــن العــدل إىل مــا ال أهتــدي لــه، ويكــون يل عــىل اخلــري عونــا، 

تطيع إبالغهــا، وال يغتــاب عنــدي أحــدا ، ويبلغنــي حاجــة مــن ال يســ

ويؤدي األمانة التي محلها مني ومن الناس، فـشذا كـان كـذل  فحـيهال  

 . «به، وإال فهو   حر  من صحبتي والدخول عِّل

رف بالكـذب  ر جيـز صـدقه، ومـن عـرف بالصـدق  مـن ُعـ» قال: عن وهب بن منبه 

يوثق منـه بالنصـيحة،  ئتمن عىل حديثه، ومن أكثر الغيبة والبغضاء  رأُ 

ومن عرف بالفجور واخلديعة  ر يوثق إليه   املحبة، ومن انتحل فوق 

 . «قدره  جحد قدره، وال حيسن فيه ما يقبح   غريه
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 الفنت والبدع
 

فـتح فيهـا القـرآن حتـى يقـرأه كثـر فيهـا املـال ويُ يُ ا إن من ورائكم فتنـ »قال أحد الصاحلني

املنافق، والصغري والكبري، واألمحر واألسـود، فيوشـ  قائـل املؤمن و

أن يقول  مايل أقـرأ عـىل النـاس القـرآن فـال يتبعـو: عليـه فـام أ ـنهم 

 . «يتبعو: عليه حتى أبتدع هلم غريه

 ةحـذركم زيغـوأُ ،بتدع ضـاللة بتدع فشن ما اُ إياكم وإياكم وما اُ » :قال معاذ بن جبل

عِّل   احلكيم كلمة الضاللة، وقـد يقـول احلكيم فشن الشيطان يقول  

املنافق كلمة احلق فاقبلوا احلق فشن عىل احلـق نـورا، قـالوا  ومـا يـدرينا 

قال  هي كلمة تنكروهنا  ?رمح  اهلل أن احلكيم قد يقول كلمة الضاللة

فال يثنكم، فشنه يوش  أن يفيء ويراجـع بعـض  ?منه وتقولون ما هذه

 «. ما تعرفون

  .«أقوال أهل البدع أ هر من أن يستدل عليها بدليل النبط » وقال ر:ر:

بتليتم بفتنة الرضاء فصربتم، وستبتلون بفتنة ال اء، وأخوف اُ » :قال معاذ بن جبل 

ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن الـذهب، ولبسـن ريـال الشـام 

 «. وعصب اليمن فأتعبن الغنى وكلفن الفقري ماال جيد

 «.عىل قناطر الفتن جازوا إىل خزائن املنن» :قال حييى بن معاذ

احرتز من عدوين هل  خام أكثر اخللق صاد عن سبيل اهلل بشـبهاته وزخـرف » وقال ر:ر:

 «.قوله ومفتون بدنياه ورئاسته

إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى، قالوا وما التقوىق قال  أن » :قال طلق بن حبيب 
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ن اهلل ترجو ثواب اهلل، وأن ترتو معصية اهلل عىل نور م تعمل بطاعة اهلل

 .« اهلل عىل نور من اهلل ّاف عقاب

دت عنـه السـالمة، ومـن ادعـى الصـرب وكـل إىل من قـارب الفتنـة بُعـ» :قال ابن حبم 

ب نظرة ر تنا ر. وأحق األشـياء بالضـبط والقهـر  اللسـان، نفسه، ورُ 

مقاربـة الفتنـة؛ فـشن  والعني؛ فشياو أن تغرت بعزم  عىل ترو اهلوى مـع

غتيــل، فأتــاه مــا ر اهلــوى مكايــد، وكــم مــن شــجاع   صــف احلــرب اُ 

 «.حيتسب، ممن يأنف النظر إليه

ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقارخا إال من يقع فيها، » :قال ابن حبم 

 «. ومن حام حول احلمى يوش  أن يقع فيه

قطع أسباب الفتن، وترو الـرتخص فـيام جيـوز إذا كـان أجود األشياء » :قال ابن حبم 

 «. حامال  ومؤديا  إىل ماال جيوز

أوصـي  بتقـوى »إىل عدي بن أرطاة بشأن بعض القدريـة    كتب عمر بن عبد العب ب

اهلل، واالقتصاد   أمره، واتباع سنة نبيه، وتـرو مـا أحـدث املحـدثون 

ن السنة إنام سنها مـن قـد فيام قد جرت به سنة، فعلي  بلزوم السنة، فش

عــرف مــا   خالفهــا مــن اخلطــأ والزلــل واحلمــق والتعمــق، فــارَض 

لنفس  بام ريض به القوم ألنفسهم، فشهنم عىل علم وقفوا، وببٍك نافٍذ 

كفوا، وهم كانوا عىل كشف األمور أقوى، وبفضٍل كانوا فيـه أحـرى، 

فـام دوهنـم  إهنم هم السابقون، تكلةموا بـام يكفـي، وصـفوا مـا يشـفي،

، لقد قكة فيهم قوم فجَفوا، وجتـاوز آخـرون  ، وما فوقهم حم ِّ مقكِّ

 «.فغلوا، وإهنم بني ذل  لعىل هدى مستقيم

يا معرش القراء  استقيموا، فقد سبقتم سبقا  بعيدا ، ولئن أخذتم يمينـا  » :قال حذ ف  
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 .«وشامال  لقد ضللتم ضالال  بعيدا  

 «.ضاللة وإن رآها الناس حسنة كل بدعة  »وقال ابن عمر 

ألن أرى   املسجد نـارا  ال أسـتطيع إطفاءهـا، أحـّب إيّل » : وقال أبو إد  س اخلوالين

 «.من أن أرى فيه بدعة  ال أستطيع تغيريها

عليكم بالسبيل والسنة، فشنه ما عىل األرض عبـٌد عـىل السـبيل » :وقال أيب بن كعب 

يعنـي  إذا -مـن خشـية اهلل سـيعذبه  والسنة ذكر اهلل ففاضت به عينـاه

ومــا عــىل األرض عبــٌد عــىل الســبيل  -فعــل هــذا ال يمكــن أن يعــذب

والسنة ذكـر اهلل   نفسـه فاقشـعر جلـده مـن خشـية اهلل إال كـان مثلـه 

 -يعنـي عـىل هـذه اليبوسـة-كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذل  

ايـاه كـام إذا أصابتها ريٌح شديدة فتحات عنها ورقها ولتحط عنـه خط

حتات عن تل  الشجرة ورقها، وإن اقتصادا    سبيل وسنة خـري مـن 

اجتهــاد   خــالف ســبيل وســنة، فــانظروا أن يكــون عملكــم إن كــان 

 «.اجتهادا  أو اقتصادا  أن يكون عىل منها  األنبياء وسنتهم

 «.من االجتهاد   البدعة االقتصاد   السنة خريٌ » :قال عبد اهلل بن مسعود 

تعلمـوا اإلسـالم فـشذا تعلمتمـوه فـال ترغبـوا عنـه، وعلـيكم بالكـال   »ال أبو العالي و ق

املستقيم فشنه اإلسـالم، وال حترفـوا اإلسـالم يمينـا  وشـامال ، وعلـيكم 

بسنة نبيكم والذي كـان عليـه أصـحابه، وإيـاكم وهـذه األبـواق التـي 

 .«تلقي بني الناس العداوة والبغضاء

إياكم وأصحاب الرأي، فشن أصحاب الرأي أعداء السـنن، » :قال عمر بن اخلطاب 

 «.أعيتهم األحادي  أن حيفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا

سيأيت قـوم جيـادلونكم بشـبهات القـرآن، فخـذوهم بالسـنن، فـشن أصـحاب   »وقال أ ضا  
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 «.السنن أعلم بكتاب اهلل

م بـالتؤدة، فـشن الرجـل إهنا ستكون أمـور مشـتبهات، فعلـيك» قال: عن ابن مسعود 

 «.يكون تابعا    اخلري، خري من أن يكون رأسا    الضاللة

إنكـم أصـبحتم عـىل الفطـرة، وإنكـم سـتحدثون وحيـدث »أيضا    وقال ابن مسعود 

 «.لكم، فشذا رأيتم حمدثة فعليكم باهلدي األول

لقلـوب بمـّرة، إياكم وما حيدث الناس من البدع، فشن الدين ال يـذهب مـن ا  »وقال أ ضا  

ولكن الشيطان حيدث له بدعا ، حتى هر  اإليامن من قلبه، ويوشـ  

أن يدع الناس ما ألزمهم اهلل من فرضه   الصـالة والصـيام واحلـالل 

، فمن أدرو ذل  الزمان فليهرب، قيل  رخم واحلرام، ويتكلمون   

س أحدا  هيرب بقلبه ودينه، ال جيال»يا أبا عبد الرمحن، فشىل أينق قال  

 «.من أهل البدع

 «.فيتم، وكل بدعة ضاللةاتبعوا وال تبتدعوا، فقد كُ   »وعنه أ ضا  قال

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغري وهيرم فيها الكبـري، إذا تـرو   »و عنه أ ضا  قال

، قيل  متى ذل  يا أبا عبد الرمحنق قال   منها  ء قيل  تركت السنة

ــذلــ  إذا ذهــب علام» ــُج   رؤكــم، وكُث ــّه ــ  رالكم، وكُث ــّل ُق   راؤكم، وق

 «.فّقه لغري الدينفقهاؤكم، والتمست الدنيا بعمل اآلخرة، وتُ 

أنـه أخـذ حجـرين فوضـع أحـدمها عـىل اآلخـر، ثـم قـال  وعن حذ فا  بان الايامن 

قالوا  يـا أبـا   هل ترون ما بني هذين احلجرين من النورق»ألصحابه  

والـذي نفيسـ بيـده، »من النور إال قليال ، قال  عبد اهلل، ما نرى بينهام 

لتظهرن البدع حتى ال ُيرى من احلق إال قدر مـا تـرون مـا بـني هـذين 

احلجــرين مــن النــور. واهلل، لتفشــوّن البــدع حتــى إذا تــرو منهــا  ء 

 «.قالوا  تركت السنة
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  فقال  اعهد إيّل، فقال له  أر يأت  اليقـنيق عىل حذيفة  ود:ل ابن مسعود 

فاعلم أّن الضاللة حقة الضـاللة أن تعـرف »قال  بىل وعّزة رق، قال  

ن، فشن ديـن اهلل  ما كنت ُتنكر، وأن تنكر ما كنت تعرُف، وإياو والتلو 

 «.واحد

إذا تكلم الناس   رخم و  املالئكة  هر هلم الشيطان، »قال   وعن يعيد بن املسيب 

 «.فقّدمهم إىل عبادة األوثان

عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليـه أصـحابه، وإيـاكم وهـذه األهـواء    »و العالي وقال أب

 «.التي تلقي بني الناس العداوة والبغضاء

إن السنة قد سبقت قياسكم، فاتبع وال تبتدع، فشن  لن تضـل » : ح القايض وقال رُش 

 «.ما أخذت باألثر

 «.لدينكانوا يكرهون التلون   ا»قال   وعن إبراهيم النخع  

[، قـال  1٤]املائدة َّ ين  ىن من خن ُّٱ :يف قوله تعاىل وعنه أ ضا  

 «.اخلصومات واجلدال   الدين»

م ما جاء   خالفها من الزلل، وهلم السنة إنام سنّها من علِ » :وقال عمر بن عبد العب ب 

 «.كانوا عىل املنازعة واجلدل أقدر منكم

 «.أكثر التنّقل ضا  للخصوماتمن جعل دينه غرَ   »وقال أ ضا  

إذا رأيت قوما  يتناجون   ديـنهم دون العامـة فـاعلم أهنـم عـىل تأسـيس   »وعنه أ ضا  قال

 «.ضاللة

 «.إنام الرأي بمنزلة امليتة، إذا احتجت إليها أكلتها» :وقال الشعب  

 «.ن اهلل الرسالة، وعىل الرسول ^ البالغ، وعلينا التسليممِ »: وقال البهري 

إبلـيس مـن املعصـية، املعصـية ُيتـاب منهـا،  البدعـة أحـب إىلّ » :الثاو ي وقال يافيان 

 «.والبدعة ال ُيتاب منها

دع الباطل، أين أنت عن احلق، اتبـع السـنة، »عن الكالم فقال   وُيئل يفيان الثو ي 
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 «. ودع البدعة

 «.اإلتباعوجدت األمر » وقال:

 «.رشا  ألزمهم اجلدل ومنعهم العملبلغني أن اهلل إذا أراد بقوٍم » :وقال األوزاع  

نة، وينهون عن أدركت خيار الناس كلهم أصحاب ُس »قال   وعن الفضيل بن عياض 

 «.أصحاب البدع

 «.ال جتالسوا أهل اخلصومات؛ فشهنم هوضون   آيات اهلل  »وقال أ ضا  

لبـدع الـذين أهـل ا»، قيل  يـا أبـا عبـد اهلل، ومـا البـدعق قـال  «إياكم والبدع  »وقال أ ضا  

يتكلمون   أسامء اهلل وصفاته وكالمه وعلمه وقدرتـه، وال يسـكتون 

 «.عام سكت عنه الصحابة والتابعون هلم بشحسان

فسأله عن مسـألة، فقـال لـه  قـال رسـول اهلل ^  كـذا وكـذا، فقـال  وجاء  جل إىل مالك

 مك  لك اك يق ىق يف ُّالرجل  أرأيتق قال مال   
 [.63]النور َّ مم ام يل ىل مل يك ىك

لـه مـن أن يلقـاه  ألن يلقى اهلل العبد بكل ذنب مـا خـال الرشـو خـريٌ » :وقال الشافع  

 «.ب ء من األهواء

أمجع أهل الفقه واآلثار من مجيـع األمصـار أن أهـل الكـالم أهـل » :وقال ابن عبد الرب 

ــد اجلميــع   مجيــع األمصــار   طبقــات  بــدع وزيــط، وال يعــدون عن

ل األثر والتفقه فيه، ويتفاضـلون فيـه باإلتقـان العلامء، وإنام العلامء أه

 «.وامليز والفهم
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أين الوضاء احلسنة وجوههم املعجبون بشـأهنم أيـن امللـوو » :قال أبو بكر الصد ق 

نوها باحليطان أين الذين كانوا يعطـون الغلبـة الذين بنوا املدائن وحّص 

تضعضع خم الدهر فأصـبحوا    لـامت القبـور   مواطن احلرب قد 

 .« الوحا ألوحا النجاء النجاء

طاهنـا، ّـربكم سلوا القبور عن سـكاهنا، واسـتخربوا اللحـود عـن قُ » :قال ا بن القيم 

بخشونة املضاجع، وُتعلمكم أن احل ة قد مألت املواضـع، واملسـافر 

 .«يود لو أنه راجع، فليتعظ الغافل ولرياجع

ــومهكم، » :نرضاا باان املنااذ  وقااال ال ــف بت ــوبكم، وشــاهدوا املوق زوروا اآلخــرة بقل

 «. وتوسدوا القبور بقلوبكم، واعلموا أن ذل  كائن ال حمالة

ابـن آدم  ،ابن آدم طأ األرض بقدم  فشهنا عن قليل تكـون قـربو» :قال أبو الد داء 

ابـن آدم انـ  ر تـزل    ،إنام أنت أيام فكلام ذهـب يـوم ذهـب بعضـ 

 «.هدم عمرو من يوم ولدت  أم 

اترو الدنيا قبل أن ُترتو، واسرتض ربـ  قبـل مالقاتـه، واعمـر بيتـ  الـذي » وقال ر:ر:

 «. يعني القرب -تسكنه قبل انتقال  إليه 

  «.القبور تراب، وحتت الرتاب نعيم أو عذاب فوق» وقال ر:ر:

ت بوداع، وإن اآلخرة قد أما بعد فشن الدنيا قد أدبرت وآذن» :قال عيل بن أيب طالب 

أقبلت وأرشفت باطالع، وإن املضامر اليوم وغـدا  السـباق. أال وإنكـم 

من ورائه أجٌل؛ فمن أخلص   أيام أمله قبل حضور أجله  ل  أيام أم

   أيام أمله قبـل حضـور أجلـه نفعه عمله، وال يرضه أمله، ومن قّك 
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ة كـام تعملـون لـه   فقد خ  عمله، ورضه أمله. فاعملوا هلل   الرغب

 «الرهبة.

أال وإ: ر أر كاجلنة نام طالبها، ور أر كالنار نام هارخا، أال » :قال عيل بن أيب طالب 

وإنه من ر ينفعه احلق يرضـه الباطـل، ومـن ر يسـتقم بـه اهلـدى هزيـه 

الضالل. أال وإنكم قد أمرتم بالظعن، ودللتم عىل الزاد. وإن أخـوف 

 «. تباع اهلوى وطول األملما أخاف عليكم إ

إذا نظر إىل قرب بكى، فقيـل لـه   ذلـ . فقـال  هـو أول منـازل اآلخـرة، كان عثامن 

د عليه فام بعده أشد، ومن ُهـ ن عليـه فـام وّ وآخر منازل الدنيا، فمن ُشدِّ

 .«بعده أهون

 «.ما رأيت منظرا  إال والقرب أفظع منه» وقال ر:ر:

السـالُم علـيكم أهـَل  »هو بقبور، فوقف عليها، وقـال فشذا   مىض عيل بن أيب طالب

الديار امُلوِحشة، واملحـال املْقِفـَرِة، أنـتم لنـا َسـَلف، ونحـُن لكـم ُتبـع، 

الِحُقون؛ اللهَم اْغِفْر لنا وهلم، وجتاوْز عنَا وعنهم  -عاّم قليل  -وبكم 

َفـاف. ثـم بَعْفِوَو؛ ُطوبى ملن ذكَر امَلَعاد، وَعِمـَل للحسـاب، وَقنِـَع بالكَ 

، إىل أصحابه، فقاَل  أما إهنم لو تكَلُموا لقـالوا  َوجـْدنا التفت، 

 .«خرَي الزاِد التْقَوى

من ل  إذا ار األر، وسكن الصوت ومتكن الندم، ووقع الفوت، وأقبـل » وقال ابن القيم:

ألخذ الروح مل  املوت، ونزلت منزال  ليس بمسكون، فيا أسـفا  لـ  

 .«القرب ال تطاقكيف تكون، وأهوال 

إن   القرب حسابا ، ويوم القيامة حسابا ؛ فمن حوسب يوم القيامة » قال: عن حذ ف  
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 . «عذب

 . «[ قـال    القرب٤٤]الروم َّ  نب مب زب  ُّٱ يف قوله تعاىل: عن جماهد 

 . «ال حيرز املؤمن، إال قربه» قال: عن يفيان الثو ي

يت   قربه  احتوشته أعامله الصاحلة، وجاء ملـ  إذا وضع امل» قال: عن ثابس البناين 

العذاب، فيقول لـه بعـض أعاملـه  إليـ  عنـه، فلـو ر يكـن إال أنـا  ملـا 

 . «وصلت إليه

جيعل للقرب لسانا  ينطق به، فيقول  يا ابن آدم، » عن عبد اهلل بن عبيد بن عم  عن أبيه قال:

ود، وبيــت كيــف نســيتنيق أمــا علـــمت أ: بيـــت األكلــة، وبيــت الــد

 الوحشة، وبيت الوحدةق. 

مـر فضـل الرقـا  ـ وأنـا معـه ـ بمقـربة؛ فقـال  يأهيـا الـديار  قال:عن عتب  بن ها ون 

املوحشة  التي نطق باخلراب فناؤها، وشيد   الرتاب بناؤها، فمحلها 

مقرتب، وساكنها مغرتب   حملـة املتشـاغلني؛ ال يتواصـلون تواصـل 

 . «زاور اجلرياناإلخوان، وال يتزاورون ت

ـا بثالثـة أشـياء  رأيـت القـرب مُ »بام وجدت الزهدق قال   :قيل إلبراهيم بن أدهم وحش 

ـا طـويال  ولـيس معـي زاد، ورأيـت  وليس معـي مـؤنس ورأيـت طريق 

 «.اجلبار قاضي ا وليس معي حجة

القرب ما انتبهوا عباد اهلل من نومة الغفلة واعملوا ليوم النقلة واستعدوا لظلمة » وقال ر:ر:

هلة وال تقطعـوا أيـامكم باملحـال وجنبـوا أعامركـم سحة ومُ دمتم   فُ 

 .«سوء الفعال فشن املوت نازل بكم والقرب أمامكم

اخلوف واخلشية وهـي تـؤدي بعضـها  أورثته أشياء أربعةمن طالت فكرته   » وقال ر:ر:

بعض وكل واحدة منها كافيـة مـن فكـر   املـوت ورسعـة انقضـاء  إىل
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القرب والوقوف للحساب والنار التي ال صرب ألحد  إىلواملصري  األجل

 . «عليها

إن املؤمن إذا مات أجلس   قـربه فيقـال لـه مـن ربـ  مـا »  قال عبد اهلل بن مسعود 

دين  من نبي  قال فيثبته اهلل تعاىل فيقول رق اهلل ديني اإلسـالم ونبـي 

 ٌّ ٰى ُّٱبـد اهلل فيوسع له   قربه ويفر  له فيه ثم قـرأ ع ^حممد 

 .[27]إبراهيم َّ ِّ ُّ َّ ٍّ

 مك لك خك حك جك مق ُّٱ تعاىل عن الرباء   قوله  و وى رش ك عن ابن إيحاق

 . «قال عذاب القرب [٤7]الطور  َّ هل مل خل حل  جل

 جم يل ىل مل خل ُّٱ  قوله سبحانه وتعـاىل يف  وى عن ابن عباس 

ـــذاب  [21]الســـجدة  َّ يم ىم مم  خم حم ـــه ع إن

 .«القرب 

 زت رت يب ىب ُّٱ    قولـه عـز و جـل بيع بن أناس قال قتادة والر و

أحـدمها   الـدنيا واألخـرى هـي  [101]التوبة َّ يت  ىت نت مت

 . «عذاب القرب

كان يقال عـذاب القـرب مـن ثالثـة أثـالث ثلـ  مـن الغيبـة وثلـ  مـن  »   وقال قتادة

 .«النميمة وثل  من البول

جـريان أجـدهم جـريان  إ: أجـدهم خـري ما شأن  جاورت املقربة قال   وقيل لعيل

 .«صدق يكفون األلسنة ويذكرون اآلخرة

مثل املؤمن حني ّر  نفسه أو قال روحـه مثـل رجـل »قال     عن عبد اهلل بن عمرو

 .«منه فهو يتفسح   األرض ويتقلب فيها  خر فأُ كان   سجن 
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ء ر فقيل لـه هـذا   ،نظر إىل املقربة فنزل وصىل ركعتني وقيل إن عمرو بن العاص

ذكرت أهل القبور وما حيل بينهم وبينـه فأحببـت  فقال  .تكن تصنعه

 .«أن أتقرب إىل اهلل خام

 .«أال أخربكم بيوم فقري يوم أوضع   قربي   وقال أبو ذ  

يقعد إىل القبور فقيل له   ذلـ  فقـال أجلـس إىل قـوم يـذكرو:  وكان أبو الد داء  

  .«معادي وإذا قمت ر يغتابو:

يـأيت القبـور لـيال ويقـول يـا أهـل القبـور مـايل إذا دعـوتكم ال  كان جعفر بان حممادو 

 ،ثم يقول حيل واهلل بينهم وبني جواق وكأن ق أكـون مـثلهم ،جتيبو:

 .«ثم يستقبل الصالة إىل طلوع الفجر 

يـا فـالن لقـد أرقـت الليلـة أتفكـر   القـرب  لبعض جلسائه  وقال عمر بن عبد العب ب 

وإن  لو رأيت امليت بعد ثالثة   قربه الستوحشت من قربه  وساكنه

بعد طول األنس منـ  بـه ولرأيـت بيتـا جتـول فيـه اهلـوام وجيـري فيـه 

ن اهليئة ْس الصديد وّرتقه الديدان مع تغري الريح وبىل األكفان بعد ُح 

 .«قال ثم شهق شهقة خر مغشيا عليه  ،وطيب الريح ونقاء الثوب

أهيا املقبور   حفرته واملتخِّل   القرب بوحدته املسـتأنس  »  يقول وكان  ب د الرقايش 

  بطن األرض بأعاملـه ليـت شـعري بـأي أعاملـ  استبرشـت وبـأي 

استبرشـ واهلل   إخوان  اغتبطت ثم يبكي حتى يبـل عاممتـه ثـم يقـول

بأعامله الصاحلة واغتبط واهلل بشخوانه املتعـاونني عـىل طاعـة اهلل تعـاىل 

 .«نظر إىل القبور خار كام هور الثور وكان إذا 

من مـر باملقـابر فلـم يتفكـر لنفسـه ور يـدع هلـم فقـد خـان نفسـه »  وقال حاتم األصم 
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  .«وخاهنم

ق عقيام إن البنـ    القـرب حبسـا طـويال  ماه ليت  كنِت يا أُ  يقول   وكان بكر العابد 

 . «ومن بعد ذل  منه رحيال

مــا أحســن  ــواهرو إنــام   رشف عــىل املقــابر يقــولإذا أ  وكااان احلساان باان صااالح

الدواهي   بواطن  وكان عطاء السلمي إذا جن عليه الليل خر  إىل 

ــم يقــول ــاه وعــاينتم أعاملكــم   املقــربة ث ــور مــتم فواموت ــا أهــل القب ي

ا عطـاء   القبـور فـال يـزال ذلـ  دأبـه حتـى غـد    فواعماله ثم يقول

 .«يصبح 

أكثر من ذكر القرب وجده روضة مـن ريـاض اجلنـة ومـن من »   الثو ي وقال يفيان

 «.غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار 

قد حفر   داره قربا فكان إذا وجد   قلبـه قسـاوة دخـل فيـه   وكان الربيع بن :يثم

 حت جت هب مب  خب ُّٱٱ ثم يقول  ،فاضطجع ومك  ما شاء اهلل

ــد  َّ جض مثهت مت خت ــع ق ــا ربي ــه ي ــىل نفس ــرد ع ــم ي ــا ث يردده

 . «جعت  فاعملر

تتعجـب األرض مـن رجـل يمهـد مضـجعه ويسـوى فراشـه »   وقال أمحد بن حارب 

 .«يا ابن آدم ر ال تذكر طول بالو وما بيني وبين   ء  للنوم فتقول

خرجت مع عمر بن عبد العزيز إىل املقربة فلام نظر إىل القبور بكى   وقال ميمون بن مهران  

قبور آبائي بني أمية كأهنم ر يشاركوا  ثم أقبل عىل فقال يا ميمون هذه

أهل الدنيا   لذاهتم وعيشهم أما تراهم رصعى قد حلت خم املثالت 
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  واستحكم فيهم البىل وأصابت اهلوام مقيال   أبداهنم ثم بكى وقال 

واهلل ما أعلم أحدا أنعم ممن صار إىل هذه القبور وقد أمن من عذاب »

 . «اهلل

دخلت املقابر فلام قصدت اخلرو  منها فشذا بصوت قائل يقول يا »  وقال ثابس البناين 

 . «ثابت ال يغرن  صموت أهلها فكم من نفس مغمومة فيها

خ     القرب منزل بني الـّدنيا واآلخـرة، فمـن نزلـه » قال: عن مطر   بن عبد اهلل  بن الش 

 «.بزاد ارحتل به إىل اآلخرة، إن خريا فخري وإن رّشا  فرّش 

ما لقيني مال  ابن مغول إاّل قال يل  ال تغّرّنـ  احليـاة واحـذر القـرب »  معاو   قال:عن أيب

 «.أّن للقرب شأنا

؛ أّن عمر بن عبد العزيز شّيع مّرة جنازة من أهلـه، ثـّم أقبـل  وى أبو نعيم احلافظ بإيناده

عىل أصـحابه ووعظهـم، فـذكر الـّدنيا فـذّمها وذكـر أهلهـا، وتـنّعمهم 

إذا »وا إليه بعدها من القبور، فكان من كالمه أّنـه قـال  فيها، وما صار

مــررت خــم فنــادهم إن كنــت مناديــا، وادعهــم إن كنــت داعيــا، ومــّر 

بعسكرهم، وانظر إىل تقارب منازهلم، سل غنّيهم  ما بقـي مـن غنـاهق 

وسل فقريهم  ما بقي من فقرهق واسأهلم عـن األلسـن اّلتـي كـانوا خـا 

ّلتي كـانوا لّلـّذات خـا ينظـرون، وسـلهم عـن يتكّلمون، وعن األعني ا

اجللود الّرقيقة والوجوه احلسنة واألجساد النّاعمة ما صنع خاالّديـدان 

حتت األكفـان، وأكلـت الّلحيـان وعفـرت الوجـوه، وحميـت املحاسـن 

وك ت الفقار، وبانت األعضاء، ومّزقـت األشـالء، وأيـن حجـاخم 

وكنوزهم وكأهّنم ما وطئوا وقباخمق وأين خدمهم وعبيدهم ومجعهم 

فراشــا، وال وضــعوا هنــا مّتكــأ وال غرســوا شــجرا وال أنزلــوهم مــن 
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الّلحد قرارا، أليسوا   منـازل اخللـواتقأليس الّليـل والنّهـار علـيهم 

سواءق أليسوا   مدهلّمة  لامء، قد حيـل بيـنهم وبـني العمـل وفـارقوا 

، وأجسـادهم األحّبة، وكم من ناعم وناعمـة أضـحوا ووجـوهم باليـة

من أعناقهم بائنة، وأوصاهلم ممّزقة، وقد سالت احلدق عىل الوجنات، 

وامتألت األفواه دمـا وصـديدا، ودّبـت دواّب األرض   أجسـادهم، 

ففّرقت أعضاءهم، ثّم ر يلبثـوا إاّل يسـريا حّتـى عـادت العظـام رمـيام، 

 فقــد فــارقوا احلــدائق وصــاروا بعــد الّســعة إىل املضــائق، قــد تزّوجــت

نساؤهم، وتـرّددت   الّطـرق أبنـاؤهم، وتّوزعـت القرابـات ديـارهم 

وقراهم فمنهم واهللّ املوّسع له   قربه الغّض النّا ر فيه املتنّعم بلّذاتـه، 

يا ساكن القرب غدا ما اّلذي غّرو من الـّدنيا أيـن دارو الفيحـاء وهنـرو 

وبخورو، املّطردقوأين ثامرو الينيعةق وأين رقاق ثياب ق وأين طيب  

وأين كسوت  لصيف  وشتائ ق أما رأيته قد زّل بـه األمـر، فـام يـدفع 

عن نفسه دخال وهو يرشح عرقا، ويتلّمظ عطشا، يتقّلب   سـكرات 

املوت وغمراته، جاء األمر من الّسامء، وجاء غالـب القـدر والقضـاء، 

هيهات  يا مغمض الوالد واألخ والولد، وغاسله، يا مكّفن املّيت ويـا 

له   القرب، وراجعا عنه، ليت شعري بـأّي خـّدي  بـدأ الـبىل، يـا مدخ

جماور اهللكات رصت   حمّلة املوت، ليت شعري مـا اّلـذي يلقـا: بـه 

ثـّم «. مل  املوت عند خروجي من الّدنيا وما يأتيني به من رسـالة رّق 

 «.انكف فام عاش بعد ذل  إاّل مجعة
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 القــــرآن    
 

ألن أقرأ البقرة   ليلة وأتفكر فيهـا أحـب إيل مـن أن أقـرأ » :قال عبد اهلل ابن عباس 

 «. القرآن هذرمة

 «. تع بعقله وان بلط مائتي سنةمن قرأ القرآن مُ » وقال ر:ر:

القرَان هو الُنـور املبـني، واحلـق املسـتبني، حبـل اهلل املمـدود وعهـده املعهـود، » وقال ر:ر:

ورِصاطه املستقيم، وحجته الكربى، وحَمَجته الوسطى، و ِلُه الَعميم، 

هو الضياُء الساطُع، والربهان القـاطع، هـو الواضـح سـبيله، الّراشـد 

دليلُه، الذي من استضاء بمصابيحه أبك ونجـا، ومـن أعـرض عنهـا 

ــُة اهلل  ــران، حج ــِف ق ــرَان ال تستقىصــ   أل ــوى، فضــائل الق َزَل وه

 تبيانه من استغلقت دونه املعضـالت، وعهدُه، ووعيُدُه ووعده، يتبنّيُ 

 «.ويستيضء بمصابيحه من غم عليه   املشكالت

 ﴾إذا زلزلـت األرض زلزاهلـا ﴿صـبحالن أقرا   ليلتـي حتـى أُ » :قال حممد بن كعب 

سورة الزلزلة سورة القارعة ال أزيد عليهام وأتفكر فيهام وأتردد أحـب 

 «.ثراإيل من أن اهذ القرآن هذا أو قال انثره ن

عرضت القرآن عىل ابن عباس ثالث عرضات أقفه عـىل كـل آيـة أسـأله » :قال جماهد 

 «. نزلت وكيف كانتكيف أُ 

عالمة ُحبِّ اهلل حب القرآن، وعالمة حب القرآن حب النبّي » :قال يهل بن عبد اهلل 

^، وعالمــة حــب النبــّي ^ حــب الســنة، وعالمــة حــب اهلل وحــب 

سنة حب اآلخرة، وعالمـة حـب اآلخـرة القرآن وحب النبّي وحب ال
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أن حيب نفسه، وعالمة حـب نفِسـه أن يـبغض الـدنيا، وعالمـة بغـض 

 «.الدنيا أال يأخذ منها إال الّزاد والُبْلَغة

 «.رئ عليهم القرآن طربت قلوخم إىل اآلخرةإن الصديقني إذا قُ » :قال مالك بن د نا  

سـتطعت واعلـم انـ  لـن تتقـرب اىل اهلل ب إىل اهلل بـام اتقرّ » : ت قال :باب بن األ

 «.ب ء أفضل من كتابه

ويت القرآن فرأى أن أحدا  أويت أكثر مما أويت فقـد صـّغر من أُ » :قال أبو بكر الصد ق 

ـــــول  . يق  مس خس حس جس مخ ُّٱ  تعـــــاىل اهللعظـــــيام 

 [88]احلجر َّ مص خص  حص

تـه وسـامعه، وألـق إذا أردت االنتفاع بالقرآن فـامجع قلبـ  عنـد تالو» :قال ابن القيم 

سمع ، واحرض حضور من هاطبه به من تكلم به سبحانه منـه إليـه، 

 . «فشنه خطاب منه ل  عىل لسان رسوله

يعنـي  -إ: ألكـره أن يـأيت عـِّّل يـوم ال أنظـر فيـه   عهـد اهلل » :قال عثامن بن عفان 

 «.املصحف

السـواو والصـيام  ثالث يزدن   احلفظ ويذهبن الـبلغم؛»  وقال عيل بن أيب طالب 

 .«وقراءة القرآن

أخذ عِّّل بن أق طالب بيدي ثّم قال  إّن  إن بقيت سـيقرأ »  قول:عن إ اس بن عامر 

القرآن ثالثة أصـناف  فصـنف هللّ، وصـنف للجـدال وصـنف للـّدنيا، 

 «.ومن طلب به أدرو

محن   :وقـال -ّسواو يعني ال -أّن علّيا كان حيّ  عليه ويأمر به  الّسلمّي عن أيب عبد الر 

إّن العبد إذا قام يصِّّل أتاه املل  فقـام خلفـه يسـتمع القـرآن فـال يـزال 
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يستمع ويدنو حّتى يضع فاه عىل فيه فال يقـرأ آيـة إاّل كانـت   جـوف 

 «.املل 

من النّاس من يؤتى اإليامن وال يؤتى القرآن، ومنهم من يؤتى القرآن » قال: عن عيل  

مـن يـؤتى القـرآن واإليـامن، ومـنهم مـن ال وال يؤتى اإليـامن، ومـنهم 

يؤتى القرآن وال اإليامن، ثّم رضب هلم مثال قال  فأّما من أويت اإليامن 

ور يؤت القرآن، فمثله مثل الّتمرة حلوة الّطعم ال ريح هلا، وأّمـا مثـل 

طّيبـة الـّريح مـّرة  الرحيانـة اّلذي أويت القرآن ور يـؤت اإليـامن، فمثـل 

ويت القـرآن واإليـامن فمثـل األترّجـة طّيبـة الـّريح اّلـذي أُ الّطعم، وأّما 

ّرة حلوة الّطعم، وأّما اّلذي ر يؤت القرآن وال اإليامن، فمثل احلنظلة مُ 

 «.الّطعم ال ريح هلا

نيع   قال:  قلت البن عّباس  إّ: رسيع القراءة إّ: أقرأ القـرآن عن أ  وب عن أيب مجرة الص 

لبقرة   ليلة فأتدّبرها وأرّتلها أحّب إيّل من أن   ثالث قال  ألن أقرأ ا

 «.أقرأ كام تقول

ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه، أو من حاجته، فاّتكأ عـىل » قال: عن ابن عب اس 

 «.فراشه، أن يقرأ ثالث آيات من القرآن

سـيبىل القـرآن   صـدور أقـوام كـام يـبىل الّثـوب فيتهافـت » قاال: عن معاذ بن جبل 

ونه ال جيدون له شهوة وال لّذة، يلبسون جلود الّضأن عىل قلـوب يقرء

الّذئاب، أعامهلم طمـع ال هالطـه خـوف إن قّكـوا قـالوا سـنبلط وإن 

 «.أساءوا قالوا  سيغفر لنا إّنا ال نرشو باهللّ شيئا

إّن هذا القرآن كائن لكـم أجـرا وكـائن لكـم ذكـرا، وكـائن » أن ه قال: عن أيب مويى 

ــورا، ــنّكم  بكــم ن ــرآن، وال يتبع ــوا هــذا الق ــيكم وزرا، اّتبع ــائن عل وك
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القرآن، فشّنه من يتبع القرآن هيبط به   رياض اجلنّة، ومن أّتبعه القرآن 

 «. يزّخ   قفاه فيقذفه   جهنّم

تب من الّذاكرين، ومن قرأ من قرأ   ليلة عرش آيات كُ » قال: عن أيب يعيد اخلد ي  

تني، ومن قرأ بخمسـامئة آيـة إىل األلـف، أصـبح بامئة آية كتب من القان

وله قنطـار مـن األجـر. قيـل  ومـا القنطـارق قـال  مـل ء مسـ  الّثـور 

 «.ذهبا

قـرأ فيـه سـورة البقـرة، إاّل خـر  منـه مـا مـن بيـت يُ » قاال: عن عبد اهلل  بان مساعود 

 «.الّشيطان وله رضال

لتدبر والتفكر ، فشنه جامع ال  ء أنفع للقلب من قراءة القرآن با» بن القيماقال 

جلميع منازل السائرين وأحوال العاملني ومقامات العارفني ، وهو الذي يورث املحبة 

والشوق واخلوف والرجاء واإلنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصرب وسائر 

األحوال التي خا حياة القلب وكامله ، وكذل  يزجر عن مجيع الصفات واألفعال 

 «.مة والتي خا فساد القلب وهالكه املذمو

إن هذا القرآن قد قرأه عبيٌد وصبيان ال علم هلم بتأويله ، ر يأتوا   »  قال احلسن

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱاألمر من ِقَبِل أوله. قال اهلل عز وجل   

[ ، وما تدبر  29] ص    َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ

دوده ، حتى آياته إال اتباعه ، أما واهلل ما هو بحفظ حروفه وإضاعة ح

إن أحدهم ليقول   قد قرأُت القرآن كله فام ُأْسِقط منه حرفا  واحدا  ، 

وقد واهلل أسقطه كله ، ما يرى له القرآن   خُلق وال عمل ، حتى إن 

أحدهم ليقول   واهلل إ: ألقرأ السورة   َنَفس ، ال واهلل ما هؤالء 



 

 122 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 وال بالعلامء وال احلكامء وال الورعة
ِ
اء ، ومتى كانت القراءة  بالُقرة

 . «هكذاق  ال أكثر اهلل   الناس مثل هؤالء 

عب    من قرأ عرش آيات من سورة البقـرة   »قال عبد اهللّ بن مسعود  قال:عن الش 

  ليلة ر يدخل ذل  البيت شيطان تل  الّليلة حّتى يصبح  أربـع مـن 

هلـا  هللِةِ مـا ِ  أّوهلا، وآية الكريّس، وآيتان بعدها، وثـالث خواتيمهـا أوّ 

امواِت   «.السة

واهللّ اّلذي ال إله غـريه، مـا أنزلـت   »قال عبد اهللّ بن مسعود  ؛ قال:عن مرسوق

نزلت وال أنزلـت آيـة مـن كتـاب سورة من كتاب اهللّ إاّل أنا أعلم أين أُ 

اهللّ إاّل أنا أعلم فـيمن أنزلـت ولـو أعلـم أحـدا أعلـم منّـي بكتـاب اهللّ 

 «.ل لركبت إليهتبلغه اإلب

أكثـروا مـن تـالوة القـرآن قبـل أن يرفـع، قـالوا  هـذه » قال: عن عبد اهلل  بن مسعود 

املصاحف ترفع، فكيف بام   صدور الّرجالق قال  ي ـى عليـه لـيال 

فيصبحون منـه فقـراء، وينسـون قـول ال إلـه إاّل اهللّ، ويقعـون   قـول 

 «.قولاجلاهلّية وأشعارهم، وذل  حني يقع عليهم ال

 حـرفتعّلموا القرآن واتلوه فـشّنكم تـؤجرون بـه، إّن بكـّل » قال: اعن عبد اهلل  بن مسعود 

[ عرشـ ولكـن بـاأللف 1]البقرة َّ خل ُّٱمنه عرشا أما إّ: ال أقول ب

 «.عرش وبالاّلم عرش وبامليم عرش

  »زاد بعضهم  «. إذا قرأ القرآن كثري البكاء   كان أبو بكر» قالس: عن عائش  

 «.صالة وغريها

 «.زيل عقول الّرجالالقرآن أكرم من أن يُ » قالس:عن عائش  

: وروى عن أّم الّدرداء أهّنا قالت  سألت عائشـة عّمـن دخـل اجلنّـة ممّـن قـرأ  قال اآلجري 
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إّن عـدد در    » القرآن ما فضله عىل من ر يقرأهق فقالت عائشة

قـرأ القـرآن فلـيس فوقـه  اجلنّة بعدد آي القـرآن فمـن دخـل اجلنّـة ممّـن

 «.أحد

ب  ر أعقل أبوّي إاّل ومهـا يـدينان » :أّن عائشة زو  النّبّي ^؛ قالت؛ عن عروة بن الب 

الّدين، ور يمّر علينا يوم إاّل يأتينا فيه رسول اهللّ ^ طر  النّهار بكـرة 

وعشّية. ثّم بدا ألق بكـر فـابتنى مسـجدا بفنـاء داره، فكـان يصـِّّل فيـه 

ــه  ويقــرأ القــرآن، فيقــف عليــه نســاء املرشــكني وأبنــاؤهم يعجبــون من

وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجال بّكاء ال يمل  عينيه إذا قرأ القرآن، 

 «.فأفزع ذل  أرشاف قريو من املرشكني

ما كان أحد من الّسلف يغشى عليه وال يصعق عند » قالس: عن أيامء بنس أيب بكر 

ويقشـعّرون، ثـّم تلـني جلـودهم وقلـوخم  قراءة القرآن، وإّنـام يبكـون

 «.لذكر اهللّ

عليكم بـالقرآن، فشّنـه فهـم العقـل، ونـور احلكمـة وينـابيع العلـم، » قال: عن كعب 

يا حمّمـد، إّ: منـّزل »وأحدث الكتب بالّرمحن عهدا، وقال    الّتوراة  

 «.علي  توراة حديثة، تفتح فيها أعينا عميا وآذانا صاّم وقلوبا غلفا

من مجع القـرآن فقـد محـل أمـرا عظـيام، لقـد » قال:  عن عبد اهلل  بن عمرو بن العاص

أدرجت النّبّوة بني كتفيه غري أّنه ال يوحى إليه فال ينبغي حلامل القرآن 

 «.أن حيّد مع من حيّد وال جيهل مع من جيهل؛ ألّن القرآن   جوفه

صـىّل الّصـبح قـرأ املصـحف حّتـى كان عبد الّرمحن بن أق لـيىل إذا »قال:  عن ثابس 

 «.تطلع الّشمس، قال  وكان ثابت يفعله
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  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱ : اهللعاااااان جماهااااااد يف قااااااول 

 .«[ قال  عىل تؤدة106]اإلرساء َّ

د بن احلسني: القليل من الّدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدّبره أحّب إيّل مـن  »  قال حمم 

ر وال تفّكر فيه و اهر القرآن يدّل عىل قراءة الكثري من القرآن بغري تدبّ 

 «.ذل  والّسنّة وقول أئّمة املسلمني

د بن احلسني أحّق النّـاس باسـتعامل هـذا الّتعظـيم بعـد رسـول ^   »-أ ضا وقال حمم 

 «.اهللأهل القرآن إذا جلسوا لتعليم القرآن يريدون به 

 «. بت وأنت تقرأ فأمس  حّتى يذهب عنإذا تثاء» قال: عن جماهد

 «.اعمروا به قلوبكم، واعمروا به بيوتكم، قال  أراه يعني القرآن» قال:عن قتادة 

 ني ُّٱٱما جالس القرآن أحد فقام عنه إاّل بزيادة أو نقصان ثّم قرأ » قال:عن قتادة 
 هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي
 [.82]اإلرساء َّ جت

[ 58راف ]األعَّ خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ :اهلل تعاىليف قول  عن قتادة 

قال  البلد الّطّيب  املؤمن سـمع كتـاب اهللّ فوعـاه فأخـذ بـه فـانتفع بـه 

ـِذي َخُبـَ  ال  كمثل هذه األرض أصاخا الغيـ  فأنبتـت وأمرعـت َوالة

ُرُ  إاِلة َنكِدا  ع ا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقله ور يأخذ به  َهْ

لغيـ  فلـم تنبـت شـيئا ور ينتفع به كمثل هذه األرض اخلبيثة أصاخا ا

 «.وال مترع شيئا

نظرت كم يكفي الّرجل من القرآن، فلم أجد سورة » قال يل ابن شربم : عن يفيان 

أقّل من ثالث آيـات، فقلـت ال ينبغـي ألحـد أن يقـرأ أقـّل مـن ثـالث 

  . «آيات
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 «.ممن قرأ القرآن يتأّكل به النّاس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه حل» :وقال ر:ر

 «.لو صلح أهل القرآن صلح النّاس»كان ميمون ابن مهران يقول  » عن أيب املليح قال:

عفراين   باح الب  د الص  الزمـوا كتـاب اهللّ » :قـال -من أصحاب الّشافعّي -عن احلسن بن حمم 

 «.وتتّبعوا ما فيه من األمثال وكونوا فيه من أهل البك

له عىل كتاب اهللّ، فـشن وافـق كتـاب اهللّ محـد اهللّ رحم اهللّ عبدا عرض نفسه وعم»ثّم قال   

 «.وسأله الّزيادة، وإن خالف كتاب اهللّ أعتب نفسه ورجع من قريب

 مب ُّٱرّد إىل أرذل العمـر، وذلـ  قولـه تعـاىل  من قرأ القرآن ر يُ  قال: عن ابن عب اس 
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب
 «.قال  اّلذين قرءوا القرآنَّ  ىث نث

علي  بتقوى اهللّ فشّنه رأس كّل   ء وعلي  باجلهاد » قال: - يعيد اخلد ي  عن أيب 

فشّنه رهبانّية اإلسالم، وعلي  بذكر اهللّ وتالوة القرآن فشّنـه روحـ    

أهـل األرض، وعليـ  بالّصـمت إاّل   حـّق،   أهل الّسامء، وذكرو 

 «.فشّن  تغلب الّشيطان

، وأوصيكم بالقرآن فشّنه نـور بالّليـل املظلـم، أوصيكم بتقوى اهللّ» قال: عن جندب 

وهدى بالنّهار، فاعملوا به عىل ما كـان مـن جهـد وفاقـة، فـشن عـرض 

بالء فقّدم مال  دون دين ، فشن جتـاوز الـبالء، فقـّدم مالـ  ونفسـ  

دون دين  فشّن املخروب من خرب دينه، واملسلوب مـن سـلب دينـه، 

 «.غنى بعد النّار واعلم أّنه ال فاقة بعد اجلنّة، وال

كنّا غلامنا حزاورة مع رسول اهللّ ^ فتعّلمنا اإليامن قبل أن نـتعّلم القـرآن،  »  وعنه ا أ ضا

 «.ثّم تعّلمنا القرآن فازددنا به إيامنا

لقد أتى علينا حني وما نرى أّن أحدا يتعّلم القرآن يريد  » قال: عن عمر بن اخلط اب 
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. خشيت أّن رجـاال يتعّلمونـه يريـدون بآخرةا به إاّل اهللّ، فلاّم كان هاهن

ــا  ــا كنّ ــدوا اهللّ بقــراءتكم وأعاملكــم، وإّن ــاس ومــا عنــدهم، فأري ــه النّ ب

نعــرفكم إذ فينــا رســول اهللّ ^، وإذ ينــزل الــوحي، وإذ ينّبئنــا اهللّ مــن 

أخباركم، فأّما اليوم فقد مىضـ رسـول اهللّ ^ وانقطـع الـوحي، وإّنـام 

أعلـن خـريا حببنـاه عليـه و ننّـا بـه خـريا، ومـن أعّرفكم بام أقول، من 

 «.اهللأ هر رّشا بغضناه عليه و ننّا به رّشا، رسائركم فيام بينكم وبني 

لقد عشت برهة من دهري وإّن أحدنا يؤتى اإليامن قبل القرآن، »قال:  عن ابن عمر 

وتنزل الّسورة عىل حمّمد ^ فيـتعّلم حالهلـا وحرامهـا. ومـا ينبغـي أن 

ده منها كام تعّلمون أنتم القـرآن، ثـّم لقـد رأيـت رجـاال يـؤتى يقف عن

أحدهم القرآن قبل اإليامن فيقرأ مـا بـني فاحتـة الكتـاب إىل خامتتـه، مـا 

يدري ما آمـره وال زاجـره، ومـا ينبغـي أن يقـف عنـده منـه، ينثـره نثـر 

 «.الّدقل

ن بقيـت سـيقرأ أخذ عِّّل بن أق طالب بيدي ثّم قـال  إّنـ  إ  قول: عن إ اس بن عمر

القرآن ثالثة أصناف  فصنف هللّ، وصـنف للجـدال، وصـنف للـّدنيا، 

 «.ومن طلب به أدرو

يكـون خلـف بعـد ســنني أضـاعوا الّصـالة واّتبعــوا  » قااال: عان أيب ياعيد اخلاد ي  

الّشهوات فسوف يلقون غّيا، ثّم يكون خلف يقرأون القـرآن ال يعـدو 

منافق وفاجر، فقال بشري  فقلت تراقيهم، ويقرأ القرآن ثالثة  مؤمن و

للوليد  ما هؤالء الّثالثةق. فقال  املنافق كافر بـه، والفـاجر يتأّكـل بـه، 

 «.واملؤمن يعمل به

: د بن احلسني اآلجري  إذا كان عمر بن اخلّطاب قد خاف عىل قـوم قـرأوا القـرآن » قال حمم 

نـا النّبـّي   ذل  الوقت ميلهم إىل الّدنيا فام  نّ  خم اليـوم وقـد أخرب
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ــوام  ــه يكــون أق ــه كــام تقيمــون القــدح  يقــرءون^، إّن القــرآن يقيمون

ــه  ــون ب ــّدنيا وال يطلب ــة ال ــه عاجل ــون ب ــه يطلب ــه وال يتأّجلون يتعّجلون

 «.اآلخرة

مرادي نصيحة ألهل القرآن لئاّل يبطل سعيهم إن هم طلبوا بـه رشف الـّدنيا »  وقال أ ضا

يستغنوا بالقرآن عن كّل أحـد رموا رشف اآلخرة...، فينبغي هلم أن ُح 

 «.من اخللق

إىل يوسف بن أسبال  اكشف عن رأس  قناع الغـافلني، وانتبـه  كتب حذ ف  املرعيش  

من رقدة املوتى، واعلم أّنه من قرأ القرآن ثّم آثر الّدنيا ر آمن أن يكون 

 «.بآيات اهللّ من املستهزئني

 . «عنهرب تال للقرآن والقرآن يل» :قال أنس بن مالك

مـنهم إىل  اهللالزبانية أرسع إىل محلة القرآن الذين يعصـون » :وقال أبو يليامن الدا اين 

 . «دة األوثان حني عصوا اهلل سبحانه بعد القرآنعبَ 

إذا قــرأ ابــن آدم القــرآن ثــم خلــط ثــم عــاد فقــرأ قيــل لــه  مالــ  »  وقااال بعاا  العلااامء

 .«ولكالمي

ظهاري القـرآن ألنـه بلغنـي أن أصـحاب القـرآن نـدمت عـىل اسـت»  وقال ابن الرمااح

 . «سألون عام يسأل عنه األنبياء يوم القيامةيُ 

القرآن شافع مشفع، وحامل مصدق، فمن جعلـه أمامـه قـاده إىل » :قال ابن مسعود 

 .«اجلنة، ومن جعله خلف  هره قاده إىل النار

لب املفتوح هلا، والعقـل إن الكلمة ال تعطي مدلوهلا احلقيقي إال للق» :قال ييد قطب 

الذي يسترشفها ويتقبلها، وإن هذا القرآن ال يفتح كنوزه، وال يكشف 
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ــون. ولقــد ورد عــن بعــض  ــامره، إال لقــوم يؤمن أرساره، وال يعطــي ث

  كنا نـؤتى اإليـامن قبـل أن نـؤتى القـرآن.. -^  -صحابة رسول اهلل 

لتـذوق، وهذا اإليامن هو الـذي كـان جيعلهـم يتـذوقون القـرآن ذلـ  ا

ويدركون معانيه وأهدافه ذل  اإلدراو، ويصنعون بـه تلـ  اخلـوارق 

التي صنعوها   أقك وقت من الزمان.لقـد كـان ذلـ  اجليـل املتفـرد 

جيد من حالوة القرآن، ومن نوره، ومن فرقانـه، مـا ال جيـده إال الـذين 

يؤمنون إيامن ذل  اجليل. ولئن كان القرآن هو الـذي أخـذ بـأرواحهم 

إليامن، لقد كان اإليامن هو الذي فتح هلم   القرآن ما ال يفتحه إال إىل ا

  .«اإليامن

ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ اآليات الـثالث   »وقال عيل بن أيب طالب 

 «.األواخر من سورة البقرة

رفـع وينسـى يأكثروا مـن زيـادة هـذا البيـت مـن قبـل أن »  وقال عبد اهلل بن مسعود 

اس مكانه وأكثروا من تالوة القرآن من قبل أن يرفع قالوا يا أبـا عبـد الن

ــام   صــدور الرجــالق قــال   الــرمحن  هــذه املصــاحف ترفــع فكيــف ب

يصبحون فيقولون  قد كنا نتكلم بكالم ونقول قوال فريجعون إىل شعر 

 .«اجلاهلية وأحادي  اجلاهلية وذل  حني يقع القول عليهم

[ قـال  يعملـون بـه حـق 121]البقارة:َّ ىئ نئ مئ ُّٱ تعاىل:ل اهلل عن جماهد يف قو

 .«عمله

تالوة القرآن حق تالوته هو أن يشرتو فيـه اللسـان والعقـل والقلـب، فحـظ  » وقال ر:ر:

اللسان تصحيح احلروف بالرتتيل وحظ العقـل تفسـري املعـا: وحـظ 

القلب االتعاظ والتـأثر باالنزجـار واالئـتامر. فاللسـان يرتـل والعقـل 
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 . «م والقلب يتعظيرتج

رحم اهلل عبدا  عرض نفسه وعمله عىل كتاب اهلل فشن وافق كتاب اهلل محـد اهلل  »وقال ر:ر:

 .«وسأله الزيادة وإن خالف كتاب اهلل أعتب نفسه ورجع من قريب

نـدمت عـىل تضـييع أكثـر أوقـايت   غـري » يف ر:ار حياتاه: قال شيخ اإليالم بن تيمي  

 «. معا: القرآن

اقرءوا القرآن وال تغرنكم هذه املصاحف املعلقة فـشن اهلل ال » :و أمام  الباهيل قال أب

 . «يعذب قلبا  هو وعاء للقرآن

ــشن فيــه علــم األولــني  »   وقااال اباان مسااعود ــانثروا القــرآن ف ــم العلــم ف إذا أردت

 . «واآلخرين

يعجبـه فهـو ال يسأل أحدكم عن نفسه إال القرآن فشن كان حيـب القـرآن و »  وقال أ ضا  

حيب اهلل سبحانه ورسوله ^ وإن كان يبغض القرآن فهو يـبغض اهلل 

 .«سبحانه ورسوله ^

 .«ومصباح   بيوتكم اجلنةكل آية   القرآن درجة   »  وقال عمرو بن العاص 

تىل فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خـريه وحرضـته إن البيت الذي يُ  »  وقال أبو هر رة 

ه الشياطني، وإن البيت الـذي ال يـتىل فيـه كتـاب املالئكة وخرجت من

  ضاق بأهلـه وقـل خـريه وخرجـت منـه املالئكـة وحرضـته اهلل تعاىل

 .«الشياطني

ب بـه   املنام فقلت  يا رب مـا أفضـل مـا تقـرّ  اهلل تعاىلرأيت » :وقال أمحد ابن حنبل 

 املتقربون إلي ق قال  بكالمي يا أمحد، قال قلت  يا رب بفهم أو بغري

 . «فهمق قال  بفهم وبغري فهم

يـوم القيامـة فكـأهنم ر  اهلل إذا سمع الناس القرآن مـن  » وقال حممد بن كعب القرظ 
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 . «يسمعوه قط

ينبغي حلامل القرآن أن ال يكون له إىل أحد حاجـة وال إىل » :وقال الفضيل بن عياض 

 .«اخللفاء فمن دوهنم فينبغي أن تكون حوائج اخللق إليه

 اهللفع رُ  آيةمن نرش مصحفا  حني يصِّل الصبح فقرأ منه مائة  »:عمرو بن ميمون  وقال

 . «له مثل عمل مجيع أهل الدنيا

تم لـه من قرأ خامتة سورة احلرش حـني يصـبح ثـم مـات مـن يومـه ُخـ »:وقال الفضيل 

تم له بطابع ومن قرأها حني يميس ثم مات من ليلته ُخ ،بطابع الشهداء 

 .«الشهداء

قلت لبعض النساو ما ههنا أحد نستأنس بـه فمـد يـده  » القايم بن عبد الرمحن وقال

 . «إىل املصحف ووضعه عىل حجره.وقال  هذا

إن مواعظ القرآن ُتـذيب احلديـد، وللفهـوم كـل حلظـة زجـر جديـد، » :قال ابن القيم 

 .«وللقلوب النرية كل يوم به وعيد، غري أن الغافل يتلوه وال يستفيد

كفى باهلل حمبا ، وبـالقرآن مؤنسـا ، وبـاملوت واعظـا ، وكفـى بخشـية اهلل » :يل قال الفض

، وباالغرتار به جهال    .«علام 

 .«عليهم القرآن طربت قلوخم إىل اآلخرة رئقُ إن الصديقني إذا » :قال مالك بن د نا  

لق اخلـاليس بخالق، وال خملوق؛ وهـو كـالم  » عن القرآن، فقال  ئل عيل بن احلسنُي 

  .«جل وعال

يا محلة القـرآن، مـاذا زرع القـرآن   قلـوبكمق فـشن القـرآن  » قال: عن مالك بن د نا  

ربيع املـؤمن، كـام أن الغيـ  ربيـع األرض؛ فـشن اهلل ينـزل الغيـ  مـن 

السامء إىل األرض، فيصيب احلو، فتكـون فيه احلبة فـال يمنــعها نـتن 

ة القرآن، ماذا زرع القـرآن موضعها  أن هتتز، وّرض، وحتسن؛ فيا محل
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  قلوبكمق أين أصحاب سورةق أين أصحاب سورتنيق ماذا عملتم 

 . «فيهام

 . «إذا ختم الرجل القرآن، قبله املل  بني عينيه» قال:عن حبيب بن أيب مجرة

نزل عىل سبعة أحرف، ما منها حرف، إال إن القرآن أُ  » قال:عن عبد اهلل بن مسعود 

 . «إن عليا  بن أق طالب عنده علم الظاهر والباطنله  هر وبطن؛ و

قال  ينبغي حلامل القرآن أن يعرف ليله إذا الناس نـائمون،  :عن عبد اهلل بن مسعود 

وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنـه إذا النـاس يفرحـون، وببكائـه إذا 

الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس هلطـون، وبخشـوعه إذا النـاس 

، هتالون؛  ، حليام  وينبغي حلامل القرآن  أن يكون باكيا ، حمزونا ، حكيام 

، سكيتا ؛ وينبغي حلامل القـرآن  أن ال يكـون جافيـا ، وال غـافال ،  عليام 

 . «وال صخابا ، وال صياحا ، وال حديدا  

ن صوته بالقرآن   دار الدنيا  أعطاه اهلل   اجلنة قبة من حّس » قال: عن كعب األحبا 

لـؤة ـ أو قـال  مـن زبرجـد ـ فيعطيـه اهلل مـن حسـن الصـوت   مـن لؤ

 «.اجلنة  ما يزوره أهل اجلنة، فيستمعون إليه 

سمعت ساملا  اخلواص يقول  كنت أقرأ القرآن، وال أجد  » عن أمحد بن ثعلب  العامل قال:

له حالوة؛ فقلـت لنفيسـ  اقرئيـه كأنـ  سـمعتيه مـن رسـول اهلل ^، 

لت لنفيس  اقرئيه كأن  سمعتيه مـن جربيـل فجاءت حالوة قليلة؛ فق

حني هرب به النبـي ^، قـال  فـازدادت احلـالوة؛ ثـم قلـت هلـا   

 . «اقرئيه كـأن  سمـعتيه حني تكـلم به، قـال  فازدادت احلالوة كلها

قـال  مثـل الـذي يطلـب علـم األحاديـ ، كـان يُ » قاال:عن عون بن عبد اهلل بن عتبا  
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خذ باب زريبة فيها غـنم، فمـرت بـه  بـاء، ويرتو القرآن  مثل رجل أ

فاتبعها يطلبها، فلم يدركها؛ فرجع، فوجد غنمه قد خرجت؛ فال هذه 

 . «أدرو، وال هذه أدرو

 . «القرآن بستان العارفني، فأينام حلوا منه حلوا   نزهة» :قال حممد بن وايع

ا منفعـة القـرآن؛ وإذا يا محلة القرآن، ال تتعجلو » كان يقال » قال: عن يفيان الثو ي 

 . «مشيتم إىل الطمع، فامشوا رويدا  

هـرت مـا شـبعت مـن كـالم طُ لـو   إن قلوبنـا قال عـثامن  » عن يفيان بن عيين  قال:

  «.اهلل

نظرنا   هذا احلدي ، فلم نجد شـيئا  أرق هلـذه القلـوب،  » قال: عن وهيب بن الو د 

 . «ن تدبرهوال أشد استجالبا  للحق  من قراءة القرآن مل

علـيكم بـالقرآن، فشنـه فهـم العقـل، ونـور احلكمـة، وينـابيع  » قال: عن كعب األحبا 

 . «العلم؛ وأحدث الكتب عهدا  بالرمحن

ت عليـه إذا قـرأ الرجـل القـرآن هنـارا   صـلّ » عن إباراهيم النخعا  قاال:عن األعم  

صـبح. ت عليه املالئكة حتى ياملالئكة حتى يميس؛ وإذا قرأه ليال   صلّ 

قال األعمـو  فرأيـت أصـحابنا، يعجـبهم أن هتمـوه أول النهـار، أو 

 . «أول الليل

كانوا يمثلون  مثل الذي يسمع القرآن، إذا قـرىء » قال:  عن عون بن عبد اهلل بن عتب 

وال يــؤمن  مثــل جــيو خرجــوا، فغنمــوا، فقســموا الغنــائم، فــاعطوا 

ما شأننا ال نعطيق فقال   بعضهم، ور يعطوا بعضا ؛ فقالوا  كنا مجيعا ،

 . «إنكم ر تكونوا تؤمنون

عطى القرآن، فمد عينيه إىل  ء مما صغر القرآن، من أُ  » أنه قال:،  عن يفيان بن عيين 

 ري ٰى ين ىن نن  من  ُّٱفقد خالف القرآن؛ أر تسمع قوله تعاىل  
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 َّ مب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي
 . «[ يعني  القرآن131]طه 

[. قــال  هـم أهـل 10]الواقعـة َّ حب جب هئ ُّٱ   يف قااوله:عن كعاب األحباا

 . «القرآن

إنمـا القرآن  آية مبرشة، وآية منذرة، وآيـة فريضـة، أو » قال:  عن أيب إد  س اخلاوالين

 . «قصص، أو أخبار؛ وآية تأمرو، وآية تنهاو

عملــت   القـرآن عرشـين ســنة، حتـى ميــزت الـدنيا مــن »قاال:  عان شاقيق البلخاا  

 يل ىل مل خل ُّٱ ة، فأصــبته   حــرفني؛ وهــو قولــه تعــاىل اآلخــر
 َّ مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىممم خم حم جم

 [. 60]القصص 

ابن آدم، إنـ  إن قـرأت هـذا القـرآن،  » عن حوشب بن مسلم عن احلسن، أنه كان  قول:

ثم آمنت بـه  ليطـولن   الـدنيا حزنـ ، وليشـتدن   الـدنيا خوفـ ، 

 . «وليكثرن   الدنيا بكاؤو

 . «ما األنس باهللق قال  العلم والقرآن ي النون:قيل لذ

املتمس  بكتاب اهلل، هو املالحظ للحق عىل دوام األوقات، » عن أيب احلسني بن هند قال:

واملتمسـ  بكتـاب اهلل، ال هفـي عليـه  ء مـن أمـر دينـه ودنيـاه، بـل 

جيــري   أوقاتــه عــىل املشــاهدة، ال عــىل الغفلــة، فيأخــذ األشــياء مــن 

 . «، ويضعها   معدهنامعدهنا

تفقــدوا احلــالوة   ثــالث    الصــالة، و   » عاان حوشااب باان مساالم عاان احلساان قااال:

القرآن، و  الذكر؛ فشن وجدمتوها، فامضوا وابرشوا، فـشن ر جتـدوها، 

 . «فاعلم أن باب  مغلق

 قـرأ وأن يتلقـى مـن أجيـال األمـة املسـلمةإن هذا القرآن ينبغي أن يُ » :قال ييد قطب 

بوعي. وينبغي أن يتدبر عىل أنه توجيهات حية، تتنـزل اليـوم، لتعـالج 
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مسائل اليوم، ولتنري الطريق إىل املستقبل. ال عىل أنه جمـرد كـالم مجيـل 

يرتــل؛ أو عــىل أنــه ســجل حلقيقــة مضــت ولــن تعــود ولن ننتفــع خــذا 

القرآن حتى نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة   يومنا و  

؛ كام كانت اجلامعة املسـلمة األوىل تتلقـاه لتلـتمس عنـده التوجيـه غدنا

احلارض   شؤون حياهتا الواقعة.وحني نقرأ القرآن خذا الوعي سنجد 

عنده ما نريد. وسنجد فيه عجائب ال ّطر عىل البال الساهي  سـنجد 

ــار  ــبض وتتحــرو وتشــري إىل مع ــة تن ــه حي ــه وتوجيهات ــه وعبارات كلامت

لنا  هذا فافعلوه وهذا ال تفعلوه. وتقول لنا  هذا عدو  الطريق؛ وتقول

لكم وهذا صديق. وتقول لنا  كذا فاّـذوا مـن احليطـة وكـذا فاّـذوا 

من العدة. وتقول لنا حديثا  طويال  مفصال  دقيقا    كل مـا يعـرض لنـا 

من الشؤون.. وسنجد عندئذ   القرآن متاعا  وحياة؛ وسـندرو معنـى 

ـــــاىل   ـــــه تع  خس حس جس مخ جخ  مح جح ُّٱقول
ـــاة [ 2٤]األنفـــال َّ  مصخص حص مس ـــاة.. للحي فهـــي دعـــوة للحي

ــابرة مــن  ــدودة   صــفحة ع ــاة تارهيــة حم ــددة. ال حلي الدائمــة املتج

 .«صفحات التاريخ
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 القلـــــوب  
 

مثل القلب واجلسـد مثـل أعمـى ومقعـد قـال املقعـد إ: أرى » :قال يلامن الفا يس 

 «. ستطيع أن أقوم إليها فامحلني فحمله فأكل وأطعمهمترة وال ا

 «.من صفا قلبه صفا لسانه. من خلط خلط له»وقال ر:ر: 

القلب هكذا وبسط كفه فشذا أذنب الرجل ذنبا قال هكذا وعقد » :قال جماهد بن جب  

واحـدا  ثـم أذنــب وعقـد اثنــني ثـم ثالثـا  ثــم أربعـا  ثــم رد اإلخـام عــىل 

اخلامس ثم يطبع عىل قلبه فـأيكم يـرى أنـه ر يطبـع  األصابع   الذنب

 «. عىل قلبه

كأن القلوب ليست منـا، وكـان احلـدي  ُيعنـى بـه غرينـا، كـم مـن » :قال ابن اجلوزي 

 «. وعيد هرق اآلذانا.. كأنام ُيعنى به سوانا.. أصّمنا اإلمهال بل أعامنا

 . «ما رُضب عبٌد بعقوبة أعظم من قسوة القلب» وقال ر:ر:

إن هلل تعــاىل عقوبــات فتعاهــدوهن مــن أنفســكم   القلــوب » :قااال مالااك باان د نااا  

 «.   العبادة وسخطة   الرزق   املعيشة ووهنٌ  واألبدان ضنٌ  

قم القلوب   الـذنوب، فكـام ال قم اجلسد   األوجاع، وُس ُس » :قال ذا النون املرصي 

لقلب حالوة العبادة جيد اجلسد لذة الطعام عند سقمه، كذل  ال جيد ا

 . «مع الذنوب

 «. من ر يعرف قدر النعم سلبها من حي  ال يعلم» :وقال أ ضا  

 .«عن اهلل بقدر تعلقها خا حمجوبةبالشهوات  املتعلقةالقلوب  » وقال ر:ر:

يراهـا  أنت تلبس أمجل الثياب أمام الناس، ولكن قلب  مِّلء بالـذنوب التـي»  وقال ر:ر:
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 «.رب الناس

 .«اهلل عىل شهواته من أراد صفاء قلبه فليؤثر» :ر:وقال ر

واعجبا من الناس يبكون عىل من مات جسده وال يبكون عىل  »   وهب بن منبه قال

 .. » وهو أشد من مات قلبه

سفينة  .. أنقذه من  قبل أن هتلكه ، قلب  .. قلب  قلب  .. أخي » شادي أبو:الد قال 

غريها ، فشياو والغرق ، والغرق  نجات  الوحيدة إىل اجلنة وليس ل 

فقدان التأر باقرتاف املعصية ، والالمباالة بمواطن الزلل ،  اليوم معناه

أدنى ندم ، وعدم إنكار املنكر ولو بالقلب ،  وجماراة أهل السوء دون

فأعلن حالة  فشن وجدت نفس  تنجرف من    هذا السيل ؛

وة الغريق الذي يتشب  الطوارئ ، واجذخا نحو النجاة بقوٍة تفوق ق

إلدراو النجاة ، وأرسع قبل أن تلفظ أنفاس  األخرية ،  بأي  ء

 !!وإال فشهنا املحرقة

فقال  ملا سافر موسى إىل اخلرض وجد   طريقة مس اجلوع والنصب :» ابن القيمقال 

لفتاه   آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ، فشنه سفر إىل خملوق ، 

ده ربه ثالثني ليلة وأمتها بعرش فلم يأكل فيها ؛ ر جيد مس واع وملا

فشنه سفر إىل ربه تعاىل ، وهكذا سفر القلب  اجلوع وال النصب ،

والنصب ما جيده   سفره إىل  وسريه إىل ربه ال جيد فيه من الشقاء

  .  » بعض املخلوقني

البـواطن ، و حركـات اعلم أن آداب الظواهر عنـوان آداب  » :  قول اإلمام الغبايل 

اجلــوارح ثمــرات اخلــواطر ، و األعــامل نتــائج األخــالق ، و اآلداب 

رشح املعارف ، و رسائر القلوب هي مغارس األفعال و منابعهـا ، و 
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أنوار ال ائر هي التي ترشق عىل الظواهر فتزينها و حتليها . و من ر 

ألنـوار هشع قلبه ، ر ّشع جوارحه ، و من ر يكن صـدره مشـكاة ا

 . «اإللـٰهية ، ر يفض عىل  اهره مجال اآلداب النبوية 

ملا علم عدو اهلل إبليس أن املدار عىل القلب واالعتامد عليه ؛ أجلب  »  قال ابن القيِّم

عليه بالوساوس ، وأقبل بوجوه الشهوات إليه ، وزيةن له من األقوال 

ه من أسباب ا لغي بام يقطعه عن واألعامل ما يصده عن الطريق ، وأمدة

أسباب التوفيق ، ونصب له من املصايد واحلبائل ما إن سلم من الوقوع 

 . «فيها ر يسلم من أن حيصل له خا التعويق 

يـت » قال بع  السلف: القلوب مشاكي األنـوار، ومـن خلـط زيتـه اضـطرب نـوره، فُعمِّ

بيل  . «عليه السة

ر   اجلنة ال يدخلها خبي   »  :قال ابن القيِّم  ، وال َمن فيه  ء من اخلب  ، فمن تطهة

ق ، ومن ر يتطهر  الدنيا ولقي اهلل طاهرا  من نجاساته دخلها بغري معوِّ

  الدنيا ؛ فشن كانت نجاسته عينية كالكافر ر يدخلها بحال ، وإن 

النار من تل    كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعد ما يتطهر 

حتى إن أهل اإليامن إذا جازوا الكال النجاسة ، ثم هر  منها 

ون من بقايا بقيت  بون وينقة ُحبسوا عىل قنطرة بني اجلنة والنار ، فيَهذة

عليهم قكت خم عن اجلنة ، ور توجب هلم دخول النار ، حتى إذا 

بوا ونقوا ُأِذن هلم   دخول اجلنة   «.ُهذِّ

كة ، ومهبط أثرهم ، وحمل والقلب بيت هو منزل املالئ» :حامد الغبايلوقال أب

استقرارهم ، والصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة واحلقد 
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واحلسد والكرب والعجب وأخواهتا كالب نابحة ، فأنى تدخله 

املالئكة وهو مشحون بالكالب ، ونور العلم ال يقذفه اهلل تعاىل   

ا أو القلب إال بواسطة املالئكة ، وما كان لبرش أن يكلمه اهلل إال وحي

من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي بشذنه ما يشاء ، وهكذا ما 

يرسل من رمحة العلوم إىل القلوب إنام تتوالها املالئكة املوكلون خا ، 

وهم املقدسون املطهرون املربءون عن الصفات املذمومات ، فال 

يالحظون إال طيبا ، وال يعمرون بام عندهم من خزائن رمحة اهلل إال 

 «.طاهرا طيبا 

* إذا كنت تعا: الكآبة واحلزن واليأس واجلزع ، فهل متل  قوى األرض مجيعا أن تغريِّ 

 من ذل  مثقال ذرةق 

* إذا حيزت ل  الدنيا بحذافريها وصارت حتت أقدام  ؛ لكن امتأل قلب  كمدا وغام 

 فهل هتنأ من دنياو ب ءق  

يَ  ب ؛ فهل يمل  نزع ذل  املرض من * إذا غرق قلب   الش  والشبهات والزيط والرِّ

 صدرو أحد من أهل الدنيا ما ر يشأ رب ق  

* إذا رأيت نعيم الدنيا مقبال عىل غريو وُمعِرضا عن  ، فمدت عيني  حسدا ولسان  

 حقدا وقلب  غال ، فهل يمل  تطهريو مما أنت فيه أحد غري اهللق 

ا ، فهل يمل  أن يعدل قلب  * إذا أحب قلب  شهوة وُأرِشخا ومال إىل خطيئة وعشقه

 املنكوس وحييي فطرت  السليمة أحد سوى خالقهق 

* إذا كره قلب  طاعة واستثقلها وملة املداومة عليها حتى كاد أن ينقطع ، فهل يمل  أحد 

نه   قلوبناق   أن حيبِّب  فيها ويدني  منها سوى الذي حبب إلينا اإليامن وزية
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 . «لدنيا ُتقطع باألقدام ، ومفاوز اآلخرة ُتقطع بالقلوب مفاوز ا »  حييى بن معاذقال 

أنتم أطول صالة ، وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول  »    قال عبد اهلل بن مسعود

إهنم كانوا أزهد   الدنيا » . قيل له   بأي  ءق قال    اهلل ، وهم كانوا أفضل منكم 

 . «وأرغب   اآلخرة منكم 

يا أبا سـعيد أشـكو إليـ  قسـوة قلبـي. قـال  »فقال    » رصيجاء  جل إىل احلسن الب

 «. أذبه بالذكر

مقتـه واملقـت أن يرتكـه  اطلع اهلل عـىل قلـٍب فـرأى فيـه هـم الـدنيا إال ما»: قال يهيل 

 «.ونفسه

،  اعلم أن اجلوارح كالسواقي توصل إىل القلب الصا  والكدر »  قال ابن اجلوزي

ها عن الرش جلت معد ة القلب بام فيها من األخالل ، فأذابتها فمن كفة

محية ، فشذا جاء الدواء صادف حمال قابال ، ومن أطلقها    وكفى بذل 

وسخ اخلطايا و لم املعا، ، فلام ُوِضع  الذنوب أوصلت إىل القلب

 «. الدواء كان بينه وبني القلب حجاب

 قيل ل    احذر أن يدخلمثل القلب مثل بيت له ستة أبواب ، ثم   »  قال بع  احلكامء

علي  من أحد األبواب  ء ، فيفسد علي  البيت ، فالقلب هو 

، والبك ، والسمع ، والشم ، واليدان ،  البيت ، واألبواب   اللسان

بغري علم ضاع  والرجالن ، فمتى انفتح باب من هذه األبواب

 . » !البيت

، وأتبلةط به إىل رق ، أحب إيلة من حدي  ُأرقِّق به قلبي   »  قال عمرو بن قيس املالئ 

يح   «.مخسني قضية من قضايا رُشَ
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من تأمل الرشيعة   مصادرها ومواردها علم ارتبال أعامل  »  :قال ابن القيم 

اجلوارح بأعامل القلوب ، وأهنا ال تنفع بدوهنا ، وأن أعامل القلوب 

عن املنافق إال  أفرض عىل العبد من أعامل اجلوارح ، وهل ُيميِّز املؤمن

بام   قلب كل واحد منهام من األعامل التي ميةزت بينهامق  وهل يمكن 

أحد الدخول   اإلسالم إال بعمل قلبه قبل جوارحهق  وعبودية القلب 

 . «أعظم من عبودية اجلوارح وأكثر وأدوم ، فهي واجبة   كل وقت 

لب جاءت الدنيا تزمحها، وإذا كانت إذا كانت اآلخرة   الق» :قال أبو يليامن الدا اين

 «. الدنيا   القلب ر تزمحها اآلخرة، ألن اآلخرة كريمة والدنيا لئيمة

ن للقلــوب شــهوة وإقبــاال وان للقلــوب فــرتة وإدبــارا إ» :قااال عبااد اهلل باان مسااعود 

 «. فاغتنموها عند شهوهتا وإقباهلا ودعوها عند فرتهتا وإدبارها

 «. اخلشية لمليس العلم بكثرة الرواية ولكن الع» :قال عبد اهلل بن مسعود 

قلبـا وتلقـون املـؤمن مـن  وأمرضـهأنكم ترون الكافر من اصح الناس جسـام » وقال ر:ر:

صح الناس قلبا وأمرضه جسام وايم اهلل لو مرضت قلوبكم وصحت أ

 «. أجسامكم لكنتم أهون عىل اهلل من اجلعالن

رته اخلطايا، و  اخللوة يركـد الكـدر، األصل، وإنام كدّ لق قلب  صافيا    ُخ » وقال ر:ر:  

تلمح سبب هذا التكدير، فام هفى احلال عـىل مـتلمح، كنـت مقـيام    

 «.?دار اإلنابة نظيفا ، فسافرت فعالو وسخ، أفال حتن إىل النظافة

 اهللبلت القلوب عىل حب من أحسن إليها، فواعجبا  ممن ر ير حمسنا  سـوى ُج » وقال ر:ر:

 «.كيف ال يميل بكليته إليه

 «دالئله. القلب القايس ال يقبل احلق وإن كثرت» وقال ر:ر:

القلـب جـوهر   معـدن البـدن، فاكشـف عنـه بمعـول املجاهـدة وال » :قال ابن القيم 
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تطينه برتاب الغفلة، رميت صخرة اهلوى عىل ينبوع الفطنـة، فـاحتبس 

 «.رف ينهاراملاء، انقب حتتها إن ر تطق رفعها لعل اجل

استقامة القلب بشيئني  أحدمها  أن تكون حمبة اهلل تعاىل تتقدم عنده عىل مجيع » وقال ر:ر:

املحاب، فشذا تعارض حب اهلل وحب غـريه، سـبق حـب اهلل حـب مـا 

سواه، وما أسهل هذا بالدعوى، وما أصـعبه بالفعـل. الثانيـة  تعظـيم 

 . «هياألمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم اآلمر والنا

القلب مثل املرآة إذا طالت صدئت وكالدابة إذا غفـل عنهـا عـدلت » :قال ابن املبا ك 

 «.عن الطريق

كل آفة تدخل عىل العبـد فسـببها ضـياع القلـب وفسـاد القلـب يعـود » :قال ابن القيم 

 «. بضياع حقه من اهلل تعاىل ونقصان درجته ومنزلته عنده

 «. عنيإذا قسا القلب قحطت ال» وقال ر:ر:

فكـذل  القلـب إذا  -كام أن البـدن إذا مـرض ر ينفـع فيـه الطعـام والرشـاب » وقال ر:ر:

 «. مرض بالشهوات ر تنجع فيه املواعظ

 «. القلوب آنية اهلل   أرضه، فأحبه إليه أرقها، وأصلبها، وأصفاها» وقال ر:ر:

نـاس اضـطرب ن قلبـه عنـد ربـه سـكن واسـرتاح، ومـن أرسـله   المن وّطـ»  وقال ر:ر:

 «. واشتد به القلق

صدأ القلب بأمرين  بالغفلة والذنب، وجـالؤه بشـيئني  باالسـتغفار » :قال ابن القيم 

 .«والذكر 

القلب يمرض كام يمـرض البـدن، وشـفاؤه   التوبـة واحلميـة، ويصـدأ كـام   » وقال ر:ر:

ــه  تصــدأ املــرآة، وجــالؤه بالــذكر، ويعــرى كــام يعــرى اجلســم، وزينت

وجيــوع ويظمــأ كــام جيــوع البــدن، وطعامــه ورشابــه املعرفــة،  التقــوى،
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 «. والتوكل، واملحبة، واإلنابة

 «.لقت النار؛ إلذابة القلوب القاسيةُخ » وقال ر:ر:

لكـان شـهيقها القـرآن وزفريهـا  يـــارب لو أدركت القلوب عظمت » :قال ابن القيم 

 .«الدعاء الذكر ونبضها

ضج حلدوث املعصية فـشذا تكـررت مـرت عليـه ور ينكـر  إذا كان القلب نقيا» وقال ر:ر:

 .«كانت اخلطيئة عنده غريبة فاستوحو فلام صارت بليد الطبع ر ينفر

 «.البس الثوب األسود ال جيزع من وقوع احلرب عليه» وقال ر:ر:

صالح القلب بصـالح العمـل، وصـالح العمـل بصـالح » :قال مطر  بن عبد اهلل

 «. النية

 .«صلتان تقسيان القلب  كثرة النوم، وكثرة األكلخ» وقال ر:ر:

من استطاع منكم أن جيعل كنزه  حي  ال يأكله السـوس، وال تنالـه ال ـاق، »  وعنه قال

 . «فليفعل؛ فشن قلب الرجل مع كنزه

القلوب أربعة  قلب أغلف  فذل  قلب الكافر، وقلب مصـفح  » قال: عن حذ ف  

يه رسا  يزهر  فذاو قلب املـؤمن، فذل  قلب املنافق، وقلب أجرد، ف

وقلب فيه نفاق وإيامن  فمثل اإليامن  كمثل شجرة، يمدها ماء طيب، 

ومثل النفاق  مثـل القرحـة، يمـدها قـيح ودم، فـأهيام مـا غلـب عليـه، 

 غلب. 

إنام سمي القلب  من تقلبه؛ أال وإن القلب  مثل ريشة معلقة  » قال:عن أيب مويى 

 . «رض، تفيؤها الريح  هرا  لبطنبشجرة،   فضاء من األ

مثل قلب املؤمن  مثـل العصـفور، يتقلـب كـل يـوم » قال: عن أيب عبيدة بن اجلراح

 . «كذا وكذا مرة
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إذا أراد اهلل تعاىل بعبد خـريا   جعـل لـه واعظـا  مـن قلبـه، يـأمره » قال: عن ابن ي  ن 

 وينهاه. 

شهنــا رسيعــة الــدثور؛ وأقرعــوا حــادثوا هــذه القلــوب، ف» قااال: عاان احلساان البرصااي 

 . «النفوس، فشهنا خليعة؛ وإنكم إن أطعتـموها، تنزل بكم إىل رش غاية

إيـاكم والبطنـة  فشهنـا تقيسـ القلـب؛ واكظمـوا الغـيظ، وال » قاال: عن يفيان الثو ي

 . «تكثروا الضح   فشنه يميت القلوب

اليسار؛ وجـيء بـاخلري، لو أخر  قلبي، فجعل   يدي هذه » :قال مطر  بن عبد اهلل 

فجعل   هـذه اليمنـى  مـا اسـتطعت أن أولـج قلبـي منـه شـيئا ، حتـى 

 . «يكون اهلل تعاىل، يضعه

 . «كأن القلوب ليست منا، وكأن احلدي  يعني به غرينا »  وعنه قال

سمعت أبا عمران اجلو: يقول  زرع اهلل   قلوبنـا وقلـوبكم  املـودة عـىل  عن جعفر قال:

قلوبنا وقلوبكم  أوطانا حتن إليه، وأجرى علينا وعليكم  ذكره، وجعل

املغفرة، كـام جـرت علينـا وعلـيكم الـذنوب؛ إن اهلل تعـاىل  ر يسـتودع 

شيئا  قط إال حفظه، وأنا مستودع اهلل ديننا وديـنكم، وخـواتيم أعاملنـا، 

وخـواتيم أعاملكــم؛ كــام اســتودعت أم موسـى موســى، وكــام اســتودع 

اهلل التـــي ال تضـــيع،   الســـاموات وال   يعقـــوب يوســـف؛ ودائـــع 

 . «األرضه

لـو أ: أعلـم  أن قلبـي يصـلح عـىل كناسـة، جللسـت  »  قاال عن مالك بن د نا  

 . «عليها

 . «يقولون  اجلهاد؛ أنا من نفيس   جهاد »  وعنه قال
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 إن األبــرار  تغــِّل قلــوخم بــأعامل الــرب، وإن الفجــار  تغــِّل قلــوخم بــأعامل » :وعنااه قااال

 . «الفجور؛ واهلل يرى مهومكم، فانظروا مهومكم يرمحكم اهلل

إيه، ابن آدم معجب  :أن شابا  مر به، وعليه بردة له؛ فدعاه، فقال، عن احلسن البرصي 

بشبابه، معجب بجاملـه، معجـب بثيابـه؛ كـأن القـرب قـد وارى بـدن ، 

وكأنــ  قــد القيــت عملــ ؛ فــداو قلبــ ، فــشن حاجــة اهلل إىل عبــاده  

 . «ح قلوخمصال

ما من أحد يريد خريا  أو رشا ، إال وجد   قلبه آمرا  وزاجرا   آمرا يأمر  » عن أيب قالب  قال:

 . «باخلري، وزاجرا  ينهى عن الرش

كنت إذا وجدت من قلبي قسوة  نظرت إىل وجه حممد بن واسع نظـرة؛  » عن جعفر قال:

 . «ه ثكىلوكنت إذا رأيت وجه حممد بن واسع، حسبت أن وجهه وج

  «.ال جتالس صاحب زيط، فيزيط قلب » قال: -بن قيس املالئ   -عن عمرو 

بـم ّـر  الـدنيا مـن القلـب؛ فقـال  بصـفاء الـود، وحسـن » :يئل معرو  الكر:  

 . «املعاملة

ما عارشت   النـاس رجـال  هـو أرق مـن سـفيان؛ »  قول: عن عبد الرمحن بن مهدي

الليلة بعـد الليلـة، فـام كـان ينـام إال   وقال ابن مهدي  وكنت أرامقه 

أول الليل، ثم ينتفض فزعا  مرعوبا ، ينادي  النـار، شـغلني ذكـر النـار 

عن النوم والشهوات؛ كأنه هاطب رجال    البيت، ثـم يـدعو بـامء إىل 

جانبه، فيتوضأ؛ ثم يقول عىل إثر وضوئه  اللهم، إن  عـار بحـاجتي، 

إال فكاو رقبتي مـن النـار؛ اللهـم، إن  غري معلم بام أطلب، وما أطلب

اجلزع قد أرقني من اخلوف، فلم يؤمني، وكل هذا من نعمت  السابغة 

عِّل؛ وكذل  فعلت بأوليائ  وأهل طاعت . إهلي، قد علمـت أن لـو 
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كان يل عذر   التخِّل، ما أقمت مع الناس طرفـة عـني؛ ثـم يقبـل عـىل 

أ: كنت ال أستطيع سامع صالته، وكان البكاء يمنعه من القراءة، حتى 

قراءته من كثرة بكائه؛ قال ابن مهدي  ومـا كنـت أقـدر أن أنظـر إليـه، 

 . «استحياء وهيبة منه

 . «كل قلب فيه ش ، فهو ساقط » قال: عن أيب يليامن الدا اين 

قلـت لـذي النـون  كـم األبـواب إىل  عن أيب جعفر حممد بن عباد امللاك بان هاشام؛ قاال:

عة أبواب، أوهلا اخلوف، ثـم الرجـاء، ثـم املحبـة، ثـم الفطنةق قال  أرب

الشوق؛ وهلا أربعة مفاتيح  فالفرض  مفتـاح بـاب اخلـوف، والنافلـة  

مفتاح باب الرجاء، وحب العبادة والشوق  مفتاح باب املحبة، وذكـر 

اهلل الدائم بالقلب واللسان  مفتاح باب الشوق؛ وهي درجـة الواليـة، 

هذه الدرجة، فتناول مفتاح باب اخلـوف، فـشذ فشذا مهمت باالرتقاء   

فتحته  اتصلت إىل باب الفطنة مفتوحا  ال غلق عليه، فـشذا دخلتـه  فـام 

أ ن  تطيق ما ترى فيه، حينئذ جيوز رشف  األرشاف، ويعلو ملكـ  

مل  امللوو؛ واعلم أي أخي، أنه  ليس باخلوف ينال الفرض، ولكن  

ال النافلـة، ولكـن  بالنافلـة ينـال بالفرض ينال اخلوف؛ وال بالرجاء تن

الرجاء؛ كام أنه  ليس بـاألبواب تنـال املفـاتيح، ولكـن  باملفـاتيح تنـال 

األبواب؛ واعلم، أنه من تكامل فيه الفرض  فقد تكامل فيـه اخلـوف، 

ومن جاء بالنافلة  فقد جاء بالرجـاء، ومـن جـاء بمحبـة العبـادة  فقـد 

الـذكر  قـذف اهلل   قلبـه نـور وصل إىل اهلل، ومن شغل قلبـه ولسـانه ب

  اهللاالشتياق إليه؛ وهذا رس امللكوت، فاعلمه، واحفظه، حتى يكون 
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 . «هو الذي يناوله من يشاء من عباده

ما رأيت أحدا  أخوف عىل نفسـه، وال أرجـى للنـاس   » قال: عن إيحاق بن إبراهيم 

ــه ــة، مرتســلة، كأن ــة، شــهية، بطيئ ــه  حزين  مــن الفضــيل؛ كانــت قراءت

هاطب إنسانا ؛ وكان إذا مر بآيـة فيهـا ذكـر اجلنـة  تـردد فيهـا، وسـأل، 

وكانت صالته بالليل أكثر ذل  قاعـدا ، تلقـى لـه حصـري   مسـجده، 

ــه، فيلقــي نفســه عــىل  فيصــِّل مــن أول الليــل ســاعة، حتــى تغلبــه عين

احلصري، فينام قليال  ثم يقوم، فشذا غلبـه النـوم  نـام؛ ثـم يقـول هكـذا، 

وكان دأبـه إذا نعـس  أن ينـام؛ ويقـال  أشـد العبـادة  مـا  حتى يصبح؛

 . «يكون هكذا

ملـا رأى العابـدون الليـل قـد هجـم علـيهم، ونظـروا إىل أهـل  » قاال: عن عمر بان ذ  

ــن  ــوا إىل مالذهــم م ــد ســكنوا إىل فرشــهم، ورجع ــة ق الســآمة والغفل

من الضجعة والنوم  قاموا إىل اهلل فرحني مستبرشين، بام قد وهب هلم 

حســن عبــادة ـ الســهر، وطــول التهجــد ـ فاســتقبلوا الليــل بأبــداهنم، 

وبارشوا  لمته بصفاح وجوههم؛ فانقىض عنهم الليل، ومـا انقضـت 

ــادة؛ فأصــبح  ــن طــول العب ــداهنم م ــت أب ــتالوة، وال مل ــن ال ــذهتم م ل

الفريقان وقد وىل عنهم الليل  بربح، وغبن؛ أصـبح هـؤالء  قـد ملـوا 

بح هـؤالء  متطلعـني إىل جمـيء الليـل للعبـادة؛ النوم والــراحة، وأصــ

شتان مـا بـني الفـريقني، فـاعملوا ألنفسـكم رمحكـم اهلل   هـذا الليـل 

وسواده؛ فشن املغبون  من غبن خري الليل والنهار، واملحروم  من حرم 

ــاال  عــىل  ــام جعــال ســبيال للمــؤمنني إىل طاعــة رخــم، ووب خريمهــا؛ إن

حيوا هلل أنفسـكم بـذكره، فـشنام حتيـى اآلخرين للغفلة عن أنفسـهم؛ فـأ
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القلوب بذكر اهلل؛ كم من قائم   هذا الليل  قد اغتبط بقيامه    لمة 

حفرته، وكم من نائم   هذا الليل  قـد نـدم عـىل طـول نومتـه، عنـدما 

يرى من كرامة اهلل للعابدين غدا ؛ فاغتــنموا ممـر الســاعات، والليـايل، 

 . «واأليام؛ رمحكم اهلل

من أدام النظر بقلبه، ورثه ذل   الفرح باملحبوب؛ ومن آثره عـىل » :فتح املوصيل قال 

هواه، ورثه ذل   حبه إياه؛ ومن اشتاق إليه، وزهد فيام سواه، ورعـى 

 . «حقه، وخافه بالغيب، ورثه ذل   النظر إىل وجهه الكريم

ه ومنته عليـه، ثـم متى أغفل العبد قلبه عن اهلل، والتفكر   صنع »:قال شقيق البلخ  

مات  مات عاصيا ؛ ألن العبد، ينبغي له  أن يكـون قلبـه أبـدا  مـع اهلل؛ 

يقول  يا رب، اعطني اإليامن، وعافني من البالء، واسرت يل من عيوق، 

وارزقني، واجعل نعم  متوالية عِّل؛ فهو أبدا  متفكر   نعم اهلل عليه؛ 

 . «وفالتفكر   منة اهلل  شكر، والغفلة عنه  سه

عىل القلب ثالثة أغطية  الفرح، واحلزن، وال ور؛ فشذا  »:قال إبراهيم بن أدهم 

فرحت باملوجود  فأنت حريص، واحلريص حمروم؛ وإذا حزنت عىل 

املفقود  فأنت ساخط، والساخط معذب؛ وإذا رسرت باملدح  فأنت 

  ُّٱمعجب، والعجب حيبط العمل؛ ودليل ذل  كله قوله تعاىل  

 حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض
 [. 23]احلديد َّ

قال يل عمر بن عبد العزيز  حدثني يـا ميمـون؛ قـال  فحدثتـه » عن ميمون بن مهران قال:

حديثا  بكى منه بكاء شديدا ؛ فقلت  يا أمري املـؤمنني، لـو علمـت أنـ  
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تبكي هذا البكاء، حلدثت  حديثا  ألني من هـذا؛ فقـال  يـا ميمـون، إنـا 

وهـي ـ مـا علمـت ـ مرقـة للقلـب، مغـزرة نأكل هذه الشجرة العدس، 

 . «للدمعة، مذلة للجسد

وقـف رجـل صـو  عـىل إبـراهيم ابـن أدهـم؛ فقـال  يـا أبـا » عن إباراهيم بان بشاا  قاال:

إسحاق، ر حجبت القلوب عن اهللق قال  ألهنا أحبت مـا أبغـض اهلل  

ــت إىل دار الغــرور، واللهــو، واللعــب؛ وتركــت  ــدنيا، ومال ــت ال أحب

ر فيها حـياة األبد،   نعيم ال يزول وال ينـفد، خالدا  خملـدا ، العمل لدا

 . «  مل  رسمد، ال نفاد له وال انقطاع

مـن أراد  أن يغـزر دمعـه، ويـرق قلبـه؛ فليأكـل، » قاال: -احلسني بن حيياى  -عن احلسن  

 . «وليرشب   نصف بطنه

 جئ  ييىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن منزنُّٱقاااال تعااااىل:
 . [81]البقرة َّ مئ خئ حئ

قال  الذنوب حتيط بالقلوب، كلام عمل ذنبا   ارتفعت؛ حتى تغشى القلب، عن جماهد 

 . «وحتى يكون هكذا؛ ثم قبض يده؛ ثم قال  هو الران

جعـل قـوة املـؤمن    اهللسـمعت أق يقـول  إن  » عن عبيد اهلل بن شميط بن عجالن قال:

ضعيفا ، يصوم  قلبه، ور جيعلها   أعضاءه؛ أال ترون  أن الشيخ يكون

 . «اهلواجر، ويقوم الليل؛ والشاب يعجز عن ذل 

القلب بمنزلة الكف، فشذا أذنـب الرجـل  » سمعت جماهدا  يقول » قال:عن األعم 

ذنبا   انقبض إصبع، حتى تنقبض أصابعه كلها إصبعا  إصبعا؛ قال  ثم 

 رث يتىت نتمتُّٱيطبع عليه؛ فكانوا يرون  أن ذل  الـران؛ قـال اهلل تعـاىل  
 [. 1٤]املطففني َّ ىف يث ىث نث مث زث

اإليـامن  ثابـت   القلـوب، والــيقني  » قاال: -حممد بن عايل البااقر  -عن أيب جعفر 
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خطرات؛ فيمر اليقني بالقلب، فيصري كأنـه زبـر احلديـد؛ وهـر  منـه، 

 . «فيصري كأنه خرقة بالية

قلـوخم   إذا حدث الرجـل القـوم، فـشن حديثـه يقـع مـن » قال: عن شهر بن حوشب 

 .«موقعه من قلبه 

سـألت ماهـان احلنفـي  مـا كانـت أعـامل القـومق قـال  كانـت  » عن يفيان بن د نا  قاال:

 .«أعامهلم قليلة، وكانت قلوخم سليمة

 . «إياكم واخلصومة  فشهنا تفسد القلب، وتورث النفاق » عن أيب جعفر قال:

 . «ت إذا ر يسكن  خربإن القلب إذا ر حيزن  خرب؛ كام أن البي »  وعنه قال

 . «من فرح بمدح الباطل  فقد استمكن الشيطان من دخول قلبه»  وعنه قال

 . «ال ينفع القلب  إال ما خر  من القلب » قال: عن عمر بن عبد العب ب 

 . «إذا صارت املعاملة إىل القلب  اسرتاحت اجلوارح » قال: عن أيب عبد اهلل األنطاك  

 . «لقت القلوب من طني، وإهنا لتلني   الشتاءُخ  قال:عن :الد بن معدان 

 . «أرق الناس قلوبا   أقلهم ذنوبا   » قال: عن مكحول 

 . «القلب املعنى بأمر اهلل    علو من اهلل » قال: عن أيب معاو   األيود 

القصـد إىل اهلل بـالقلوب  أبلـط مــن  » عان ياعيد بان ز اد قااال يامعس أباا :ب ما   قااال:

 . «ألعامل  الصالة، والصيام، ونحوهاحركات ا

 . «من قلب دنس   ثياب نقية نقي   ثياب دنسة  خريٌ  قلٌب » قال: عن أيب إد  س 

العلامء  هم ضـالتي   كـل بلـدة، وهـم بغيتـي؛ ووجـدت  قال: عن ميمون بن مهران 

 . «صالح قلبي    جمالسة العلامء

ومحد اهلل بلسانه، ر يفت من فيـه حتـى   ه من عرف اهلل بقلب » قاال: عن كعب األحبا  

 . «ينزل اهلل الزيادة؛ وذلـ   ألن اهلل أرسع بـاخلري، وأوىل بالفضل

ملـا قـدم أهـل الـيمن زمـان أق بكـر، وسـمعوا القـرآن، » عن األعم  عن أيب صالح قاال:
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 .«جعلوا يبكون؛ فقال أبو بكر  هكذا كنا، ثم قست القلوب

يقـول  بلغنـي  أنـه يـأيت عـىل النـاس  معت سفيان الثـوري س» عن حممد بن  ب د قال:

قلــوخم   ذلــ  الزمــان مــن حــب الــدنيا، فــال تدخلــه  متتلــئزمــان، 

اخلشية؛ قال سفيان  وأنت تعـرف ذلـ ، إذا مـألت جرابـا  مـن  ء، 

 . «؛ فأردت أن تدخل فيه غريه، ر جتد لذل  من خالءيمتلئحتى 

يا أبا سـعيد أشـكو إليـ  قسـوة قلبـي. قـال  »ل  فقا»   جاء  جل إىل احلسن البرصي

 «. أذبه بالذكر

خري سلب رؤية أعامله احلسنة من قلبـه واإلخبـار خـا  دٍ باهلل إذا أراد بع» قال ابن القي م

من لسانه، وشغله برؤية ذنبه، فال يزال نصب عينيه حتى يدخل اجلنة، 

 «. لسان ذكرهفشّن ما تقبل من األعامل ورفع من القلب رؤيته ومن ال

 «. لوال أن القلوب ُتوقن باجتامع ثاٍن لتفطرت املرائر لفراق امُلحبني»:قال بن عقيل 

ليس للشيطان سـالح لإلنسـان مثـل خـوف الفقـر، فـشذا وقـع   » قال يفيان الثو ي 

 «.قلب اإلنسان  منََع احلق وتكلم باهلوى و ن بربه  ن السوء

واألقــدار عــىل قــدر معاملــة القلــوب بــالعلم  رفــع الــدرجات» :قااال شاايخ اإليااالم 

 «. واإليامن

لو أن اليقني استقر   القلب كام ينبغي لطار فرحا ، وحزنـا ، وشـوقا  إىل » :قال الثو ي 

 .«اجلنة، أو خوفا  من النار

ألعلمن  كلمة هي خري لـ  مـن الـدنيا ومـا فيهـا  واهلل لـئن علـم اهلل » :قال الفضيل 

 - من قلب  حتى ال يكون   قلب  مكان لغـريه من  إخرا  اآلدميني

 .«ر تسأله شيئا  إال أعطاو

إخوا:  الذنوب تغطي عىل القلوب، فشذا أ لمت مرآة القلب ر يبن » :قال ا بن القيم 
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 .«فيها وجه اهلدى، ومن علم رضر الذنب استشعر الندم

احلة هي العسكر الـذي القلوب الصادقة واألدعية الص» :قال شيخ اإليالم ابن تيمي  

 «.ال يغلب

َة مناجاٍة فلرياع حاَله، وْلَيْتِحْرز من التغيرِي، » :قال ابن اجلوزي  َمْن ُرِزَق قْلَبا  َطيِّب ا، َولذة

 .«وإنام تدوم حاله بدوام التةقوى

 .«قلبا  بأشد من أن يسلب منه احلياء -تعاىل  -ما عاقب اهلل » :قال مالك بن د نا  
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 الكـــــــرب
 

الم: الة والس  إّن الّزرع ينبت   الّسهل وال ينبت عىل الّصفا، كذل  » قال املسيح عليه الص 

احلكمة تعمل   قلب املتواضع وال تعمـل   قلـب املتكـرّب. أال تـرون 

 «.أّن من شمخ برأسه إىل الّسقف شّجه، ومن طأطأ أ ّله وأكنّه

إّن الّرجل إذا تواضع رفع اهللّ حكمته وقال  انتعو نعشـ  » :قال عمر بن اخلط اب 

اهللّ فهو   نفسه صغري و  أعني النّـاس كبـري وإذا تكـرّب وعـدا طـوره، 

رهصه اهللّ   األرض وقال  اخسأ خسأو اهللّ. فهـو   نفسـه كبـري و  

 «.أعني النّاس حقري حّتى إّنه ألحقر عندهم من اخلنزير

ومن ،مــن تواضـع هللّ ّّشـعا رفعـه اهللّ يـوم القيامــة» قاال: ساعود عان عباد اهلل  بان م

 «.تطاول تعّظام وضعه اهللّ يوم القيامة

إّن للّشـيطان مصـايل وفخوخـا. وفخوخـه البطـر » عاىل املنارب: قال الن عامن بن بشا  

بأنعم اهللّ والفخر بشعطاء اهللّ والكرب عىل عباد اهللّ. واّتباع اهلوى   غري 

 «.هللّذات ا

إّن للّشـيطان » :أّنه رأى رجال هتال   مشيته وجيـّر إزاره فقـال عن عبد اهلل  بن عمر 

 «.إخوانا

تبة بن غزوان فحمد اهللّ وأثنى عليـه ثـّم خطبنا عُ » قال: عن :الد بن عم  العدوي  

أّما بعد  فشّن الّدنيا قد آذنت بكم ووّلت حّذاء ور يبق منها إاّل »قال  

كصبابة اإلناء. يتصاّخا صاحبها. وإّنكم منتقلون منها إىل دار ال صبابة 

زوال هلا. فانتقلوا بخري ما بحرضتكم. فشّنه قد ذكر لنا أّن احلجر يلقـى 

مــن شــفة جهــنّم. فيهــوي فيهــا ســبعني عامــا ال يــدرو هلــا قعــرا. واهللّ 
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ة لتمألّن.أفعجبتمق ولقد ذكر لنا أّن ما بني مكاعني من مصاريع اجلنّ 

مسرية أربعني سنة. وليأتنّي عليها يوم وهو كظـيظ مـن الّزحـام. ولقـد 

رأيتني سابع سبعة مع رسـول اهللّ ^. مـا لنـا طعـام إاّل ورق الّشـجر. 

حّتى قرحـت أشـداقنا. فالتقطـت بـردة فشـققتها بينـي وبـني سـعد بـن 

مال  فاّتزرت بنصفها واّتزر سعد بنصفها. فام أصـبح اليـوم منّـا أحـد 

ح أمريا عىل مكـ مـن األمصـار. وإّ: أعـوذ بـاهللّ أن أكـون   إاّل أصب

نفيس عظيام وعند اهللّ صغريا. وإهّنا ر تكن نبّوة قّط إاّل تناسخت، حّتى 

 «.يكون آخر عاقبتها ملكا. فستخربون وجتّربون األمراء بعدنا

 .«عجبا البن آدم يتكرّب وقد خر  من جمرى البول مّرتني» :قال األحنف بن قيس

د بن احلسني بن عيل   ما دخل قلب امرى ء   ء من الكرب قّط إاّل نقص من » :قال حمم 

 «.عقله بقدر ما دخل من ذل ، قّل أو كثر

كفــى بــاملرء علــام أن هشــى اهللّ، وكفــى بــاملرء جهــال أن يعجــب » قااال: عاان مرسااوق 

 «.بعلمه

  ابـن آدم معجـب عليـه بـّزة لـه حسـنة فـدعاه فقـال لـه شاب  مر  باحلسن البرصي  

بشبابه حمّب لشامئله. كـأّن القـرب قـد وارى بـدن  وكأّنـ  قـد القيـت 

 «.عمل . وحي ، داو قلب  فشّن مراد اهللّ من العباد صالح قلوخم

 «.الّسجود يذهب بالكرب، والّتوحيد يذهب بالّرياء» :قال احلسن 

، فقد برى  عزو جلهلل  من خصف نعليه، ورقع ثوبه، وعّفر وجهه » قال: عن احلسن 

 «.ء من الكرب

إذا طلب العبد العلم ليعمـل بـه ك ـه، وإذا طلبـه لغـري العمـل » :قال مالك بن د نا  

 «.زاده فخرا

قال سليامن ابن داود يوما للّطـري واجلـّن واإلنـس والبهـائم  » قال:عن مالك بن د نا  
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ى أخرجوا مائتي ألف من اإلنس، ومائتي ألف مـن اجلـّن، فرفـع حّتـ»

سمع زجل املالئكة بالّتسبيح   الّسامء، ثّم خفض حّتى مّسـت قـدماه 

البحر، فسمع صوتا يقول  لو كان   قلـب صـاحبكم مثقـال ذّرة مـن 

 «.كرب خلسفت به أبعد ممّا رفعته

خ    :وهو يتبخرت   جّبة خّز فقـال -أّنه رأى املهّلب عن مطر   بن عبد اهلل  بن الش 

ــا عبــد اهللّ، هــذه  مشــية يبغضــها اهللّ ورســوله فقــال لــه املهّلــب  أمــا ي

تعرفنيق فقال بىل أعرف ، أّولـ  نطفـة مـذرة، وآخـرو جيفـة قـذرة، 

 «.وأنت بني ذل  حتمل العذرة. فمىض املهّلب وترو مشيته تل 

[ قــال  هــو اإلعــراض، أن 18]لقــامن َّ جل مك لك خك ُّٱ عاان قتااادة يف قولااه تعاااىل:

 «.يكّلم  الّرجل وأنت معرض عنه

 «.مّلا خلق اهللّ جنّة عدن نظر إليها فقال  أنت حرام عىل كّل متكرّب   »وقال وهب بن منب ه

حّج قبل أن يستخلف فنظر إليه طاوس وهو هتـال   مشـيته   وي أن  عمر بن عبد العب ب

 «.ليست هذه مشية من   بطنه خراء»فغمز جنبه بأصبعه ثّم قال  

 «.نه هللّ ساجدا فليس بمتكرّب وقد برى ء من الكربمن وضع جبي» عن حييى بن جعدة قال:

كتابه ثّم  اهلل طوبى ملن عّلمه   »--قال عيسى ابن مريم عن يليامن بن املغ ة؛ قال:

 «.ر يمت جّبارا

 «.الكرب» :أّن سلامن سئل عن الّسّيئة اّلتي ال تنفع معها حسنةق قالعن عبد اهلل  بن هب ة 

د بن وايع أتدري مـن أنـتق أّمـا أّمـ  فاشـرتيتها »هتال فدعاه وقال   ولده  أى حمم 

 «.بامئتي درهم، وأّما أبوو فال أكثر اهللّ ىف املسلمني مثله

كنت بمّكة بني الّصفا واملروة فرأيت رجال راكبا بغلـة وبـني » قال: عن عمرو بن شيب 

يديه غلامن يعنّفون النّاس. قال  ثـّم عـدت بعـد حـني فـدخلت بغـداد 
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عـىل اجل ـ فـشذا أنـا برجـل حـاف حـارس طويـل الّشـعر. قـال  فكنت 

 .«فجعلت أنظر إليه وأتأّمله

فقال يل  مال  تنظر إيّلق فقلت له  شّبهت  برجل رأيته بمّكة ووصفت لـه الّصـفة. فقـال 

إّ: ترّفعـت   »له  أنا ذل  الّرجل. فقلـت  مـا فعـل اهللّ بـ ق فقـال  

 «. حي  يرتّفع النّاسموضع يتواضع فيه النّاس فوضعني اهللّ

: النّفس معجونة بـالكرب واحلـرص واحلسـد. فمـن أراد اهللّ تعـاىل » قال أبو عيل  اجلوزجاين 

هالكه منع منـه الّتواضـع والنّصـيحة والقناعـة. وإذا أراد اهللّ تعـاىل بـه 

خريا لطف به   ذل ، فشذا هاجت   نفسه نار الكرب أدركها الّتواضع 

،وإذا هاجت نار احلسد   نفسـه أدركتهـا النّصـيحة من نكة اهللّ تعاىل

وإذا هاجـت   نفسـه نـار احلـرص أدركتهـا القناعـة مـع  اهللمع توفيق 

 «.اهللعون 

الكـرب واإلعجـاب يسـلبان الفضـائل، ويكسـبان الّرذائـل ولـيس ملـن » :قال املاو دي  

ــه إصــغاء لنصــح، وال قبــول لتأديــب، ألّن الكــرب يكــون  اســتوليا علي

ــة بامل ــاملتكرّب جيــّل نفســه عــن رتب ــة، والعجــب يكــون بالفضــيلة، ف نزل

 «.املتعّلمني، واملعجب يستكثر فضله عن استزادة املتأّدبني

هل  النّـاس فهـو  :إذا قال الّرجل»تعليقا عىل حدي  الّرسول ^  -قال اإلمام مالك

يعنـي   أمـر  -قـال  إذا قـال ذلـ  حتّزنـا ملـا يـرى   النّـاس« أهلكهم

فال أرى به بأسا، وإذا قال ذل  عجبا بنفسه وتصاغرا للنّـاس  -دينهم

 «.فهو املكروه اّلذي هني عنه

 .«أركان الكفر أربعة  الكرب، واحلسد، والغضب، والّشهوة» :قال ابن القي م 
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وذل   ،الكرب احلالة اّلتي هتّص خا اإلنسان من إعجابه بنفسه»: قال احلافظ ابن حجر 

من غريه، وأعظم ذل  أن يتكرّب عىل رّبه بأن يمتنـع  أن يرى نفسه أكرب

مــن قبــول احلــّق واإلذعــان لــه بالّتوحيــد والّطاعــة. والّتكــرّب يــأيت عــىل 

وجهني  أحدمها  أن تكون األفعال احلسـنة زائـدة عـىل حماسـن الغـري، 

ومن ثّم وصف ـ باملتكرّب.والّثا:  أن يكون متكّلفـا لـذل  متشـّبعا بـام 

 رث يت ىت  نت ُّٱصف عاّمة النّاس نحو قولـه ليس فيه، وهو و

 .«[ واملستكرب  مثله35]غافر  َّ يث ىث نث مث زث

الّتواضع   اخللق كّلهم حسن و  األغنياء أحسـن. والّتكـرّب   اخللـق » قال أحد العلامء:

 «.كّلهم قبيح و  الفقراء أقبح

عبـوس وجهـه من أضيق الناس طريقا  وأقلهم صديقا ققال من عـارش النـاس بقيل حلكيم 

 .«واستطال عليهم بنفسه
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أي  الناس حسابا  يوم القيامة الذين حياسبون أنفسهم   » :قال احلسن البرصي 

الدنيا فوقفوا عند مهومهم وأعامهلم فشن كان الذي مهوا به هلم مضوا 

قيامة عىل الذين وإن كان عليهم أمسكوا. قال وإنام يثقل األمر يوم ال

قد  اهللجازفوا األمور   الدنيا أخذوها من غري حماسبة فوجدوا 

 ىف يث ىث  نث مث زث ُّٱٱأحىص عليهم مثاقيل الذر وقرأ

 .[٤9]الكهف َّ لكاك يق ىق يف

من رجـى الفـر  لديـه، و من عجز عن تقويم نفسه فال يلومن من ر يستقم له»وقال ر:ر:

 «.رصفت أعناق الرجال إليه

جزى العبد عـىل الكلمـة ميزان العدل يوم القيامة تبني فيه الذرة، فيُ »:ي قال ابن اجلوز

قاهلا   اخلري، والنظرة نظرها   الرش، فيا مـن زاده مـن اخلـري طفيـف، 

 «. احذر ميزان عدل ال حييف

َرِحَم اهللةُ عبدا  َسِمَع فَوَعى، وُدِعَي إىل الرشاد َفَدنا، وأخذ » :عِّل بن أق طالب وقال 

م خالصـا ، وعمـَل بحُ  ْجَزة َهاٍد فنجا، وراقَب َربةه، وخـاَف َذْنَبـُه، وقـدة

صاحلا ، واكتسَب َمْذُخورا ، واجتنـب حمـذورا ، ورمـى َغرضـا ، وكـابَر 

هَواُه، وكَذب ُمنَاُه، وحذَر أجال ، وَدأب عمـال ، وجعـَل الصـرَب رغبـَة 

َة وفاته، ُيظِهُر دون ما يكُتُم،  ويكتفي بأقل مما يعلم، حياته، والثَقى ُعدة

اء، واملحجة البيضاء، واغتنَم املهـَل، وبـادَر األَجـَل،  لزَم الطريقة الغرة



 

 158 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 . «وتَزَوَد من الَعمل

إن اهلل تعـاىل يتـوىل حماسـبة عبـاده بنفسـه. فقـال األعـراق  إن  » يقـول  يمع أعرايب  جال

 .«الكريم إذا توىل شيئا  أحسن فيه

سبوا أنفسـكم قبـل أن حتاسـبوا، وزنـوا أنفسـكم قبـل أن حا» :قال عمر بن اخلط اب 

توزنوا. فشّنه أهون عليكم   احلساب غدا، أن حتاسبوا أنفسكم اليوم، 

 َّ يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱوتزّينــــوا للعــــرض األكــــرب 
 [.18]احلاقة 

أن حاسب نفس  »إىل بعض عاّمله، فكان   آخر كتابه   كتب عمر بن اخلط اب 

ب الّشّدة؛ فشّنه من حاسـب نفسـه   الّرخـاء، قبـل   الّرخاء، قبل حسا

ومــن أهلتــه حياتــه  ،حســاب الّشــّدة، عــاد مرجعــه إىل الــّر  والغبطــة

وشغلته أهواؤه، عاد أمـره إىل النّدامـة، واحل ـة. فتـذّكر مـا تـوعظ بـه، 

لكــيام تنتهــي، عــاّم ينهــى عنــه، وتكــون عنــد الّتــذكرة والعظــة مــن أويل 

 «.النّهى

يوما، وقد خرجـت معـه، حّتـى  سمعت عمر بن اخلّطاب  لك قال أنس بن ما

 :دخل حائطا فسمعته يقول، وبيني وبينه جدار، وهو   جوف احلائط

عمر بن اخلّطاب أمـري املـؤمنني بـخ، واهللّ لتّتقـنّي اهللّ ابـن اخلّطـاب، أو 

 «.ليعّذبنّ 

س عـن ذات نفسـ  ال يلهينّـ  النّـا :لفضيل بن زيد الّرقاّ   قال عمر بن اخلط اب 

فشّن األمر هلص إلي  دوهنـم، وال تقطـع النّهـار بكيـت وكيـت، فشّنـه 

حمفوظ علي  ما قلته، ور تـر شـيئا أحسـن طلبـا وال أرسع إدراكـا مـن 

 «.قديم حسنة حديثة لذنٍب 

كنـت أصـحبه،  ، قاال:قـيس عن موىل هلم كان يصحب األحنف بنعن يلم  بن منصو  
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وكان جيي ء املصباح، فيضع أصبعه فيه، ثّم فكان عاّمة صالته الّدعاء، 

يقول  حّس، ثّم يقول  يا حنيف ما محل  عىل ما صنعت يوم كذا، مـا 

 «.محل  عىل ما صنعت يوم كذا

إّن العبد ال يزال بخري ما كان له واعظ من نفسه، وكانت املحاسـبة مـن » : قال احلسن

 «.مّهته

ه هللّ، وإّنام خّف احلساب يوم القيامـة عـىل املؤمن قّوام عىل نفسه، حياسب نفس» : وقال

قوم حاسبوا أنفسهم   الّدنيا، وإّنام شّق احلساب يوم القيامة عىل قوم 

أخذوا هذا األمر من غري حماسبة. إّن املؤمن يفاجئه الّ ـ ء ويعجبـه، 

فيقول  واهللّ إّ: ألشـتهي . وإّنـ  ملـن حـاجتي، ولكـن واهللّ مـا مـن 

هات. حيل بينـي وبينـ ، ويفـرل منـه الّ ـ ء صلة إلي ، هيهات هي

فريجع إىل نفسه، فيقول  ما أردت إىل هذاق مايل وهلذاق واهللّ ال أعود 

إىل هــذا أبــدا، إّن املــؤمنني قــوم أوقفهــم القــرآن، وحــال بيــنهم وبــني 

هلكتهم، إّن املؤمن أسري   الّدنيا يسعى   فكاو رقبته، ال يأمن شيئا 

م أّنه مأخوذ عليه   سمعه و  بكه، و  لسـانه، حّتى يلقى اهللّ؛ يعل

 «.و  جوارحه، مأخوذ عليه   ذل  كّله

رحم اهللّ عبدا قال لنفسه  ألست صاحبة كـذاق ألسـت صـاحبة  »: قال مالك بن د نا 

 «.فكان هلا قائدا اهللكذاق ثّم زّمها، ثّم خطمها، ثّم ألزمها كتاب 

[ قــال  ال تلقــى املــؤمن إاّل 2يامــة ]الق َّ ىك مك لك اك يق ُّٱ :عاان احلساان 

 «.يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي

ّق عـىل العاقـل أن ال يغفـل مكتوب   حكمة آل داود  ُحـ » قال: عن وهب بن منب ه،
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عن أربع ساعات  ساعة يناجي فيها رّبه، وساعة حياسـب فيهـا نفسـه، 

نـه بعيوبـه ويصـدقونه عـن وساعة هلـو فيهـا مـع إخوانـه اّلـذين هربو

نفسه، وساعة هلو فيها بني نفسه، وبني لّذاهتا، فيام حيّل وحيمد، فشّن   

هذه الّساعة عونـا عـىل تلـ  الّسـاعات، وإمجامـا للقلـوب وحـّق عـىل 

العاقل أن ال يرى  اعنا إاّل   ثالث  زاد مليعـاد، أو مرّمـة  ملعـاش، أو 

أن يكـون عارفـا بزمانـه، حافظـا لّذة   غري حمـّرم. وحـّق عـىل العاقـل 

 «.للسانه، مقبال عىل شأنه

ال يكون الّرجل تقّيا حّتى يكون لنفسـه أشـّد حماسـبة مـن » قال: عن ميمون بن مهران 

 «.الرّشي  لرشيكه

عرف أرباب البصائر من مجلة العباد أّن اهللّ تعـاىل هلـم باملرصـاد، وأهّنـم » : قال الغبايل  

يطـــالبون بمثاقيـــل الـــّذّر مـــن اخلطـــرات سيناقشـــون   احلســـاب، و

ــزوم  ــار إاّل ل ــذه األخط ــن ه ــه ال ينجــيهم م ــوا أّن ــات، وحتّقق والّلحظ

املحاســبة، وصــدق املراقبــة، ومطالبــة الــنّفس   األنفــاس واحلركــات 

ــل أن  ــه قب ــب نفس ــن حاس ــات، فم ــرات والّلحظ ــبتها   اخلط وحماس

، وحسـن حياسب خّف   القيامة حسابه وحرضـ عنـد الّسـؤال جوابـه

ــت    ــت ح ــاته، وطال ــه دام ــن ر حياســب نفس ــه، وم ــه ومآب منقلب

ــاّم  ــّيئاته، فل ــت س ــه إىل اخلــزي واملق ــه، وقادت ــة وقفات عرصــات القيام

انكشف هلم ذل  علموا أّنه ال ينجيهم منـه إاّل طاعـة اهللّ وقـد أمـرهم 

  جغ مع جع مظ ُّٱ بالّصرب واملرابطة فقال عّز من قائـل 

أّوال باملشارطة، ثّم باملراقبة، ثـّم فرابطوا أنفسهم  َّ جف مغ

باملحاســبة، ثــّم باملعاقبــة، ثــّم باملجاهــدة. ثــّم باملعاتبــة. فكانــت هلــم   
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املرابطة سّتة مقامات، وأصل ذل  املحاسبة، ولكن كّل حساب فبعـد 

 «.مشارطة ومراقبة، ويتبعه عند اخل ان املعاتبة واملعاقبة

 ىن من خن ُّٱحماسبة النّفس قوله تعاىل  قد دّل عىل وجوب  »: قال ابن القي م
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ين
[ يقول تعاىل  لينظر أحدكم ما قّدم ليوم 18]احلرش َّ َّ  ٍّ

القيامة من األعامل  أمن الّصاحلات اّلتي تنجيه، أم من الّسيّئات اّلتي 

 توبقهق.

 .«ما زال رّبكم يقّرب الّساعة حّتى جعلها كغد »: قال قتادة

  فقال  أال تعجبون البن الّزبري قام  دخلنا عىل ابن عّباس » ابن أيب مليك  قال:عن 

 أمره هذا، فقلت  ألحاسبّن نفيس له، ما حاسبتها ألق بكر وال لعمر..

 ». 

إ: ألستلقي من الليل عىل فرا   فأتدبر القرآن، وأعرض  »:قال مطر  بن عبد اهلل 

 اك يق ىق يف ىف ُّٱعامهلم شديدة  عمِّل عىل عمل أهل اجلنة، فشذا أ

 خص حص مس  خس  ُّٱ[ 17]الذاريات َّ مك لك

 جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ[ 6٤]الفرقان َّ جض مص

 مئ ُّٱ[. فال أرا: فيهم؛ فأعرض نفيس عىل هـذه اآلية  9]الزمر َّ

[ فأرى القوم مكذبني، وأمر خذه اآلية  ٤2]املدثر  َّ مت هب مب هئ

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّٱ
 . «كون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم[ فأرجو أن أ102]التوبة َّ
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لو كان يل نفسان  لقدمت أحـدمها قبـل األخـرى؛  » قال    وي أن مطر  بن عبد اهلل

فشن هجمت عىل خري  أتبعتها األخرى، وإال أمسكتها؛ ولكـن  إنـام يل 

 . «نفس واحدة، ما أدري عىل ما هتجم  خري، أو رش

إبليس، بأن ل  فضال  عـىل أحـد مـن أهـل إن عرض ل  » :قال بكر بن عبد اهلل املبين 

 بـاإليامناإلسالم  فانظر، فشن كان أكـرب منـ ، فقـل  قـد سـبقني هـذا 

والعمــل الصــالح، فهــو خــري منــي؛ وإن كــان أصــغر منــ ، فقــل  قــد 

سبقت هذا باملعا، والذنوب، واستوجبت العقوبة، فهو خـري منـي؛ 

أو أصـغر منـ ؛ فشن  ال ترى أحدا  من أهل اإلسالم، إال أكرب منـ ، 

قــال  وإن رأيــت إخوانــ  املســلمني  مــن يكرمونــ ، ويعظمونــ ، 

ويصلون ؛ فقل أنت  هذا فضـل أخـذوا بـه؛ وإن رأيـت مـنهم جفـاء 

 . «وانقباضا ، فقل  هذا ذنب أحدثته

إذا كان اإلنسان أعلم بنفسه من الناس  فذاو قمن أن ينجـو؛ وإذا » قال:عن أيب قالب  

 . «نفسه  فذاو قمن أن هيل كان الناس أعلم به من 

 . «من مقت نفسه   ذات اهلل  أمنه من مقته »:قال حممد بن وايع 

ما أعرف رجال  يضبط نفسه منذ أربعني سـنة  ضـبط ابـن عـون » :قال  ونس بن عبيد 

 . «ن أنه يعني نفسهيوما  واحدا . فظُ 

  مـن يـرت  عنـ  يقـول   قصـصه  وحي  يـا يزيـد  - بن أبان الرقايش -كان  ب د 

رب ق ومن يصـوم ل  أو يصِّل ل ق ثم يقول  يا معرش إخوا:  مـن 

القرب بيتهق واملـوت موعدهق أال تبـكون؛ فـبكى، حتى سقـطت أشـفار 

 . «عينيه

أنظر الذي حتب أن يكون معـ    اآلخـرة   » قال:  -يلم  بن د نا   -عن أيب حازم 
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 . «مع   ثم فاتركه اليوم فقدمه اليوم، وانظر الذي تكره أن يكون

مـا عرضـت قـويل عـىل عمـِّل، إال وجـدت مـن نفيسـ  » قاال: عن ميماون بان مهاران 

 . «اعرتاضا  

ما أقل أكياس الناس، ال يبك الرجل أمره  حتى ينظـر إىل النـاس، » قال: وعنه أ ضا    

واىل ما أمروا به، واىل ما قد أكبوا عليه من الـدنيا؛ فيقـول  مـا هـؤالء، 

أمثال األباعر التـي ال هـم هلـا، إال مـا جتعـل   أجوافهـا؛ حتـى إذا إال 

أبك غفلتهم  نظر إىل نفسه، فقال  واهلل، إ: ألرا: مـن رشهـم بعـريا  

 . «واحدا  

مثلــت نفيســ   النــار  أعــالج أغالهلــا وســعريها، وآكــل مــن » :قااال إبااراهيم التيماا  

شـئ تشـتهنيق  زقومها، وأرشب من زمهريرها؛ فقلت  يـا نفيسـ، أي

قالــت  أرجــع إىل الــدنيا، أعمــل عمــال ، أنجــو بــه مــن هــذا العــذاب؛ 

ومثلت نفيس   اجلنة، مع حورها، وألبس من سندسـها، واسـتربقها، 

وحريرها؛ فقلت  يا نفيس، أي شئ تشتهنيق قالت  أرجع إىل الـدنيا، 

ــدنيا، و   ــت   ال ــت  أن ــواب؛ فقل ــذا الث ــن ه ــال  أزداد م فأعمــل عم

 . «األمنية

يا ويح نفيس، كيـف أغفـل وال يغفـل  » ، أنه كان  قول:عن عون بن عبد اهلل ابن عتب  

عنيق أم كيف هتنئني معيشتي، واليوم الثقيل ورائـيق أم كيـف يشـتد 

 . «عجبي بدار،   غريها قراري وخلدي

وحيـي، بـأي شـئ ر أعيصـ » أ ضا  أنه كان  قاول يف بكائه، وذكر :طيئتاه:و وي عنه   

ــت رق ــة ذهب ــدي، وحيــي، مــن خطيئ ــه عن ــام عصــيته بنعمت ،وحيــي، إن
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شهوهتا، وبقيت تبعتها عنـدي،   كتـاب كتبـه، كتـاب ر يغيبـوا عنـي؛ 

ــا ر ينســوا  ــب رق.وحيــي، نســيت م واســوأتاه، ر اســتحيهم، ور أراق

ـــب،  ـــتحيهم، ور أراق ـــي؛ ر اس ـــوا عن ـــت ور يغفل ـــي، غفل مني.وحي

ي.وحيي، طاوعـت نفيسـ وهـي واسوأتاه.وحيي، حفظوا ما ضيعت من

ـــا، أال  ـــيام يرضـــها ويرضـــ:، وحيه ـــا ف ال تطـــاوعني.وحيي، طاوعته

تطاوعني فـيام ينفعهـا وينفعنـي، أريـد إصـالحها، وتريـد أن تفسـد:؛ 

ــدعو:  ــا ألرشــدها، وت ــا تنصــفني؛ أدعوه ــا، إ: ألنصــفها، وم وحيه

تريـد  لتغويني؛ وحيها، إهنا لعدو، لو أنزلتها تل  املنزلة مني؛ ويــحها،

اليـــوم أن تردينـــي، وغـــدا ّاصـــمنيق رب، ال تســـلطها عـــىل ذلـــ  

ـــارمحني؛ رب، إ: أعـــذرها، وال  ـــي، ف ـــي.رب، إن نفيســـ ر ترمحن من

عــذرتني؛ إنــه إن يــ  خــريا   أخــذهلا وّــذلني، وإن يــ  رشا  أحبهــا 

وحتبنــي؛ رب، فعــافني منهــا، وعافهــا منــي، حتــى ال أ لمهــا، وال 

ها يل؛ فال أهلكهـا، وال هتلكنـي؛ وال تظلمني؛ وأصلحني هلا، وأصلح

تكلني إليها، وال تكلها إيل.وحيي، كيف أفر من املوت، وقد وكـل قق 

وحيي، كيف أنساه، وال ينسا:ق وحيي، أنـه يقـص أثـري، فـشن فـررت 

لقينــي، وإن أقمــت أدركني.وحيــي، هــل عســى أن يكــون قــد أ لنــي، 

ن خطيئتـي قـد فمسا:، وصبحنيق أو طرقني، فبغتني؛ وحيي، أزعم أ

أقرحت قلبي، وال يتجاىف جنبي، وال تـدمع عينـي، وال تسـهر يل، وال 

يسهر ليِّل؛ وحيي، كيف أنام عىل مثلها ليِّلق وحيي، هل ينام عىل مثلها 

مثِّلق وحيي، لقد خشيت أن ال يكون هذا الصدق مني، بل  ويِّل إن ر 

إن ر  يرمحني رق.وحيي، كيف ال توهن قويت، وال تعطو هامتيق ويِّل



 

  احملــاسبـــة

 
 

 

165 

يرمحني رق.وحيي؛ كيـف ال أنشـط فـيام يطفئهـا عنـيق بـل  ويـِّل إن ر 

يرمحني رق.وحيي، كيف ال يذهب ذكر خطيئتي كسِّل، وال يبعثني إىل 

ما يذهبها عنيق بل  ويِّل إن ر يرمحني رق.وحيي، كيف تنكـا قرحتـي 

ما تكسـب يـدي، ويـح نفيسـ، بـل  ويـِّل إن ر يرمحنـي رق.وحيـي، ال 

ــا:  ــن تنه ــرة م ــذكر: اآلخ ــرة، وال ت ــن اآلخ ــي ع ــن خطيئت األوىل م

خطيئتي بسـوء مـا ركبـت مـن األوىل، فـويِّل ثـم ويـِّل  إن ر يـتم عفـو 

رق.وحيي، لقد كان يل فيام استوعبت مـن  لسـا:، وسـمعي، وقلبـي، 

وبكي اشتغال، فويـل يل  إن ر يرمحنـي رق.وحيـي، إن حجبـت يـوم 

ينظـر إيل، ور يكلمنـي؛ فـأعوذ بنـور  القيامة عن رق، فلـم يزكنـي، ور

وجــه رق مــن خطيئتــي، وأعــوذ بــه أن أعطــى كتــاق بشــاميل، أو وراءه 

 هري، فيـسود به وجهي، وتزرق به مع العمى عيني؛ بـل  ويـِّل إن ر 

ــدي، أم  ــا:، أم بي ــأي شــئ أســتقبل رقق بلس ــي رق.وحيــي، ب يرمحن

والطلبة عنـدي؛  بسمعي، أم بقلبي، أم ببكي، ففي كل هذا له احلجة

ــام ال  ــي ع ــر خطيئت ــغلني ذك ــف ال يش ــي رق؛ كي ــل يل إن ر يرمحن فوي

يعنينيق وحي  يا نفيس، مال  ال تنسني ما ال ينسى، وقـد أتيـت مـا ال 

يؤتى، وكل ذل  عند رب  حيىص   كتاب، ال يبيد وال يـبىل؛ وحيـ ، 

ال ّافني أن جتزى فيمن جيزى يـوم جتـزى كـل نفـس بـام تسـعى، وقـد 

رت ما يفنى عىل ما يبقى.يا نفس وحي ، أال تستفيقني مما أنـت فيـهق آث

إن سقمت تندمني، وإن صححت تأثمني؛ مال  إن افتقـرت حتـزنني، 

ــت  ــم إن دعي ــدين، فل ــ  إن نشــطت تزه ــني؛ مال ــتغنيت تفتن وإن اس
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تكسلني؛ أراو ترغبني قبل أن تنصبي، فلم ال تنصبني فيام تـرغبنيق يـا 

تقولني   الدنيا قول الزاهدين، وتعملني فيها  نفس وحي ، ر ّالفنيق

عمل الراغبني.وحي ، ر تكرهني املوتق ر ال تذعنني وحتبـني احليـاةق 

ر ال تصنعني.يا نفس وحي ، أترجني أن تريض وال تراضني، وجتانبني 

وتعصني؛ مال  إن سألت تكثرينق فلم إن أنفقـت تقـرتينق أتريـدين 

زيادةق ور تشكرينق تعظمني   الرهبة حني احلياة، ور حتذرين بتغري ال

تسألني، وتقكين   الرغبة حني تعملني؛ تريدين اآلخرة بغري عمل، 

وتـؤخرين التوبـة لطــول األمـل؛ ال تكـو: كمــن يقـال  هـو   القــول 

مدل، ويستصعب عليه الفعل؛ بعض بني آدم  إن سقم ندم، وإن صح 

نشـط زهـد، وإن رغـب  أمن، وإن افتقر حزن، وإن استغنى فـتن، وإن

كســل؛ يرغــب قبــل أن ينصــب، وال ينصــب فــيام يرغــب؛ يقــول قــول 

الزاهد، وال يعمل عمل الراغب؛ يكره املوت ملا ال يدع، وحيب احليـاة 

ملا ال يصنع؛ إن سأل أكثر، وإن أنفق قرت؛ يرجو احلياة ور حيذر، ويبغي 

رغبـة حـني الزيادة ور يشكر؛ يبلط   الرغبة حني يسـأل، ويقكـ   ال

يعمل؛ يرجو األجر بغري عمل؛ ويح لنا ما أغرنا، ويـح لنـا مـا أغفلنـا، 

ويح لنا ما أجهلنا؛ ويح لنا، ألي شـئ خلقنـا، للجنـة، أم للنـارق ويـح 

لنا، أي خطر خطرنا؛ ويح لنا، من أعامل قد أخطرتنا؛ ويح لنا، مما يراد 

فواهنا، وتكلمت بنا؛ ويح لنا، كأنام يعني غرينا؛ ويح لنا، إن ختم عىل أ

أيدينا، وشهدت أرجلنا؛ ويح لنا، حني تفتو رسائرنا؛ ويح لنا، حـني 

تشهد أجسادنا؛ ويح لنا، مما قكنا، ال براءة لنا، وال عذر عندنا؛ ويـح 

لنا، ما أطول أملنا؛ ويح لنا، حيـ  نميضـ إىل خالقنـا؛ ويـح لنـا، ولنـا 



 

  احملــاسبـــة

 
 

 

167 

رب مــا أحكمــ ،  الويــل الطويــل إن ر يرمحنــا ربنــا؛ فارمحنــا يــا ربنــا،

وأجمدو، وأجودو، وأرأف ، وأرمح ، وأعالو، وأقربـ ، وأقـدرو، 

وأقهرو، وأوسع ، وأقضاو، وأبين ، وأنورو، وألطف ، وأخربو، 

وأعلمـ ، وأشــكرو، وأحلمــ ، وأحكمــ ، وأعطفــ ، وأكرمــ ؛ 

رب، ما أرفع حجت ، وأكثر مـدحت ؛ رب، مـا أبـني كتابـ ، وأشـد 

أحـــسن ثوابــ ؛ رب، مـــا أجــزل عقابــ ؛ رب، مــا أكــرم مآءبــ ، و

عطاؤو، واجل ثناؤو؛ رب، ما أحسن بـالءو، وأسـبط نعـامءو؛ رب، 

مــا أعــىل مكانــ ، وأعظــم ســلطان ؛ رب، مــا أمــتن كيــدو، وأغلــب 

مكرو؛ رب، مـا أعـز ملكـ ، وأتـم أمـرو، رب؛ مـا أعظـم عرشـ ، 

وأشـد بطش ؛ رب، مـا أوسـع كرسـي ، وأهـدى مهـدي ؛ رب، مـا 

جنتــ ؛ رب، مــا أعــز نكــو، وأقــرب  أوســع رحـــمت ، وأعــرض

فتح ؛ رب، ما أعمر بالدو، وأكثر عبـادو؛ رب، مـا أوسـع رزقـ ، 

ــا  ــد شــكرو؛ رب، مــا أرسع فرجــ ، وأحكــم صــنع ؛ رب، م وأزي

ألطف خريو، وأقوى أمرو؛ رب، ما أنور عفوو، وأجل ذكرو؛ رب، 

مــا أعــدل حكمــ ، وأصــدق قولــ ؛ رب، مــا أوىف عهــدو، وأنجــز 

رض نفع ، وأتقن صنع .وحيي، كيف أغفل وال وعدو؛ رب، ما أح

يغفل عنيق أم  كيف هتنئني معيشتي، واليوم الثقيل ورآئيق أم  كيف 

ال يطول، حز: وال أدري مـا يفعـل قق أم  كيـف هتنئنـي احليـاة، وال 

أدري ما أجِّلق أم  كيف تعظم فيها رغبتي، والقليل فيها يكفينيق أم  

أم  كيـف يشـتد حبـي لـدار ليسـت كيف آمن، وال يـدوم فيهـا حـايلق 
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بداريق أم  كيف أمجع هلا، و  غريها قـراري؛ أم  كيـف يشـتد عليهـا 

حر،، وال ينفعنـي مـا تركـت فيهـا بعـديق أم  كيـف أوثرهـا، وقـد 

أرضت بمن آثرها قبِّلق أم  كيف ال أبادر بعمـِّل، قبـل أن يغلـق بـاب 

أم  كيـف  توبتيق أم  كيف يشتد إعجـاق بـام يزايلنـي، وينقطـع عنـي؛

أغفل عـن أمـر حسـاق، وقـد أ لنـي واقـرتب منـي؛ أم  كيـف أجعـل 

شغِّل فيام قد تكفل به يلق أم  كيف أعاود ذنـوق، وأنـا معـروض عـىل 

عمــِّلق أم  كيــف ال أعمــل بطاعــة رق، وفيهــا النجــاة ممــا أحــذر عــىل 

نفيسق أم  كيف ال يكثر بكائي، وال أدري مـا يـراد قق أم  كيـف تقـر 

ما سلف منيق أم  كيـف أعـرض نفيسـ ملـا ال يقـوى لـه  عيني مع ذكر

هوائيق أم  كيف ال يشتد هويل، مما يشتد منه جزعيق أم  كيف تطيب 

نفيس، مع ذكر ما هو أمامي؛ أم  كيف يطول أمِّل، واملـوت   أثـريق 

أم  كيف ال أراقب رق، وقد أحسن طلبي.وحيي، فهل رضت غفلتـي 

ضيعت حظيق أم  هل يكون  أحد سوايق أم  هل يعمل يل غريي إن

عمِّل، إال لنفيس، فلم أدخر عن نفيس ما يكون نفعـه يلق وحيـي، كأنـه 

قد تكم أجِّل، ثم أعاد ربـي خلقي كام بدأ:، ثـم أوقفنـي، وسـألني، 

وسأل عني وهو أعلم ق؛ ثم أشهدت األمر الذي أذهلني عن أحبـاق 

، وأهــِّل، وشغـــلت بنفيســ عــن غــريي؛ وبــدلت الســاموات واألرض

وكانتا تطيعان وكنت أعيص؛ وسريت اجلبال، وليس هلا مثل خطيئتي؛ 

ومجع الشمس والقمر، وليس عليهام مثل حساق؛ وانكدرت النجوم، 

وليست تطلب بام عندي؛ وحرشت الوحوش، ور تعمل بمثل عمـِّل؛ 

وشــاب الوليــد، وهــو أقــل ذنبــا  مني.وحيــي، مــا أشــد حــايل، وأعظــم 
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ت  مهي، وقـو عليهـا جسـدي، وسـخ خطري، فاغفر يل، واجعل طاع

نفيســ عــن الــدنيا، واشــغلني فــيام ينفعنــي؛ وبــارو يل   قواهــا، حتــى 

ينقض مني حايل؛ وامنن عِّل، وارمحني حني تعيـد بعـد اللقـاء خلقـي؛ 

ومن سوء احلساب، فعافني يوم تبعثني فتحاسـبني، وال تعـرض عنـي 

ألكـرب، يوم تعرضني بام سلف من  لمي وجرمي؛ وآمني يوم الفـزع ا

يــوم ال هتمنــي إال نفيســ؛ وارزقنــي نفــع عمــِّل، يــوم ال ينفعنــي عمــل 

غريي؛ إهلي، أنت الذي خلقتني، و  الرحم صورتني، ومن أصالب 

املرشكني نقلتني، قرنا فقرنا، حتى أخرجتني   األمة املرحومة؛ إهلـي، 

فارمحني؛ إهلي، فكام مننت عِّل باإلسالم، فامنن عِّل بطاعت ، وبـرتو 

ي ، أبدا ما أبقيتني؛ وال تفضحني ب ائري، وال ّذلني بكثـرة معاص

فضائحي؛ سبحان  خالقي، أنا الـذي ر أزل لـ  عاصـيا ، فمـن أجـل 

خطيئتي ال تقر عيني؛ وهلكت، إن ر تعـف عني؛ سبحـان  خالــقي، 

بأي وجه ألقاوق وبأي قدم أقف بـني يـدي ق وبـأي لسـان أناطقـ ق 

د علمت رسائـر أمـريق وكيـف أعتـذر وبأي عني أنظر إلي ، وأنت ق

إلي ، إذا ختمت عىل لسا:، ونطقت جـوارحي بكـل الـذي قـد كـان 

منيق سـبحان  خـالقي، فأنـا تائـب إليـ  متبصـبص، فاقبـل تـوبتي، 

واستجب دعائي، وارحم شباق، وأقلني عثريت، وارحم طول عـربيت، 

وال تفضــحني بالــذي قــد كــان منــي؛ ســبحان  خــالقي، أنــت غيــاث 

يثني، وقـرة أعـني العابـدين، وحبيـب قلـوب الزاهـدين؛ فشليـ  املستغ

مستغاثي ومنقطعي، فارحم شباق، واقبل تـوبتي، واسـتجب دعـويت، 
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وال ّذلني باملعـا، التـي كانـت منـي؛ إهلـي، علمتنـي كتابـ  الـذي 

أنزلته عىل رسول  حممد ^، ثم وقعت عِّل معاصـي  وأنـت تـرا:؛ 

ا:، و  كتابــ  املنــزل قــد فمــن أشــقى منــي إذا عصــيت ، وأنــت تــر

هنيتنيق إهلي، أنا إذا ذكرت ذنوق ومعـا،  ر تقـر عينـي للـذي كـان 

مني؛ فأنا تائب إلي ، فاقبل ذل  مني، وال جتعلني لنار جهـنم وقـودا  

بعد توحيـدي وإيـام: بـ ؛ فـاغفر يل، ولوالـدي، وجلميـع املسـلمني؛ 

 . «برمحت  آمني يا رب العاملني

ال يفقه الرجل كل الفقه، حتى يرى النـاس   جنـب اهلل   » قال:  عن :الد بن معدان

 . «أمثال األباعر؛ ثم يرجع إىل نفسه، فيكون أحقر حاقر

ما عالـجت شيئا  قط  أشد عىل مـن نفيسـ، مـرة عـِّل، ومـرة » قال:عن يفيان الثو ي 

 . «يل

ه؛ ويقولـون  كـان أقـوام يـدعون إىل احلـالل، فـال يقبلونـ » قاال: عن يافيان الثاو ي 

 . «نخاف منه عىل أنفسنا

سمعت إبراهيم بن أدهم يقول هذا، ويتمثل به إذا خال   » قال:عن إبراهيم بن بشا  

جــوف الليــل، بصــوت حــزين، موجــع للقلــوب  ومتــى أنــت صــغريا  

وكبـريا  أخــو علـل، فمتــى ينقيضــ الـردىق ومتــى وحيـ  العمــلق ثــم 

 مص خص ُّٱقال الصـادق  يقول  يا نفس، إياو والغرة باهلل، فقد 

 [. 33]لقامن  َّ جع مظ  حط مض خض حض جض

يقـول  تعاهـد نفسـ    ثـالث  سـمعت حامتـا  األصـم » قال:عن حامد اللفا  

مواضع  إذا عملت، فاذكر نظر اهلل تعاىل علي ؛ وإذا تكلمـت، فـانظر 

 . «سمع اهلل من ؛ وإذا سكت، فانظر علم اهلل في 
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املحاسبة واملوازنة   أربع مـواطن  فـيام بـني اإليـامن  »:قال احلا ث بن أيد املحايب  

 . «والكفر، وفيام بني الصدق والكذب، وبني التوحيد والرشو

ال تفتو عن مساوي الناس، ورداءة أخالقهـم؛ ولكـن فـتو  »:قال يهل بن عبد اهلل 

وابح    أخـالق اإلسالم ما حال  فيه؛ حتى تسـلم، ويعظـم قـدره 

 . «  نفس  وعندو

  فأي منزلة  إذا قام العبد خا، أقام مقام العبوديةق قال  إذا ترو التدبري؛ قيل  فأي يل لهوق

منزلة إذا قام خا، أقام الصدقق قال  إذا توكل عليه فيام أمره به، وهنـاه 

 . «عنه

 . «املؤمن  من راقب ربه، وحاسب نفسه، وتزود ملعاده»  أ ضا   وقال

ينبغي للعاقل أال يفقد من إحدى ثالثة مواطن  موطن » قال: عن أيب القايم اجلنيد 

يعرف فيه حاله  أمزاد، أم منتقص؛ وموطـن هلو فيه بتأديب نفسه، 

وإلزامها ما يلزمها، ويتقىص فيه عىل معرفتها؛ وموطن يستحرض 

عقله، برؤيته جماري التدبري عليه، وكيف تقلب فيه األحكام،   آناء 

صفو عقل ال يصدر إىل فهم هذا احلال الليل وأطراف النهار؛ ولن ي

األخري، إال بأحكام ما جيب عليه من إصالح احلالني األولني.فأما 

املوطن الذي ينبغي له أن يعرف فيه حاله  أمزاد هو، أم منتقص  فعليه 

أن يطلب مواضع اخللوة، لكي ال يعارضه مشغل، فيفسد ما يريد 

أدية الفرض، الذي ال إصالحه؛ ثم يتوجه إىل موافقة ما ألزم من ت

يزكو حال قربه، إال بشمتام الواجب من الفرائض؛ ثم ينتصب انتصاب 

عبد بني يدي سيده، يريد أن يؤدي إليه ما أمر بتأديته؛ فحينئذ  تكشف 

له خفايا النفوس املوارية، فيعلم  أهو ممن أدى ما وجب عليه، أم ر 
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م بربهـان ما يؤدق ثم ال يربح من مقامه ذل ، حتى يوقع له العل

استـكشفه بالعلم؛ فشن رأى خلال  أقام عىل إصالحه، ور جياوزه إىل 

عمل سواه؛ وهذه أحوال  أهل الصدق   هذا املحل، واهلل يؤيد 

بنكه من يشاء، إن اهلل لقوي عزيز.وأما املوطن الذي هلو فيه بتأديب 

وأراد  نفسه، ويتقىص فيه حال معرفتها  فشنه ينبغي ملن عزم عىل ذل ،

املناصحة   املعاملة؛ فشن النفوس  ربام خبت فيها منها أشياء ال يقف 

عىل حد ذل ، إال من تصفح ما هنال ،   حني حركة اهلوى   حمبة 

فعل اخلري املألوف؛ فشن النفس إذا ألفت فعل اخلري  صار خلقا من 

أخالقها، وسكنت إىل أهنا مـوضع ملـا أهلت له؛ وترى  أن الذي جرى 

عليها من فعل ذل  اخلري فيها هي له أهل، ويرصدها العدو املقيم 

بفنائها املجعول له، السبيل عىل جماري الدم فيها، فريى هو بكيده 

خفي غفلتها، فيختلس منها بمساءلة اهلوى ما ال يمكنه الوصول إىل 

اختالسه   غري تل  احلال؛ فشن تأر لوكزته منه، وعرف طعنته  أرسع 

إىل من ال تقع الكفاية منه، إال به، فاستقىص من نفسه علم باألمانة 

احلال التي منا وصل عدوه إليه، فحرسها بلياذة اللجأ، وإلقاء الكنف، 

وشدة االفتقار، وطلب االعتصام؛ كام قال النبي بن النبي بن النبي 

الكريم بن الكريم »الكريم بن الكريم بن الكريم ـ كذا قال النبي ^  

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرمحن بن الكريم 

 َّ زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ«  
  أن كيد األعداء مع قوة اهلوى، [. وعلم يوسف 33]يوسف 

 ني مي زيري ٰى ين ىن نن من ُّٱال ينكف بقوة النفس 
[. وأما املوطن الذي يستحرض فيه 3٤]يوسف َّ جئ يي  ىي



 

  احملــاسبـــة

 
 

 

173 

تدبري  فهو أفضل عقله، لرؤية جمارى األحكام، وكيف يقلبه ال

األماكن، وأعىل املواطن؛ فشن اهلل أمر مجيع خلقه  أن يواصلوا عبادته، 

 َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱوال يسأموا خدمته؛ فقال  
[. فألزمهم دوام عبادته، وضمن هلم عليها   العاجل 56]الذاريات 

 يل ىل مل ُّٱالكفاية، و  األخرى جزيل الثواب؛ فقال  
 ين ىن نن من زن  رن مم ام
[ وهذه كلها تلزم كل اخللق، ووقف 77]احلج َّ زي  ري ٰى

لريى كيف تكف األحكام، وقد عرض لرفيع العلم واملعرفة؛ أال 

[. يعني  شأن 29]الرمحن َّ لك اك يق ىق يف ىف ُّٱيعلم، أنه قـال  

اخللق؛ وأنت أهيا الواقف  أترى أن  من اخللق الذي هو   شأهنمق 

عىل استحضار عقله، إال  أو ترى شأن  مرضيا  عندهق ولن يقدر أحد

بانكاف الدنيا وما فيها عنه، وخروجها من قلبه؛ فشذا انقضت الدنيا، 

وبادت أهلها، وانكفت عن القلب  خال بمسامرة رؤية التكف، 

واختالف األحكام، وتفصيل األقسام؛ ولن يرجع قلب من هذا 

رو، وصفه، إىل  ء من االنتفاع بام   هذه  التي عنها خر ، وهلا ت

ومنها هرب؛ أال ترى إىل حارثة، حني يقول  عزفت نفيس عن الدنياق 

ثم يقول  وكأ: أنظر إىل عرش رق بارزا ، وكأ: بأهل اجلنة 

 . «يتزاورون، وكأ:، وكأ:؛ وهذه بعض أحوال القوم

من أبك حماسن نفسه  ابتِّل بمساوي الناس، ومن أبك » قال: عن حمفوظ بن حممود 

سلم من رؤية مساوي النـاس، ومـن  ـن بمسـلم فتنـة  عيوب نفسه  

ــزان  ــ ، وزن نفســ  بمي ــق بميزان ــزن اخلل ــال  ال ت ــون. وق ــو املفت فه
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 . «املؤمنني؛ لتعلم فضلهم، وإفالس 

ملا نزل بأق املوت، أخر  إيل يده فقال  يا بنـي، تـرى يـدي،  » قال:عن مليح بن وكيع 

 . «ما رضبت خا شيئا  قط

دافع اخلطرة فـان ر تفعـل صـارت فكـرة فـدافع الفكـرة فـان ر تفعـل » :قال ابن القيم 

صارت شهوة فحارخا فان ر تفعل صارت عزيمة ومهة فان ر تدافعها 

صارت فعال فان ر تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليـ  االنتقـال 

 «.عنها

   يادة دفع ذلـ  عىل قدر املجاهدة   ترو ما هيوى تقوى حمبته، أو عىل مقدار ز »وقال ر:ر:

 «. املحبوب املرتوو يزيد الطيب، ويتفاوت تفاوت العود

 .«احلياة   سبيل اهلل أصعب من املوت   سبيل اهلل  » قال الشيخ عبد العب ب بن باز 

قـد جعـل اهلل ألهـل حمبتـه عالمتـني  » يف كتاب العبود ا : قال شيخ اإليالم بن تيمي  

 .«اهللإتباع السنة، واجلهاد   سبيل 

اصطحب دائام  نية اجلهاد وحب الشهادة واستعد لذل  مـا وسـع  » :قال حسن البنا 

 «. االستعداد واعترب نفس  جنديا    الثكنة ينتظر األمر

رحم اهلل أعظام   نصبت   الطاعة وانتصبت، جن عليها الليل فلـام » :قال ابن اجلوزي 

كلـام تــذكرت متكـن وثبـت، وكلـام تـذكرت جهــنم رهبـت وهربـت، و

 «. ذنوخا ناحت عليها وندبت
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 رأة ـــــامل

 

ما رأيت أحدا  من النـاس أعلـم بـالقرآن، وال بفريضـة،  »عن هشام بن عروة عن أبيه قال:

وال بحالل، وال بحرام، وال بشعر، وال بحدي  العرب، وال بنسـب  

 .«من عائشة 

قد بلغت ثامنني سنة وما  ء أخوف » ، أنه قال:عن عيل بن ز د عن يعيد بن املسيب

 . «عندي من النساء وكان بكه قد ذهب

ــل النســاء. » :وقااال يااعيد باان املساايب ــاه مــن قب مــا أيــس الشــيطان مــن  ء، إال أت

وهو ابن أربع وثامنني سنة، وقد ذهبت إحدى عينيه، وهـو  أيضاوقال 

 . «يعشو باألخرى ـ ما  ء أخوف عندي من النساء

مكتـوب   التـوراة  مثـل امـرأة حسـناء ال حتصـن فرجهـا  » قال: ن مالك بن د نا  ع

كمثل خنزيرة، عـىل رأسـها تـا ، و  عنقهـا طـوق مـن ذهـب؛ يقـول 

 . «القائل  ما أحسن هذا احلِّل، وأقبح هذه الدابة

ثالثة احفظوهن عني  ال يدخل أحدكم عىل سلطان، يقرأ عليه  »:قال  ونس بن عبيد 

؛ وال هلـون أحـدكم مـع امـرأة شـابة، يقـرأ عليهـا القـرآن؛ وال القرآن

 . «يمكن أحدكم سمعه من أصحاب األهواء

من صـدق اإليـامن وبـره  إسـباغ الوضـوء   املكـاره؛ ومـن » قال: عن عبيد بن عم  

صدق اإليامن وبره  أن هلو الرجل باملرأة احلسناء، فيدعها، ال يـدعها 

 . «إال هلل تعاىل

 . «أيام امرأة قامت إىل الصالة، ور تغط شعرها  ر تقبل صالهتا»  اهدجم وقال 
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ثالث ال تبلون نفس  خن  ال تدخل عىل السلطان، وإن  »قال: عن ميمون بن مهران 

قلت  آمره بطاعة اهلل؛ وال تدخل عىل امرأة، وإن قلت  أعلمها كتـاب 

لـق بقلبـ  اهلل؛ وال تصغني بسمع  لذي هوى، فشن  ال تدري مـا يع

 . «منه

لئن أومتن عىل بيت من الـدر  أحـب إيل مـن أن أومتـن عـىل  »قال: عن يعيد بن جب  

 . «امرأة حسناء

املرأة الفاجرة  كألف فاجر، واملرأة الصاحلة  يكتب هلا عمل  قال: عن  ب د بن ميرسة 

 . «يقمائة صدّ 

  .«فلحمن أحب أفخاذ النساء، ر يُ » قال: عن يفيان الثو ي 

ليس عىل النساء رمل   البيت، وال سـعي بـني الصـفا واملـروة، » قال: عن ابن عمر 

 . «وال يصعدن عىل الصفا واملروة

طلبت الراحة لنفيس فلم أجد هلا أروح من ترو ما ال يعنيها، وتوحشت »  وقال بعضهم

لب للرجل   الربية فلم أر وحشة أقر من قرين السوء، وغالبت األقران فلم أر قرينا  أغ

 شيئا أر فلم ويك ه القوي يذل ما كل اىل ونظرت أقر من قرين السوء من املرأة السوء

 .«الفاقة من أكرب وال له أذل

املرأة العاقلة مل  ذو جناحني تطـري بزوجهـا عـىل أحـدمها، » :قال مصطفى السباع  

 «. واملرأة احلمقاء شيطان ذو قرنني تنطح زوجها بأحدمها

 .«كدر العيو   ثالث  اجلار السوء، والولد العاق، واملرأة السيئة اخللق»وقال ر:ر:

.«زين املرأة احلياء، وزين احلكيم الّصمت  »وقال ر:ر  

 .«املرأة طفل كبري يريد من  أن تعامله معاملة الكبار» وقال أ ضا :

 .«املرأة غزال يظن أن قرونه تغني عنه غناء أنياب األسد» وقال أ ضا :



 

  املـــــرأة

 
 

 

177 

.«إذا أردت أن تفهم حقيقة املرأة فانظر إليها وأنت مغمض العينني» ر:ر:وقال    

 ومن خـالل جتربتـي الـدعوة أيقنـت أن املـرأة   كثـري مـن األحـوال أقـدر عـىل وقال ر:ر

إصالح األرسة من الرجل ، ودورها   إصالح العـو  واملعونـة عليـه 

ور أعظـــم مـــن د -إذا كـــان   نطـــاق األرسة  -  معظـــم األحـــوال 

 . «الرجل

 «.عقل املرأة مجاهلا، ومجال الرجل عقله  » وقال عيل بن أيب طالب

كنت أدخل بيتـي الـذي دفـن فيـه رسـول اهلل وأق،  »، قالت    عن أم امل منني عائش 

، واضعة ثوق ، وأقـول   إنـام هـو زوجـي وأق ، فلـام دفـن عمـر 

رواه  «]عمـر  فواهلل ما دخلتـه إال مشـدودة  عـِّلة ثيـاق حيـاء  مـن

 . [احلاكم

ِه َوَقْلبِِه َوَذَكِرِه ، َوُهـَو ِمـْن »    َوَقاَل اْبُن َعبَّاس   ُجِل ِ  َثالَثٍة   ِ  َبَكِ ْيَطاُن ِمْن الرة الشة

َها َوَقْلبَِها َوَعُجِزَها . َوَاهللةُ َأْعَلمُ   .«امْلَْرَأِة ِ  َثالَثٍة   ِ  َبَكِ
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 ــراببــــةامل
 

أصابتني ذات يوم رقة فبكيت فقلت   نفيسـ لـو كـان بعـض » :قال يفيان ابن عيين  

أصحابنا لرق معي ثم غفـوت فأتـا: آت   منـامي فرفسـني وقـال يـا 

 «.سفيان خذا أجرو ممن أحببت أن يراو

رة ما يؤمن  أن تكون بارزت اهلل بعمل مقت  عليه فأغلق دون  أبـواب املغفـ»وقال ر:ر:

 «. وأنت تضح  كيف ترى تكون حال 

أدركت أقواما يستحيون مـن اهلل   سـواد الليـل مـن طـول » :قال الفضيل بن عياض 

اهلجعة إنام هو عىل اجلنب فشذا حترو قال لـيس لـ  هـذا قـومي خـذي 

 «.حظ  من اآلخرة

إذا نطقت فاذكر من يسمع، وإذا نظرت فـاذكر مـن يـرى، وإذا عزمـت فـاذكر »وقال ر:ر:

 «. من يعلم

 الذيللعبد سرت بينه وبني اهلل وسرت بينه وبني الناس فمن هت  السرت » :قال ابن القيم 

 «.بينه وبني اهلل حق  اهلل السرت الذي بينه وبني الناس

 «.  علم القلب بقرب الرباملراقبة»وقال ر:ر:

حيه   قربـه انظر ال يراو اهلل حي  هناو وأن ال يفقدو من حي  أمرو، واسـت»وقال ر:ر:

 «.من  وقدرته علي 

، شأ:بأي عني ترا: يا من بارز: وعصا:، بأي وجه تلقا:، يا من نيس عظمة وقال ر:ر:

 «.خاب املحجوبون عني، وهل  املبعدون مني

 «. من خان اهلل   ال  هت  سرته   العالنية» :قال ذي النون املرصي 
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 «.   ال  تكن فصيحا    العالنية ن صحيحا  كُ » :قال عبد القاد  اجليالين 

 .«اتق اهلل أن يكون أهون النا رين إلي » قال بع  العا فني:

خِف اهلل عىل قـدر قدرتـه عليـ ، واسـتحِي مـن اهلل عـىل قـدر قربـه » قال بع  العا فني:

 .«من 

 رجـال  واقفـا  مـع امـرأة يكلمهـا، فقـال  إن اهلل يـراكام سـرتنا اهلل   أى حممد بن املنكد 

 .«وإياكام

بم يستعان عىل غض البكق قال  بعلمـ  أن نظـر اهلل إليـ  أسـبق مـن  :يئل اجلنيد 

 .«نظرو إىل ما تنظره

تقوى اهلل   ال  هو عالمة كامل اإليامن وله تأثري عظيم   إلقاء اهلل  » :قال ابن  جب 

 .«لصاحبه الثناء   قلوب املؤمنني

أن تلعنــه قلــوب املــؤمنني وهــو ال يشــعر، هلــو  ليتــق أحــدكم» :قااال أبااو الااد داء 

 .«بمعا، اهلل فيلقي اهلل له البغض   قلوب املؤمنني

 . «إن الرجل ليصيب الذنب   ال  فيصبح وعليه مذلته» :قال يليامن التيم  

إن العبد ليذنب الذنب فيام بينه وبني اهلل ثم جييء إىل إخوانه فريون أثـر ذلـ  » وقال غ ه:

 .«عليه

إن اخلارس من أبـدى للنـاس صـالح عملـه، وبـارز بـالقبيح مـن هـو » :قال أبو يليامن 

 .«أقرب إليه من حبل الوريد

إىل مّكـة فعّرسـنا   بعـض  خرجـت مـع عمـر بـن اخلّطـاب » قال عبد اهلل  بن د ناا :

الّطريق فانحدر عليه راع من اجلبل، فقال له  يا راعي، بعنـي شـاة مـن 

إّ: مملوو، فقال  قل لسّيدو  أكلهـا الـّذئبق قـال   هذه الغنمق فقال 

 فأين اهللّق
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ثّم غدا إىل اململوو فاشرتاه من مـواله، وأعتقـه وقـال  أعتقتـ    فبكى عمر  قال:

 «.الّدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتق    اآلخرة

كأّن  ترى  راقب اهللّ تعاىل، فسأله عن تفسريها فقال  كن أبدا» لرجل: قال ابن املبا ك

 «.اهللّ عزوجّل 

علي  باملراقبة ممّن ال ّفـى عليـه خافيـة، وعليـ  بالّرجـاء ممّـن » :قال يفيان الث و ي  

 «.يمل  الوفاء

إذا جلست للنّاس فكن واعظا لنفس  وقلب ، وال يغّرّن  اجتامعهم »  وقال أحد السلف

 «.علي  فشهّنم يراقبون  اهرو واهللّ رقيب عىل باطن 

ويكـون العلـم عـىل  اهلل أمرنا هذا مبنّي عىل أصلني  أن تلـزم نفسـ  املراقبـة » ر:وقال ر:

 «. اهرو قائام

أفضل ما يلزم اإلنسان نفسه   هذه الّطريقة املحاسبة واملراقبة » :قال أبو عثامن املغريب  

 «.وسياسة عمله بالعلم

 : صـيت خاليـا  ننـت أّنـه عظني، فقـال  لـئن كنـت إذا عقال محيد الط و ل لسليامن بن عيل 

يراو لقد اجرتأت عىل أمر عظيم، ولئن كنـت تظـّن أّنـه ال يـراو فلقـد 

 «.كفرت

بم ينال العبد اجلنّةق فقال  بخمس  استقامة ليس فيها روغـان، واجتهـاد »  يئل ذو الن ون

ـ والعالنيـة، وانتظـار املـوت  ليس معه سهو، ومراقبة اهللّ تعـاىل   الّ ّ

 «.اسبة نفس  قبل أن حتاسببالّتأّهب له، وحم

 «.إذا كان سّيدي رقيبا عِّّل فال أبايل بغريه» :قال عبد الواحد بن ز د

 «.أفضل الّطاعات مراقبة احلّق عىل دوام األوقات »:قال ابن عطاء

أقرب إىل عبده من حبـل الوريـد. لكنّـه عامـل العبـد معاملـة  احلق »: قال ابن اجلوزي  
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فأمر بقصد نّيته، ورفـع اليـدين إليـه، والّسـؤال الغائب عنه البعيد منه، 

له. فقلوب اجلّهال تستشعر البعد، ولذل  تقـع مـنهم املعـا،، إذ لـو 

حتّققـــت مـــراقبتهم للحـــارض النّـــا ر لكّفـــوا األكـــّف عـــن اخلطايـــا. 

 «.واملتيّقظون علموا قربه فحرضهتم املراقبة، وكفتهم عن االنبسال

 «.أّوهلا علم القلب بقرب اهللّ تعاىل»  فقال عن املراقب يئل املحايب   

فّ ـ النّبـّي ^ اإلحسـان حـني سـأله جربيـل، صـلوات اهللّ علـيهام » : قال ابن منظو 

هو أن تعبد اهللّ كأّن  تراه، فشن ر تكن تراه فشّنه يراو. »وسالمه، فقال  

ن الّطاعـة فـشّن مـن راقـب اهللّ ْس أراد باإلحسان اإلشارة إىل املراقبة وُح 

 «.أحسن عمله

ينبغي أن يراقب اإلنسان نفسه قبل العمل و  العمل، هل حيّركـه عليـه هـوى »وقال ر:ر:

النّفس أو املحّرو له هو اهللّ تعاىل خاّصةق فشن كان اهللّ تعاىل، أمضـاه، 

 .«وإاّل تركه، وهذا هو اإلخالص

ان لغــريه رحــم اهللّ عبــدا وقــف عنــد مّهــه، فــشن كــان هللّ مىضــ، وإن كــ» :قااال احلساان

ــا،  ــو أن يكــون خملصــا فيه ــة، وه ــد   الّطاع ــة العب ــذه مراقب تأّخر،فه

ومراقبته   املعصية تكون بالّتوبة والنّدم واإلقالع، ومراقبتـه   املبـاح 

تكون بمراعاة األدب، والّشكر عىل النّعم، فشّنه ال هلو من نعمة ال بـّد 

الّصـرب عليهـا، وكـّل  له من الّشكر عليها، وال هلو من بلّيـة ال بـّد مـن

 «.ذل  من املراقبة

 َّ  ىت نت مت زت رت يبىب نب مب زب رب ُّٱعـــن قولـــه تعـــاىل   ئل بعضاااهمُيااا
وحاسـب نفسـه وتـزّود بـه [ فقال  معناه  ذلـ  ملـن راقـب ر8]البينة 
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 «.ملعاده

  متى هيّو الّراعي غنمه بعصاه عن مراتع اهللكةق فقـال  إذا علـم أّن عليـه وقيل لبعضهم

 «.رقيبا

 .«من حتقق   املراقبة خاف فوت حظه من ربه ال غري» : نيدوقال اجل

عالمة املراقبة  إيثار ما آثـر اهلل تعـاىل، وتعظـيم مـا عظـم اهلل  »: وقال ذو النون املرصي

 .«تعاىل، وتصغري ما صغر اهلل تعاىل

علي  باملراقبة ممن ال ّفى عليـه خافيـة، وعليـ  بالرجـاء ممـن » : قال يفيان الثو ي

 .«  الوفاء، وعلي  باحلذر ممن يمل  العقوبةيمل

أخـربو: لـو كـان معكـم مـن يرفـع احلـدي  إىل   وماا  ألصاحابه:  قال يفيان الثو ي

السلطان أكنتم تتكلمون ب ءق قالوا  ال، قال، فـشن معكـم مـن يرفـع 

     .«احلدي  إىل اهلل

ذنـوب ومـا  كالم  مكتوب، وقول  حمسوب، وأنت يا هذا مطلـوب، ولـ »وقال ر:ر:

تتوب، وشمس احلياة قد أخذت   الغروب فام أقسى قلبـ  مـن بـني 

 .«القلوب

 . «عظني، قال  اتق أن يكون اهلل أهون النا رين إلي  »:قال  جل لوهيب بن الو د 

أوصني؛ فقال لـه  أنظـر إىل السـامء؛ فنظـر »فقال    جاء  جل إىل أيب  ب د البسطام 

أبو يزيد  أتدري من خلق هذاق قال  اهلل؛  صاحبه إىل السـامء؛ فقال له

 . «قال أبو يزيد  إن من خلقها  ملطلع علي  حي  كنت، فاحذره

إن »عـن املراقبـة هلل، وعـن املراقـب لربـه؛ فقـال   بـن أسـد يئل أبا عبد اهلل احلا ث 

املراقبة تكون عىل ثالث خالل، عىل قـدر عقـل العـاقلني، ومعـرفتهم 

؛ فشحـدى الـثالث  اخلـوف مـن اهلل، واخللـة برخم، يفرتقون   ذلـ 
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الثانية  احلياء من اهلل، واخللة الثالثة  احلب هلل.فأما اخلائف  فمراقـب 

بشدة، حذر من اهلل تعاىل، وغلبة فزع.وأما املستحيي من اهلل  فمراقب 

بشــدة انكســار، وغلبــة إخبات.وأمــا املحــب  فمراقــب بشــدة رسور، 

فاق ال يفارقه.ولن تكـاد أن ّلـو وغلبة نشال، وسخاء نفس، مع إش

قلوب املراقبني من ذكر إطـالع الرقيـب بشـدة حـذر مـن قلـوخم  أن 

يراهم غافلني عن مراقبته؛ واملراقبة  ثالث خـالل،   ثالثـة أحـوال؛ 

أوهلا  التثبت باحلذر، قبل العمـل بـام أوجـب اهلل، والـرتو ملـا هنـى اهلل 

  باملبادرة إىل العمل بام أوجب عنه، خمافة اخلطأ؛ فشذا تبني له الصواب

اهلل، والرتو ملا هنى اهلل، خمافة التفريط؛ فشذا دخل   العمل  فالتكميل 

للعمل، خمافة التقصري، فمـن ر يثبـت قبـل العمـل خمافـة اخلطـأ، فغـري 

مراقب ملن يعمل له إذا كان ال يأمن، من أن يعمل عىل غري ما أحـب، 

 عمل ما حيـب اهلل، بعـد مـا تبـني لـه وأمر به؛ ومن ر يبادر ويسارع إىل

الصــواب  فــام راقــب إذا بطــأ عــن العمــل، ملحبــة مــن يراقبــه، إذ يــراه 

متثبطا  عن القيام بام أمر به؛ ومن ر جيتهد   تكميل عملـه  فضـعيف، 

مقك   مراقبة من يراقبه  إذا قكـ عـن إحكـام العمـل ملـن يعمـل، 

 .«حكامهوقد علم أن اهلل جل ثناؤه حيب تكميله وإ

سبع خالل يكمل هلا عمل املريد، وحكمتـه  حضـور العقـل، ونفـاد الفطنـة، »  وقال 

وسعة العمـل بغـري غلـط، وقهـر العقـل للهـوى، وعظـم اهلـم  كيـف 

يــريض الــرب تعــاىلق والتثبــت قبــل القــول والعمــل، وشــدة احلــذر 

لآلفات التي تشوب الطاعات.وأقل املريدين غفلة  أدومهـم مراقبـة، 

م الرقيب؛ والدليل عىل صدق املراقبة بشجالل الرقيب  شدة مع تعظي

العناية بالفطنة لدواعي العقل من دواعي اهلوى، والتثبت بالنظر بنور 

العلم، والتمييز بني الطاعة، وما شاخها من اآلفات؛ وقوة العـزم عىل 
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تكميل املراقبة   احلظوة،   عني امللي  املطلع؛ وشدة الفزع مما يكره 

املقت.والدليل عىل قوة اخلوف  شـدة اإلشـفاق ممـا مىضـ مـن  خوف

السيئات  أن ال تغفـر، ومـا تقـدم مـن اإلحسـان  أن ال يقبـل؛ ودوام 

احلذر فيام يستقبل  أن ال يسلم، وعظم اهلم من عظيم الرغبة، وعظيم 

الرغبة من كرب املعرفة، بعظيم قدر املرغـوب فيـه وإليه.وسـمو اهلمـة  

، وهيون الشدائد   طلب الرضوان، ويسـتقل هفف التعب والنصب

معه بذل املجهود بعظـيم مـا ارتفـع إليـه. وال ـور باملناجـاة  هـائج، 

 .«والصرب  زمام النفس عن املهال ، وإمساو هلا عىل النجاة

اليقني  راحة للقلوب من مهوم الدنيا، وكاسـب ملنـافع الـدين كلهـا؛ وحسـن  »وقال ر:ر:

للجاهل؛ من قك أمله  حذر املوت، ومن  األدب  زين للعار، وسرت

حذر املوت  خاف الفوت؛ ومن خاف الفـوت  قطـع الشـوق؛ ومـن 

قطع الشوق  بادر قبل زوال إمكـان الظفر.فاجعـل التـيقظ واعظـ ، 

والتثبت وكيل ، واحلذر منبهـ ، واملعرفـة دليلـ ، والعلـم قائـدو، 

دنيا غنـى، عونـ ؛ ومـن ر توسـعه الـ اهللوالصرب زمام ، والفزع إىل 

ــه،  ــا ، وال الفقــر فيهــا صــفة، فقــد ارتفعــت مهت وال رفعــة أهلهــا رشف

وعزفــت عــن الــدنيا نفســه؛ مــن كانــت نعمتــه  الســالمة مــن اآلثــام، 

ورغب إىل اهلل   حوادث فوائد ملريد نقل عن الدنيا بقلبه.ومن اشـتد 

تفقده ما يرضه   دينه، وينفعه   آخرته، وذكر اطالع اهلل إليه، ومثل 

ــه اخلــري؛ فقــد صــدق اهلل    ــأيت ب عظــيم هــول املطلــع، وأشــفق ممــا ي

معاملته، وحقق استعامل ما عرفه ربه.ومن قدم العـزم هلل عـىل العمـل 

بمحبتــه، ووفــاء هلل بعزمــه، وجانــب مــا يعــرتض بقلبــه مــن خطــرات 

 .«السوء ونوازع الفتن، فقد حقق ما علم، وراقب اهلل   أحواله

وحرزه التقوى، واالستعداد عونـه وجنتـه التـي يـدفع خـا آفـات كهف املريد، »وقال ر:ر:
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العوارض، وسور النوازل؛ واحلذر يورثه النجاة والسـالمة، والصـرب 

يورثه  الرغبـة والرهبـة؛ وذكـر كثـرة سـوالف الـذنوب، يورثـه شـدة 

ــوارض    ــات الع ــرة آف ــه بكث ــم معرفت ــزن، وعظ ــول احل ــم، وط الغ

 .«اإلحسان الطاعات، تورثه شدة اإلشفاق من رد

اجعـل مراقبتـ   ملـن ال يغيـب عـن نظـره إليـ ، » قاال: عن حممد بن عايل الرتماذي

واجعل شكرو  ملن ال تنقطع نعمه عن ، واجعـل خضـوع   ملـن ال 

 . «ّر  عن ملكه وسلطانه

جيلكـم وبمقـدار تعظـيم قـدره واحرتامـه  اهلل إنـه بقـدر إجاللكـم » :قال ابن اجلوزي 

مـن أنفـق عمـره    -واهلل  -كم. ولقد رأيـت يعظم أقداركم، وحرمت

العلم إىل أن كربت سنه، ثم تعدى احلدود؛ فهان عند اخللق، وكانوا ال 

يلتفتون إليه مع غزارة علمه، وقوة جماهدتـه. ولقـد رأيـت مـن يراقـب 

  صبوته مع قصوره باإلضافة إىل ذل  العـار؛ فعظـم اهلل قـدره    اهلل

وصفته بام يزيد عىل ما فيه من اخلري. ورأيت من القلوب، حتى َعلَِقْتُه و

كــان يــرى االســتقامة إذا اســتقام، وإذا زاغ مــال عنــه اللطــف. ولــوال 

الفتضح هؤالء املذكورون، غري  -عموم السرت، وشمول رمحة الكريم 

 .«أنه   األغلب تأديب، أو تلطف   العقاب
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املزاح بام حيسن مباح، وقد مزح رسول اهلل ^، فلـم يقـل » :بن عباس قال عبد اهلل ا

 «. إالّ حقا  

 «.القلوب متل كام متل األبدان، فاطلبوا هلا َطَراِئَف احلكمة» :قال ابن مسعود 

احا  فسألته عن هشام ابن حسان،  :قال غالب القطان أتيت حممد بن سريين، وكان مزة

فقلت إنا هلل وإنا إليه راجعون.  ?شعرت  فقال يل  توىف البارحة، أما

 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱفضح  وقال  
 رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ
 [.٤2]الزمر َّ مبزب

، فقالت  إ: نذرت أن أهدي البكة إىل مكة، فقال  وحي  إن إىل احلسن امرأةجاءت 

أهل البكة ال يدعون  هتدى بكهتم، ولو تركوو ما قدرت، كفري 

 .«عن يمين 

 «.الناس   سجن ما ر يامزحوا» :قال اخلليل بن أمحد 

يداعب ويضح  حتى يسيل لعابه، فشذا أردتـه عـىل  كان حممد بن ي  ن »وقال ر:ر:

 .«شئ من دينه كانت الثريا أقرب إلي  من ذل 

قد كره مجاعة مـن العلـامء اخلـوض   املـزاح ملـا فيـه مـن ذمـيم العاقبـة، ومـن » وقال ر:ر:

 .« األعراض، واستجالب الضغائن، وإفساد اإلخاءالتوصل إىل

 «.بدء، وبدء العداوة املزاح ءلكل  »وقال ر:ر:

 «.لو كان املزاح فحال ، ما ألقح إال الرش»وقال ر:ر:
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 «. ال متازح الرشيف فيحقد، وال الد:ء فيجرتئ علي » :قال يعيد بن العاص 

 «. كالم فآخره الشتم واللطامإذا كان املزاح أمام ال» :قال ميمون بن مهران 

يسعط أحدهم أخاه بأحر من اخلردل ويضـحكه »يكره املزاح، ويقول   كان :الد صفوان

ــول   ــن إىل املرجــل، ويق ــه أشــد م ــرغ علي ــدل، ويف ــن اجلن بأصــلب م

 .«مازحته

 «. من كثر ضحكه استخف به وذهب خاؤه» :قال عمر بن اخلطاب 

 «.والضح  من غري سببإياو وامل    غري أرب، »وقال ر:ر:

ــرتقة » :قااال قتيباا  باان مساالم  ــدخلوا األســواق ف ــازحوا فيســتخف بكــم، وال ت ال مت

 «. أخالفكم، وال تبخلوا فيزدريكم أكفاؤكم

اإلفرال   امُلزاح جُمون، واالقتصاد  و امَلَزاحة َتْذَهُب باملهابة، وُتوِرُث الضغينة»وقال ر:ر:

 .«فيه َ ْرف، والتقصري عنه َندامة

 «.أوكد أسباب القطيعة املَِراء وامُلزاح»وقال ر:ر:

 .«من قّل عقله كثر هزله»  وقال بع  البلغاء

 .«خري املزاح ال ينال، ورشه ال يقال »  وقال بع  احلكامء

أن يكـون الرجـل   أهلـه مثـل الصـبي، فـشذا  إ: ليعجبنـي »  ال عمر بن اخلطاب ق

كون عنده تواضع ألهله، ولـني أي  أنه ي «أربد منه حاجة وجد رجال  

 .«ورفق، ولكن إذا كانت حاجة املرأة إىل رجل كان رجال  

 .«ال بأس باملفاكهة هر  خا الرجل عن حد العبوس  »  وقال عيل بن أيب طالب 

 .«اتقوا املزاح فشهنا محقة تولد ضغينة  »   قال عمر بن عبد العب ب

 .«ضح إن املزاح سباب إال أن صاحبه ي »  وقال

 .«إنام سمي مزاحا  ألنه ُمزيح عن احلق»  وقال ر:ر
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 .«ما مزح امرؤ مزحة إال مج من عقله جمة»  ر:ر وقال

ال ّلطـن باجلـد هـزال  فتسـحته،  »   رسالته املعروفة بالـدرة اليتميـة  وقال ابن املقفع

وال باهلزل جدا  فتكدره، وقد عرفت لـذل  موضـعا  إن فعلتـه أصـبت 

 .«عىل األقران الرأي و هرت

 .«ال متازح الرشيف فيحقد علي  وال السفيه فيجرتئ علي  »  وقال ر:ر

  املزاح هجنةق فقال  بل سنة، لقوله عليه الصالة والسالم  إ: بن عيين  وقيل لسفيان

 .«ألمزح وال أقول إال احلق

 .«امخلقني خالق الكرام وخلق  خالق اللئ»جلارية وأراد مزاحها   وقال ابن عمر 

يضـحكونق قـال  نعـم واإليـامن    ^  هل كـان أصـحاب رسـول اهلل يئل النخع 

 .«قلوخم مثل اجلبال الروايس

فضح ، وكان    االبدريني مزاحا . روي أنه خر  مع أق بكر  وكان نعيامن أحد الصحاب 

فقـال  -وهو بـدري أيضـا  وكـان سـويبط عـىل الـزاد  -اجلملة سويبط 

ــي، فقــ ــو بكــر، فقــال نعــيامن  واهلل نعــيامن  أطعمن ــأيت أب ــى ي ال ال حت

ألغيظن ، وجاء إىل ناس جلبوا  هرا ، فقال  ابتاعوا مني غالما  عربيا  

فارها ، وهو دعاء له لسان لعله يقول  أنا حر، فشن كنتم تاركيـه لـذل  

فدعوه ال تفسدوا عِّل غالمي. قالوا  بل نبتاعـه منـ  بعرشـ قالئـص. 

ل بالقوم حتى عقلها، ثم قال هلـم  دونكـم  هـو فأقبل خا يسوقها وأقب

هذا. فجاء القوم فقالوا  قد اشـرتيناو، فقـال سـويبط  هـو كـاذب أنـا 

رجل حر. قالوا  قد أخربنا خربو. فوضعوا احلبل   عنقه وذهبوا به. 

فأخرب بذل ، فذهب هو أصحاب له فردوا القالنـص،  افجاء أبو بكر 

 .«نه حوال  فضح  م ^وأخربوا بذل  رسول اهلل 
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جرة عسل اشرتاها من أعـراق بـدينار، وأتـى بـاألعراق بـاب  ^النبي  وأهدى نعيامن إىل

نــادى  ^وقــال  خــذ الــثمن مــن ههنــا. فلــام فتحهــا النبــي  ^النبــي 

  إحـدى هنـات ^األعراق  أال أعطى ثمن عسِّلق فقـال رسـول اهلل 

 ء. نعيامن، وسأله  ر فعلت هـذاق قـال  أردت بـرو ور يكـن معـي 

 .«وأعطى األعراق حقه^فتبسم النبي 

يقص علينا حتـى يبكينـا وربـام ر يقـم   كان سعيد بن جبري وقال عطاء بن السائب

 .«حتى يضحكنا

عن املسح عىل اللحية فقال  خللها بأصـابع  فقـال  أخـاف أن ال  يأل  جل الشعب 

 .«تبلها. قال الشعبي  إن خفت فانقعها من أول الليل

جيوز للمحرم أن حي  بدنهق قال  نعم؛ قال  مقدار كمق قـال  حتـى يبـدو  ر هلويأله ر:

 .«العظم

فقال له  إذا نزعت ثياق ودخلت النهر ألغتسل، فشىل القبلة   وجاء  جل إىل أيب حنيف 

أفضل أتوجه أم إىل غريهـاق فقـال لـه  األفضـل أن يكـون وجهـ  إىل 

 .«ثياب  التي تنزعها لئال ت ق

رشيح ب ـء ثـم ذهـب لينكـر، فقـال رشيـح  فقـد شـهد عليـ  ابـن أخـت  دأقر  جل عن

 .«خالت 

رأيـت عـىل األعمـو فـروة  مقلوبـة  صـوفها إىل خـار ، فأصـابنا مطـر  » وقال ابن عياا 

 .«فمررنا عىل كلب فتنحى األعمو وقال  ال حيسبنا شاة

ادحون يتبــ ^ بــن عبــد اهلل املــز:   كــان أصــحاب رســول اهلل   وى البخااا ى عاان بكاار

 . «بالبطيخ ، فشذا كانت احلقائق كانوا هم الرجال

كان خمرمة بن نوفل بن أهيب الزهـري باملدينـة وهـو شـيخ »   قال عبد اهلل بن مصعب

كبــري أعمــى ، وكــان قــد بلــط مائــة ومخــس عرشــة ســنة ، فقــام يومــا   
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املسجد يريد أن يبول فصاح به الناس فأتاه نعيامن ابن عمرو ابن رباعة 

حلارث بن سواد بن مال  بن غنم بن مال  بن النجـار فتنحـى بـه بن ا

ناحية من املسجد ثم قال له   اجلس ها هنا ، فأجلسه يبول ثم تركـه ، 

فصاح به الناس ، فلام فرغ قال   من جآَء ق إىِل هذا املجلـس ق قـالوا   

به َأن  نعيامن بن عمرو قال   فعل اهلل به وفعل َأما إِنة اهلل عِّلة إِن  فرت

َأرضبه بعصاي هذه رضبة  تبلط منه ما بلغت ، فمك  ما شآء اهلل حتى 

نسيى ذل  خمرمة ثم أتاه يوما وعثامن قائم يصِّل   ناحية من املسجد ، 

وكان عثامن إذا صىل ال يلتفت فقال لـه   هـل لـ    ُنَعـيامن ق فقـال   

ني عليه ، فَأتى به حتى أوقفه عىل عث امن فقال   دون  نعم َأين هو ق ُدلة

جه فقيل له   إِنـام  هذا هو ، فجمع خمرمة يديه بعصاه فرضب عثامن فشة

رَضبَت َأمري املؤمنني عثامن قال   فسمعت بذل  بنـو زهـرة فـاجتمعوا 

  ذل  فقال عثامن   دعوا ُنعيامن ، لعـن اهلل ُنعـيامن   وروي أن خمرمـة 

ـ َأبـدا  . قال   من قاد: ق قيل نعيامن قال   ال َجـَرَم  ال َعَرضـُت لـه برّشٍ

 .«وقد شهد نعيامن بن عمرو بدرا  
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 املسئوليــــة             
 

تكّلم يا أعراّق. فقال  يا أمري املـؤمنني،  د:ل أعرايب  عىل يليامن بن عبد امللك، فقال:

لتـه. إّ: مكّلم  بكالم فاحتمله وإن كرهته، فشّن وراءه ما حتـّب إن قب

يا أعراّق، إّنا نجود بسعة االحـتامل عـىل مـن ال نرجـو نصـحه »فقال  

وال نأمن غّشه فكيف بمن نأمن غّشه ونرجو نصحهق فقال األعراّق  

يا أمري املـؤمنني، إّنـه قـد تكنّفـ  رجـال أسـاءوا االختيـار ألنفسـهم، 

ابتاعوا دنياهم بدينهم، ورضاو بسـخط رّخـم، خـافوو   اهللّ تعـاىل، 

ر هافوا اهللّ في ، فال تأمنهم عىل من ائتمن  اهللّ عليه، فشهّنم ر يألوا و

ــاّم  ــت مســئول ع ــة خســفا وعســفا، وأن ــة تضــييعا، و  األّم   األمان

اجرتحوا، وليسوا بمسئولني عاّم اجرتحت، فال تصلح دنياهم بفسـاد 

 «.آخرت ، فشّن أعظم النّاس غبنا من باع آخرته بدنيا غريه

دخلت عىل حفصة فقالـت  أعلمـت أّن أبـاو غـري مسـتخلفق » قال: ر عن ابن عم

قال قلت  ما كان ليفعل. قالت  إّنه فاعل. قال  فحلفت أّ: أكّلمـه   

ذل . فسكّت.حّتى غدوت. ور أكّلمه. قال  فكنت كأّنام أمحل بيميني 

جــبال حّتــى رجعــت فــدخلت عليــه. فســألني عــن حــال النّــاس. وأنــا 

قلت له  إّ: سمعت النّاس يقولـون مقالـة. فآليـت أن  أخربه. قال  ثمّ 

أقوهلا ل .زعموا أّن  غري مستخلف. وإّنه لو كان لـ  راعـي إبـل أو 

راعي غنم ثّم جاءو وتركها رأيـت أن قـد ضـّيع.فرعاية النّـاس أشـّد. 

حيفـظ  اهللقال  فوافقه قويل. فوضع رأسه ساعة ثّم رفعه إيّل. فقال  إّن 
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ــئن ال ــه. وإّ: ل ــشّن رســول اهللّ ^ ر يســتخلف. وإن دين  أســتخلف ف

فـو اهللّ  مـا هـو إاّل أن ذكـر  قاال:أستخلف فشّن أبا بكر قـد اسـتخلف.

رســول اهللّ ^ وأبــا بكر.فعلمــت أّنــه ر يكــن ليعــدل برســول اهللّ ^ 

 «.أحدا. وأّنه غري مستخلف

: اج   ىل اآلبـاء واملـرّبني ال يرى ابن القـّيم أّن مسـئولّية الرّتبيـة تقـع عـ قال حسن عيل  احلج 

سّيام إذا كان النّاشى ء   أّول مراحـل نمـّوه، فشّنـه   أمـّس احلاجـة إىل 

تقويم أخالقه وتوجيه سلوكه، وهو بمفرده ال يستطيع القيـام بـذل ، 

وممّـا حيتـا  إليـه الّطفـل غايـة   »...فاملسئولّية عىل ويّل أمره، يقول 

ينشأ عىل مـا عـّوده املـرّق   صـغره  االحتيا  االعتناء بأمر خلقه، فشّنه

من حرد وغضب، وجلا ، وعجلة، وخّفة مـع هـواه وطـيو، وحـّدة، 

وجشـع، فيصـعب عليـه   كـربه تــال  ذلـ . وتصـري هـذه األخــالق 

صفات وهيئات راسخة، فلو حتّرز منها غايـة الّتحـّرز فضـحته وال بـّد 

مـن قبـل  يوما مـا، وهلـذا جتـد أكثـر النّـاس منحرفـة أخالقهـم، وذلـ 

الرّتبية اّلتي نشـأ عليهـا، فـابن القـّيم يبـنّي أّن للرّتبيـة أمّهيـة قصـوى   

هتذيب اخللق وتقويم الّسلوو، كام يوّضح أّن الرّتبية الّسليمة هي اّلتي 

جتعل للّتـدريب والّتعويـد شـأنا   رسـوخ الّصـفات الّطّيبـة. و  هـذا 

ــة مســئوليّ  ــّيم الرّتبي ــن الق ــل اب ــول أيضــا حيّم ة انحــراف األخــالق الق

 «.والّسلوو

: د عيل  اهلاشم   الفرد املسلم يشعر بمسئولّيته عن رعّيته  ذل  أّنه ما من تقصـري » قال حمم 

أو هتاون أو تفريط   جنب اهللّ ورسوله، يقع فيه أحد أفراد أرسة هـذا 

كّلكــم راع، وكّلكــم مســئول عــن »املســلم إاّل وهــو مســئول عنــه  
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سئولّية اّلتي حيّسها املسلم الّصادق من جّراء تفريط وهذه امل«. رعّيته...

أحد أفراد أرسته ّّز جنبه، فـال يطيـق عليهـا صـربا، ويسـارع   إزالـة 

أسباخا مهـام تكـن النّتـائج، فـام يصـرب عـىل هـذه املسـئولّية، ومـا يطيـق 

 «.الّسكوت عليها إاّل رجل   إيامنه ضعف، و  دينه رّقة

كتو  عيل  أبو  من املقّومات األساسّية اّلتي يقوم عليها املجتمع املسلم أّنه » العينني:قال الد 

جمتمع مسئول، كّل فرد فيه مطالب باملشـاركة   تسـيري أمـور جمتمعـه، 

ــّدعوة إىل اخلــري  ــأمورون بال واملســلمون مســئولون عــن بعضــهم، وم

 «.واألمر باملعروف والنّهي عن املنكر
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أال رب مبيض لثياب مدنس لدينه إال رب مكرم لنفسـه » :قال أيب عبيدة بن اجلراح

الســيئات القـــديامت املســارعة   اخلـــريات وهــو هلـــا مهــني بـــادروا 

باحلسنات احلديثات فلو أن أحدكم عمـل مـن السـيئات مـا بينـه وبـني 

 «. هنالسامء ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تغمر

إنكم   ممر من الليـل والنهـار   آجـال منقوصـة وأعـامل » :قال عبد اهلل بن مسعود 

حمفو ة واملوت يأيت بغتة فمن زرع خريا فيوش  أن حيصد رغبة ومـن 

زرع رشا فيوش  أن حيصـد ندامـة ولكـل زارع مثـل مـا زرع ال يسـبق 

 بطيء بحظه وال يدرو حـريص مـا ر يقـدر لـه فـان أعطـى خـريا فـاهلل

أعطاه ومن وقي رشا فاهلل وقاه املتقون سادة والفقهاء قـادة وجمالسـهم 

 «.زيادة

من استطاع منكم أن جيعل كنزه   السامء حيـ  ال تأكلـه » :قال عبد اهلل بن مسعود 

 «. السوس وال يناله ال اق فليفعل فان قلب الرجل مع كنزه

سـن حسـنة   رسيــرة وإذا سـيئة   رسيـرة فأح أسـأتإذا » :يالامن الفاا يس  وقاال

ــة لكــي تكــون هــذه  أســأت ســيئة   عالنيــة فأحســن حســنة   عالني

 .«.خذه

ن بضاعة اآلخـرة كاسـدة فاسـتكثروا منهـا   أوان كسـادها إ» :قال أبو حازم األعرج 

 «. فانه لو جاء يوم نفاقها ر تصل منها إىل قليل وال إىل كثري

مل احلسنة ت ه حني يعملهـا ومـا خلـق اهلل مـن أن العبد ليع» :قال أبو حازم األعرج 

رض منهـا، وان العبـد ليعمـل السـيئة ثـم تسـوءه حـني أسيئة هي عليـه 
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مـن حسـنة انفـع لـه منـه، وذلـ  أن العبـد حـني  اهلليعملها، وما خلق 

حيبطهـا  اهلليعمل احلسنة يتجرب فيها ويرى أن له فضال عىل غريه ولعل 

 اهللبـد ليعمـل السـيئة تسـوءه ولعـل وحيبط معها عمـال كثـريا، وان الع

 «. حيدث له فيها وجال فيلقى اهلل وان خوفها لفي جوفه باق

عجبـا لقـوم يعملـون لـدار يرحلـون عنهـا كـل يـوم مرحلـة، » :قال أبو حازم األعرج

 .«قيرحلون إليها كل يوم مرحلة وا لدارٍ ملويدعون أن يع

قصـود فـامجعوا الرحيـل قبـل الرحيـل تلمح القوم الوجود ففهموا امل» :قال ابن القيم 

وشمروا للسري   سواء السبيل فالناس مشتغلون بالفضالت وهـم   

قطع الفلوات وعصافري اهلوى   وثاق الشـبكة ينتظـرون الـذبح وقـع 

ثعلبان   شبكة فقال أحدمها لآلخـر أيـن امللتقـى بعـد هـذا فقـال بعـد 

ــام إال من ــت األي ــاهلل مــا كان ــومني   الدباغــة ت ــد ي ــا فليســتيقظوا وق ام

حصـلوا عـىل الظفـر مـا مىضـ مــن الـدنيا أحـالم ومـا بقـى منهـا أمــا: 

 «.والوقت ضائع بينهام

ما أحببت أن يكون مع    اآلخرة فقدمه اليـوم ومـا كرهـت » :قال يلم  ابن د نا 

وحي  متى تعمل جلنة عرضـها  اآلخرة فاتركه اليوم أن يكون مع   

 «.واألرض السموات

جتهـزوا رمحكـم اهلل، فقـد نـودي فـيكم بالرحيـل، وأقلـوا » : بان أيب طالاب قال عايل

الفرحــة عــىل الــدنيا، وانقلبــوا بصــالح مــا بحرضــتكم مــن الــزاد؛ فــشن 

أمامكم عقبة  كئودا ، ومنازل خموفـة  ال بـد مـن املمـر عليهـا، والوقـوف 

عندها، فشما برمحة اهلل نجـوتم مـن فظاعتهـا، وشـدة خمتربهـا، وكراهـة 

رها؛ وإما خلكة ليس بعدها نجاٌة. فيا هلا ح ة  عىل كل ذي غفلٍة  منظ
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 «.أن يكون عمره عليه حجة، أو تؤديه أيامه إىل شقوة

؛ »وقال ر:ر: ال حتقر شيئا   مما ترجو به تثقيل ميزانـ  يـوم البعـ  أن تعجلـه اآلن وإن قـلة

 .«فشنه حيط عن  كثريا ، ولو اجتمع لقذف ب    النار

 « تأتي  األرباح من غري بضاعة.. اّذ طاعة اهلل جتارة» :ابن د نا  قال مالك 

 .«  أال يسبق  إىل اهلل احد فافعل إن استطعت» :قال وهيب بن الو د 

ال يطمعن البطال   منازل األبطال، إن لذة الراحة ال تنـال بالراحـة، » :قال ابن القيم 

بالتعب، والعلم ال من زرع حصد ومن جد وجد، فاملال ال حيصل إال 

ُيدرو إال بالنصـب، واسـم اجلـواد ال ينالـه بخيـل، ولقـب الشـجاع ال 

 «. حيصل إال بعد تعب طويل

للعبد رب هو مالقيه وبيت هو ساكنه فينبغى له أن يسرت  ربه قبل » :قال ابن القيم 

 «.لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه

م عىل السلوو تصـل، أول ف، وحي  دُ طريق الوصول صعبة و  رجل  ضع»وقال ر:ر:

النخلة السحوق فسيلة، بداية اآلدمـي الرشـيف مضـغة، ثمـن املعـايل 

جد الطلب والفتـور داء مـزمن اشـرت نفسـ  فالسـوق قائمـة والـثمن 

 «.موجود

اعملوا ألنفسكم رمحكم اهلل   هذا الليل وسواده فـشن املغبـون مـن » :قال عمر بن ذ  

واملحروم من حرم خريمهـا وإنـام جعـال سـبيال غبن خري الليل والنهار 

للمؤمنني إىل طاعـة رخـم ووبـاال  عـىل اآلخـرين للغفلـة عـن أنفسـهم 

 «. فأحيوا هلل أنفسكم بذكره

من اشتاق إىل اجلنة سارع إىل اخلـريات، ومـن تـيقن املـوت » :قال عيل بن أيب طالب 

ومـن  اهندمت عليه اللذات، ومن عرف الـدنيا هانـت عليـه املصـيبات
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 «. أشفق من النار انتهى عن الشهوات

من موعظة يعظ خا قومـه فيفرتقـون قـد  اهللق مؤمن بصدقة أحب إىل ما تصدة »وقال ر:ر:

 «. خا اهللنفعهم 

 «. وبني عباده، فلينظر كيف يدخل اهلل تعاىلالفقيه يدخل بني » :قال حممد بن املنكد  

ه الـذي ال يقـنط النـاس مـن رمحـة اهلل، وال الفقيه كل الفقي» :قال عيل بن أيب طالب

يؤمنهم من مكـر اهلل، وال يرئسـهم مـن رمحـة اهلل، وال يـرخص هلـم   

 «.معا، اهلل

ر إليهـا وأرسع مـن قبـل أن حيـول بينهـا إذا مهمت بأمر من أمور اآلخرة فشـمّ » وقال ر:ر:

 .«وبين  الشيطان

اريةق يـا أسـري املعـا، ابـ  عـىل يا صاحب اخلطايا  أين الدموع اجل» :قال ابن القيم 

الذنوب املاضية، أسفا  ل  إذا جاءو املوت وما أنبت، واح ة ل  إذا 

ــا  ــودي بالرحيــل وم ــام أجبــت، كيــف تصــنع إذا ن ــة ف ُدعيــت إىل التوب

 تأهبت، ألست الذي بارزت بالكبائر وما راقبتق  

 ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱ يف قولااااااه: عاااااان اباااااان عب اااااااس 

 «.سبقت هلم الّسعادة من اهللّ»قال  [  61]املؤمنون َّ

[ قــال  فســارعوا   1٤8]البقــرة     َّ ٍّ ٌّ ُّٱ عاان أيب ز ااد يف قولااه تعاااىل:

 «.اخلريات

]آل َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :   قولــه تعــاىل عاان يااعيد باان جباا  

ــران  ــن  [.133عم ــرة م ــاحلة إىل مغف ــاألعامل الّص ــارعوا ب ــول  س يق

 «.رّبكم
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 «.قال  هي الّتكبرية األوىل   اآلية وعن أنس بن مالك 

ـــال  32]فااااطر:َّ ِّ ُّ َّ ُّٱيف اآل ااا  عااان ابااان مساااعود  [. ق

 «.يدخلون اجلنّة بغري حساب»

[. قـال 32]فـاطر َّ ِّ ُّ َّ ُّٱ  اآليـة   وعن عمر بن اخلط ااب 

 «.سابقنا سابق

 «.هذا املقّرب»[. قال  32]فاطر:َّ ِّ ُّ َّ ُّٱعن قتادة قال يف اآل   

[. قال  كانوا 51]الشعراء  َّ حص مس خس  حس جس ُّٱ تعاىل: عن ابن ز د يف قوله

 «.كذل  يومئذ أّول من آمن بآياته حني رآها

[. اّلتي يعملوهنا 11٤]رل عمران:َّ حطمض خض  حض ُّٱقال القرطب   يف اآل   

مبادرين غري متثاقلني ملعرفتهم بقدر ثواخم. وقيل  يبادرون بالعمل 

 «.قبل الفوت

]آل َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :قال القرطب   يف قوله تعاىل

  املبادرة، أي سارعوا إىل ما يوجب املغفرة املسا ع [.133عمران 

 «.وهي الّطاعة

، وعـن عـثامن بـن عّفـان «إىل أداء الفـرائض»  اآلية الّسابقة   عن عيل  بن أيب طالب كروذُ 

  إىل اإلخالص. وعن الكلبـّي  إىل الّتوبـة مـن الّربـا، وقيـل  إىل 

 «.لقتالالّثبات   ا

[. أي إىل اخلريات، أي 1٤8]البقرة  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ  قوله تعاىل    قول القرطب   

من استقبال البيت احلرام، وإن كان يتضّمن  اهللبادروا إىل ما أمركم به 
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احلّ  عـىل املبـادرة واالسـتعجال إىل مجيـع الّطاعـات بـالعموم.يقول  

 «.واملعنى املراد باملبادرة بالّصالة أّول وقتها

ا يف قولاه تعااىل: [ هـذا أمـر 1٤8]البقـرة  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ قال أباو حي اان األندل  

بالّتبكري إىل فعل اخلري والعمل الّصالح وناسب هذا أّن من جعل اهللّ له 

 «.رشيعة أو قبلة أو صالة فينبغي االهتامم باملسارعة إليها

 «. القبلة وغريهمعناه سارعوا إىل األعامل الّصاحلة من الّتوّجه إىل »قال ابن ز د:

[  املسـارعة 11٤]آل عمـران  َّ حطمض خض  حض ُّٱ  قوله تعاىل    قول أبو حي ان

  اخلري ناشئة عن فرل الّرغبة فيه، ألّن من رغب   أمر بادر إليه وإىل 

 «.القيام به، وآثر الفور عىل الرّتاخي

د بن نرصا ىل الّثغـر فقـال    اخلـرو  إ -أي اإلمـام أمحـد  -وشـاورته »العابـد   وقال حمم 

 «.بادر، بادر

وقــت خــرو  روحــه، فيقــال لــه    هــذا الوقــتق  فيقــول  أبــادر طــّي  كااان اجلنيااد  قاارأ

 «.صحيفتي

من علم قرب الّرحيل عن مّكة استكثر من الّطواف، خصوصا إن » : قال ابن اجلوزي  

كان ال يؤّمل العود لكرب سنّه وضعف قّوته، فكذل  ينبغـي ملـن قاربـه 

جل بعلّو سنّه أن يبادر الّلحظات، وينتظر اهلاجم بام يصـلح ساحل األ

 «.له، فقد كان   قوس األجل منزع زمان الّشباب

كم يضّيع اآلدمـّي مـن سـاعات يفوتـه فيهـا الّثـواب اجلزيـل،   ».. وقال ابن اجلوزي  أ ضا  

وهذه األّيام مثل املزرعة، فكأّنه قيل لإلنسان  كّلام بذرت حّبة أخرجنا 

 «.لف ، فهل جيوز للعاقل أن يتوّقف   البذر ويتوانىل  أ
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من عجائب ما أرى مـن نفيسـ ومـن اخللـق كّلهـم امليـل إىل   »أيضا    وقال ابن اجلوزي  

الغفلة عاّم   أيدينا مع العلم بقكـ العمـر، وأّن زيـادة الّثـواب هنـاو 

بقدر العمل ههنا. فيا قصري العمر، اغتنم يـومي منّـي، وانتظـر سـاعة 

النّفر، وإّياو أن تشغل قلب  بغري ما خلق له، وامحل نفس  عىل املـّر، 

واقمعهـــا إذا أبــــت، وال ت ـــح هلــــا   الّطـــول، فــــام أنــــت إاّل   

 «.مرعى.وقبيح بمن كان بني الّصّفني أن يتشاغل بغري ما هو فيه

امـة، وسـفر إىل البدار البدار يا أرباب الفهـوم، فـشّن الـّدنيا معـرب إىل دار إق  »...وقال أ ضا

املســـتقّر والقـــرب مـــن الّســـلطان وجماورتـــه،. فتّهيئـــوا للمجالســـة، 

واستعّدوا للمخاطبة، وبالغوا   اسـتعامل األدب، لتصـلحوا للقـرب 

من احلرضة. وال يشـغلنّكم عـن تضـمري اخليـل تكاسـل، ولـيحملكم 

عىل اجلّد   ذل  تـذّكركم يـوم الّسـباق... فليتـذّكر الّسـاعي حـالوة 

يم إىل األمــني، وليتـذّكر   لــذاذة املــدح يـوم الّســباق، وليحــذر الّتسـل

 «.املسابق من تقصري ال يمكن استدراكه

أسفا  لعبد كلام كثرت أوزاره قـّل اسـتغفاره، وكلـام قـرب مـن القبـور » :قال ابن القيم 

 . «قوي عنده الفتور

ا مكتوبا  عليه مجيع أقواله، يا يا ُمطالبا  بأعامله، يا مسئوال  عن أفعاله، ي» :قال ابن القيم 

 مناقشا  عىل كل أحواله، نسيان  هلذا أمر عجيب 

اذكر اسم من إذا أطعته أفـادو، وإذا أتيتـه شـاكرا  زادو، وإذا خدمتـه » :قال ابن القيم 

 .«أصلح قلب  وفؤادو

عين  مطلقة   احلرام، ولسان  منبسط   اآلثام، وألقدام  عىل » :قال ابن اجلوزي 

 .«لذنوب إقدام، والكل مثبت   الديوانا



 

  املسارعة اىل اخلريات

 
 

 

201 

أين ندم  عىل ذنوب ق أين ح ـت  عـىل عيوبـ ق إىل متـى تـؤذي » :قال ابن القيم 

بالذنب نفس ، وتضيع يوم  تضييع  أمس ، ال مع الصادقني ل  

قــدم، وال مــع التــائبني لــ  نــدم، هــاّل بســطت   الــدجى يــدا  ســائلة، 

 .«وأجريت   السحر دموعا  سائلة

أوىص رجل ابنه، فقال  يـا بنـي، عليـ  بتقـوى اهلل،  أنه قال:ن ابن عون بن عبد اهلل ع

وإن استطعت أن تكون اليوم خريا  من  أمس، وغدا  خري من  اليوم، 

فافعـــل؛ وإذا صـــليت، فصـــل صـــالة مـــودع؛ وإيـــاو وكثـــرة طلـــب 

 . «احلاجات، فشهنا فقر حارض؛ وإياو وما يعتذر منه

إذا فتح ألحدكم بـاب خـري، فلي ـع إليـه؛ فشنـه ال يـدري » ال:ق عن :الد بن معدان 

 .«غلق عنهمتى يُ 
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وأحـب املـرض  لـرقوأحب الفقر تواضعا  رقأحب املوت اشتياقا إىل »قال احد السلف:

 «. تكفريا خلطيئتي

ر   آجل منقوصة وأعامل حمفو ة أنكم   ممر الليل والنها» :قال عبد اهلل بن مسعود 

واملوت يأيت بغتة فمن زرع خـريا فيوشـ  أن حيصـد رغبتـه ومـن زرع 

 بطـيءولكل زارع مثل ما زرع ال يسـبق  ،رشا فيوش  أن حيصد ندامة

مـن أعطـى خـريا فـاهلل أعطـاه ،بحظه وال يدرو حريص ما ر يقـدر لـه 

 «.ومن وقى رشا فاهلل وقاه

 «. إذا قمتم أعينكما املوت إذا نمتم واجعلوه نصب توسدو» :قال أو س القرين 

من ر يردعه القرآن واملوت فلو تناطحت اجلبال بـني يديـه ر » :قال عبد الوهاب عبام 

 «. يرتدع

ر األر، وسـكن الصـوت ومتكـن النـدم، ووقـع الفـوت، أمن لـ  إذا » :قال ابن حبم 

مسـكون، فيـا وأقبل ألخذ الروح ملـ  املـوت، ونزلـت منـزال  لـيس ب

 «.أسفا  ل  كيف تكون، وأهوال القرب ال تطاق

 يا شدة الوجل عند حلول األجل يا ح ة الفوت عند نزول املوت يا خجلـة»وقال ر:ر:

 «.العاصني، يا أسف املقكين

 .«املوت ليس بعيد عن احلي الذي تسكن فيه»وقال ر:ر:

 «.مال اآلمال فال ولد وال كم من حريص عىل املال، جاءه املوت فقطع عليه»وقال ر:ر:

 «.من قل رسوره كان املوت راحته»وقال ر:ر:
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مـا أصـبح أحـد إال وهـو ضـيف ومالـه عاريـة فالضـيف » :قال عبد اهلل ابن مسعود 

 «. مرحتل والعارية مردودة

أخرب: عن املوت، قال  يا أمـري املـؤمنني، هـو مثـل شـجرة كثـرية  :قال عمر لكعب 

فليس منه عرق وال مفصل إال ورجل شديد  الشوو   جوف ابن آدم،

 الذراعني فهو يعاجلها ينتزعها، فبكى عمر.

واهلل لكأن جنبـي    » سأله ابنه عن صفة املوت فقال   لاامَّ احترض عمرو بن العاص

ّت، ولكأ: أتنفس من سم إبرة، وكأن غصن شوو جير به من قدمي 

 .«إىل هامتي

ون اهلل عليه املوت بعد الذي رأيت مـن شـدة مـوت ما أغبط أحدا  هي» :قالس عائش  

 .«رسول اهلل ^

ما أحب أن هتون عِّلة سكرات املوت؛ إنه آلخر ما يكفر به  »:قال عمر بن عبد العب ب 

 .«عن املؤمن

 .«كانوا يستحبون أن جيهدوا عند املوت» :قال النخع  

ال له  إن ربـ  يقرئـ  إذا جاء مل  املوت لقبض روح املؤمن ق » :قال ابن مسعود 

 .«السالم

يقـول لـه ملـ  املـوت  السـالم عليـ  يـا ويل اهلل، اهلل يقرئـ   »:قال حممد بن كعاب 

 مح جح مج حج  مث هت ُّٱالســـالم، ثـــم تـــال  

 [.32نحل ]الَّ جخ

تأيت املالئكة للمؤمن إذا احترض وتقول له  ال ّف مما أنت قـادم  »:قال ز د بن أيلم 

ال حتزن عـىل الـدنيا وأهلهـا وأبرشـ باجلنـة، عليه، فيذهب اهلل خوفه، و
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 .«فيموت وقد جاءته البرشى

إن هلل عبادا  يضـن خـم   الـدنيا عـن القتـل واألوجـاع يطيـل اهلل  »:وقال ثابس البناين 

أعامرهم، وحيسن أرزاقهـم، ويميـتهم عـىل فرشـهم، ويطـبعهم بطـابع 

 .«الشهداء

 .«ف عن املؤمنإن موت الفجأة ّفي» وغ ه: قال ابن مسعود 

إ: ألرجو أن ال هنقني اهلل كام أراكم ُتـخنقون عند املـوت، » :قال أبو ثعلب  اخلشن  

وكان ليلة   داره فسمعوه ينادي  يا عبد الـرمحن، وكـان عبـد الـرمحن 

قــد قتــل مــع رســول اهلل ^ ثــم أتــى مســجد بيتــه فصــىل فقــبض وهــو 

 .«ساجد

ضع القلم من يده وقـال  إن كـان مـوتكم جالسا  يكتب   مصحف فو كان بع  السلف

 .«هكذا فواهلل إنه ملوت طيب  ثم سقط ميتا  

اغدوا، فشنا رائحون ـ أو روحوا، فشنا »، كان إذا رأى جنازة قال    وي أن أبا الد داء

غادون ـ موعظة بليغـة، وغفلـة رسيعـة؛ كفـى بـاملوت واعظـا   يـذهب 

 . «األول فاألول، ويبقى اآلخر ال حلم له

 . «ثالث أحبهن، ويكرههن الناس  الفقر، واملرض، واملوت» :ال أبو الد داء ق

 . «من أكثر ذكر املوت  قل فرحه، وقل حسده» :قال أبو الد داء 

 . «أكثروا ذكر هذا املوت  الذي ر تذوقوا قبله مثله »  كان الربيع  قول

 . «املوتما غائب ينتظره املؤمن خري من  » قال: عن الربيع بن :يثم 

طوبى لـمن ذكر ساعة املوت، ومـا أكثـر عبـد ذكـر املـوت  إال » قال: عن ثابس البناين 

 .«رؤى ذل    عمله

 . «كل عمل تكره املوت من أجله  فاتركه، ثم ال يرضو متى مت » قال: عن أيب حازم 
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 . «لو فارق ذكر املوت قلبي  خشيت أن يفسد عِّل قلبي» قال: عن يعيد بن جب  

 . «ر تطب ألحد احلياة، وهو يذكر املوت   كل حني مرة» قال:ن :لف بن حوشب ع

ما دخل املوت دار قوم  إال شـتت مجعهـم، وقـنعهم بعيشـهم،  » قال: عن عمر بن ذ  

 . «بعد أن كانوا يفرحون ويمرحون

واهلل، لو كان املـوت   مكـان موضـوعا   لكنـت أول مـن  » قال: عن :الد بن معدان 

 . «ق إليهيسب

ص هذا املوت عىل أهـل الـدنيا مـا هـم فيـه مـن لقد نغّ  » قال: قال عمر بن عبد العب ب 

عضارة الدنيا وزهوهتا؛ فبينا هم كذل ، وعىل ذلـ   أتـاهم جـاد مـن 

املوت، فـاخرتمهم ممـا هـم فيـه؛ فالويـل واحل ـة هنالـ  ملـن ر حيـذر 

بعـدما فـارق الـدنيا املوت ويذكره   الرخاء، فيقدم لنفسه خـريا  جيـده 

 .«وأهلها؛ قال  ثم بكى عمر، حتى غلبه البكاء، فقام

 . «من قرب املوت من قلبه  استكثر ما   يديه» :قال عمر بن عبد العب ب 

 . «من عرف املوت  هانت عليه مصائب الدنيا وغمومها» قال:عن كعب األحبا  

، ومن علم أن منطقه من عمله  من أكثر ذكر املوت  كفاه اليسري» قال: عن األوزاع  

 . «قل كالمه

ال ّر  نفس ابن آدم من الدنيا، إال بـح ات ثالثة  أنه ر يتمتع بام » قال: عن احلسن 

 . «مجع، ور يدرو ما أمل، ور يـحسن الزاد ملا قدم عليه

وت، لو علم ابن آدم، أن له   املوت راحة وفرجا   لشق عليه أن يأتيه امل »:قال احلسن 

ملا يعلم مـن فظاعتـه وشـدته وهـو لـه؛ فكيـف، وهـو ال يعلـم مالـه   

 مقيمق  دائم، أو عذاٌب  املوت من نعيمٍ 

لو كانـت نفيسـ   يـدي   » سمعت سفيان الثوري يقول عن عبد الرمحن بن مهدي قال: 
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ألرسلتها؛ قال  وسمعته مرة أخرى يقول  ما عىل وجه األرض نفـس 

 . «ّر  أحب إيل من نفيس

إذا ذكـرت املـوت  ذهـب عنـ  صـفوة الـدنيا وشـهواهتا، » قال: عن برش بن احلا ث 

 . «وذهبت عن  شهوة اجلامع  عند ذكر املوت

ليس أحد حيب الدنيا  إال ر حيب املوت، وليس أحد يزهد »قال:  عن برش بن احلا ث 

 .«  الدنيا  إال أحب املوت؛ حتى يلقى مواله

ميـت العاجلـة الزائلـة، ينبغي للعبد املعنـي بنفسـه  أن يُ »قال:  عن أيب يليامن الدا اين 

املتعقبة باآلفات من قلبه  بذكر املوت، ومـا وراء املـوت مـن األهـوال 

 .«واحلساب، ووقوفه بني يدي اجلبار

إ: ملشتاق إىل املوت منذ أربعني سنة، منـذ فارقـت احلسـن  » قال:عن يلم  الغو ط  

، لقـاء اهلل تعـاىلال  لـو ر يشـتق العاقـل إىل بن حييى؛ قلـت لـه  ورق قـ

 .«لكان ينبغي له أن يشتاق إىل املوت

طوبى  ملن حذر سكرات اهلوى، وسورة الغضب والفرح  »: قال أبو يليامن الدا اين 

ب ء من الدنيا، فصـرب عـىل مـرارة التقوى.وطـوبى  ملـن لـزم اجلـادة  

واهلـرب، كهربـه مـن  باالنكامش واحلذر، وّلص من الدنيا  بـالثواب

السبع الكلب.طوبى  ملن استحكم أموره  باالقتصاد، وأعتقـد اخلـري  

ـــدنيا  مزرعـــة، وتنـــوق   البـــذر  ليفـــرح غـــدا   للمعـــاد، وجعـــل ال

باحلصاد.طوبى  ملن انتقل بقلبه من دار الغـرور، ور يسـع هلـا سـعيها  

ــه  ــال، اضــطربت علي ــه عــىل ب ــا من ــدنيا وأهله ــن حظــوات ال ــربز م في

 .«والاألح

ربحهام، ومن ترو اآلخرة للدنيا  خ مها؛ وكـل أم من ترك الدنيا لآل:رة: » وقال أ ضا :  



 

  ــوتاملــــ

 
 

 

207 

يتبعها بنوها  بنو الدنيا  تسلمهم إىل خزي شديد، ومقامع من حديد، 

ورشاب الصديد؛ وبنو اآلخرة  تسلمهم إىل عيو رغد، ونعيم األبد؛ 

     لٍ 
ٍ
 .« أخدود جتري بغري مسكوب، وأهنارٍ  ممدود، وماء

حجـاب عـن اآلخـرة، وعقوبـة ألهـل الواليـة؛ والفكـرة   الفكر يف الدنيا:  » وقال أ ضا :

اآلخرة  تورث احلكمـة، وحتـي القلـب؛ ومـن نظـر إىل الـدنيا موليـة  

صح عنده غرورها، ومن نظر إليها مقبلة بزينتها  شاب   قلبه جبها، 

 .«مر اهلل شغلهومن متت معرفته  اجتمع مهه   أمر اهلل؛ وكان أ

لو تعلمون ما أنتم راءون بعد املوت، ملا أكلتم طعاما  عىل شـهوة، »: قال أبو الد داء 

وال رشبتم رشابا  عىل شهوة، وال دخلتم بيتا تستظلون فيـه، وخلـرجتم 

 مإىل الصعدات  ترضبون صدوركم، وتبكون عـىل أنفسـكم، ولـوددت

 . «أنكم شجرة تعضد، ثم تؤكل

ما رأيت مثل اجلنة  نـام طالبهـا، وال مثـل  » ، أنه كان  قول:العبدي عن هرم بن حيان

النار  نام هارخا؛ قال  وكان يقول  أخرجوا من قلوبكم حـب الـدنيا، 

 . «وأدخلوا قلوبكم حب اآلخرة

يصبح حزينا ، ويميس حزينا ، وال يسعه غـري ذلـ ؛ إن امل من:  »:قال احلسن البرصي 

قد مىض  ال يدري مـا اهلل يصـنع فيـه، وبـني  نٍب ألنه بني خمافتني  بني ذ

 . «أجل قد بقي  ال يدري ما يصيب فيه من املهال 

أن املوت مورده، وأن السـاعة موعـده، وأن حيق ملن  علم: »قال:  عن احلسن البرصي 

 . «القيام بني يدي اهلل تعاىل مشهده  أن يطول حزنه

صـرب، ثـم أبكـ فبكـ.فشن أقوامـا  رحـم اهلل امـرئ عـرف ثـم »: قال احلسن البرصي 
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عرفوا  فـانتزع اجلـزع أبصـارهم، فـال هـم أدركـوا مـا طلبـوا، وال هـم 

 .«رجعوا إىل ما تركوا

اتقوا هذه األهواء املضلة، البعيدة من اهلل؛ التي  مجاعها الضاللة، وميعادهـا  » وقال أ ضا :

 .«النار، هلم حمنة  من أصاخا أضلته، ومن أصابته قتلته

دين  دين ، فشنه هو حلم  ودم ، إن يسلم ل  دينـ   يسـلم  ا ابن ردم: » أ ضا  : وقال

لــ  حلمــ  ودمــ ؛ وإن تكــن األخـــرى  فنـــعوذ بــاهلل؛ فشهنــا نــار ال 

تطفئ، وجرح ال يربأ، وعذاب ال ينفد أبـدا ، ونفـس ال متوت.يـا ابـن 

آدم  إن  موقوف بني يدي رب ، ومرهتن بعمل ، فخذ مما   يـدي  

ني يدي  عند املوت  يأتي  اخلرب؛ إن  مسـئول، وال جتـد جوابـا ؛ ملا ب

إن العبد ال يزال بخري  ما كان له واعظ مـن نفسـه، وكانـت املحاسـبة 

 . «من مهه

زو  النّبّي ^ أّن رسول اهللّ ^ مات وأبو بكر بالّسنح قال إسامعيل   عن عائش  

هللّ ^. قالت  يعني بالعالية. فقام عمر يقول واهللّ ما مات رسول ا

وقال عمر  واهللّ ما كان يقع   نفيس إاّل ذاو، وليبعثنّه اهللّ فليقّطعّن 

أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول اهللّ ^ 

فقّبله فقال  بأق أنت وأّمي، طبت حّيا ومّيتا واّلذي نفيس بيده ال 

، عىل رسل . فلاّم يذيق  اهللّ املوتتني أبدا ثّم خر  فقال  أهّيا احلالف

تكّلم أبو بكر جلس عمر. فحمد اهللّ أبو بكر وأثنى عليه، وقال  أال 

من كان يعبد حمّمدا ^ فشّن حمّمدا قد مات، ومن كان يعبد اهللّ فشّن 

 ُّٱ، وقال  َّ خن  حن جن مم خم ُّٱ  اهللّ حّي ال يموت وقال

  رت يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ
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 يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت زت
[ قال  فنشج 1٤٤]آل عمران  َّ لك اك يق ىق

 «. النّاس يبكون

من وجـوه متعـّددة أّنـه قـال   آخـر خطبـة خطبهـا   وقد  وي عن عمر بن عبد العب ب

أال ترون أّنكم   أسـالب اهلـالكني، ثـّم يرثهـا بعـدكم البـاقون   »

كذل  حّتى يرّد إىل خري الوارثني، و  كّل يوم تشّيعون غاديا ورائحـا 

حبه فتوّدعونه وتدعونه   صدع مـن األرض غـري ممّهـد وال قد قىض ن

موّسد، قد فارق األحباب وخلـع األسـباب وسـكن الـرّتاب، وواجـه 

 «.احلساب، غنّيا عاّم خّلف، فقريا إىل ما قّدم

خرجنا   جنازة عىل باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهِّّل فلاّم » قال: عن يليم بن عامر

وا   دفنها قال أبـو أمامـة  إّنكـم قـد أصـبحتم صىّل عىل اجلنازة وأخذ

وأمسيتم   منزل تغنمون فيه احلسنات والّسّيئات توشكون أن تظعنوا 

بيـت الوحشـة وبيـت  -يشـري إىل القـرب -منه إىل منـزل آخـر وهـو هـذا

 «.الّظلمة وبيت الّضيق إاّل ما وّسع اهللّ ثّم تنتقلون منه إىل يوم القيامة

لو علم أهل العافية ما تضـّمنته القبـور مـن » كان  قول يف مواعظه: أن هعن عمر بن ذ   

األجســاد الباليــة جلــّدوا واجتهــدوا   أّيــامهم اخلاليــة خوفــا مــن يــوم 

 «.تتقّلب فيه القلوب واألبصار

زوروا اآلخـرة بقلـوبكم، وشـاهدوا املوقـف بتـومّهكم،   »وقال الن رض بن املناذ  إل:واناه

 «. ، واعلموا أّن ذل  كائن ال حمالةوتوّسدوا القبور بقلوبكم

نيا عن ابـن آدم »احلسن أّنه مـّر بـه شـاّب، وعليـه بـردة لـه حسـنة فقـال   و وى ابن أيب الد 
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بجاملــه كــأّن القــرب قــد وارى بــدن  وكأّنــ   بشــبابه، معجــٌب  عجــٌب مُ 

ــاده صــالح  ــراد اهللّ إىل عب ــشّن م ــ ، ف القيــت عملــ ، وحيــ  داو قلب

 «.قلوخم

رمحكـم  -اعملوا ملثل هـذا اليـوم»فاجتمع عليه النّاس، فقال   ازةجنشهد احلسن 

فشّنام هم إخوانكم يقـدمونكم، وأنـتم بـاألثر، أهّيـا املخّلـف بعـد  -اهللّ

أخيه إّن  املّيت غدا، والبـاقي بعـدو املّيـت   أثـرو أّوال بـأّول حّتـى 

 صصـه، ثـمّ توافوا مجيعا قد عّمكم املوت واستويتم مجيعا   كربـه وغُ 

 «.ربكم تعاىلّّليتم إىل القبور، ثّم تنرشون مجيعا، ثّم تعرضون عىل 

لف  «.أوصني قال  عسكر املوتى ينتظرون  »  وقال  جل لبع  الس 

إن املؤمن  عمل هلل تعاىل أياما  يسرية؛ فواهلل، ما نـدم أن يكـون  » :قال احلسن البرصي 

اســتهاهنا، أصــاب مــن نعيمهــا ورخائهــا، ولكــن  راقــت الــدنيا لــه، ف

وهضمها آلخرته، وتـزود منهـا؛ فلـم تكـن الـدنيا   نفسـه بـدار، ور 

يرغب   نعيمهـا، ور يفـرح برخائهـا؛ ور يتعـا م   نفسـه  ء مـن 

البالء إن نزل به، مع احتسابه لألجر عند اهلل؛ ور حيتسب نوال الدنيا، 

ه، وسـرت حتى مىض  راغبا  راهبا .فهنيئا  هنيئـا ، فـأمن اهلل بـذل  روعتـ

عورته، وي  حسابه؛ وكان األكياس من املسلمني يقولـون  إنـام هـو 

الغدو والرواح، وحظ من الدجلة واالسـتقامة؛ ال يلبثـ  يـا ابـن آدم  

أن عىل اخلري؛ حتى أن العبد إذا رزقه اهلل تعاىل اجلنة  فقـد أفلـح؛ وأن 

 اهلل تعــاىل  ال هــدع عــن جنتــه، يعطــى باألمــا:؛ وقــد اشــتد الشــح،

 و هرت األما:، ومتنى املتمني   غروره. 

إن أفسق الفاسقني  الذي يركب كل كبرية، ويسحب عىل ثيابه؛ ويقول   »:وقال أ ضا  
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ليس عِّل بأس؛ سيعلم أن اهلل تعاىل  ربام عجل العقوبة   الدنيا، وربام 

 . «أخرها ليوم احلساب

بـ   خطـر الليـل والنهـار، حتـى ابن آدم  أصبحت بني مطيتني ال يعرجـان » وقال أ ضا :

 تقدم اآلخرة  فشما إىل اجلنة، وإما إىل النار؛ فمن أعظم خطرا  من ق. 

رحم اهلل رجال   ر يغره كثرة ما يرى من كثرة النـاس؛ ابـن آدم  إنــ  متـوت  » وقال أ ضا :

 . «وحـدو، وتدخل القرب وحدو، وتبع  وحدو، وحتاسب وحدو

ذا رأيـت النـاس   خـري  فنافسـهم فيـه، وإذا رأيـتهم   هلكـة  يا ابـن آدم، إ» وقال أ ضا :

فذرهم، وما اختاروا ألنفسهم.قد رأينـا أقوامـا   آثـروا عـاجلتهم عـىل 

 .«عاقبتهم، فذلوا، وهلكوا، وافتضحوا

أما املوت فقد شهر لكـم، فـأنتم تنظـرون إليـه   كـل يـوم  » قال يف كالمه:عن ابن ذ  

ز عـىل أهلـه، كـريم   عشـريته، مطـاع   وليلة، من بـني منقـول  عزيـ

قومــه  إىل حفــرة يابســة، وأحجــار مــن اجلنــدل صــم، لــيس يقــدر لــه 

عملـه.ومن  األهلون عىل وساد، إال خالطه فيه اهلوام، فوسـاده يومئـذٍ 

ر   الدنيا مهه، وطال فيها سعيه، وتعب فيها بني مغموم غريب  قد كثُ 

، فأخذه بغتة؛ ومـن بـني صـبي بدنه؛ جاءه املوت من قبل أن ينال بغيته

مرضع، ومريض موجع، ورهــن بالرشـ مولـع، وكلهـم بسـهم املـوت 

ا للعابدين من عرب   كالم الـواعظنيق ولـربام قلـت  سـبحانه يقرع.أمَ 

وجل جالله، لقد أمهلكـم، حتـى كأنـه أمهلكـم؛ ثـم أرجـع إىل حلمـه 

تشـخص وقدرته، ثم أقول  بل أخرنا إىل حني آجالنا سبحانه  إىل يوم 

فيه األبصار، وجتف فيه القلوب، مهطعني مقنعـي رؤوسـهم، ال يرتـد 
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إلــيهم طــرفهم وأفئــدهتم هواء.يــا رب، قــد أنــذرت وحــذرت، فلــ  

ــرأ   ــم ق ــ ؛ ث ــىل خلق ــة ع  ين ىن من خن حن ُّٱاحلج

[. ثـم ٤٤]إبراهيم َّ مي خي حي جي يه ىه  مه جه

يقول  أهيا الظار، أنت   أجل  الذي استأجلت  فاغتنمه قبل نفـاذه، 

دره قبل فوته؛ وآخر األجل  معاينة األجل، عند نزول املوت؛ فعند وبا

للمنايا منصوب، من رمتـه  ٌض ذل   ال ينفع األسف؛ إنام ابن آدم  غرَ 

بسهامها  ر ّطئه، ومن أرادته  ر تصـب غـريه.أال وإن اخلـري األكـرب  

؛ خري اآلخـرة الدائم  فال ينفد، والباقي  فال يفنى، واملمتد  فال ينقطع

والعبــاد املكرمــون    جــوار اهلل تعــاىل، مقيمــون   كــل مــا اشــتهت 

األنفـــس، ولـــذت األعـــني، متـــزاورون عـــىل النجائـــب، ويتالقـــون  

فيتذاكرون أيـام الـدنيا؛ هنيئـا  للقـوم هنيئـا   لقـد وجـد القـوم بغيـتهم، 

 . «ونالوا طلبتهم، إذ كانت رغبتهم  إىل السيد الكريم املتفضل

ما من عبد، إال وله أربع أعني  عينان   وجهه  يبك خام  » قال:  عن :الد بن معدان

 أمور الدنيا، وعينان   قلبه  يبك خام أمور اآلخرة؛ فشذا أراد اهلل بعبدٍ 

خريا   فـتح عينيـه اللتـني   قلبـه، فيبكـ خـام مـا وعـد بالغيـب، ومهـا 

عىل ما هـو غري ذل   تركه  غيب، فأمن الغيب بالغيب؛ وإذا أراد بعبدٍ 

 يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱعليـــــــه؛ ثـــــــم قـــــــرأ  

 [. 2٤]حممد َّ

ب مغبـون ال يشـعر؛ فويـل ملـن لـه ب م ـور مغبـون، ورُ رُ » قال: عن بالل بن يعد 

الويل وال يشعر، يأكل وال يرشب، ويضح  ويلعب؛ وقد حق عليـه 
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 . «   قضاء اهلل  أنه من أهل النار

لقـتم ، يا أهل البقاء  إنكم ر ّلقوا للفناء، وإنام ُخ يا أهل اخللود» :وعنه أ ضا  أنه قال 

ــنكم تُ  ــود واألبــد؛ ولك ــن دار إىل دارللخل ـــلتم مــن  نقلــون م كــام نق

ــدنيا إىل  ــن ال ــدنيا، وم ــن األرحــام إىل ال األصـــالب إىل األرحــام، وم

 . «القبور، ومن القبور إىل املوقف؛ ثم إىل اخللود    اجلنة، أو النار

يا أويل األلباب، ال تقتدوا بمـن ال يعلـم؛ ويـا أويل األلبــاب  ال تقتـدوا » :وقال أ ضا  

بالسفهاء، ويا أويل األبصار  ال تقتدوا بالعمي، ويا أويل اإلحسـان  ال 

يكــن املســـاكني ومـــن ال يعـــرف  أقـــرب إىل اهلل مـــنكم، وأحـــرى أن 

 . «يستجاب هلم؛ فليتفكر متفكر فيام يبقى له وينفعه

ا ما تكفل لكم به  فتطلبـون  مـا هكـذا ا ما وكلكم به  فتضيعون، وأمة مة أ» :وقال أ ضا  

نعت اهلل عباده املؤمنني؛ أذووا عقول   طلب الدنيا، وبله عـام خلقـتم 

لهق فكام ترجون رمحة اهلل، بام تؤدون من طاعـة اهلل  فكـذل ، أشـفقوا 

 . «من عقاب اهلل، بام تنتهكون من معا، اهلل

ــرمحن، مــع  لمكــم أنفســكم أ »:وقااال أ ضااا   ــيكم مــن ال ــات عل ربــع خصــال جاري

ا رمحته  فغـري حمجوبـة عـنكم، ا رزقه  فدار عليكم، وأمة وخطاياكم؛ أمة 

ا عقابه  فلم يعجل لكـم؛ ثـم أنـتم عـىل ا سرته  فسابط عليكم، وأمة وأمة 

، جترتئون عىل إهلكم، أنتم تكلمون، ويوشـ  اهلل تعـاىل  ألهونذل   

، ثم يثور من أعاملكم دخان تسود منه الوجوه.فاتقوا يتكلم وتسكنون

يومــا  ترجعــون فيــه إىل اهلل، ثــم تــوىف كــل نفــس مــا كســبت، وهــم ال 

فـرت لكـم خطايـاكم املاضـية  لكـان فـيام يظلمون.عباد الرمحن، لو غُ 
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 . «تستقبلون شغل، ولو عملتم بام تعلمون  لكنتم عباد اهلل حقا  

لرمحن، لو سلمتم من اخلطايا  فلم تعملوا فيام بينكم وبـني عباد ا» :وعنه أ ضا  أنه قال 

ــا، إال  ــدتم أنفســكم   أدائه ــة إال جه ــوا هلل طاع ــة، ور ترتك اهلل خطيئ

 .«حبكم الدنيا  لوسعكم ذل  رشا ، إال أن يتجاوز اهلل ويعفو

عباد الرمحن، اعلموا أنكم تعملون   أيام قصـار أليـام طـوال، و  دار »  وقال أ ضا  

زوال لــدار مـــقام، و  دار نصــب وحــزن لــدار نعــيم وخلــد؛ ومــن ر 

 . «يعمل عىل اليقني، فال يغرت

عباد الرمحن، هل جاءكم خمرب هربكم  أن شيئا  من أعاملكم تقبل منكمق » :وقال أ ضا  

  حت جت هب مب خب ُّٱأو شيئا  من خطاياكم غفر لكمق 
واب [. واهلل، لو عجل لكم الث115]املؤمنون َّ مث هت مت خت

  الدنيا  الستقللتم كلكم ما افرتض عليكم؛ أفرتغبون   طاعة اهلل  

 ُّٱبتعجيل دنيا تفنى عن قريب، وال ترغبون وال تنافسون    جنة 

 خي  حي جييه ىه مه جه ينىن من خن
 [. 35الرعد ] َّ ىي مي

عباد الرمحن، إن العبد  ليعمل الفريضة الواحدة من فرائض اهلل، وقد » :وقال أ ضا  

زين له، حتى ما يرى يه فيها ويُ منّ سواها، فام زال الشيطان يُ أضاع ما 

شيئا  دون اهلل.فقبل أن تعملوا أعاملكم  فانظروا ما تريدون خا، فشن 

كانت خالصة هلل  فامضوها، وإن كانت لغري اهلل  فال تشقوا عىل 

أنفسكم، وال  ء لكم؛ فشن اهلل تعـاىل  ال يقبل من العمل إال ما كان 

 مظ حط مض خض حض جض ُّٱا ؛ فشنه تعاىل قال  له خالص

[. عباد الرمحن، ما يزال ألحدكم حاجة إىل ربه 10]فاطر  َّ معجع
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تعاىل  إما مسيئلة، وإما رغبة إليه، وأما عهد اهلل، وأمره، ووصيته؛ 

فعندو ضائع  أفكل ساعة تريدون أن يتم عليكم إحسان ربكم 

هذا بالنصف  عندكمق وال تتفقدون أنفسكم   حق ربكم عندكمق ما

فيام بينكم وبني ربكم.عباد الرمحن، اشفقوا من اهلل، واحذروا اهلل، وال 

تأمنوا مكره، وال تقنطوا من رمحته؛ واعلموا  أن لنعم اهلل عندكم ثمنا ، 

فال تشقوا عىل أنفسكم؛ أتعملون عمل اهلل لثواب الدنياق فمن كان 

ليسري من عمل كذل   فواهلل، لقد ريض بقليل، حي  استعنتم عىل ا

الدنيا  فلم ترضوا ربكم فيها، ورفضتم ما يبقى لكم  وكفاكم منه 

 . «اليسري

املنايا، إنكم ال تـؤتون  ظريا أهيا الناس، إنام أنتم أغراض تنت »:قال عمر بن عبد العب ب 

نعمة  إال بفراق أخرى، وأية أكلة  ليست معهـا غصـةق وأيـة جرعـة  

د مقبــول، قــد فجعكــم بنفســه، لــيس معهــا رشقــةق وإن أمــس  شــاه

وخلف   أيـديكم حكمتـه؛ وإن اليـوم  حبيـب مـودع، وهـو وشـي  

الظعن؛ وان غـدا   آت بام فيه؛ وأين هيرب من يتقلـب   يـدي طالبـهق 

إنه  ال أقوى مـن طالـب، وال أضـعف مـن مطلـوب؛ إنـام أنـتم سـفر  

حتلـون عقــد رحــالكم   غــري هــذه الــدار، إنــام أنــتم فــروع أصــول قــد 

 ضت، فام بقاء فرع بعد ذهاب أصلهق. م

بالشـام ـ عـىل منـرب مـن  خطبنا عمر بن عبد العزيز  » قال:عن عبيد اهلل بن العيبا  

طني ـ، فحمد اهلل، وأثنى عليـه؛ ثـم تكلـم بـثالث كلـامت، فقـال  أهيـا 

الناس، أصلـحوا رسائـركم  تصـلح عالنيـتكم، واعملـوا آلخـرتكم  

رجال ليس بينه وبني آدم أب حي ملغرق له تكفوا دنياكم.واعلموا  أن 
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 . «  املوت. والسالم عليكم

خرجـت أريـد بيـت املقـدس؛ فلقيـت سـبعة نفـر، فسـلمت » :قال إباراهيم بان أدهام 

عليهم؛ وقلت  أفيدو: شيئا ، لعل اهلل ينفعني بـه.فقالوا يل  انظـر كـل 

دو: قاطع يقطع  عن اهلل من أمر الدنيا واآلخرة  فاقطعه.فقلت  زيـ

ـــدا  غـــري اهلل، وال ّـــاف  قاااالوا:رمحكـــم اهلل. ـــر، أال ترجـــو أح انظ

انظر كل من حيبه  فأحبه، وكل  قالوا:غريه.فقلت  زيدو: رمحكم اهلل.

 .«من يبغضه  فابغضه.قلت  زيدو: رمحكم اهلل

عليـ  بالـدعاء، والترضـع، والبكـاء   اخللـوات، والتواضـع واخلضـوع لـه حيـ   قالوا:

للمسلمني، والنصـح هلم.فقلـت هلـم  زيـدو: رمحكـم كنت، والرمحة 

اهلل.فقالوا  اللهم، حل بينـنا وبني هذا الذي شغلـنا عن ، ما كفاه هـذا 

كلــه؛ فــال أدري  الســامء رفعــتهم، أم األرض ابتلعــتهمق فلــم أرهــم، 

 . «ونفعني اهلل خم

 هنـى وأمـر، خالفتم اهلل فيام أنـذر وحـذر، وعصـيتموه فـيام قال: عن إبراهيم بن أدهم 

وكذبتموه فيام وعد وبرش، وكفرمتوه فيام أنعم وقدر؛ وإنام حتصدون ما 

تزرعــون، وجتنــون مــا تغرســون، وتكــافؤن بــام تفعلــون، وجتــزون بــام 

تعملون.فاعلموا إن كنتم تعقلون، وانتهوا من وسـن رقـدتكم لعلكـم 

ــدان الضــعيفة، احلــذر  ــذه األرواح واألب ــال  اهلل اهلل   ه تفلحون.وق

حلذر، اجلد اجلد؛ كـونوا عىل حياء من اهلل، فـواهلل، لقـد سـرت وأمهـل، ا

 . «وجاد فأحسن، حتى كأنه قد غفر  كرما  منه خللقه

 .«ما أكلتم منها سمينا   -لو أن البهائم تعقل ما تعقلون من املوت » :قال الثو ي 

مـن ورائـ  نومـة  ادةخر راحت  لقربو، وقِّلل من هلوو ونوم ، فشنة » قال بع  السلف:
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 «.صبحها يوم القيامة

نحن ال نريد أن نموت حتـى نتـوب؛ ونحـن ال » قال: يلم  بن د نا   -عن أيب حازم 

نتوب حتى نموت؛ واعلم، أن  إذا مـت، ر ترفـع األسـواق بموتـ ؛ 

 . «إن شأن  صغري، فاعرف نفس 

ام عىل عتبة أنه قال إذا قبض مل  املوت روح العبد ق   وى عن عبد اهلل بن عمر

بابه وألهل البيـت ضـجة، فمـنهم الضـاربة وجههـا، ومـنهم النـارشة 

شعرها، ومنهم الداعية يا ويلها.فيقول مل  املـوت فـيم هـذا اجلـزع، 

ـا  فواهلل ما انتقصت ألحد منكم عمـرا، وال أخـذت ألحـد مـنكم رزق 

ا.فـشن كانـت شـكايتكم وتسـخطكم عـِّل  ا مـنكم حق  وال  لمت أحد 

ور، وإن كانت عىل ميتكم فشنـه مقهـور، وإن كانـت مـن فش: واهلل مأم

ربكم فأنتم به كفرة، ويل فـيكم عـودة ثـم عـودة حتـى ال أبقـي مـنكم 

ا  .«أحد 

  موعظــة وعظهــا  أال أن الــدنيا بقاؤهــا قليــل، وعزيزهــا ذليــل،  وقااال أحااد العلااامء 

وغنيهــا فقــري، شــاخا هيــرم، وحيهــا يمــوت، وال يغــركم إقباهلــا مــع 

بكعة إدبارها واملغرور من اغرت خا.أين سكاهنا الذين بنوا معرفتكم 

مرابعها وشقوا أهنارها وغرسوا أشـجارها وأقـاموا فيهـا أيامـا يسـرية 

وغرهتم بصحبتهم وغروا بنشاطهم فركبـوا املعـا، إهنـم كـانوا واهلل 

بالدنيا مغبوطني باملـال عـىل كثـرة املنـع عليـه حمسـودين عـىل مجعـه.ما 

بــداهنم والرمــل بأجســامهم والديــدان بأوصــاهلم صــنع الــرتاب بأ

وحلومهم وعظـامهم إذا مـررت فنـادهم إن كنـت مناديـا وادعهـم إن 

ــا.ومر بعســكرهم وانظــر إىل تقــارب منــازهلم وســل  كنــت البــد داعي 

غنيهم ما بقى من غناه وسل فقريهم مـا بقـى مـن فقـره واسـأهلم عـن 

كـانوا خـا ينظـرون  األلسن التي كانوا خا يتكلمون وعن األعني التـي
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والوجوه احلسنة واألجسـاد الناعمـة مـا  وسلهم عن األعضاء الرقيقة

صنعت خا الديدان،حمت األلوان، وأكلت اللحامن، وغفرت الوجوه، 

وحمت املحاسن، وك ت الفقار، وأبانت األعضاء، ومزقت األشالء 

قد حيل بينهم وبـني العمـل وفـارقوا األحبـة.فكم مـن نـاعم وناعمـة 

حت وجوههم بالية، وأجسادهم مـن أعنـاقهم بائنـة، وأوصـاهلم أصب

متمزقة، وقد سالت احلدق عىل الوجنات، وامتألت األفواه صـديدا، 

ودبت دواب األرض   أجسامهم، وتفرقت أعضـاؤهم.ثم ر يلبثـوا 

ا حتى عادت العظام رمـيام  قـد فـارقوا احلـدائق فصـاروا بعـد  إال يسري 

ت نساؤهم وتـرددت   الطـرق أبنـاؤهم السعة إىل املضائق قد تزوج

مـنهم واهلل املوســع لـه   قــربه الغــض النـاعم فيــه املتـنعم بلذاتــه، فيــا 

و   الدنيا هل تظن أنـ  تبقـى أو تبقـى لـ  ساكن القرب ما الذي غرّ 

طـرد وأيـن ثمرتـ  احلـارض ينعهـا وأيـن أين دارو الفيحـاء وهنـرو املُ 

يهـات هيهـات يـا هقرقاق ثيابـ  وأيـن كسـوت  لصـيف  وشـتائ  

مغمض الوالد واألخ وغاسله وحامله يا مدليه   قربه وراحـل عنـه، 

ليت شعري كيف نمت عىل خشونة الثرى، وبأي خـدي  بـدأ الـبىل، 

يا جماور اهللكى رصت   حملة املوت، ليت شعري ما الذي يلقـا: بـه 

 .«مل  املوت عند خرو  روحي من الدنيا

لم واآلخـرة يقظـة واملـوت متوسـط ا بعد فشن الدنيا ُح أم »  وكتب  جل إىل بع  إ:واته

 .«بينهام ونحن   أضغاث أحالم والسالم

سالم علي  فش: أمحد إلي  اهلل الذي ال إله إال هو أما »أٍخ له   وكتب حممد بن  ويف إىل

بعد فش: حمذرو من دار منقلب  إىل دار إقامت  وجزاء أعامل  فتصـري 

فيأتي  منكر ونكري فيقعدان  فينتهران    باطن األرض بعد  هرها.
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فشن يكن اهلل مع  فال فاقة وال حاجة وال بـأس وال وحشـة وإن يكـن 

ــيق  ــوء املكــع وض ــن س ــي م ــا أخ ــاو ي ــاذ: اهلل وإي ــ  فأع ــري ذل غ

املضجع.ثم تبلغ  صيحة النشور ونفخة الصور وقيام اخلالئق لفصل 

ـــا والســـموات بســـكاهنا فب ـــتألت األرض بأهله احـــت القضـــاء وام

ــدواوين  ــوازين ونرشــت ال ــار ووضــعت امل  ُّٱاألرسار، وســعرت الن

 .[ 69]الزمر َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
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من كانت له أربع خالل، حرمه اهلل عىل النار، وأعـاذه مـن »  قال عن احلسن البرصي 

الشيطان  من يمل  نفسه عند الرغبة، والرهبة، وعند الشـهوة، وعنـد 

 . «الغضب

 .«إن ناركم هذه لتتعوذ باهلل من نار جهنم» قال: عن عبدة بن أيب لباب  

إذا دخـل أهـل اجلنـة اجلنـة، قـالوا  أر يعـدنا ربنـا أن نـرد  » قاال: عن :الد بن معدان 

 . «النارق قالوا  بىل، ولكن مررتم خا وهي خامدة

سـمعها؛ إال الثقلـني، اللـذين  تني، مـا يبقـى  ء إالفـرإن جلهـنم كـل يـوم ز » وقال ر:ر:

 . «عليهام احلساب والعذاب

دخل الناس النار من ثالثة أبواب  باب شبهة أورثت شكا    دين  »:قال ابن القيم 

وباب شهوة أورثت تقديم اهلوى عىل طاعته ومرضاته.وباب ،اهلل

 . «غضب أورث العدوان عىل اآلخرين

قيل له  انتظر حتى نتحف ، فيؤتى بكأس من سم إذا جـيء بالرجـل   النار، »  وعنه قال

ــشذا أدناهــا إىل فيــه  ميــزت اللحــم عــىل ِحــ دة، األفــاعي واألســاود، ف

 . «دةوالعظام عىل حِ 

أرشفت ليلة عىل عِّل وهو   صحن الدار، وهو يقول  »قال   عن الفضيل بن عياض 

 النار، ومتى اخلالص من النارق. 

 . «قت النار رمحة، هوف خا عباده، لينتهوالُخ  » قال: عن يفيان بن عيين  

[. 8]اإلرساء  َّ من خن  حن جن يم ُّٱ :  قوله تعـاىلعن أيب عمران اجلوين 
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 . «قال  سجنا  وحمبسا  

ر ينظر اهلل إىل إنسان قط، إال رمحه؛ ولو نظـر إىل أهـل النـار، لـرمحهم؛ ولكـن  »  وعنه قال

 . «قىض  أن ال ينظر إليهم

 . «لقد شغلت النار ـ من يعقل ـ عن ذكر اجلنة » قال:عن ابن أيب اهلذ ل 

لو أن قطعة منه وقعت إىل األرض، ألنتنت  » ا وذكر الغساق ا قال: عن بالل بن يعد

 . «ما فيها

إن   جهـنم بـردا  ـ هـو  الزمهريـر ـ، يسـقط اللحـم عـن  » قاال: عن كعب األحباا  

 . «العظم؛ حتى يستغيثوا بحر جهنم

[ قـال  هــي 11]البلــد َّ جت هب مب خب ُّٱ يف قولاه تعااىل: ا  عان كعاب األحباا

 . «سبعون درجة   جهنم

[ قـال  كـان إبـراهيم إذا 11٤]التوبة َّ يق  ىق يف ىف يث ُّٱقوله تعاىل   وعنه يف

 . «ذكر النار قال  أوه من النار، أوه من النار

[ قـال  لـو 32]احلاقة َّ ٰه مه جه هن من خن حن جن ُّٱقوله تعاىل   وعنه يف

 . «نها وزنت بجـميع حديد الدنيا، ما وزهناأن حلقة م

يؤمر بالرجل إىل النار، فيبتدره مائـة ألـف ملـ ؛ أو أكثـر مـن مائـة ألـف »  وعنه قال

 . «مل 

والــذي نفــس كعــب بيــده، لــو كنــت باملرشــق، وكانــت النــار » :قااال كعااب األحبااا  

باملغرب، ثم كشف عنها  خلر  دماغ  من منخري  من شدة حرها؛ 

هل لكم خذا إقرارق أم  هل لكم عىل هذا صربق يا قوم، طاعة يا قوم، 

 . «اهلل أهون عليكم، فأطيعوه
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  جهنم أربعة جسور؛ أوهلا  ج  جيلس عليه كل قـاطع رحـم؛ » أنه قال: عن كعب 

والثا:  من كـان عليـه ديـن، حتـى يقىضـ دينـه؛ والثالـ   فأصـحاب 

ــارون؛ والرمحــة تقــ ــه اجلب ــع  علي ول  أي رب، ســلم، الغلــول؛ والراب

 .«سلم

 رن مم ام  يل ىل مل يكىك مك لك اك ُّٱ قااارأ هاااذه اآل ااا : عااان كعاااب 

[ ثم قال  تدرون ما ورودهـاق تـربز جهـنم للنـاس كأهنـا 71]مريم َّ

مــتن أهالــة، حتــى تســتوي عليهــا أقــدام اخلالئــق، بــرهم وفــاجرهم؛ 

فينادي مناد  أن خذي أصحاب ، ودعي أصحاق؛ فتخسف بكـل وىل 

 . «م من الرجل بولده؛ وهر  املؤمنون ندية ثياخمهلا، فهي أعرف خ

أن الـخازن من خزان جهنم، مسرية مـا بـني منكبيـه  سـنة؛ وأن مـع كـل » :عن كعب 

واحد منهم لـعمودا ، له شعبتان من حديد؛ يدفع به الدفعة، فيكـب   

 . «النار سبعامئة ألف

ــــاىل   وعنااااه يف ــــه تع  مئ خئ حئ  جئيي ىي ني مي زي ري ُّٱقول
ــرَّ جب هئ ــا ؛ ٤8اهيم ]إب ــدل الســاموات، فتصــري جنان ــال  تب [. ق

 . «وتبدل األرض، فتصري مكان البحار  النار

إن اهلل تعاىل  أخر  رجال  من اجلنة، ورجال  من النار، فـوقفهام بـني » قال: عن عكرم  

يديه؛ ثم قال لصاحب اجلنـة  عبـدي، كيـف رأيـت مقيلـ    اجلنـةق 

ذكر مـن أزواجهـا، ومـا فيهـا مـن فيقول  خري مقيـل قالـه القـائلون؛ فـ

النعيم؛ ثم قال لصاحب النار  عبدي، كيـف رأيـت مقيلـ    النـارق 

فقال  رش مقيل قاله القائلون؛ وذكر عقارخا، وحياهتا، وزنابريها، وما 

  عبدي، ماذا تعطينـي إن أعفيتـ  ربهفيها من ألوان العذاب؛ فقال له 
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أعطي ق فقال له الرب  لو  من النارق فقال العبد  إهلي، وما عندي ما

كان ل  جبل من ذهـب، أكنـت تعطينـي، فأعفيـ  مـن النـارق فقـال  

نعم؛ فقال له الرب  كذبت، لقد سألت    الدنيا أي ـ مـن جبـل مـن 

ذهب  سألت  أن تدعو: فأستجيب ل ، وأن تستغفر: فـأغفر لـ ، 

 . «وتسألني فأعطي ؛ فكنت تتوىل ذاهبا

ن رجال  أقام مائتي سنة، ال يعرف هذه األربعة أشياء، ر ينج لو أ »:قال شقيق البلخ  

ــه،  ــة نفس ــا:  معرف ــة اهلل، والث ــاء اهلل؛ أحــدها  معرف ــار إن ش ــن الن م

ــدو  ــدو اهلل وع ـــعرفة ع ــع  م ــه، والراب ــر اهلل وهني ــة أم ــ   معرف والثال

نفسه.وتفسري معرفـة اهلل  أن تعـرف بقلبـ   أنـه ال يعطـى غـريه، وال 

ضــار غــريه، وال نــافع غريه.وأمــا معرفــة الــنفس  أن  مــانع غــريه، وال

تعرف نفس   أن  ال تنفع، وال ترض، وال تستطيع شيئا  من األشـياء، 

بخالف النفس؛ وخالف النفس  أن تكون مترضـعا  إليـه.وأما معرفـة 

أمر اهلل تعاىل وهنيه  أن تعلم  أن أمر اهلل عليـ ، وأن رزقـ  عـىل اهلل، 

، خملصا   العمل؛ وعالمة اإلخـالص  أن ال وأن تكون واثقا  بالرزق

يكون في  خصلتان  الطمع، واجلزع.وأما معرفة عدو اهلل  أن تعلـم  

ــة    ــة؛ واملحارب ــ  شــيئا ، إال باملحارب ــل اهلل من ـــ  عــدوا ، ال يقب أن ل

 . «القلب  أن تكون حماربا ، جماهدا ، متعبا  للعدو

لنار، لـو نظـروا إىل زوار الـرمحن  قـد محلـوا بؤسا  ألهل ا » قال: عن إبراهيم بن أدهم 

عىل النجائب، يزفون إىل اهلل زفا ، وحرشـوا وفـدا  وفـدا، ونصـبت هلـم 

املنــابر، ووضــعت هلــم الكــرايس، وأقبــل علــيهم اجلليــل جــل جاللــه 

ــائي  ــادي، إيل أولي ــادي، إيل عب ـــ هم؛ وهــو يقــول  إيل عب بوجهــه لي
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صـــفيائي املحـــزونني، هاأنـــذا املطيعـــني، إيل أحبـــائي املشـــتاقني، إيل أ

عرفو:؛ من كان منـكم مشتاقا ، أو حمـبا ، أو متملقا   فليتمتع بالنظر إىل 

وجهي الكـريم، فـوعزيت وجـاليل  ألفـرحنكم بجـواري، وألرسنكـم 

بقــرق، وألبيحــنكم كرامتــي؛ مــن الغرفــات ترشــفون، وتتكئــون عــىل 

تظعنون، تأمنون فـال األرسة، فتتملكون؛ تقيمون   دار املقامة أبدا  ال 

حتزنون، تصحون فال تسقمون، تتنعمـون   رغـد العـيو ال متوتـون، 

وتعانقون احلور احلسان فال متلون وال تسأمون؛ كلـوا وارشبـوا هنيئـا ، 

وتنعموا كثريا ؛ بام أنحلتم األبدان، وأهنكتم األجساد، ولزمتم الصيام، 

 . «وسهرتم بالليل والناس نيام

إذا جـاع أهـل النـار ـ وقـال هـارون  إذا عـام أهـل النـار ـ  » قاال: عن يعيد بان جبا  

ـــودهم  ـــا، فاخــــتلست جل ــــلوا منه ـــوم، فأك اســـتغاثوا بشـــجرة الزق

ووجوههم؛ ولو أن مارا  يمر خم يعرفهم، لعرف جلودهم ووجوههم 

فيها؛ ثم يصب عليهم العطو، فيستغيثون، فيغاثوا بامء كاملهـل ـ وهـو 

شذا أدنــوه مـن أفــواههم  اشـتوى مــن حــره الـذي قــد انتهـى حــره ـ، فــ

صـهر بـه مـا   بطـوهنم  وجوههم، التي قد سـقطت عنهـا اجللـود؛ ويُ 

رضــبون بمقــامع مــن يمشــون، وأمعــاؤهم تتســاقط، وجلــودهم؛ ثــم يُ 

 . «حديد  فيسقط كل عضو عىل حياله؛ يدعون بالثبور
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من وعظ أخاه رسا   فقد نصحه، وزانه؛ ومن وعظه عالنية  فقـد » قال: عن الشافع 

 . «فضحه، وخانه

 . «بلغني  أن املسلم مرآة أخيه، فهل تسرتيب من أمري شيئا  » قال: عن بالل بن يعد 

 . «بقي من ينصح؛ قال  فهل بقي من يقبل قال  جل البن املبا ك:

ينصـحون هللّ   عبـاده، وينصـحون مـا زال هللّ تعـاىل نصـحاء، » :قال احلسن البرصي  

لعباد اهللّ   حّق اهللّ، ويعملون هللّ تعاىل   األرض بالنّصـيحة، أولئـ  

 «.خلفاء اهللّ   األرض

أّما بعد  فشّن أحّق » :يو، ابنه عبد املل  بعد ما توىّل اخلالفة قال عمر بن عبد العب ب 

ّن أحـّق مـن رعـى من تعاهدت بالوصّية والنّصيحة بعد نفيس أنت، وإ

ذل  وحفظه عنّي أنت، وإّن اهللّ تعاىل له احلمد قد أحسن إلينا إحسانا 

كثريا بالغا   لطيف أمرنا وعاّمته... إىل أن قال له  وإّ: ألعظ  خذا، 

وإّ: لكثري اإلرساف عىل نفيس، غري حمكـم لكثـري مـن أمـري، ولـو أّن 

اّلـذي خلـق لـه لعبـادة  املرء ر يعظ أخاه حّتى حيكم نفسـه، ويكمـل  

رّبه، إذا تواكل النّاس اخلـري، وإذا يرفـع األمـر بـاملعروف والنّهـي عـن 

املنكر، واستحّلت املحارم، وقـّل الواعظـون والّسـاعون هللّ بالنّصـيحة 

ــه  ــاملني ول ــموات واألرض رّب الع ــد رّب الّس ــه احلم   األرض، فلّل

 «.الكربياء   الّسموات واألرض وهو العزيز احلكيم

رحم اهللّ من أهدى إيّل عيوق   رّس بيني وبينـه، فـشّن النّصـيحة » :قال مسعر بن كدام 
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 «.  املأل تقريع

نعاين   ام الص  كان يقـال  أنصـح النّـاس لـ  مـن خـاف اهللّ » :قال معمر بن  اشد بن مه 

 «.في 

 احلـّب أفضـل مـن اخلـوف، أال تـرى إذا كـان لـ  عبـدان،» :قال الفضيل بن عيااض 

أحدمها حيّب  واآلخر هاف ، فاّلذي حيّب  ينصح  شـاهدا كنـت أو 

غائبا حلّبه إّياو، واّلذي هاف  عسى أن ينصح  إذا شهدت ملا هاف  

 «.ويغّش  إذا غبت وال ينصح 

اجلهاد نوعان  جهاد باليد والسنان، وهذا املشارو فيه كثـري. والثـا:   »:قال ابن القيم 

ة والبيـ سـل، وهـو اجلهاد باحلجة ان، وهـو جهـاد اخلاّصـة مـن أتبـاع الر 

جهاد األئمة وهو أفضل اجلهادين لعظم منفعته وشـّدة مؤونتـه وكثـرة 

 .«أعدائه

 «.املؤمن يسرت وينصح والفاجر هيت  ويعرّي »  وقال أ ضا

 «.ليس عىل املسلم نصح الّذّمّي، وعليه نصح املسلم» :قال اإلمام أمحد 

ي   ن ناصحا هللّ تعاىل ولرسوله وألئّمة املسلمني وعـاّمتهم إاّل مـن ال يكو» :قال اآلجر 

بدأ بالنّصيحة لنفسه، واجتهد   طلب العلم والفقه ليعرف به ما جيب 

عليه، ويعلم عداوة الّشيطان له وكيف احلذر منه، ويعلم قبيح ما متيـل 

 «.إليه النّفس حّتى هالفها بعلم

 «.نّصيحة وإن كانت عنده فضيحةحمّض أخاو ال»: قال ابن عبد الرب  

ا الن ووي   قالوا مدار الّدين عىل أربعة أحاديـ ، وأنـا أقـول بـل مـداره  »:قال أبو زكر  

 «.الّدين النّصيحة»عىل حدي  

، ينزلـ  احلـق    منـازل أهـل » :قال ابن عبد الرب  كتب عمر إىل معاوية  أن ألزم احلقة
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 .«السالماحلّق، يوم ال ُيقىض إال باحلّق، و

الواجب عىل املسلم أن حيّب  هور احلّق ومعرفة املسلمني له، سواء » :قال ابن  جب 

ــه  ــيحة هللّ ولكتاب ــن النّص ــذا م ــه. وه ــه أو خمالفت ــ    موافقت ــان ذل ك

ورسوله ودينه وأئّمة املسلمني وعاّمتهم، وذلـ  هـو الـّدين كـام أخـرب 

 ^«.النّبّي 

د برّده عىل العلامء النّصيحة هللّ ورسـوله، فشّنـه جيـب من عرف منه أّنه أرا  » وقال أ ضا

أن يعامل باإلكرام واالحرتام والّتعظيم كسائر أئّمة املسلمني اّلذين كان 

ء منهم، ومن عرف أّنه أراد برّده عليهم الّتنقيص والّذّم  املخطئيرّد عىل 

عـن وإ هار العيب، فشّنه يستحّق أن يقابل بالعقوبة لريتدع هو ونظراؤه 

 «.هذه الّرذائل املحّرمة

ال خـري   قـوم ليسـوا بناصـحني، وال خـري   قـوم ال حيبـون  » :قال عمر الفاا وق 

 «. الن صح

ومن تـدبر أصـول الرشـع علـم أنـه يتلطـف بالنـاس   » : قال شيخ اإليالم ابن تيمي 

 .«التوبة بكل طريق

فضيحة، وال تلتبس إحدامها شّتان بني من قصده النّصيحة، وبني من قصده ال  »وقال 

 «.باألخرى إاّل عىل من ليس من ذوي العقول الّصحيحة

إّن النّاصح ليس له غرض   إشاعة عيوب من ينصح له، وإّنـام غرضـه إزالـة » :وقال 

املفسدة اّلتي وقع فيها، ولذل  فشّنه ينبغي أن تكون رّسا فيام بني اآلمـر 

ب فهـو ممّـا حّرمـه اهللّ ورسـوله، واملأمور، وأّما اإلشاعة وإ هار العيـو

 «.ومن حّب إشاعة الفاحشة   املؤمنني

ام   أبو عتب  اص الش  أّما بعد  اعقلوا والعقل نعمة، فرّب ذي » : قال عب اد بن عب اد اخلو 
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عقل قد شغل قلبه بالّتعّمق فيام هو عليـه رضر عـن االنتفـاع بـام حيتـا  

قال  وناصحوا اهللّ   أّمـتكم  إليه حّتى صار عن ذل  ساهيا ... إىل أن

إذ كنتم محلة الكتاب والّسنّة. فشّن الكتاب ال ينطق حّتى ينطق بـه، وإّن 

الّسنّة ال تعمل حّتى يعمل خا، فمتى يـتعّلم اجلاهـل إذا سـكت العـار، 

فلم ينكر ما  هر ور يأمر بـام تـرو، وقـد أخـذ اهللّ ميثـاق اّلـذين أوتـوا 

وال يكتمونه... وال تكتفوا مـن الّسـنّة بانتحاهلـا الكتاب ليبّيننّه للنّاس 

بالقول دون العمل خا، فشّن انتحال الّسنّة دون العمل خا كذب بالقول 

مع إضاعة العلم، وال تعيبوا بالبدع تزّينا بعيبها فـشّن فسـاد أهـل البـدع 

ليس بزائد   صالحكم، وال تعيبوها بغيا عىل أهلهـا. فـشّن البغـي مـن 

، ولـيس ينبغـي للمطّبـب أن يـداوي املـر  بـام يـربئهم فساد أنفسكم

ويمرضه، فشّنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مـداواهتم، ولكـن ينبغـي 

أن يلتمس لنفسه الّصّحة ليقوى خا عىل عال  املر ، فليكن أمـركم 

فــيام تنكــرون عــىل إخــوانكم نظــرا مــنكم ألنفســكم، ونصــيحة مــنكم 

أن تكونـوا مـع ذلـ  بعيـوب لرّبكم، وشـفقة مـنكم عـىل إخـوانكم، و

أنفســكم أعنــى مــنكم بعيــوب غــريكم، وأن يســتعظم بعضــكم بعضــا 

النّصيحة، وأن حيظى عندكم مـن بـذهلا لكـم وقبلهـا مـنكم. وقـد قـال 

، حتّبـون أن «رحـم اهللّ مـن أهـدى إيّل عيـوق  »عمر بن اخلّطاب 

تقولوا فيحتمل لكم، وإن قيل لكم مثل اّلـذي قلـتم غضـبتم، جتـدون 

النّاس فيام تنكرون من أمورهم وتأتون مثل ذل ، أفـال حتّبـون أن  عىل

 «.يؤخذ عليكم...

أوصنا يا أمري املؤمنني، قال  أوصيكم بذّمة اهللّ،  :عندما قيل له قال عمر بن اخلط اب 
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 «.فشّنه ذّمة نبّيكم، ورزق عيالكم

، فمن اسـتطاع أاّل إّن أّول ما ينتن من اإلنسان بطنه»قال جندب ألصحابه وهو  وصيهم: 

يأكل إاّل طّيبا فليفعل، ومن اسـتطاع أاّل حيـال بينـه وبـني اجلنّـة بمـل ء 

 «.كّف من دم هراقه فليفعل

إذ أحببت الرجل   اهلل، ثم أحدث   اإلسالم فلم تبغضه عليه »: قال يفيان الثو ي 

  .«فلم حتبه   اهلل

افع     ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قال يف قوله تعاىل: عن الش 

  جه ين ىن من خن حن جن  يم
 «.[. لو تدّبر النّاس هذه الّسورة لوسعتهم3]العك َّ

  ابن تيمّية أن يوصيه بام فيه صالح دينه ودنياه، فأجاب  يأل بعضهم شيخ اإليالم

أّما الوصّية فام أعلم وصيّة أنفع من وصّية اهللّ ورسوله ملن عقلها 

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱواّتبعها، قال تعاىل  

 .[131]النساء َّ هئمئ خئ حئ جئ

اّتـق اهللّ حيـثام كنـت وأتبـع الّسـّيئة »مّلـا بعثـه إىل الـيمن فقـال   ووّص  الن ب   ^ معااذا

فهـذه وصـّية جامعـة ملـن «. احلسنة متحها، وخالق النّـاس بخلـق حسـن

عقلها، مع أهّنا تفسري للوصّية القرآنّية، أّما بيان مجعها فـألّن العبـد عليـه 

، وحّق لعباده، ثّم احلّق اّلذي عليه ال بـّد أن هـّل ببعضـه هللاحّقان  حّق 

اّتـق اهللّ »أحيانا، إّما برتو املأمور به أو فعـل املنهـّي عنـه، و  قولـه ^  

ـ والعالنّيـة و  كـّل زمـان « حيثام كنت حتقيق حلاجته إىل الّتقوى   الّ ّ

ا كان الّذنب للعبـد ألّنه ملّ « وأتبع الّسّيئة احلسنة متحها»ومكان، ثّم قال  

كأّنه أمر حتم كان الكّيس هو اّلذي ال يزال يأيت من احلسنات مـا يمحـو 
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به الّسيئات، و  هذا إرشاد للخاّصـة والعاّمـة بـام هّلـص النّفـوس مـن 

ورطات الّذنوب وهو إتباع الّسّيئات احلسنات، ومّلا قىضـ الّرسـول ^ 

وإصــالح الفاســد، قــال  خــاتني الكلمتــني حــّق اهللّ مــن عمــل الّصــالح 

وهو حّق النّاس، وأّما بيان أّن هذا كّلـه   « وخالق النّاس بخلق حسن»

تقوى اهللّ جيمع فعل كّل ما أمـر بـه اهللّ بـه إجيابـا »وصّية اهللّ فهو أّن اسم 

واستحبابا، وما هنى عنه حتريام وتنزهيا، وهذا جيمع حقـوق اهللّ وحقـوق 

 «.العباد

لـو أن علامءنـا ـ عفـا اهلل عنـا وعـنهم ـ نصـحوا هلل   عبـاده، » :قاال وهياب بان الاو د 

ــيكم ^، وصــالح  ــاد اهلل، اســمعوا مــا نخــربكم عــن نب ــا عب فقــالوا  ي

سلفكم  من الزهد   الدنيا، فاعملوا بـه، وال تنظـروا إىل أعاملنـا هـذه 

الفاسدة؛ كانوا قد نصحوا هلل   عبـاده؛ ولكـنهم يـأبون، إال أن جيـروا 

  إىل فتنتهم، وما هم فيه. عباد اهلل

يقـول لعـِّل ابـن احلسـن السـليمي   سـمعت سـفيان الثـوري  عن مبا ك أبو محاد قال:

إيــاو ومــا يفســد عليــ  عملــ  وقلبــ ، فــشنام يفســد عليــ  قلبــ   »

جمالسة أهل الدنيا، وأهل احلرص، وإخوان الشياطني  الـذين ينفقـون 

 أمواهلم   غري طاعة اهلل؛ 

علي  دين ، فشنام يفسـد عليـ  دينـ   جمالسـة ذوي األلسـن، املكثـرين ما يفسد وإ اك و

 للكالم.

يفسـد عليــ  معيشـت ، فــشنام يفســد عليـ  معيشــت   أهـل احلــرص، وأهــل  وإ ااك ومااا

 الشهوات.

أهــل اجلفــاء، وال تصــحب إال مؤمنــا ، وال يأكــل طعامــ  إال تقــي؛ وال  وإ اااك وجمالساا 

من جيالسه، وال تؤاكله، وال تصحب الفاجر، وال جتالسه، وال جتالس 

تؤاكل من يؤاكله، وال حتب من حيبه، وال تفـو إليـه رسو، وال تبسـم 
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  وجهه، وال توسع له   جملسـ ؛ فـشن فعلـت شـيئا  مـن ذلـ   فقـد 

 قطعت عرى اإلسالم.

السلطان، وأبواب من يأيت أبواخم، وأبواب من هيوى هـواهم؛ فـشن فتـنهم  وإ اك وأبواب

، فشن جاءو منهم أحد  فانظر إليه بوجه مكفهـر، وال مثل فتن الدجال

تبال منهم شيئا ، فريون أهنم عىل احلق، فتكون مـن أعـواهنم؛ فـشهنم ال 

هــالطون أحــدا   إال دنســوه؛ وكــن مثــل األترجــة  طيبــة الــريح، طيبــة 

 الطعم؛ ال تنازع أهل الدنيا   دنياهم  تكن حمببا  إىل الناس.

  سخط اهلل؛ واعلم  أنه ر يكن أحد أكرم عىل اهلل من آدم، فتستحق وإ اك واملعصي 

جبل اهلل تربته بيده، ونفخ فيه مـن روحـه، وأكرمـه بسـجود مالئكتـه، 

وأسكنه جنته؛ فأخرجه منها بذنب واحد.واعلم يا أخي  أن اهلل تعـاىل 

خليفـة اهلل   األرض   ال يدخل أحدا  اجلنة باملعا،، وأن داود 

بخطيئـة واحـدة، ولـو أنـا عملنـا مثلهـا، لقلنـا  ليسـت نزل ما نـزل بـه 

ــل  ــشن أه ــا؛ ف ــا، وأهله ــب املع ــا أخــي، واجتن ــاتق اهلل ي ــة؛ ف بخطيئ

ــ   ــ  ونفس ــذوال  بامل ــة.وكن مب ــن اهلل النقم ــتوجبوا م ــا،  اس املع

ـــال  ـــض اجله ـــة، وابغ ـــ ، وال تغشـــهم   ال ـــور والعالني إلخوان

ن جـاورهم، إال مـن وجمالستهم، والفجار وصحبتهم؛ فشنه ال ينجو مـ

عصم اهلل؛ وإذا كنت مع الناس  فعلي  بكثرة التبسم والبشاشـة؛ وإذا 

خلوت بنفس   فعلي  بكثرة البكاء، واهلم، واحلزن؛ فقـد بلغنـا واهلل 

أعلم  أن أكثر ما جيد املؤمن يوم القيامة   كتابه مـن احلسـنات  اهلـم، 

 واحلزن.

 . «خشوعا  ليس   قلب  ، وأن تظهر عىل وجه وإ ااك و:شوع النفاق

أركـان الـدين أربعـة  الصـدق، واليقـني، والرضـا، واحلـب؛ » :قال يهل بن عباد اهلل 

فعالمة الصدق  الصرب، وعالمـة اليقـني  النصـيحة؛ وعالمـة الرضـا  
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 . «ترو اخلالف؛ وعالمة اإليثار والصرب يشهد للصدق

، فال ترغبـوا عنـه؛ وإيـاكم وهـذه تعلموا القرآن، فشذا تعلمتموه » قال: عن أيب العالي  

األهواء، فشهنا توقع بينكم العداوة والبغضاء؛ وعلـيكم بـاألمر األول، 

الذي كانوا عليه قبـل أن يتفرقـوا؛ فشنـا قـد قرأنـا القـرآن قبـل أن يقتـل 

صاحبهم ـ يعني  عثامن ـ بخمسة عرشة سنة. قال عاصم  فحـدثت بـه 

 . «احلسن؛ فقال  قد نصح  واهلل، وصدق 

مّلـا ويّل اخلالفـة فقـاال   إىل عمـر بـن اخلّطـاب   تب أبو عبيدة ومعاذ بن جبالك

من أق عبيدة بن اجلّراح ومعاذ بن جبل، إىل عمر بن اخلّطاب. سـالم »

علي . أّما بعد، فشّنا عهـدناو وأمـر نفسـ  لـ  مهـّم، فأصـبحت قـد 

وّليت أمر هـذه األّمـة أمحرهـا وأسـودها. جيلـس بـني يـدي  الرّشـيف 

الوضيع، والعدّو والّصديق، ولكّل حّصته مـن العـدل. فـانظر كيـف و

أنت عند ذل  يا عمر فشّنا نحّذرو يوما تعنى فيه الوجـوه، وجتـف فيـه 

القلوب، وتنقطع فيه احلجج، حلّجـة ملـ  قهـرهم بجربوتـه، فـاخللق 

داخرون له يرجون رمحته وهافون عقابه، وإّنا كنّا نحّدث أّن أمر هـذه 

ع   آخــر زماهنــا إىل أن يكونــوا إخــوان العالنيــة أعــداء األّمــة ســريج

الّ يرة. وإّنا نعوذ باهللّ أن ينزل كتابنا إلي  سوى املنزل اّلذي نزل من 

 «.قلوبنا، فشّنام كتبنا به نصيحة ل  والّسالم علي 
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 «. فهي بلية Qكل نعمة ال تقرب من اهلل »: ال أبو حازم ق

نعمة أغفله عن صيانتها، وإذا  إذا أراد اهلل أن يسلب من عبدٍ »: قال مصطفى السباع  

ن استقباهلا، وإذا أراد أن يمتحنه   نعمة ْس أراد أن يمنحه نعمة هيةأه حلُ 

 «.را  أيقظ عقله وهواه، فشن غلب هواه عقَله ر يكن خا جدي

 «. ظامعظمت نعمة اهلل عىل أحد إالّ ازداد حّق اهلل عليه عِ  ما»: قال حذ ف  بن اليامن 

نعمة فعرفها بقلبه وشكرها بلسانه فام يربح  ما أنعم اهلل عىل عبدٍ »: قال جعفر بن حممد 

 «.زدادتحتى 

 إنسـان   وأمـران يتغـريان   كـل شـبابه، وقوتـه. أمـران ال يـدومان   إنسـان» وقال ر:ر:

حسـن اخللـق، وسـامحة  وأمـران ينفعـان كـل إنسـان  . طبعه، وشـكله

وأمران يرضان كل إنسان  حسد ذوي النعم، واحلقد عىل أهل . النفس

 املواهب وأمـران ترضـ الزيـادة مـنهام والنقصـان  الطعـام، والرشـاب.

. وأمــران حتســن الزيــادة مــنهام ويرضــ النقصــان  العبــادة، واإلحســان

وأمـران يولـع خـام كـل .ام كـل إنسـان الظلـم، والفسـادوأمران يكـرهه

ــرض،  ــل إنســان  امل ــنهام ك ــران جيــزع م ــد وأم ــنفس، والول إنســان  ال

ــاس  الصــوت احلســن،  .واجلــوع ــران حيــب أن يســمعهام مــن الن وأم

 .«والبشارة احلسنة

 «. لو قال يل فرعون خريا  لرددت عليه مثله»: قال ابن عباس 

 «. ذكر النعمة شكر» :قال عمر بن عبد العب ب 
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فهم من الشكر بقـدر أنعم عىل عباده بقدر طاقته، وكلّ  Qإن اهلل »: قال يليامن التيم   

 «. طاقتهم

 «. إذا رأيتم النعمة فبادروها بالشكر قبل حلول الزوال»وقال ر:ر: 

 «.ال تثق بشكر من تعطيه حتى متنعه»وقال ر:ر: 

د بمـردود، إذا وصـلت إليـ  أطرافهـا فـال ُتنفـر إحذر نفار النعم فام كل شار»وقال ر:ر: 

 «.أقصاها بقلة الشكر

أسـأل  متـام النّعمـة   األشـياء كّلهـا، والّشـكر لـ    » قول يف دعائاه كان أبو بكر 

عليها حّتى تر  وبعد الّرضا، واخلرية   مجيـع مـا تكـون فيـه اخلـرية 

 «.بجميع ميسور األمور كّلها ال معسورها يا كريم

بتليت بـبالء إاّل كـان هللّ تعـاىل عـِّّل فيـه أربـع نعـم  إذا ر ما اُ »: ر بن اخلط اب قال عم

يكن   ديني، وإذا ر يكن أعظم، وإذا ر أحـرم الّرضـا بـه، وإذا أرجـو 

 «.الّثواب عليه

إّن النّعمة موصولة بالّشكر، والّشـكر يتعّلـق باملزيـد، ومهـا »: قال عيل  بن أيب طالب 

، فلـن ينقطـع املزيـد مـن اهللّ حّتـى ينقطـع الّشـكر مـن مقرونان   قرن

 «.العبد

  هل تدري ما حّق الّطعام. قال  قلت  وما حّق الّطعامق قال  تقول باسم وقال لرجل

اهللّ  الّلهّم بارو لنا فيام رزقتنا، قال  وتدري ما شكره إذا فرغـتق قـال  

 «.قاناقلت  وما شكره قال تقول  احلمد هللّ اّلذي أطعمنا وس»

يرشب املـاء القـراح فيـدخل بغـري أذى وهـر  األذى إاّل  ما من عبدٍ »: عائش   قالس

 «.وجب عليه الّشكر

د بن كعب القرظ     «.الّشكر تقوى اهللّ تعاىل، والعمل الّصالح »: قال حمم 

لم    محن الس   -الّصالة شكر، والّصـيام شـكر، وكـّل خـري تعملـه هللّ»: قال أبو عبد الر 
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Q- شكر، وأفضل الّشكر احلمد.» 

م عليـه اخلري اّلذي ال رّش فيه  العافية مع الّشكر، فكم من مـنعَ »: قال احلسن البرصي  

 «.غري شاكر

بهـا عـذابا، وهلـذا كـانوا إّن اهللّ ليمّتع بالنّعمة ما شاء، فـشذا ر يشـكر عليهـا قلَ   »وقال أ ضا

وجـودة  واجلالـب، ألّنـه يسّمون الّشكر  احلافظ، ألّنه حيفـظ الـنّعم امل

 «.جيلب النّعم املفقودة

يل أوصـني. فقـال  مـا أدري مـا أقـول غـري أّنـه  قلت ألخٍ »: قال بكر بن عبد اهلل  املبين  

ينبغي هلذا العبد أن ال يفرت مـن احلمـد واالسـتغفار، فـشّن ابـن آدم بـني 

نب نعمة وذنب، وال تصلح النّعمة إاّل باحلمد والّشكر، وال يصلح الذّ 

 «.إاّل بالّتوبة واالستغفار

ما أنعم اهللّ عىل عبد من نعمة   الّدنيا فشكرها هللّ، وتواضع خـا »: قال كعب األحبا  

وما أنعـم ،هللّ إاّل أعطاه اهللّ نفعها   الّدنيا ورفع له خا درجة   اآلخرة

 منعـه نعمة   الّدنيا، فلم يشكرها هللّ، ور يتواضـع خـا إاّل  اهللّ عىل عبدٍ 

اهللّ نفعها   الّدنيا، وفتح له طبقات من النّار يعّذبه إن شاء أو يتجـاوز 

 «.عنه

و ببكو هذا مائـة ألـف درهـمق أيُ ّ »لرجل  شكو ضيق حاله:  قال  ونس بن عبيد 

قال الّرجل  ال. قال  فبيدي  مائة ألفق قال  ال. قال  فربجلي  مائة 

يـه. فقـال يـونس  أرى عنـدو مئـني ألفق قال  ال.فـذّكره نعـم اهللّ عل

 «.األلوف وأنت تشكو احلاجة

 «.بتىل فأصربعاىف فأشكر، أحّب إيّل من أن أُ ألن أُ »: قال مطر   
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عب     «.الّشكر نصف اإليامن، واليقني اإليامن كّله»: قال الش 

ك ام  أّمـا بعـد   »إىل حمّمد بن احلسن رمحهام اهللّ تعـاىل حـني ويل القضـاء بالّرّقـة كتب ابن الس 

فلتكن الّتقوى من بال  عىل كّل حال، وخف اهللّ مـن كـّل نعمـة أنعـم 

وأّمـا الّتبعـة فيهـا فقّلـة  ،خا علي  من قّلة الّشكر عليها مع املعصية خـا

الّشكر عليها، فعفا اهللّ عن  كّل ما ضـّيعت مـن شـكر، أو ركبـت مـن 

 «.ذنب أو قّكت من حّق 

جلساء الّرمحن يوم القيامة من جعل   قلبه خصاال  الكـرم »: قال أبو يليامن الدا ين  

 «.والّسخاء واحللم والّرأفة والّشكر والرّب والّصرب

عليكم بمالزمة الّشكر عىل النّعم، فقّل نعمة زالت عن قوم »: قال الفضيل بن عياض 

 «.فعادت إليهم

ل فسألهق فقال ابن جريج كنّا عند ابن جريج املّكّي، فجاء سائ»: قال مك    بن إبراهيم 

ــارا، فقــال  مــا عنــدي إاّل دينــار إن أعطيتــه  عــت ُج خلازنــه  أعطــه دين

وعيالــ . قــال  فغضــب وقــال  أعطــه. قــال مّكــّي  فــنحن عنــد ابــن 

ة وكتاب وقد بع  إليه بعض إخوانـه، و  جريج، إذ جاءه رجل بُكّ 

ة الكتاب  إّ: قد بعثت إلي  مخسني دينارا قال  فحّل ابن جريج  الّكّ

فعّدها فشذا هي أحد ومخسون دينارا قال  فقال ابن جـريج خلازنـه  قـد 

 «.أعطيت واحدا فرّده اهللّ علي  وزادو مخسني دينارا

الواجـب عــىل العاقـل أن يشـكر النّعمـة، وحيمــد »: قاال أباو حااتم باان حب اان البسات   

اّل املعروف عىل حسب وسعه وطاقته إن قدر بالّضعف وإاّل فباملثل، وإ

 «.فباملعرفة بوقوع النّعمة عنده، مع بذل اجلزاء له بالّشكر

إّ: ألستحّب للمرء أن يلـزم الّشـكر للّصـنائع، والّسـعي فيهـا مـن غـري   » وقال أ ضا
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واالهتامم بالّصـنائع؛ ألّن  -إذا كان املنعم من ذوي القدر فيه -قضائها

ذ املعروف يعمله االهتامم رّبام فاق املعروف وزاد عىل فعل اإلحسان، إ

املرء لنفسه، واإلحسان يصـطنعه إىل النّـاس، وهـو غـري مهـتّم بـه، وال 

مشفق عليه، ورّبام فعله اإلنسان، وهو كاره، وأّما االهـتامم فـال يكـون 

إاّل من فرل عناية، وفضل وّد، فالعاقل يشكر االهتامم أكثـر مـن شـكر 

 «.املعروف

يتسـّخط املعصـية، بـل عنـد الـنّعم يشـكر، وعنـد  ّر ال يكفـر النّعمـة، والاحُلـ»وقال ر:ار: 

املصائب يصرب، ومن ر يكن لقليل املعـروف عنـده وقـع أوشـ  أن ال 

يشكر الكثري منه، والنّعم ال تستجلب زيادهتا وال تـدفع اآلفـات عنهـا 

 «.إاّل بالّشكر

ما أنعم به  ن تفّضل اهللّ عىل عباده أن جيعل للّطاعم إذا شكر رّبه عىلمِ »: قال ابن بط ال 

 «.عليه ثواب الّصائم الّصابر

إّن حقيقـة الّشـكر ترجـع إىل كـون العبـد مسـتعمال   إمتـام »: قال أباو حاماد الغابايل  

 «.ر العباد أحّبهم إىل اهللّ وأقرخم إليهحكمة اهللّ تعاىل، فأشكَ 

نعوا باجلهل ر يقّك باخللق عن شكر النّعمة إاّل اجلهل والغفلة، فشهّنم م  » وقال أ ضا

والغفلة عن معرفة النّعم، وال يتصّور شكر النّعمة إاّل بعد معرفتها ثـّم 

إهّنم إن عرفوا نعمة  نّوا أّن الّشكر عليها أن يقول بلسـانه  احلمـد هللّ، 

الّشــكر هللّ، ور يعرفــوا أّن معنــى الّشــكر أن يســتعمل النّعمــة   إمتــام 

فال يمنع من الّشـكر بعـد  -Q ريدت خا وهي طاعة اهللّاحلكمة اّلتي أُ 

 «.حصول هاتني املعرفتني إاّل غلبة الّشهوة واستيالء الّشيطان

الّشكر يكون بالقلب والّلسان واجلوارح. أّما بالقلب فهـو أن يقصـد »: قال ابن قدام  

اخلــري ويضــمره للخلــق كافــة. وأّمــا بالّلســان  فهــو إ هــار الّشــكر هللّ 
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ن اهللّ تعاىل. وأّما اجلوارح  فهـو اسـتعامل بالّتحميد، وإ هار الّر  ع

نعم اهللّ   طاعته، والّتوّقي من االستعانة خا عىل معصيته، فمـن شـكر 

العينني أن تسرت كّل عيب تراه للمسـلم، ومـن شـكر األذنـني أن تسـرت 

 «.كّل عيب تسمعه

 ُّ َّ ُّٱالّشـــكر مـــع املزيـــد أبـــدا، لقولـــه تعـــاىل  »: قاااال الفااا وز رباااادي  
فمتــى ر تــر حالـ    مزيــد فاســتقبل [7إبـراهيم  ]َّ ِّّٰ

 «.الّشكر

اختلف النّـاس   أهّيـام أفضـل  الفقـري الّصـابر أم الغنـّي »يف الفتح: ابن حجر قال احلافظ 

، الّشاكر.والّتحقيق عند أهل احلذق أن ال جياب   ذلـ  بجـواب ُكـ ِّّلّ

 «.بل هتلف احلال باختالف األشخاص واألحوال

 «.النّعم وحشّية فقّيدوها بالّشكر»لف  محهم اهلل  تعاىل: قال بع  الس  

 «.من قكت يداه عن املكافأة فليطل لسانه بالّشكر»قال بع  احلكامء: 

عطـي الّشـكر ر يمنـع املزيـد، منع أربعـا  مـن أُ عطي أربعا ر يُ من أُ »قال بع  أهل العلم: 

ة ر يمنــع عطــي االسـتخارعطـي الّتوبــة ر يمنـع القبــول، ومـن أُ ومـن أُ 

 «.عطي املشورة ر يمنع الّصواباخلرية، ومن أُ 

كان بعض األغنياء كثري الشكر، فطال عليه األمـد فبطـر وعىصـ فـام زالـت »وقال ر:ر: 

نعمته وال تغريت حالته، فقال  يـا رب تبـدلت طـاعتي، ومـا تغـريت 

رمـة حفظناهـا نعمتي، فهتف به هاتف  يا هذا أليام الوصال عندنا ُح 

 «.عتهاوضيّ 

 .«ليس بفقيه من ر يعد البالء نعمة، والرخاء مصيبة»وقال ر:ر: 

 .«إن مما جيب هلل عىل ذي النعمة بحق نعمته أال يتوصل خا إىل معصيته»وقال ر:ر: 

عندها شكري، وكلام ابتليتني ببلية قل عندها  إهلي، كلام أنعمت عِّل نعمة قّل   »وقال ر:ر
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لـم هـذلني، ويـا مـن قـل عنـد مـه فعَ صربى، فيا من قل شكري عنـد نِ 

بالئه صربى فلم يعاقبني، ويا مـن رآ: عـىل املعـا، فلـم يفضـحني، 

 .«اكشف رضي، قال  فذهبت عني

ما قـال عبـد احلمـد هلل، إال وجبـت عليـه نعمـة بقولـه    »،بكر بن عبد اهلل املبين وكان 

 احلمد هلل، قال  فام جزاء تل  النعمةق قال  جزاؤهـا أن تقـول  احلمـد

 .«Qهلل، فجاءت نعمة أخرى فال تنفد نعم اهلل 

اللهـم لـ  احلمـد باإلسـالم، ولـ  احلمـد »إذا جلس جملسا يقـول   كان احلسن 

بالقرآن، ول  احلمد باألهل واملال، بسطت رزقنـا، وأ هـرت أمننـا، 

وأحسنت معافاتنا، ومـن كـل مـا سـألناو ربنـا أعطيتنـا، فلـ  احلمـد 

فـت رشا كثـريا، فلوجهـ  اجلليـل البـاقي كثريا، كام تنعم كثريا، ورص

 .«الدائم احلمد، احلمد هلل رب العاملني

البلـد  ]َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱقولـه تعـاىل   قرأ الفضايل 

ليلة  فبكى، فسئل عن بكائه فقال  هل بتة ليلة شاكرا  هلل أن جعل [9

ق ل  عينني تبك خامق هل بتة ليلة شاكرا  هلل أن جعل ل  لسانا  تنطـ

 .«بهق وجعل يعدد من هذا الرضب

يــا ابــن آدم، إن أردت أن تعلــم قــدر مــا أنعــم اهلل عليــ  فغمــض  »:قااال بكاار املاابين 

 .«عيني 

هلل   كل عضو منه نعمة، اللهـم ال جتعلنـا  » رجال  يتبخرت   مشيه فقال   أى احلسن 

 .«ممن يتقوى بنعمت  عىل معصيت 

ما ال نحصيه مع كثـرة مـا نعصـيه  -تعاىل  -عم اهلل قد أصبح بنا من ن»قال بع  السلف: 
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 « فال ندري أهيام نشكر، أمجيُل ما ينرش أم قبيح ما يسرت...ق

ما بت ليلة فأصبحت، ر يرمني الناس فيها بداهية  إال رأيت »قال:  عن أيب الد داء 

 . «من اهلل تعاىل فيها نعمة أن عِّلّ 

لـيكم باإلسـالم، فـأخرجكم مـن الشــقاء إىل اهلل ع مـنّ »قاال:  عان إباراهيم بان أدهام 

السعادة، ومـن الشـدة إىل الرخـاء، ومـن الظلـامت إىل الضـياء؛ فشـبتم 

ــتم  ــامن، ووهن ــررتم باخلطــأ حــالوة اإلي ــالكفران، وم ــيكم ب ــه عل نعم

ــرون  ــام مت ــة بالعصــيان؛ وإن ــدمتم الطاع ــامن، وه ــذنوب عــرى األي بال

ون عـىل قنـاطر بمراصد اآلفات، ومتضون عىل جسور اهللكـات، وتبنـ

الــزالت، وحتصــنون بمحاصــن الشــبهات؛ فبــاهلل تغــرتون، وعليــه 

ــه  ــا إلي ــا هلل، وإن ــون، فشن جتــرتؤن، وألنفســكم ّــدعونق وهلل، ال تراقب

 . «راجعون

خذوا الكلـمة الطيبة ممـن قاهلـا، وإن ر يعمـل خـا؛ فـشن اهلل تعـاىل »:  قال  ب د الرقايش

أال حتمد  [18الزمر  ] َّ  خبحب جب هئ مئ ُّٱيقول  

من تعطيه فانيا ، فيعطي  باقيا ق درهم يفنـى بعرشـة، تبقـى إىل سـبعامئة 

ضعف؛ أما هلل عندو مكافأةق مطعم ، ومسقي ، وكافي ، حفظـ  

  ليل ، وأجاب    رضائ ؛ كأن  نسيت وجع األذن، أو ليلة وجع 

العني، أو خوفا    بر، أو خوفا    بحـر  دعوتـه، فاسـتجاب لـ ؛ إنـام 

لص من لصوص الذنوب، كلام عـرض لـ  عـارض عانقتـه؛ إن  أنت

رسو أن تنظر إىل الدنيا، بام فيها من ذهبهـا وفضـتها وزخارفهـا، فهلـم 

أخــربو تشــيع جنــازة، فهــي الــدنيا بــام فيهــا، مــن ذهبهــا وفضــتها 

وزخارفها، ثم احتمل القرب بام فيه؛ أما إ: لست آمرو أن حتمل تربته، 
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 . «ولكن آمرو أن حتمل فكرته

اخلري من اهلل كثري، ولكنه ال يبكه من الناس إال  » قال: عن عون بن عبد اهلل بن عتب 

يسري، وهو للناس من اهلل معروض، ولكنه  ال يبكه من ال ينظر إليه، 

وال جيده من ال يبتغيه، وال يستوجبه من ال يعلم بـه؛ أر تـروا إىل كثـرة 

 . «لعلامءنجوم السامءق فشنه ال هيتدي خا إال ا

رؤوس النعم ثالثة  فأوهلا  نعمة اإلسالم، التي ال تتم نعمـة »قال: عن وهب بن منبه 

إال خا؛ والثانية  نعمة العافية، التـي ال تطيـب احليـاة إال خـا؛ والثالثـة  

 . «نعمة الغنى، التي ال يتم العيو إال خا

 احلجة عليـه؛ إمـا   ذنـب، ليس من عباد اهلل أحد، إال وهلل»قال:  عن يفيان بن عيين  

 . «وإما   نعمة مقك   شكرها

ما أنعم اهلل عىل العباد نعمة، أفضل  مـن أن عـرفهم ال إلـه »قال:  عن يفيان بن عيين  

 . «إال اهلل؛ فشن ال إله إال اهلل  هلم   اآلخرة، كاملاء   الدنيا

؛ قيل  فام الغنىق قـال  صـحة ما النعيمق قال  طيب النفسعن  اشد بن يعد أنه قيل له: 

 . «اجلسد

قــال  أمــا  [20لقــامن  ]َّ مهجه ين ىن من  خن ُّٱعاان جماهااد يف قولااه تعاااىل: 

الظــاهرة  فاإلســالم، والــرزق؛ وأمــا الباطنــة  فــام ســرت مــن العيــوب 

 .«والذنوب

األعـراف  ]َّ يك ىك مك لك اك يق ُّ  يف قوله يفيان الثو ي  وعن

 . «هم الشكرقال  نسبط عليهم النعم، ونمنع [182

الشكر مبني عىل ثالثة أركان  االعـرتاف بالنعمـة باطنـا ، والتحـدث  »:وقال ابن القيم
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خا  اهرا ، وتكيفها   مرضات وليها ومسدهيا ومعطيها، فـشذا فعـل 

 . «ذل  فقد شكرها مع تقصريه   شكرها

بغـداد؛  كنت عند سفيان بن عيينة، فقام إليه رجل من أهلقال: عن عمرو بن السكن 

فقال  يا أبا حممد، أخرب: عن قول مطرف  ألن أعاىف، فأشكر؛ أحـب 

إيل  من أن أبتىل، فأصرب؛ أهو أحـب إليـ ، أم قـول أخيـه أق العـالء  

اللهم، رضيت لنفيس مـا رضـيت يلق قـال  فسـكت سـكتة؛ ثـم قـال  

قول مطرف  أحب إيل؛ فقال الرجل  كيف، وقد ريض هذا لنفسـه مـا 

قال سفيان  إ: قرأت القرآن، فوجدت صفة سليامن مع  رضيه اهلل لهق

ووجدت [٤٤]ص  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱالعافية التي كان فيها  

ص  ] َّ ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱصفة أيوب مع البالء الذي كان فيه  

فاستوت الصفتان، وهذا معاىف، وهـذا مبـتىل؛ فوجـدت الشـكر  [30

الشـكر، أحـب إيل، قد قام مقام الصرب؛ فلام اعتدال  كانت العافيـة مـع 

 . «من البالء مع الصرب

الشـاكر الـذي يعلـم أن النعمـة مـن اهلل تعـاىل  أعطـاه إياهـا، قال: عن يفيان بن عيين  

 . «لينظر  كيف يشكر، وكيف يصرب

طرت مكة مطرا ، هتدمت منه البيوت، فأعتق ابن رواد جاريـة  شـكرا  هلل، إذ مُ »  وعنه قال

 . «عافاه من ذل 

قلت لسعيد بن جبري  الشكر أفضل، أم الصربق قال  الصـرب  » قال:طني عن مسلم الب

 . «والعافية، أحب إيل

مـا شـكر العينـنيق فقـال  إن رأيـت خـام خـريا ، : -يلم  بن د نا   -قال  جل أليب حازم 

أعلنته؛ وإن رأيت خام رشا ، سرتته؛ قـال  فـام شـكر األذنـنيق قـال  إن 

سمعت خام رشا ، دفنته؛ قال  مـا شـكر سمعت خم خريا ، وعيته؛ وإن 
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اليدينق قال  ال تأخذ خام ما ليس ل ، وال متنع حقا  هلل هو فيهام؛ قال  

؛ قالق وما  وما شكر البطنق قال  أن يكون أسفله طعاما ، وأعاله علام 

ـــاىل   ـــال اهلل تع ـــام ق ـــال  ك ـــر ق ق  مي خي حي ُّٱشـــكر الف
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي
قــال  فــام شــكر الــرجلنيق قــال  إن رأيــت ميتــا   [7املؤمنــون  ]َّ  زئ

غبطته، استعملت خام عمله؛ وإن رأيت ميتا  مقته، كففتهام عن عملـه؛ 

؛ فأما من يشكر بلسانه، ور يشكر بجميع أعضـائه؛ Qوأنت شاكر هلل 

فمثله  كمثل رجل له كساء، فأخذ بطرفه، ور يلبسه؛ فلم ينفعـه ذلـ  

 . «املطرمن احلر والربد، والثلج و

قال رجل يل   بعـض السـواحل ـ وأنـا قرأتـه   بعـض »قال:  عن عبد اهلل بن أيب نوح

أجزاء الربيع ـ  كم عاملته ـ تبارو اسمه ـ بام يكره، فعامل  بـام حتـبق 

قلت  مـا أحيصـ ذلـ  كثـرة؛ قـال  فهـل قصـدت إليـه   أمـر كربـ  

  فهل سألته فخذل ق قلت  ال واهلل، ولكنه أحسن إيل، وأعانني؛ قال

شيئا  قط، فام أعطاوق قلت  وهل منعني شـيئا  سـألتهق مـا سـألته شـيئا  

قط، إال أعطا:، وال استعنت به إال أعانني؛ قال  أرأيت، لو أن بعض 

بني آدم  فعل ب  بعض هذه اخلالل، ما كان جزاؤه عندوق قلـت  مـا 

رى  كنت أقدر له عىل مكافأة، وال جزاء؛ قال  فرب  تعاىل أحـق وأحـ

أن تدأب نفس    أداء شكر نعمه علـي ، وهو قـديام  وحـديثا  حيسـن 

إلي ؛ واهلل، لشكره أي  من مكافـأة عبـاده؛ إنـه تبـارو وتعـاىل  ريض 

 . «باحلمد من العباد شكرا  

يا أبا حازم، ما أكثر من يلقا:، فيدعو يل باخلري، مـا أعرفهم، قال ابن املنكد  أليب حازم: 

خريا  قط؛ قال له أبو حازم  ال تظن أن ذل  من  وما صنعت إليهم

 ُّٱعمل ، ولكن انظر الذي ذل  من قبله، فاشكره؛ وقرأ ابن زيد  
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 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل
  [96مريم  ]َّ يم

وقيل له  ما ينبغي أن جيعل عظة شكرنا لهق قـال  زيـادة ،  يئل عبد اهلل بن املبا ك

آخــرتكم ال تكــون، إال آخــرتكم، ونقصــان دنيــاكم؛ وذلــ   أن زيــادة 

 . «بنقصان دنياكم؛ وزيادة دنياكم ال تكون، إال بنقصان آخرتكم

كن لنعمـة اهلل عليـ    دينـ ، أشـكر منـ  لنعمـة اهلل »قال:  -بن أيب مطيع  -عن يالم 

 . «علي    دنياو

، ويثني عليه، Qيقوم من الليل، فيتوضأ، ثم يدعو، فيحمد اهلل  - بن املنكد  -كان حممد 

ويشكـره، ثم يرفع صوته بالذكر؛ فقيل له  ر ترفـع صـوت ق قـال  إن 

 . «يل جارا يشتكي، يرفع صوته بالوجع، وأنا أرفع صويت بالنعمة

شكر هو شكر العاملني، يكون من مجلة أقواهلم.وشـكر  هـو شـكر العـارفني،   »وقال ر:ر

 .«يكون باستقامتهم له   عموم أحواهلم

 .»شكر النعمة مشاهدة املنة، وحفظ احلرمة»: وقال أبو بكر الو اق 

 .«الشكر  معرفة العجز عن الشكر » وقال أبو عثامن

الشكر عىل الشكر أتم من الشكر، وذل  بأن ترى شـكرو بتوفيقـه، ويكـون   » وقال ر:ر

ذل  التوفيق من أجل النعم علي ، فتشكره عـىل الشـكر ثـم تشـكره 

 .«عىل شكر الشكر، إال ما ال يتناهي

 .«الشكر  إضافة النعم إىل موليها بنعت االستكانة  » ال ر:روق

 .«أن ال ترى نفس  أهال  للنعمة» الشكر  : وقال اجلنيد 

 .«استفراغ الطاقة  » الشكر  وقال ر:ر

 .«الذي يشكر عىل املوجود، والشكور  الذي يشكر عىل املفقود»  الشاكر  وقال ر:ر

 .«لرفد، والشكور  الذي يشكر عىل الردالذي يشكر عىل ا»  الشاكر  وقال ر:ر

 .«الذي يشكر عىل النفع، والشكور  الذي يشكر عىل املنع»  الشاكر و قال



 

  النعــم والشكــر

 
 

 

245 

 .«الذي يشكر عىل العطاء، والشكور  الذي يشكر عىل البالء » و قال: الشاكر

 .«الذي يشكر عند البذل، والشكور  الذي يشكر عند املطل»  و قال: الشاكر

 .«الشكر  رؤية املنعم، ال رؤية النعمة  »وقال الشبيل

بس، وشكر اخلواص عىل ما يرد عىل قلوخم لشكر العامة عىل املطعم وامل  »وقال أبو عثامن

 .«من املعا:

إهلي، كيف أشكرو، وشكري ل  نعمـة مـن عنـدوق فـأوحى »  يقول ، داود كان و

 .«اهلل إليه  اآلن قد شكرتني

إهلي، خلقت آدم بيدو، وفعلت.. وفعلت. فكيف »  مناجاته  يدعو  موسى  وكان

 .«شكروق فقال  علم أن ذل  مني، فكانت معرفته بذل  شكره يل

 .«الشكر  التلذذ بثنائه عىل ما ر يستوجبه عن عطائه»  وقيل

 .«فليطل لسان  بالشكر ةاملكافأإذا قكت يدو عن   » وقيل

، واملعاىف.فقـال  مـا بـال ملبـتىلا  أرحـم عبـادي  موسـى  إىلأوحى اهلل تعاىل   »وقيل

 .«املعاىفق فقال  لقلة شكرهم عىل عافيتي إياهم

 .«احلمد عىل األنفاس، والشكر عىل نعم احلواس  » وقيل

 .«احلمد  ابتداء منه، والشكر  اقتداء من  وقيل

 احلمد  عىل ما دفع، والشكر  عىل ما صنع.  » وقيل
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 النفـــــاق  
 

 .«من املنافقق قال  الذي يصف اإلسالم، وال يعمل به :قيل حلذ ف  

 . «ذهب النفاق، فال نفاق؛ إنام هو الكفر بعد اإليامن»قال:  عن حذ ف  

املنافقون اليوم، رش منهم عىل عهد رسول اهلل ^؛ كانوا يومئذ يكتمونه، وهم »  وعنه قال

 . «اليوم يظهرونه

 . «واملنافق، حتى يصلح الذئب واحلمل ال يصلح املؤمن»قال:  عن مالك بن د نا  

خشـوع النّفـاق أن تـرى اجلسـد خاشـعا والقلـب لـيس   »معناه عان عمار   وي فيام

 «.بخاشع

إّن أخوف ما أخاف علـيكم. املنـافق العلـيم، قـالوا  كيـف  » قال عىل املنرب  و وي عنه أن ه

ل  يكون املنافق علـيامق قـال  يـتكّلم باحلكمـة، ويعمـل بـاجلور، أو قـا

 «.املنكر

كنّا   حلقة عبد اهللّ فجاء حذيفة حّتى قـام علينـا فسـّلم ثـّم قـال  قال:  عن األيود 

لقد أنزل النّفاق عىل قوم خري منكم، قال األسود  سـبحان اهللّ  إّن اهللّ 

  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّٱيقـــول  

جد، فتبّسم عبد اهللّ، وجلس حذيفة   ناحيـة املسـ [1٤5النساء  ]َّ

فقام عبد اهللّ، فتفّرق أصـحابه، فرمـا: باحلصـا فأتيتـه، فقـال حذيفـة  

عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النّفاق عىل قوم كانوا 

 «.خريا منكم ثّم تابوا، فتاب اهللّ عليهم

من رّسه أن يلقى اهللّ غدا مسلام فليحافظ عـىل هـؤالء »قال: عن عبد اهلل  بن مسعود 
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ت حيـ  ينـادى خـّن، فـشّن اهللّ رشع لنبـّيكم ^ سـنن اهلـدى، الّصلوا

وإهّنّن من سنن اهلـدى، ولـو أّنكـم صـّليتم   بيـوتكم كـام يصـِّّل هـذا 

املتخّلف   بيته لرتكتم سنّة نبّيكم، ولو تركتم سنّة نبّيكم لضللتم، وما 

من رجل يتطّهر فيحسن الّطهور ثّم يعمد إىل مسجد من هذه املسـاجد 

ب اهللّ له بكّل خطوة هطوها حسـنة، ويرفعـه خـا درجـة، وحيـّط إاّل كت

عنه خا سّيئة، ولقد رأيتنا وما يتخّلف عنها إاّل منـافق، معلـوم النّفـاق، 

 «.ولقد كان الّرجل يؤتى به هيادى بني الّرجلني حّتى يقام   الّصّف 

سـان يكـون حني يرحم اإلنسان احليوان وهو يقسو عىل اإلن»: قال مصطفى السباع  

 «. منافقا    ادعاء الرمحة، وهو   الواقع رش من احليوان

إّنـا نـدخل عـىل سـلطاننا فنقـول هلـم بخـالف مـا نـتكّلم إذا  » :قال أناس البن عمر 

 .«خرجنا من عندهم، قال  كنّا نعّدها نفاقا

فـذاو إّن النّاس قد أحسنوا القول، فمن وافق قولـه فعلـه  » :قال عبد اهلل  بن مسعود 

 «.اّلذي أصاب حّظه، ومن خالف قوله فعله فذل  إّنام يوّبخ نفسه

إّنكم ترون الكافر من أصّح النّاس جسام وأمرضهم قلبـا، وتلقـون املـؤمن »   وقال 

من أصّح النّاس قلبا وأمرضهم جسـام، وايـم اهللّ لـو مرضـت قلـوبكم 

 «.وصّحت أجسامكم لكنتم أهون عىل اهللّ من اجلعالن

محن بن أيب حساني قاال: عن عبد  يـا بنـّي ال تعّلـم العلـم  »بلغنـي أّن لقـامن كـان يقـول الر 

 «.لتباهي به العلامء، أو متاري به الّسفهاء وترائي به   املجالس

  ما تقول فيمن ال هاف عىل نفسه النّفاق، قال  ومن يأمن عىل نفسـه ئل اإلمام أمحدُي 

 «.النّفاقق

 «.األمانة من خصال النّفاق اخليانة   »: قال ابن  جب
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إن احلكمة لتكون   قلب املنافق تتلــجلج، فـال  » ، قال:عن عمران بن مسلم القص  

 . «يصرب عليها حتى يلقيها؛ فيتلقاها املؤمن، فينفعه اهلل خا

 . «نقل احلجارة، أهون عىل املنافق من قراءة القرآن » قال:عن أيب اجلوزاء 

إن الـدينار والـدرهم  أزمـة املنـافقني، خـام يقـادون إىل »ال: قا عن شميط بن عجاالن 

 .«السوءات

  أال ترى إىل املنافق كيـف هـادعني، د وقال  أوحى اهلل تعاىل إىل داو وعنه أ ضا  

د  قـل ووأنا أخدعه؛ يسبحني بطرف لسـانه، وقلبـه بعيـد منـي؛ يـا داو

ليلقوهـا، ثـم  همأ هرللمأل من بني إرسائيل  ال يدعو: واخلطايا بني 

 . «يدعو: أستجب هلم

 . «ال تكن وليا  هلل   العالنية، وعدوه   ال  » قال: عن بالل بن يعد 

إن املؤمن  يقول قليال ، ويعمل كثريا ؛ وإن املنـافق  يقـول كثـريا ، »قال:  عن األوزاع  

 . «ويعمل قليال  

 . «مد، ويكره الذممن خصال املنافق  أن حيب احل»قال:  عن وهب بن منبه 

الغبطة من اإليامن، واحلسد من النفاق؛ واملؤمن  يغبط  » قال: عن الفضيل بن عياض 

وال حيسد، واملنافق  حيسد وال يغبط؛ واملؤمن  يسرت، ويعظ، وينصح؛ 

 .«والفاجر  هيت ، ويعري، ويف 

لشـ ، املنافق  مـا أخـذ مـن الـدنيا  أخـذ بحـرص، ويمنـع با»قال:  عن حاتم األصم 

وينفق بالرياء؛ واملؤمن  يأخـذ بـاخلوف، ويمسـ  بالشـدة، وينفـق هلل 

 . «خالصا    الطاعة

كام قال، واملؤمن أحسن  Qاملؤمن من يعلم أن ما قال اهلل  » قال: عن احلسن البرصي 

الناس عمال ، وأشد الناس خوفا ، لو أنفق جبال  من مال، مـا أمـن دون 
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، إال إزداد فرقــا ، يقــول  ال أن يعــاين، ال يــزداد صــالحا  و بــرا  وعبــادة 

أنجو؛ واملنافق يقول  سواد الناس كثـري، وسـيغفر يل، وال بـأس عـِّل، 

 . «فينسئ العمل، ويتمنى عىل اهلل تعاىل

النفاق  اختالف ال  والعالنيـة والقـول والعمـل واملـدخل »كان يقال  : قال احلسن 

 .«واملخر 

سـواء كانـت خصـومته    -ذا قدرة عند اخلصومة  فشذا كان الرجل»: قال ابن  جب 

عـىل أن ينتكـ للباطـل وهيِّـل للسـامع أنـه حـق،  -الدين أو   الدنيا 

ويوهن احلق وهرجه   صورة الباطل، كان ذل  من أقبح املحرمات، 

 .«وأخب  خصال النفاق

ا إن كان الرجـل ليـتكلم بالكلمـة عـىل عهـد رسـول اهلل ^ يصـري خـ»: قال حذ ف  

منافقــا ، وإ: ألســمعها مــن أحـــدكم   اليــوم أو   املجلــس عرشـــ 

 مرات  .

من عالمـة املنـافق أن حيـب املـدح بـام لـيس فيـه، ويكـره الـذم بـام فيـه، »: قال الفضيل 

 .«ويبغض من يبكه بعيوبه، ويفرح إذا سمع بعيب أحد من أقرانه

كفر ا  يسمع فيه آيات اهلل يُ أوىل مراتب النفاق أن جيلس املؤمن جملس»: قال ييد قطب 

ستهزأ خا، فيسكت ويتغا .. يسـمي ذلـ  تسـاحما ، أو يسـميه خا ويُ 

دهاء، أو يسميه سعة صـدر وأفـق وإيامنـا  بحريـة الـرأي    وهـي هـي 

ــوه عــىل نفســه   أول  ــو يم ــدب   أوصــاله؛ وه ــة ت ــة الداخلي اهلزيم

ان إن احلميـة الطريق، حياء منه أن تأخذه نفسه متلبسا  بالضعف واهلو

هلل، ولدين اهلل، وآليات اهلل. هي آية اإليامن. وما تفـرت هـذه احلميـة إال 

وينهار بعدها كل سـد؛ وينـزاح بعـدها كـل حـاجز، وينجـرف احلطـام 

الواهي عند دفعة التيار. وإن احلميـة لتكبـت   أول األمـر عمـدا . ثـم 

س، فشمـا هتمد. ثم ّمد. ثم متوت فمن سمع االستهزاء بدينـه   جملـ
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أن يدفع، وإما أن يقاطع املجلس وأهله. فأما التغايض والسكوت فهو 

ــر عــىل قنطــرة  ــامن والكف ــني اإلي ــرب ب ــو املع أول مراحــل اهلزيمــة. وه

 « النفاق
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 النفــــوس  
 

كنت مع مـوالي زيـد بـن صـوحان   السـوق فمـر  قال  وعن يامل موىل ز د بن صوحان

د اشرتى وسقا من طعام فقال له زيد يا وق علينا سلامن الفاريس 

إن الـنفس »أبا عبد اهلل تفعل هذا وأنت صاحب رسول اهلل. ^ قـال  

 «. إذا أحرزت قوهتا اطمأنت وتفرغت للعبادة ويئس منها الوسواس

 وطغيان عاد وعتو قابيل وحسد إبليس كرب النفس   اهلل سبحان»: قال ابن القيم 

 هامان وقحة قارون وبغى فرعون واستطالة نمرود وجرأة ثمود

 جهل أق وجهل لوليدا ومترد، السبت أصحاب وحيل بلعام وهوى

 ورعونة الكلب ورشه الغراب حرص البهائم أخالق من وفيها،

 الفهد ووثوب اجلمل وحقد الضب وعقوق اجلعل ودناءة الطاووس

 النملة ومجع القرد وعب  احلية وخب  الفأرة وفسق األسد وصولة

 واملجاهدة الرياضة أن غري، الضبع ونوم الفراش وخفة لثعلبا ومكر

 تصلح وال اجلند هذا من فهو طبعه مع اسرتسل فمن ذل  تذهب

  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ لعقد سلعته
 مضخض  حض جض مص خص حص مسخس حس جس
 مف خف حفجف  مغ جغ مع جع مظ حط
 هل مل خلحل جل مك لك  خك حكجك مق حق
 هذخا سلعة إال اشرتى فام [111التوبة  ]َّ  خم حم جم



 

 252 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 سلم العابدون التائبون سكانه بلد إىل طبعها من فخرجت يامناإل

 بعيب املشرتي علم قد املشرتي يقبله فال يدو   يتلف أن قبل املبيع

 السلعة قدر الرد من األمان ول  فسلمها يشرتهيا أن قبل السلعة

 كان فشذا عليها واملنادى فيه املبذول والثمن مشرتهيا بقدر يعرف

 . «نفيسة السلعة كانت جليال واملنادى خطريا لثمنوا عظيام املشرتي

  «.عاجلت شيئا  أشد عِّّل من نفيس، مرة يل ومرة عِّل ما»: قال يفيان الثو ي 

واملعنى  قــد [9الشــمس  ]َّ يب ىب نب مب  زب  ُّٱٱقــال اهلل تعــاىل: قااال اباان القاايم 

ها وأعالها بطاعة اهلل وأ هرها، وقـد خ ـ مـن أخفاهـا  أفلح من كربة

ر النفوس مثل معصية اهلل، وما وحقة  رها بمعصية اهلل. فام صغة رها وصغة

فها ورَفَعها مثل طاعته ها ورشة  «. كربة

من كان له من نفسه واعـظ عارضـه سـاعة الغفلـة وحـني »: قال بكر بن عبد اهلل املبين 

 «.احلمية

 . «بداهنالو أشفقت هذه النفوس عىل أدياهنا لالقت ال ور   أ»قال:  عن الرسي 

 . «سجن  نفس  إذا خرجت منها وقعت   راحة األبد »قال: عن النرص أباذي 

إن العلـم قائـد، واخلـوف سـائق، والـنفس حـرون بـني »:  قال عمرو ا بن عثامن املك  

اغة، فأحذرها وراعها بسياسـة العلـم وسـقها اعة، روة ذل ، مجوح خدة 

 .«بتهديد اخلوف، يتم ل  ما تري 

ما قاسيت شـيئا  مـن أمـر »  سمعت إبراهيم بن أدهم يقول قال: م بن بشا  عن إبراهي

الدنيا  أشد عِّل من نفيس  مرة عِّل، ومرة يل؛ وأمـا هـوائي  فقـد واهلل 

استعنت باهلل عليه، فأعانني؛ واستكفيته سوء مغالبته، فكفا:؛ فـواهلل، 

 . «ما آسى عىل ما أقبل من الدنيا، وال ما أدبر منها
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إذا عرف الرجل قـدر نفسـه، يصـري عنـد نفسـه أذل مـن »قال:  اهلل بن املبا ك عن عبد 

 . «الكلب

ليس من املعرفة  أن جتعلهـا ـ يعنـي  الـنفس ـ مطيـة هلـوى  »قال:  عن حممد بن املبا ك 

 . «غريو، وطريقا  لطلب دنيا خملوق غريو

ق فقـال  وحيـ   أي احلجاب أخفى، الذي حيتجب به املريـد عـن اهلل: يئل ذي النون 

 . «مالحظة النفس، وتدبريها

 . «ال تسكن إىل نفس  وإن دعت  إىل الرغائب » قال: عن حييى بن معاذ 

رحم اهلل عبدا  قال لنفسه  ألسِت صاحبة كذاق ألسِت صاحبة »:  - قال مالك بن د نا 

 .«ذمها، ثم خطمها ثم ألزمها كتاب اهلل تعاىل فكان هلا قائدا   كذاق ثم

 «.طوبى ملن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها»: ابن حبم قال 

راحـة. واألمحـق مـن نفسـه   راحـة  العاقل من نفسه   تعب والناس منـه  »وقال ر:ر: 

 «.والناس منه   تعب

، ولـيس Qاستعن عىل سريو إىل اهلل برتو من شـغل  عـن اهلل »: الو اق  قال أبو بكر

 «كنفس  التي هي بني جنبي . Q عن اهلل بشاغل يشغل 

  «.دينه، ومن أذّل نفسه أعّز دينه من أعّز نفسه أذل»: قال جماهد بن جب  

 «.لو عرفت قدر نفس  عندنا ما أهنتها باملعا،»وقال ر:ر: 

منها وال هتادهنا فـواهلل مـا أكرمهـا مـن ر  إالاحذر نفس  فام أصاب  بالء قط »وقال ر:ر: 

من ر يذهلا وال جربها من ر يك ها وال أراحها من ر هينها وال أعزها 

 «.يتبعها وال أمنها من ر هوفها وال فرحها من ر حيزهنا

ـا لنفسـ  »: قال ابن عطاء اهلل السكند ي  الناس يمدحون  بام يظنون في ، فكن ذامًّ
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 «.ملا تعلم منها

كل طاعـة ويقظـة  أصل كل معصية وشهوة وغفلة الرضا عن النفس، وأصل»وقال ر:ر: 

 «.وعفة عدم الرضا من  عنها

مازلت أسوق نفيس إىل اهلل تعاىل وهي تبكي ، حتى سقتها وهي  »حد الصاحلنيأقال 

 .« يعني أكرهتها عىل العمل حتى استقامت برضاها - تضح 

أهيا الغافل ما عندو خرب من   فام تعرف مـن نفسـ  إال أن جتـوع »: قال ابن اجلوزي 

 « فتنام، وتغضب فتخاصم، فبم متيزت عن البهائم فتأكل، وتشبع

عالمة االستدرا   العمى عـن عيـوب الـنفس، مـا ملكهـا عبـد إال عـز، ومـا »وقال ر:ر: 

 .«ال ذلإملكت عبدا  

النفس إن ر تشغلها بالعظائم شغلتها الصغائر وان ر ُتعملها   اخلـري عملـت »وقال ر:ر: 

ف عّرفهـا العـز تنفـر مـن الـذل   الرش عّلمهـا التحليـق تكـره اإلسـفا

 «.اللذات الروحية حتقر اللذات احلسية الصغرية وأذقها

لـيس هـذا »، فقال  قد قطعت إليـ  مسـافة، فقـال  جاء  جل إىل أيب عيل الدقاق

 .« األمر بقطع املسافات، فارق نفس  بخطوة وقد حصل ل  مقصود

تـذكر، وتعميهـا النعمـة فـال إن النفس املنحرفـة تبطرهـا القـوة فـال »: قال ييد قطب 

ومــا تنفــع عظــات املــايض وال عــربه إال مــن تتفــتح بصــائرهم  ،تنظــر

إلدراو ســنة اهلل التــي ال تتخلــف، وال تتوقــف، وال حتــاق أحــدا  مــن 

وإن كثريا  ممـن يبتلـيهم اهلل بـالقوة وبالنعمـة لتغشـى أبصـارهم  ،الناس

وال  وبصـــائرهم غشـــاوة، فـــال يبكـــون مصـــارع األقويـــاء قـــبلهم،

يستشعرون مصري البغاة الطغاة من الغابرين. عندئذ حتق عليهم كلمـة 

اهلل، وعندئــذ جتــري فــيهم ســنة اهلل، وعندئــذ يأخــذهم اهلل أخــذ عزيــز 
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وهم   نعامئهم يتقلبون، وبقوهتم يتخايلون. واهلل من ورائهـم  ،مقتدر

حميط.إهنــا الغفلــة والعمــى واجلهالــة نراهــا تصــاحب القــوة والنعمــة 

خاء، نراها   كل زمان و  كل مكان. إال من رحم اهلل من عبـاده والر

 .«املخلصني

 . «إذا عرفت نفس  فال يرضو ما قيل في »: قال يفيان الثو ي 

أهيا الغافل  ما عندو خرب منـ   فـام تعـرف مـن نفسـ  إال أن جتـوع »: قال ابن القيم 

 هائم فتأكل، وتشبع فتنام، وتغضب فتخاصم، فبم متيزت عن الب

ر يدرو عندنا من أدرو بكثرة صيام، وال صالة، وإنام أدرو »: قال الفضيل بن عياض 

 .«بسخاء األنفس، وسالمة الصدور، والنصح لألمة

يا أعـر   ينـادى يـوم القيامـة  يـا أهـل خطيئـة كـذا وكـذا،   » نفسه أبو حازم خماطبا  وقال 

وم معهم؛ فأراو يا فتقوم معهم، ثم ينادى  يا أهل خطيئة كذا وكذا فتق

 .أعر  تريد أن تقوم مع أهل كل خطيئةق 

أي بني إنه من خاف املوت بادر الفوت، ومن ر يكبح نفسه عن  » فقال  وعظ أعرايب ابنه 

 .«الشهوات أرسعت به التبعات، واجلنة والنار أمام 

شذا إن النفس إذا ُأطمعت طمعـت، وإذا ُأقنعـت باليسـري قنعـت، فـ»: قال ابن اجلوزي 

أردت صالحها فاحبس لساهنا عن فضول كالمها، وُغض طرفها عن 

حمرم نظراهتا، وُكف كفها عن مؤذي شهواهتا، إن شـئت أن تسـعى هلـا 

   نجاهتا. 

إن االستغراق   شهوات الدنيا، ورغائب النفوس، ودوافع امليـول »: قال ييد قطب 

دفع بالنـاس الفطرية هو الذي يشغل القلب عن التبك واالعتبار؛ ويـ
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إىل الغرق   جلة اللذائذ القريبة املحسوسة؛ وحيجب عنهم ما هو أرفع 

وأعىل؛ ويغلظ احلس فيحرمه متعة التطلـع إىل مـا وراء اللـذة القريبـة؛ 

ــدور اإلنســان العظــيم   هــذه  ــة ب ــرية الالئق ومتعــة االهتاممــات الكب

ـــ   ـــوق يســـتخلفه اهلل   هـــذا املل ـــذل  بمخل ـــة ك األرض؛ والالئق

 .«عريضال
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 النــــوم    
 

 «. إياو وكثرة النوم، فشنه يفقرو إذا احتا  الناس إىل أعامهلم»: قال داود البنه يليامن 

يا بني  إياو وكثرة النوم والكسل والضـجر، فشنـ  إذا كسـلت ر »: قال لقامن احلكيم 

 «. تؤد حقا، وإذا ضجرت ر تصرب عىل حق

من اجلهل النوم   أول النهار من غري سهر، والضح  من »: قال عيل بن أيب طالب 

 «.غري عجب، والقائلة تزيد   العقل

 .«عند املوعظة من الشيطان -النوم »: قال عبد اهلل بن مسعود 

 .«قال  مربدة   الصيف، مسخنة   الشتاء ?ما يدعوو إىل نومه الضحىقيل ألعرايب: 

 «.م يزيد فيهالنعاس يذهب العقل، والنو»وقال ر:ر: 

 «. نوم نصف النهار يعدل رشبة دواء، يعني   الصيف»: قال عبد اهلل بن شربم  

ما كان خالد يأوي إىل فراش مقيله، إال  قّل عن عبدة بنس :الد بن معدان عن أبيها قالس: 

وهو يذكر فيه شوقه إىل رسـول اهلل ^، وإىل أصـحابه مـن املهـاجرين 

هم أصِّل وفصِّل، وإليهم حين قلبـي،  واألنصار، ثم يسميهم، ويقول 

طال شوقي إليهم، فعجل رق قبيض إلي ؛ حتى يغلبـه النـوم وهـو   

 . «بعض ذل 

قـال  إّ: ألضـطجع عـىل فـرا  فـام  بلغني أّن عمـر بـن اخلّطـاب »: قال مالك 

يأتيني النّوم، وأقوم إىل الّصالة، فام تتوّجه إيّل القراءة من اهتاممي بـأمر 

 «.قال مال   يريد أن يطاع اهللّ وال يعىص اهللّالنّاس. 

نة الغفلة ورقاد اهلـوى ولكـن كـن خفيـف النـوم فحـراس البد من ِس »: قال ابن القيم 
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 «.البلد يصيحون دنا الصباح

 «.خصلتان تقسيان القلب  كثرة النوم، وكثرة األكل»وقال ر:ر: 

ة إليه ، ونوم أول الليل أمحد وأنفع النوم   ما كان عند شدة احلاج » قال ابن القيم

وأنفع من آخره ، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه ، وكلام قرب النوم 

من الطرفني قلة نفعه وكثر رضره ، وال سيام نوم العك والنوم أول 

 .«النهار إال لسهران

ما رأيت أحدا  أخوف عـىل نفسـه، وال أرجـى للنـاس  »قال:  عن إيحاق بن إبراهيم 

ــه مــن الفضــ ــة، مرتســلة، كأن ــة، شــهية، بطيئ ــه  حزين يل؛ كانــت قراءت

هاطب إنسانا ؛ وكان إذا مر بآيـة فيهـا ذكـر اجلنـة  تـردد فيهـا، وسـأل، 

وكانت صالته بالليل أكثر ذل  قاعـدا ، تلقـى لـه حصـري   مسـجده، 

ــه، فيلقــي نفســه عــىل  فيصــِّل مــن أول الليــل ســاعة، حتــى تغلبــه عين

وم، فشذا غلبـه النـوم  نـام؛ ثـم يقـول هكـذا، احلصري، فينام قليال  ثم يق

حتى يصبح؛ وكان دأبـه إذا نعـس  أن ينـام؛ ويقـال  أشـد العبـادة  مـا 

 . «يكون هكذا

ثالثة تورث اهلزال  رشب املاء البارد عىل الريق، والنوم من غري وطاء، وكثرة  »وقال ر:ر:

 «.الكالم برفع الصوت

م عىل ثالثة أوجه، نوم خـرق، ونـوم خلـق، النو»  عبد اهلل بن عمرو بن العاص قال 

ونوم محق. فأما النوم اخلرق، فنومة الضحى، يقىض الناس حوائجهم 

وهــو نــائم، وأمــا نــوم اخللــق، فنــوم القائلــة نصــف النهــار، وأمــا نــوم 

 «. احلمق، فالنوم حني حترض الصلوات

كـل، أربع خصال متيـت القلـب  كثـرة الضـح ، كثـرة األ»: قال عيل بن أيب طالب 
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كثرة النوم، وكثرة الكالم، أوصيكم بأربٍع  ال يرجون أحدكم إال ربه، 

وال هافن إال ذنبه، وال يستحني أحٌد إذا سئل عام ال يعلم أن يقـول ال 

 «.أعلم، وال يستحني أحٌد إذا ر يعلم شيئا  أن يتعلمه

النــوم، قســوة القلــب مـن أربعــة أشــياء، إذا جــاوزت قـد احلاجــة  األكــل، و»وقاال ر:اار: 

 .«والكالم، واملخالطة

من سهر   سبيل اهللّ فقد ترو غرضـه مـن النّـوم؛ طاعـة هللّ بـام يتجّشـمه مـن »: ر:روقال 

 «.خوف العدّو؛ ولذل  حّرمت عينه عىل النّار

 .«ل ما شئَت وال ترشب، فشذا ر ترشب ر جيئ  النومكُ »: قال يفيان 

 مقـىل عـىل حبة كأنه فراشه إىل أوى اإذ  أوس بن شداد كان:  وداع  بن أيد الق

 . ه«مصال إىل فيقوم أنام يدعني ال جهنم ذكر إن اللهم»  فيقول

 كـام فيـتقىل عليه يضطجع ثم فراشه يفرتش طاووس كان »  الدا اين يليامن أبو قال و

 الصـباح حتـى القبلـة يسـتقبلو فيدرجـه يثـب ثم املقىل عىل احلبة تقىل

 . «العابدين نوم جهنم ذكر طري  يقولو

 النـاسو تنـام ال مالـ  أبـت يـا  خيـثم بـن الربيـع ابنـة قالـت»   د ناا  بن مالك قالو

 . «ينام أباو تدع ال النار إن »  فقالق ينامون

 النـار خـوف منـع»  يقـولو الثـور هـور كام هور الليل جنه إذا حمرز بن صفوان كانو

 . «الرقاد مني

 نـام النـار مثـل رأيت ماو طالبها نام اجلنة مثل رأيت ما»   قول اهلل عبد بن عامر كانو

 حتـى ينـام فـام النـوم النـار حـر أذهـب  قال الليل جاء إذا فكان هارخا

 .يميسـ حتى ينام فام النوم النار حر أذهب  قال النهار جاء إذاو يصبح

 إن اللهـم  فينـادي يقـوم ثـم املقـىل   احلب يتلوى كان أنه عنه رويو

 ال مالـ   لـه قيـل أنـه عنـه رويو يل فـاغفر النـوم من منعتني قد النار
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 .«أنام يدعني ال جهنم ذكر إن  قالق تنام

 اهلل عبـد بـن خالـد لـه أمر فزارة بني من شيخا رأيت»  الفبا ي حصني بن احلر قالو 

 مـن الـدنيا حـالوة جهـنم ذكـر أذهـب  قالو يقبلها أن فأبى ألف بامئة

 .«النار النار النار  فيصيح اسالن نام إذا يقوم كان  وقال قلبي

، الـدرس عـىل النـوم تـؤثر وأنـت، يـريض مبلغا العلم من تبلط متى »  قول بعضهم وكان

 .«  القراءة عىل واألكل

 وعنــد أعاملــه خامتــة يكــون أن النــوم عنــد والــدعاء الــذكر حكمــة»  العلااامء بعاا  قااال

 .«الطيب والكلم التوحيد ذكر عمله أول يكون أن االستيقاظ
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 اهلـــديــــة      
 

 «.خفيف هدية حسنة، ومحٌل »قرئ  السالم.فقال  فالن يُ قال  جل أليب ذ : 

عىل ثالث طبقات  هبة الرجل إىل من هو دونه، فهـي  جعل بع  العلامء الناس يف اهلدا ا

إكراٌم وإلطاف ال تقتيض الثـواب واملكافـأة باملثـل، فـشذا اسـتلمها هـذا 

يســتلزم ذلــ  أن يــرد خديــٍة مقابلها.وثانيــا   هبــة النظــري إىل األدون ال 

نظريه.وثالثا   هبـة األدنـى إىل األعـىل، إذا أهـدى األدنـى لألعـىل فشنـه 

يكون من املؤكد   حق األعىل أن يثيبـه، وذلـ  بـام جـرت بـه الُعـرف 

 .«والعادة

ـلطان، و»: الفضال بان ياهل  قال ال سـلبت مـا ارتىضـ الغضـبان، وال اسـتعطف الس 

حناء، وال دفعت املغارم وال توقِّي املحذور، وال استعمل املهجور  الشة

 «.بمثل اهلدية والرب

 .«كانت اهلدية فيام مىض هدية، أما اليوم فهي رشوة»وقال ر:ر:  

 «.ذهب السخيمةاهلدية تُ  » وقال ر:ر

 «. هتادوا فشنه يضاعف احلب ويذهب بغوائل الصدور » وقال ر:ر

 «.  نرش املهاداة طي املعاداة»  وقال ر:ر

 «.إذا أردت أن تتزو  فأهد لألم»: قال يفيان الثو ي 

اهلدية سـبٌب للمحبـة وتـآلف القلـوب، وكـان التـابعون يرسـلون خـداياهم، »  وقال ر:ر

ويقول الواحد ألخيه الذي هيديه  نحـن نعلـم غنـاو عـن مثـل ذلـ ، 

 .«وإنام لتعلم أن  منا عىل بال

كان الناس يتحرون خداياهم اليوم الذي يكون فيه رسـول اهلل ^   »وقالس عائش  
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 ^«.عندي يبتغون بذل  مرضاة رسول اهلل 

اهلدية ملن يشفع له بشفاعة عند السلطان ونحوه ال جيوز أخذ »: قال ابن  جب احلنبيل 

 .«األجرة عليها

نهـا حصـول أن اهلـدايا هلـا أغـراض أربعـة  أوال   أن يكـون الغـرض م » ذكر بعضهم

الثواب األخروي، كأن يكون املهدى إليه فقريا  أو عاملا  أو صـاحلا .ثانيا   

أن ُيقصد باهلدية جلب املحبة والتودد، مثـل أن ُيعطـي املخطوبـة يتـودد 

باهلدية إىل قلبها.فهذان جائزان.ثالثا   أن يقصد خـا غرضـا  دنيويـا ، كـأن 

أكثــر، فيجــوز للغنــي أن  يعطــي الفقــري غنيــا  هديــة عــىل أمــل أن ُيعطيــه

يأخذها إذا كان سيعطيه فعال .رابعا   أن يكون املـراد خـا االسـتعانة عـىل 

فعل أمر معني، كاملحتا  إىل السـلطان   مسـألة، فُيعطـي وكيلـه هديـة، 

 .«فهذا إذا كان   إحقاق باطل أو إبطال حق فال ش    حتريمه

 .«بالء اآلخرةترد والصدقُة اهلدية ترد  بالَء الدنيا،  »قال أحد السلف:

 .«أكرُم اهلدايا علٌم نافع، ونصيحٌة موثوق خا، ومدحٌة صادقة»  وما أحسَن قوَل القائل

 «.َأْهُدوا إىل الوالِة فشهنم إن ر يقبلوا أَحب وا»  وقيل

 .«قرأت   ما أنزل اهلل عىل بعض أنبيائه  اهلدية تفقأ عني احلكيم»  وقال كعب األحبا 

 جيـب ال هديـة شخص أهداو إذا جتب، ال اهلدية عىل املكافأة إن » العلم أهل ع ب وقال

 .«عليها تكافئه أن

 جمـرد لكـن ذلـ ، يفعل كان ^ النبي ألن اهلدية؛ عىل املكافأة جتب »:املالكي  بع  وقال

 .«الوجوب عىل يدل ال والسالم الصالة عليه فعله
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هلـواه  إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله فـان كـان عملـه تبعـا  »: قال أبو الد داء 

 «.لعمله فيومه يوم صالح وان كان هواه تبعا  ،فيومه يوم سوء 

فان إتباع اهلـوى يعمـى عـن ،إتباع هلوى وطول األمل مادة كل فساد »: قال ابن القيم 

احلق معرفة وقصدا، وطول األمل ُينسى اآلخرة ويصد عن االستعداد 

 «.اهل

البد من ِسـنة الغفلـة ورقـاد اهلـوى ولكـن كـن خفيـف النـوم فحـراس البلـد   »وقال ر:ر

 «.يصيحون دنا الصباح

لـه فـال  يدخل علي  لص اهلوى وأنت   زاوية التعبد فـال يـرى منـ  طـردا    »وقال ر:ر

 «.هرج  من املسجد حتىيزال ب  

اف بس الطـرق عليـ  وإنـام ُهـاف علي  أن تلتـال ُه »: قال ابن عطاء اهلل السكند ي 

 «.علي  من غلبة اهلوى علي 

ليس للشيطان سالح لإلنسان مثل خوف الفقر، فـشذا وقـع   »قال يفيان الثو ي 

 «. منََع احلق وتكلم باهلوى و ن بربه  ن السوء: قلب اإلنسان

مـا دام طويـل،  يا ابن آدم فرح اخلطيئة اليوم قليل، وحزهنـا   غـدٍ »: قال ابن اجلوزي 

املؤمن   نور التقوى، فهو يبك طريق اهلدى، فشذا أطبق  الم اهلـوى 

 «.عدم النور

 «.من ركب اهلوى هوى به، والنفس إذا استعملت التقوى تقوى به » وقال ر:ر

ـ ِحلـٌو، َوإِّن  » وقال ر:ر وحي  تبك عن اهلوى حتمد عواقب السالمة فـشِّن امُلـر حـنَي َيُ ّ
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ُخذ ُمّرا  ُتصـاِدف َعنـُه ِحلـوا ، َوال َتعـِدُل إىل ِحلـٍو فُمر   احِللَو حنَي َيرُضُ 

، إياو والذنوب فلو ر يكن فيها إال كراهة اللقاء كفى عقوبة  «.َيرض 

 «.واإلتباع ال عىل اهلوى واالبتداع العبادات مبناها عىل السنة»  وقال ر:ر

ىل الوحي واهلوى عـىل النقـل، الرأي ع فساد العلم وخرابه إنام نشأ من تقديم » وقال ر:ر

اسـتحكم هالكـه  وما استحكم هذان األصالن الفاسـدان   قلـب إال

 .«وفسد أمرها أتم فساد إالوال   أمة 

م اخلـذالن  تـرو م وعَلـلَ عاألعامل  خالف هوى النفس، ولكل  ء  أفضل » وقال ر:ر

 .«صدأ وصدأ القلب  الشبع البكاء، ولكل  ء

وة قِهر اهلـوى لـذة تزيـد عـىل كـل لـذة؛ أال تـرى إىل كـل مغلـوب   ق»: بن حبم قال ا

باهلوى كيف يكون ذليال ؛ ألنه ُقِهَر، بخالف غالب اهلوى؛ فشنه يكـون 

 «.قوي القلب عزيزا ؛ ألنه َقَهر

 .«خري الناس من أخر  احلرص من قلبه وعىص هواه   طاعة ربه» وقال ر:ر

بـالتقوى ال تبـع عزهـا بـذل املعـا،، وصـابر باهلل عليـ   يـا مرفـوع القـدر »  وقال ر:ر

 «. عطو اهلوى   هجر املشتهى 

 «.من أطاع هواه باع دينه بدنياه»  وقال ر:ر

نجاسٍة َأَوال يتحاَشْوَن  رشاشرأيت كثريا  من الناس يتحرزون من »: قال ابن اجلوزي 

ـــَدَقِة وال ُيَبـــالوَن بمعـــامالِت الرة ،مـــن ِغيبـــٍة  ـــروَن مـــن الصة
بـــا، ويكثِ

رون الفريضــَة عــن الوقـِت   أشــياَء يطــول  ـدون بالليــل ويـؤخِّ ويتهجة

عَدُدها مـن ِحفـِظ فـروٍع وتضـييع أصـوٍل؛ فبحثـت عـن سـبب ذلـ ، 

فوجدته من شيئني  أحُدمُها  العـادُة. والثـا:  َغَلَبـُة اهلـوى   حتصـيل 

ُو َسمعا  وال َبكا   ُب فال َيرْتُ
 «.املطلوِب؛ فشنه قد َيْغلِ
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 «. العقل واهلوى يصطرعان، فشهّيام غلب ماَل بصاحبه»: ر بن عبد العب ب قال عم

 «.   أفضل اجلهاد جهاد اهلوى»وقال ر:ر

 «.من نظر بعني اهلوى خاف، ومن حكم باهلوى جار»  وقال ر:ر

 «. أشجع الناس أشدهم من اهلوى امتناعا»: قال يفيان الثو ي 

 «.من املحّقرات تنتج املوبقات»وقال ر:ر: 

 «.إنام حيتا  اللبيب ذو الرأي والّتجربة إىل املشاورة ليتجّرد له رأيه من هواه»  وقال ر:ر

 «.اعص النساء وهواو، واصنع ما شئت » وقال ر:ر

 «.بطاعة احلزم وعصيان اهلوى»قال   ?بم  فرت قيل للمهل ب: 

 «.ما ذكر اهلل تعاىل اهلوى    ء من القرآن إال ذمه  »وقال ر:ر

 «  إذا غلب علي  عقل  فهو ل ، وإن غلب علي  هواو فهو لعدوور:ر وقال

 «.  ما أشد جولة الرأي عند اهلوى، وأشد فطام النفس عند الصربوقال ر:ر

بـرتو مـا أوجـب فيـتخىل وينقطـع عـن  - Q -بل أكثر مـن يتعبـد اهلل » قال ابن القي م 

أنـه متقـرب  األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع قدرته عليه، ويزعم

إىل اهلل بذل  جمتمع عىل ربه تارو ما ال يعنيه؛ فهذا من أمقت اخللق إىل 

 «. اهلل

ة، رهو جليس ممتع، وأليـف مـؤنس، أحكامـه جـائ»عن اهلوى، فقال   ئل بع  احلكامءُي 

مل  األبدان وأرواحها، والقلوب وخواطرهـا، والعيـون ونوا رهـا، 

 «.والنفوس وآراءها

افـت األقـوال الباطلـة إىل الظنـون الكاذبـة وأعانتهـا األهـواء ظإذا إن »: قال ابن القاي م 

 «. الغالبة، فال تسأل عن تبديل الدين بعد ذل 

ال متع اهلوى بملكه، وال مِّلِّ بسلطانه، وقبض اهلل يده، »اهلوى فقالت   ئلس أعرابيٌ  عنُي 
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وأوهن عضده؛ فشنه جائر ال ينصف   حكم، أعمى مـا ينطـق بعـدل، 

يقك    لم، وال يرعوي للـوم، وال ينقـاد حلـق، وال يبقـى عـىل وال 

عقل وال فهم، لو مل  اهلوى وأطيع لرد األمور عىل أدبارها، والـدنيا 

 «.عىل أعقاخا

هو داٌء تـدوى بـه النفـوس الصـحاح، وتسـيل منـه األرواح، »فقال   وصف أعرايب اهلوى

لعيــون وهــو ســقم مكتــتم، ومجــر مضــطرم؛ فــالقلوب لــه منضــجة، وا

 «.ساكنة

 .«من جهل املرء أن يعىص ربه   طاعة هواه وهيني نفسه   إكرام دنياه  »وقال ر:ر

محـة إىل ضـّدها، »: قال ابن القيم  كل  مسألة خرجـت عـن العـدل إىل اجلـور، وعـن الرة

وعــن املصــلحة إىل املفســدة، وعــن احلكمــة إىل العبــ ، فليســت مــن 

يعة وإن ُأدخلت فيها بالتأ  «.ويلالرشة

كيف ترى الدهرققال هلق األبدان وجيدد اآلمال ويقرب اآلجال قيل قيل لبع  احلكامء 

له فـام حـال أهلـه قـال مـن  فـر بـه نصـب ومـن فاتـه حـزن قيـل فـأي 

األصحاب أبر قال العمل الصالح قيل فأهيم أرض قال النفس واهلـوى 

 .«قيل ففيم املخر  قال   قطع الراحة وبذل املجهود

بكثرة الرواية، ولكنّه نـور يقذفـه اهلل   القلـب ورشطـه  العلم ليس هو»: ب  قال الذه

 .«واإلبتداع اإلتباع، والفرار من اهلوى

إن للشيطان مناصـبا وفخوخـا، ومـن مناصـب »أنه كان  قول:  عن النعامن بن بش  

، Q، والفخـــر بعطـــاء اهلل Qالشــيطان وفخوخـــه  البطـــر بــأنعم اهلل 

 .«Q، واتباع اهلوى   غري ذات اهلل Qد اهلل والكربياء عىل عبا

إن اهلل تبـارو وتعـاىل أخـذ عـىل العلـامء ثالثـا  ال يشـرتون بـه ثمنـا، وال »: قال احلسن 

 «.يتبعون فيه اهلوى، وال هشون فيه أحدا
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أعـون األخـالق عـىل الـدين الزهـادة   الـدنيا، »، أنه كان يقـول  وعن هب بن منبه

اهلـوى الرغبـة   الـدنيا، ومـن  إتبـاعهلوى، ومـن ا إتباعوأوشكها ردى 

الرغبة   الدنيا حب املال والرشف، ومن حب املال والرشف استحالل 

، ومن غضـب اهلل الـداء Qاملحارم، ومن استحالل املحارم يغضب اهلل 

الذي ال دواء له إال رضوان اهلل، ورضوان اهلل تعاىل الدواء الذي ال يرض 

يريض ربه يسخط نفسه، ومن ال يسـخط نفسـه ال فمن يرد أن  ،معه داء

يرض ربه، إن كان كلام ثقل عىل اإلنسان  ء من أمر دينه تركه، أوش  

 «.أن ال يبقى معه منه  ء

 «.اهْلََوى إَلٌه ُيْعَبُد ِمْن ُدوِن اهللةِ»: َقاَل َعْبُد اهللَِّ ْبُن َعبَّاس  

ال حتادثوهم؛ فش: ال آمن  أن يغمسوكم   ال جتالسوا أهل األهواء، و»: قال أبو قالب  

 «. ضاللتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون

مثل أهل األهواء  مثل املنافقني؛ فشن اهلل تعـاىل ذكـر املنـافقني بقـول خمتلـف،   »وقال أ ضا  

وعمل خمتلف، ومجاع ذل   الضالل؛ وإن أهـل األهـواء  اختلفـوا   

 . «األهواء، واجتمعوا عىل السيف

ما أدري أي النعمتني أفضلق أن هدا: اهلل لإلسـالم، أو عافـا: »قال:  عن أيب العالي  

 «. من هذه األهواء

تعلمــوا اإلســالم، فــشذا علمتمــوه، فــال ترغبــوا عنــه؛ وعلــيكم بالكــال   »وقااال أ ضااا  

املستقيم، فشنه اإلسالم، وال حترفوا الكـال يمينـا  وشـامال ؛ وعلـيكم 

أصحابه قبل أن يقتلـوا صـاحبهم، وقبـل أن يفعلـوا بسنة نبيكم ^ و

الذي فعلوه بخمس عرشة سنة؛ وإياكم وهذه األهواء املتفرقـة  فشهنـا 
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 «. تورث بينكم العداوة والبغضاء

ملا كثرت املقاالت بالكوفة  أتيت إبراهيم النخعي، فقـلت   »قال:عن أيب محبة األعو  

ن املقاالتق فقال  أوه، دققوا يا أبا عمران، أما ترى ما  هر بالكوفة م

قوال ، واخرتعوا دينا من قبـل أنفسـهم، لـيس مـن كتـاب اهلل، وال مـن 

سنة رسول اهلل ^؛ فقالوا  هذا هو احلق، وما خالفه باطل؛ لقد تركوا 

 «. دين حممد ^ إياو، وإياهم

ن ألن يلقى اهلل العبد بكل ذنـب مـا خـال الرشـو بـاهلل؛ خـري مـن أ»قال:  عن الشافع  

 «. يلقاه ب ء من األهواء

 «.اهلوى رّش داء خالط قلبا»: قال احلسن البرصي  

   نعـم، املنـافق مرشـو. إّن املرشـووقـد سـئل  هـل   أهـل القبلـة رشوق فقـال وقال 

يسجد للشمس والقمـر مـن دون اهللّ، وإّن املنـافق عبـد هـواه، ثـّم تـال 

 جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱ  قـــــول اهللّ تعـــــاىل
 [٤3]الفرقان  َّ  خك حك

 «.إّن هذا ال هيوى شيئا إاّل تبعه»يف معنى اآل  :  وقال أ ضا 

محن بان مهادي  وغا ه  محهام اهلل  تعااىل أهـل العلـم يكتبـون مـا هلـم ومـا : »-قال عبد الار 

 .«عليهم، وأهل األهواء ال يكتبون إاّل ما هلم

ام اشتهى شيئا أتاه، ال حيجـزه إّن الّرجل إذا كان كّلام هوي شيئا ركبه، وكلّ »: قال قتادة 

ذ إهله هواه ّّ  «.عن ذل  ورع وال تقوى، فقد ا

ال جتالسوا أهل األهواء، فشّن جمالستهم تذهب بنور اإليامن من »: قال إبراهيم الن خع   

القلـــوب، وتســـلب حماســـن الوجـــوه، وتـــورث البغضـــة   قلـــوب 

 «.املؤمنني
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وقـد دخـال عليـه فقـاال  يـا أبـا بكـر،  لـرجلني مـن أصـحاب األهـواء قال ابن ي  ن 

نحّدث  بحدي ق قال  ال. قاال  فنقرأ علي  آية من كتاب اهللّق قـال  

ال، لتقوماّن عنّي أو ألقومّن. فخرجا، فقال بعض القومق  يا أبا بكـر، 

ما كان علي  أن يقرأ علي  آية من كتاب اهللّ تعاىلققـال  إّ: خشـيت 

 «.يقّر ذل    قلبيأن يقرآ عِّّل آية فيحّرفاها ف

إّن أهل األهواء أهل الّضـاللة، وال أرى مصـريهم إاّل النّـار، فجـّرخم فلـيس »: وقال 

فيتناهى به األمر دون الّسيف،  -أو قال حديثا -أحد منهم ينتحل قوال

]التوبــة  َّ ىل مل يك ىك مك ُّٱوإّن النّفـاق كــان رضوبــا، ثــّم تــال 

  مح  ُّٱ[58]التوبــة  َّ يب ىب  نب مب زب ُّٱ[75

فــــاختلف [61]التوبــــة  َّ حصمس خس حس جس مخ جخ

قــوهلم، واجتمعــوا   الّشــّ  والّتكــذيب، وإّن هــؤالء اختلــف قــوهلم 

 «.واجتمعوا   الّسيف، وال أرى مصريهم إاّل النّار

إّ: أحّذركم ما مالـت إليـه األهـواء »أّنه كان يكتب   كتبه  : عن عمر بن عبد العب ب 

 «.والّزيط البعيدة

كتب رجل إىل عمر بن عبـد العزيـز يسـأله عـن القـدر، فكتـب  ، قال: لسعن أيب الص  

أّما بعد؛ أوصـي  بتقـوى اهللّ، واالقتصـاد   أمـره، واّتبـاع سـنّة نبّيـه »

^، وترو ما أحدث املحدثون بعد ما جرت به سـنّته، وكفـوا مؤنتـه، 

بتدع عصمة، ثّم اعلم أّنه ر ي -بشذن اهللّ -فعلي  بلزوم الّسنّة فشهّنا ل 

النّاس بدعة، إاّل قد مىض قبلها ما هو دليل عليهـا، أو عـربة فيهـا؛ فـشّن 

الّسنّة إّنام سنّها من قد علم ما   خالفها من اخلطأ، والّزلل، واحلمـق، 
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والّتعّمق، فارض لنفس  ما ريض به القوم ألنفسهم، فشهّنم عـىل علـم 

قــوى، وقفــوا، وببكــ نافــذ كفــوا، وهلــم عــىل كشــف األمــور كــانوا أ

وبفضل ما كانوا فيه أوىل، فشن كان اهلدى ما أنتم عليه لقد سـبقتموهم 

إليه. ولئن قلتم  إّنام حدث بعدهم ما أحدثه إاّل من اّتبع غري سـبيلهم، 

ورغب بنفسه عنهم؛ فشهّنم هم الّسابقون، فقد تكّلمـوا فيـه بـام يكفـي، 

 ـ، ووصفوا منه ما يشفي، فام دوهنم مـن مقكـ، ومـا فـوقهم مـن حم

وقد قّك قوم دوهنم فجفـوا، وطمـح عـنهم أقـوام فغلـوا، وإهّنـم بـني 

 -ذل  لعىل هدى مستقيم.كتبت تسأل عن اإلقرار بالقدر فعىل اخلبـري

وقعت، ما أعلم ما أحـدث النّـاس مـن حمدثـة، وال ابتـدعوا  -بشذن اهللّ

من بدعة، هي أبني أثرا، وال أثبت أمرا، من اإلقرار بالقـدر، لقـد كـان 

ــه   كالمهــم، و  شــعرهم، ذكــر ــة اجلهــالء، يتكّلمــون ب ه   اجلاهلّي

يعّزون به أنفسهم عىل ما فاهتم، ثّم ر يزده اإلسالم بعد إاّل شّدة، ولقد 

ــه  ذكــره رســول اهللّ ^   غــري حــدي  وال حــديثني، وقــد ســمعه من

املســلمون، فتكّلمــوا بــه   حياتــه وبعــد وفاتــه، يقينــا وتســليام لــرّخم، 

ألنفسهم، أن يكون   ء ر حيط به علمـه، ور حيصـه كتابـه،  وتضعيفا

ور يمض فيه قدره، وإّنه مع ذل  لفي حمكم كتابه  منه اقتبسوه، ومنـه 

تعّلموه.ولئن قلتم  ر أنزل اهللّ آية كذاق ور قال  كذاق.لقـد قـرأوا منـه 

ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذل   كّلـه بكتـاب 

در، وكتبت الّشقاوة، وما يقّدر يكن، وما شاء اهللّ كان، وما ر يشأ ر وق

 .«يكن، وال نمل  ألنفسنا رّضا وال نفعا، ثّم رغبوا بعد ذل  ورهبوا

  من كّل   فقالواقال إبليس ألوليائه  من أّي   ء تأتون بني آدمق»: قال األوزاع   

وا  هيهـات، ذاو  ء ء. قال  فهل تأتوهنم من قبـل االسـتغفارق فقـال
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قرن الّتوحيد، قال  ألبّثّن فيهم شيئا ال يستغفرون اهللّ منه؛ قـال  فبـّ  

 «.فيهم األهواء

أوصيكم بثالث  ال متّكنّن سمع  من صاحب هوى، وال ّل »: قال  ونس بن عبيد 

بامرأة ليست ل  بمحرم ولو أن تقرأ عليها القـرآن، وال تـدخلّن عـىل 

 «.أمري ولو أن تعظه

ليت شعري أّي   ء علم رّبنا من أهل األهواء حني أوجب »: قال أبو عمران اجلوين  

 «.هلم النّار

 ،ال يؤخذ العلم عن أربعـة  سـفيه يعلـن الّسـفه، وإن كـان أروى النّـاس»: قال مالك 

ومـن يكـذب   حـدي  النّـاس وإن  ،وصاحب بدعة يـدعو إىل هـواه

د فاضـل إذا كـان ال حيفـظ مـا وصـالح عابـ ،كنت ال أهّتمه   احلـدي 

 «.حيّدث به

من أّمر الّسنّة عىل نفسه قوال وفعال نطق باحلكمـة، ومـن »: قال أبو عثامن الن يسابو ي  

 جه ُّٱأّمر اهلوى عىل نفسه قوال وفعال نطـق بالبدعـة. قـال اهللّ تعـاىل  

 .[5٤النور  ]َّ يهىه مه

خللق من سّتة أشياء  األّول ضعف النّّية إّنام دخل الفساد عىل ا»: قال ذو الن ون املرصي  

ــأة لشــهواهتم، والّثالــ   ــا: صــارت أبــداهنم مهّي بعمــل اآلخــرة، والّث

غلبهم طول األمل مع قك األجل، والّرابع  آثـروا رضـاء املخلـوقني 

عــىل رضــاء اهللّ، واخلــامس  اّتبعــوا أهــواءهم ونبــذوا ســنّة نبــّيهم ^، 

ة ألنفســهم، ودفنــوا أكثــر والّســادس  جعلــوا زاّلت الّســلف حّجــ

 «.مناقبهم
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ادُي  الّتعّدي   األحكـام، والّتهـاون   الّسـنن، »عن البدعة فقال    ئل أبو حفص احلد 

 «.واّتباع اآلراء واألهواء، وترو االّتباع واالقتداء

 سـعفا  العقل واهلوى متعاديان، فالواجب عىل املـرء أن يكـون لرأيـه مُ »: قال ابن حب ان 

فشذا اشتبه عليه أمران اجتنب أقـرخام مـن هـواه، ألّن    ،ّوفاوهلواه مس

 «.جمانبة اهلوى إصالح الّ ائر، وبالعقل تصلح الّضامئر

إّن اهلـوى والّشـهوة جيتمعـان   العّلـة واملعلـول ويّتفقـان   الّداللـة »: قال املااو دي  

ّصـة واملدلول، لكن اهلوى خمتّص بـاآلراء واالعتقـادات، والّشـهوة خمت

بنيل املستلّذات.فصارت الّشهوة من نتائج اهلوى، ولذل  فـشّن اهلـوى 

عــن اخلــري صــاّد، وللعقــل مضــاّد، ألّنــه ينــتج مــن األخــالق قبائحهــا، 

ويظهر من األفعال فضائحها، وجيعـل سـرت املـروءة مهتوكـا، ومـدخل 

الرّشّ مسلوكا. ومّلا كان اهلوى غالبا وإىل سـبيل املهالـ  مـوردا، جعـل 

عليه رقيبا جماهدا، يالحظ عثرته، ويدفع بادرة سـطوته، ويـدفع  العقل

 «.خداع حيلته، وذل  ألّن سلطان اهلوى قوّي ومدخل مكره خفّي 

أضّل الّضاّلل  هم أتباع الّظّن واهلوى، كام قال اهللّ تعـاىل   حـّق مـن »: قال ابن تيمي   

 مك لك خك حك  جكمق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ  ذّمهـــــــم
 يل ىل مل خل ُّٱال   حـّق نبّيـه ^ وق[23النجم  ]َّ حل جل
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم
ــذين مهــا اجلهــل [٤-1الــنجم ]َّ ــة الّل فنّزهــه عــن الّضــالل والغواي

والّظلم، فالّضاّل هو اّلذي ال يعلم احلّق، والغـاوي اّلـذي يّتبـع هـواه، 

وأخرب عن نبّيه ^ أّنه ما ينطق عن هوى النّفس، بل هو وحـي أوحـاه 

 «.إليه فوصفه بالعلم ونّزهه عن اهلوى اهللّ

العبــادات مبناهــا عــىل الرّشــع واالّتبــاع، ال عــىل اهلــوى واالبتــداع، فــشّن »: قااال أ ضااا 

اإلسالم مبنّي عىل أصلني  أحدمها  أن نعبـد اهللّ وحـده ال رشيـ  لـه، 

والّثا:  أن نعبده بام رشعـه عـىل لسـان رسـوله ^ ال نعبـده بـاألهواء 
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ألحد أن يعبد اهللّ إاّل بام رشعه رسـوله ^ مـن واجـب  والبدع، فليس

 «.ومستحّب، ال أن نعبده باألمور املبتدعة

إّن مجيع املعا، تنشأ من تقديم هوى النّفوس عىل حمّبة اهللّ ورسوله »: قال ابن  جب 

وقد وصف اهللّ املرشكني باّتباع اهلوى   مواضـع مـن كتابـه، وكـذل  

وى عــىل الرّشــع وهلــذا يســّمى أهلهــا أهــل البــدع تنشــأ مــن تقــديم اهلــ

األهواء، ومن كان حّبه وبغضه وعطاؤه ومنعه هلوى نفسـه كـان ذلـ  

نقصا   إيامنه الواجب، فيجب عليه حينئذ الّتوبة من ذل ، والّرجـوع 

إىل اّتباع ما جاء به الّرسـول ^ مـن تقـديم حمّبـة اهللّ ورسـوله ومـا فيـه 

 «.فس ومراداهتا كّلهارضا اهللّ ورسوله عىل هوى النّ 

[٤3الفرقـان  ]َّ  مف خف حف جف  مغ  ُّٱيف تفس  قولاه تعااىل:  قال ابن كث  

يعني أّنه مهام استحسن من   ء ورآه حسنا   هـوى نفسـه كـان دينـه 

 ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱومذهبه كام قال تعاىل  
 .[8فاطر  ]َّ منزن رن مم ام يل

 ىل مل خل ُّٱاىل ذّم اّتبـاع اهلـوى   قولـه تعـاىل  عّظـم اهللّ تعـ»: قال الف وزرباادى  
 حي جي يه ىه مه جه ُّٱوقولـه  [23]اجلاثية  َّ جم يل
ومجع اهلوى   اآلية الّثانية تنبيها عىل [120البقرة  ]َّ ىي مي  خي

أّن لكــّل واحــد هــوى غــري هــوى اآلخــر، ثــّم إّن هــوى كــّل واحــد ال 

 «.واحلرية يتناهى، فعىل هذا فشّن اّتباع أهوائهم هناية الّضالل

نقيط    إّن الواجب اّلذي يلزم العلم به أن يكون مجيع »: صاحب أضواء البيان قال الش 

، فشذا كانت مجيع -جّل وعال -أفعال املكّلف مطابقة ملا أمره به معبوده

أفعاله تابعة ملـا هيـواه، فقـد رصف مجيـع مـا يسـتحّقه عليـه خالقـه مـن 

 «.العبادة والّطاعة إىل هواه

اهلوى مطّية الفتنة، والّدنيا دار املحنة، فانزل عن اهلوى تسـلم، وأعـرض عـن »ر: وقال ر:
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الّدنيا تغنم، وال يغّرّن  هواو بطيب املالهي، وال تفتن  دنياو بحسن 

العواري، فمّدة الّلهو تنقطع، وعارّية الّدهر ترجتـع، ويبقـى عليـ  مـا 

 «.ترتكبه من املحارم وتكتسبه من املآثم

والذي نفيس بيده  ألن متتلـئ داري قـردة وخنـازير، أحـب إيل »: اء قال عن أيب اجلوز

 ُّٱمن أن جياوز: أحد من أهل األهـواء؛ ولقـد دخلـوا   هـذه اآليـة  

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 اآلية. [119آل عمران  ]َّ هئ مئ

أشـد اجلهـاد  جهـاد اهلـوى؛ مـن منـع نفسـه هواهـا، فقـد »قال:  عن إبراهيم بن أدهم 

 «. اح مـن الدنـيا وبالئها، وكان حمفو ا  ومعاىف من أذاهااسرت

إن أصــحاب األهــواء  قــد أخــذوا   تأســيس »قااال:  عاان حممااد باان النرضاا احلااا ث  

 «. الضاللة، وطمس اهلدى؛ فاحذرهم

أربعة أشياء من طريق االستقامة  ال يرتو أمر اهلل لشدة تنزل به،  »:قال شقيق البلخ  

ال يعمــل خــوى أحــد، وال وع   يــده مــن الــدنيا، وال يرتكــه ل ــء يقــ

 «.يعمل خوى نفسه، ألن اهلوى مذموم؛ ليعمل بالكتاب والسنة

اهلوى يردي، وخوف اهلل يشفي؛ واعلم  أن ما يزيل عـن »قال:  عن إبراهيم بن أدهم 

 «. قلب  هواو، إذا خفت من تعلم أنه يراو
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 «. رأيت يكفي من الدعاء، مع الورع اليسري»اال: ق عن حممد بن وايع 

كان ألق بكر غالم هر  لـه اخلـرا ، وكـان أبـو بكـر يأكـل مـن »قالس:  عن عائش  

خراجه، فجاء يوما ب  ء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغالم  أتدري ما 

هذاق فقال أبو بكر  وما هوق قال  كنت تكّهنت إلنسـان   اجلاهلّيـة، 

ن الكهانة إاّل أّ: خدعته، فأعطا: بذل ، فهذا اّلـذي أكلـت وما أحس

 «.منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كّل   ء   بطنه

أّنـه كـان فـرض للمهـاجرين األّولـني أربعـة آالف   أربعـة،  عن عمر بان اخلط ااب 

وفرض البن عمر ثالثة آالف ومخسامئة. فقيل له  هو مـن املهـاجرين، 

آالفقفقال  إّنام هاجر به أبواه، يقول  لـيس هـو  فلم نقصته من أربعة

 «.كمن هاجر بنفسه

م مروطا بـني نسـاء مـن قسة  إّن عمر بن اخلّطاب  »قال: عن ثعلب  بن أيب مالك 

نساء أهل املدينة فبقي منها مرل جّيد، فقال له بعض من عنده  يا أمري 

أّم كلثـوم  يريدون -املؤمنني  أعط هذا بنت رسول اهللّ ^ اّلتي عندو

فقال عمر  أّم سليط أحّق به وأّم سليط مـن نسـاء األنصـار  -بنت عِّلّ 

فشهّنـا كانـت تزفـر لنـا القـرب يـوم : ممّن بايع رسول اهللّ ^. قال عمـر

 «.أحد

محن بن عثامن  كنّا مع طلحة بن عبيد اهللّ ونحن »: الّتيمّي عن أبيه. قالعن معاذ بن عبد الر 

راقد، فمنّا من أكل، ومنّا من توّرع. فلـاّم  رم فأهدي له طري، وطلحةُح 

 ^«.ّفق من أكله، وقال  أكلناه مع رسول اهللّ ااستيقظ طلحة و
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مثل اإلسـالم كمثـل شـجرة، فأصـلها الّشـهادة، وسـاقها كـذا وكـذا، »:  سطاووقال 

وثمرها الورع، ال خري   شجرة ال ثمر هلا،  -  ء ساّمه -وورقها كذا

 «.ورع له وال خري   إنسان ال

 «.أفضل العلم الورع والتّوّكل»: قال احلسن البرصي  

الفقيه الورع الّزاهد املقيم عىل سنّة حمّمد ^، اّلذي ال يسخر بمن أسفل منه، »: وقال 

 «..حطاما -Q -وال هيزأ بمن فوقه، وال يأخذ عىل علم عّلمه اهللّ

 «.اهللّ عنه ما عبد العابدون ب  ء أفضل من ترو ما هناهم»: وقال 

ما   األرض   ء أحّبه للنّاس من قيام الّليل، فقال له قائـل  فـأين الـورعق   »وقال أ ضا

 «.قال  به به ذل  مالو األمر

قـال  الّطمـع. فعجـب « فـام آفتـهق»قال  الورع. قـال   ما مالو الّدينق»لغالم:  وقال 

 «.احلسن منه

بشـهادة، فقـال لـه   خلّطـاب شـهد رجـل عنـد عمـر بـن ا: قال :رش  بن احلر  

لســت أعرفــ ، وال يرّضــو أن ال أعرفــ ، ائــت بمــن يعرفــ ، فقــال 

رجـل مـن القـوم  أنـا أعرفـه. قـال  بـأّي   ء تعرفـهق قـال  بالعدالــة 

والفضل، قال  فهو جارو األدنـى اّلـذي تعرفـه ليلـه وهنـاره ومدخلـه 

ن خام يستدّل وخمرجه، قال  ال. قال  فمعامل  بالّدينار والّدرهم الّلذي

عىل الـورعق قـال  ال. قـال  فرفيقـ    الّسـفر اّلـذي يسـتدّل بـه عـىل 

مكارم األخالقق قال  ال. قال  لست تعرفـه، ثـّم قـال للّرجـل  ائـت 

 «.بمن يعرف 

ــا يقتــدى بنــا خشــيت أن ال يســعنا »: قااال األوزاعاا    ــا نمــزح ونضــح  فّلــام رصن كنّ

 «.الّتبّسم

  بــالورع هّفــف اهللّ حســاب ، ودع مــا يريبــ  إىل مــا ال عليــ»: قااال ياافيان الث ااو ي  

 .«يريب ، وادفع الّش  باليقني يسلم ل  دين 
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 «.لوال سفيان الّثورّي ملات الورع  »وعن قتيب  بن يعيد قال 

ي    «.كان يقال  الّتوّرع   الفتن كعبادة النّبّيني   الّرخاء»: قال صالح املر 

ال يعجـبكم كثـرة صـالة امـرى ء وال صـيامه، »: - س  عنا  ابان أيب ثابا -قال حبياب

ولكن انظروا إىل ورعه، فشن كان ورعا مع ما رزقه اهللّ من العبادة فهـو 

 «.عبد هللّ حّقا

اك بن عثامن  ح  أدركت النّاس وهم يتعّلمون الـورع، وهـم اليـوم يتعّلمـون »: قال الض 

 «.الكالم

 «.ع عن احلرام فتوحا من احلالللن يعدم املتورّ »: قال أبو حامد الغبايل  

افع     «.زينة العلم الورع واحللم»: قال الش 

د بن أيب ز د مجـاع آداب اخلـري وأزّمتـه تتفـّرع مـن »: -إمام املالكي ا  يف زماناه -قال أبو حمم 

مـن كـان يـؤمن بـاهللّ واليـوم اآلخـر »أربعة أحادي   قـول النّبـّي ^  

ن إسـالم املـرء تركـه مـا ال ْس ُح  من»، وقوله  «فليقل خريا أو ليصمت

وقولــه  ،« ال تغضــب»وقولــه لّلــذي اختكــ لــه   الوصــّية  ،«يعنيــه

 «.املؤمن حيّب ألخيه ما حيّب لنفسه»

لو أن رجال  اتقى مائة  ء، ور يتورع عن  ء واحد  ر يكن : قال عبد اهلل بن املبا ك 

أما سمعت اهلل  ورعا ؛ ومن كان فيه خلة من اجلهل  كان من اجلاهلني؛

فقــال [٤5هـود  ]َّ خن حن جن  مم ُّٱق قـال  تعاىل قال لنـوح 

  [٤6هود  ]َّ  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱاهلل  

سئل إبراهيم بن أدهم  بم يـتم الـورعق قـال  بتسـوية كـل »قال: عن إبراهيم بن بشا  

اخللــق مــن قلبــ ، واشــتغال  عــن عيــوخم بــذنب ؛ وعليــ  بــاللفظ 

رب جليل؛ فكـر   ذنبـ ، وتـب إىل ربـ   اجلميل، من قلب ذليل، ل

 . «يثبت الورع   قلب ، واحسم الطمع، إال من رب 

الورع من الزهد  بمنزلة القناعة من الرضا؛ هـذا أولـه، »قال:  عن أيب يليامن الدا اين 
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 . «وهذا أوله

 . «يقول الناس  فالن الناس ؛ وإنام الناس   الورع »قال: عن حي  بن أيب كث 

 . «إن  تكاد تعرف ورع الرجل    كالمه إذا تكلم»قال:  نس بن عبيد عن  و

جيــزئ قليــل الــورع عــن كثــري العمــل، وجيــزئ قليــل  »قااال: عاان  ويااف باان أيااباط 

 . «التواضع عن كثري االجتهاد

يعني  كان ورعـا   ،كان أبو الشعثاء مسلام  عند الدينار، والدرهم»قال: عن ابن ي  ن 

 .«عندهم

من كثر كالمه، كثر سقطه؛ ومن كثر سقطه، قـل ورعـه؛   » اهلل بن أيب زكر ا قال وعن عبد

 . «ومن قل ورعه، أمات اهلل قلبه

 .«ترو حممد بن سريين أربعني ألفا  فيام ال ترون به اليوم بأسا   »:قال هشام بن حسان 

بـر  عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطالقهـا فقـال  إن كـان يأل  جل برش بن احلا ث 

ها إال طـالق زوجتـه فليفعـل، وإن كـان  أمه   كل  ء ور يبق من برِّ

 .«يربها بطالق زوجته ثم يقوم بعد ذل  إىل أمه فيرضخا فال يفعل

يعني التي تربط خا حزمة  -عن رجٍل يشرتي بقال  ويشرتل اخلوصة  يئل اإلمام أمحد 

بـراهيم بـن أق ، فقال أمحد  إيو هذه املسـائلق  قيـل لـه  إن إ-البقل 

نعيم يفعل ذل ، فقال أمحد  إن كان إبراهيم بـن أق نعـيم فـنعم، هـذا 

 .«يشبه ذاو

 . «من يشرتي له سمنا  فجاء به عىل ورقة، فأمر برد الورقة إىل البائع َأَمَر اإلمام أمحد 

ال يستمد من حمابر أصحابه وإنام هر  معـه حمربتـه يسـتمد منهـا،   وكان اإلمام أمحد

تأذنه رجل أن يكتب من حمربته فقـال لـه  اكتـب فهـذا ورع مظلـم، واس

واستأذن رجل آخـر   ذلـ  فتبسـم وقـال  ر يبلـط ورعـي وال ورعـ  

 .«هذا

ال يصـيب عبـد حقيقـة اإليـامن حتـى جيعـل بينـه وبـني احلـرام » :قال يفيان بن عيينا  
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 .«حاجزا  من احلالل، وحتى يدع اإلثم وما تشابه منه

 .«إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة، هو الورع » وقالس عائش  

لو صليتم حتـى تكونـوا كاحلنايـا، وصـمتم حتـى تكونـوا  »  وقال عبد اهلل بن عمر  

 .«كاألوتار، ر يقبل ذل  منكم إال بورع حاجز

 .«الورع ترو كل شبهة، وترو ماال يعني  هو ترو الفضالت »:قال إبراهيم بن أدهم 

ع عن كلِّ ما سوى اهلل تعاىلالور»: قال الشبيل  .«ع أن تتورة

ة احلساب » وقال أبو عثامن  «.ثواب الورع خفة

يتحـرو إال هلل تعـاىل.وورع  الورع عىل وجهني  ورع   الظاهر؛ وهـو  أن ال »وقال أ ضا :

  «.يدخل قلب  سوى اهلل تعاىل   الباطن، وهو  أن ال

 .«رع ر يصل إىل اجلليل من العطاءمن ر ينظر   الدقيق من الو»  أ ضا  وقال 

يزعم الناس أن الورع شديد، وما ورد عِّلة أمران إال أخذت بأشدمها، »: قال الفضيل 

 «.فدع ما يريب  إىل ما ال يريب 

 «.ما  ء أهون من الورع، إذا راب   ء فدعه»: قال حسان بن أيب ينان 

 

 



 

 280 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 

 الوفاء بالوعد
 

 «.ألن أموت عطشا  أحّب إىل من أن أخلف موعدا  »: شيباين قال املثنى بن حا ث  ل

 «.وعد الكريم نقد، ووعد اللئيم تسويف»وقال ر:ر: 

املواعيد شباو الكـرام يصـيدون خـا حمامـد اإلخـوان، أال تـراهم »: قال حييى بن :الد 

يقولون  فالٌن ينجز الوعد، ويفي بالضامن، ويصدق   املقـال، ولـوال 

 «. ن موقع الوعد، لبطل حسن هذا املدحما تقدم من حس

إّن احلاجة إذا ر يتقدمها وعٌد تنتظر نجحه، ر تتجـاوب األنفـس »: قال حييى بن :الد 

رسورها، فدع احلاجة ّتمر بالوعد، ليكـون هلـا عنـد املصـطنع حسـن 

 «. موقع ولطف حمل

 «.من خاف الكذب، أقل املواعيد»وقال ر:ر: 

 «.امن من الكذب، كثرة املواعيد، وشدة االعتذارأمران ال يسل»وقال ر:ر: 

سمعت أعرابيا يقول  أنا واهلل منه   مواعيد، هتيض العظم، وخلٍف »: قال األصمع  

 « يذكر العدم، ولكنه إذا وعد احلريص علق نفسه لديه وأتعب رجليه.

ُقه كان كلفـٍظ ال َمْعنَـ»وقال ر:ر:  ى لـه، وجسـٍم ال روَح إَن الوعَد إذا ر يصَحْبه إنجاٌز حيقِّ

 «.فيه

 

 



 

  الوقت والعمر

 
 

 

281 

 

 الوبت والعمر
 

ما من أحد إال و  عقله نقص عـن حلمـه وعلمـه وذلـ  أنـه إذا »: قال أبو الد داء 

أتته الدنيا بزيادة   مال  ل فرحـا م ـورا والليـل والنهـار دائبـان   

 ?هدم عمره ال حيزنه ذل  ضل ضالله ما ينفع مال يزيد وعمر ينقص

ن إضـاعة الوقـت تقطعـ  عـن اهلل شد مـن املـوت ألأالوقت  إضاعة»: ن القيم قال اب

 «.والدار اآلخرة واملوت يقطع  عن الدنيا وأهلها

كيف يفرح بالدنيا من يومه هيدم شهره، وشهره هيدم سنته، وسنته »: قال ابن اجلوزي 

 «.هتدم عمره، كيف يلهو من يقوده عمره إىل اجله، وحياته عىل موته

 «. الليل والنهار يعمالن في  فاعمل أنت فيهام إنة »: عمر بن عبد العب ب  قال

 إياو والتسويف، فشن  بيوم  ولست بغـدو، فـشن يكـن غـدا  »: قال احلسن البرصي 

ل  فكن   غد كام كنت   اليوم، وإن ر يكن ل  غد ر تنـدم عـىل مـا 

 .«فرطت   اليوم

؛ فـشن ال حتقر شيئا  من ع»: قال ابن حبم  لـه اليـوم وإن قـلة مل غـدٍ أن حتققـه بـأن ُتَعجِّ

قليــل األعــامل جيتمــع كثريهــا، وربــام أعجــز أمرهــا عنــد ذلــ  فيبطــل 

 «.الكل

 .« لعب عت ساعة من عمري   هلو أوما أعلم أ: ضيّ  » وقال ر:ر:

ساعة حتتوي عـىل  كل ساعة متر فشهنا ال تعود، فكن حريصا  عىل أن تكون كل»وقال ر:ر: 

 «.عةطا

 .«ضاع عندما ترى جهنم ستعرف قيمة الوقت الذي»وقال ر:ر: 
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يا مضيعا  اليوم تضييعه أمس، تيقظ وحي  فقد قتلت الـنفس، وتنبـه للسـعود »وقال ر:ر: 

 «.فشىل كم نحس، واحفظ بقية العمر، فقد بعت املايض بالبخس

ا: بطـن األم، يا هذا، إن  ر تزل   حبس، فأول احلبوس صلب األب، والثـ»وقال ر:ر: 

ــال،  ــىل العي ــد ع ــب، واخلــامس الك ــع املكت ــامل، والراب ــ  الق والثال

والسادس املوت، والسابع القرب فشن وقعت   الثـامن. نسـيت مـرارة 

 .«  كل حبس

يــا هــذا، ادخــل حــبس التقــوى باختيــارو أيامــا . ليحصــل لــ  اإلطــالق   »وقااال ر:اار: 

يام حتب، فشنـه يـؤثر األغراض عىل الدوام، وال تؤثرن إطالق نفس  ف

 .«حبس األبد   النار، إىل متى تسجن عقل    مطمورة هواو

 «.ت أمداده، وُربة عمر قليلة آماده كثرية أمدادهُربة عمر اتسعت آماده وقلّ »وقال ر:ر: 

 «.دقائق الليل غالية فال ترخصوها بالغفلة»: قال حسن البنا 

اعة مـن عمـري حتـى إذا تعطـل لسـا: عـن إ: ال حيل يل أن أضيع س»: قال بن عقيل 

مذاكرة ومنا رة وبكي عن مطالعة أعملت فكـري   حـال راحتـي 

 «.وأنا منطرح

عجبت ممن حيـزن عـىل نقصـان مالـه كيـف ال حيـزن عـىل نقصـان »: قال حييى بن معاذ 

 «. عمره

ليس سـاعة مـن سـاعات الـدنيا إال وهـي معروضـة عـىل العبـد يـوم »: قال االوزاع  

يامة يوما فيوما وساعة فساعة، وال متر به ساعة ر يـذكر اهلل فيهـا إال الق

وتقطعت نفسه عليها ح ات، فكيف إذا مـرت بـه سـاعة مـع سـاعة 

 «.ويوم إىل يوم

 .«األيام ثالثة، معهود، ومشهود، وموعود، أراد األمس واليوم والغد » وقال ر:ر:
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فيـه، إن كنـت بالـدنيا فوقتـ  الـدنيا، الوقت  ما أنت »يقول   ،عيل الدقاق،  ووكان أب

ـور فوقتـ  ال ـور  وإن كنت بالعقبى فوقت  العقبى وإن كنت بال  

 .«وإن كنت باحلزن فوقت  احلزن

 .«وقت ثان تضييع  ماض االشتغال بفوات وقٍت  » قيل:

إن ضعفت النفس عن مالحظة قك الوقت ورسعة انقضائه، »: قال ا بن القيم 

 جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك ٱُّ  Qفليتدبر قوله 

وقوله [35:األحقا ]َّ  مه جه هن من خن حن جنمم خمحم

Q  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن ُّٱ  

 [٤6 النازعات]َّ

ــا »وقااال ر:اار:  ــاعات أوراقه ــام أغصــاهنا والس ــا واألي ــهور فروعه ــنة شــجرة والش الس

فمن كانـت أنفاسـه   طاعـة فثمـرة شـجرته طيبـة،  ،واألنفاس ثمرها

 «.حنظلومن كانت   معصية فثمرته 
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 الوالء والرباء    
 

حايب  اجلليل عبد اهلل  بن حذاف  الّسهمّي، مّلا أرسته الّروم جاءوا بـه إىل ملكهـم فقـال  الص 

لــه  تنّكــ. وأنــا أرشكــ    ملكــي وأزّوجــ  ابنتــي، فقــال لــه  لــو 

أعطيتني مجيع ما متل  ومجيع ما متلكه العرب عىل أن أرجع عـن ديـن 

ما فعلت. فقال  إذا أقتل ، قال  أنت وذاو، فأمر بـه  حمّمد طرفة عني

فصلب، وأمر الّرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعـرض عليـه 

دين النّكانّية فيأبى، ثّم أمر به فأنزل، ثّم أمر بقدر. و  روايـة ببكـرة 

من نحاس فأمحيت وجاء بأسري من املسلمني فألقـاه وهـو ينظـر، فـشذا 

رض عليه فـأبى، فـأمر بـه أن يلقـى فيهـا، فرفـع   هو عظام تلوح وع

البكرة ليلقى فيها، فبكى فطمع فيه ودعاه، فقـال لـه  إّ: إّنـام بكيـت؛ 

ألّن نفيس إّنام هـي نفـس واحـدة تلقـى   هـذه القـدر الّسـاعة   اهللّ، 

فأحببت أن يكون يل بعدد كّل شـعرة مـن جسـدي نفـس تعـّذب هـذا 

 «.العذاب   اهللّ

محن بن  ب د عن عبد ال أتينا حذيفـة فقلنـا دّلنـا عـىل أقـرب النّـاس برسـول اهللّ ^  »قال ر 

كـان أقـرب النّـاس : هديا وسمتا ووالء نأخـذ عنـه ونسـمع منـه فقـال

برسول اهللّ ^ هديا وسـمتا وداّل ابـن أّم عبـد، حّتـى يتـوارى عنّـي   

م بيته، ولقد علم املحظو ون من أصحاب حمّمد عليه الّصالة والّسـال

 «.أّن ابن أّم عبد من أقرخم إىل اهللّ زلفة

من بنى بأرض املرشكني فصنع نريوزهم ومهرجاهنم وتشـّبه »أن ه قال:  عن ابن عمر 



 

  الوالء والرباء

 
 

 

285 

 «.رش معهم يوم القيامةخم حّتى يموت وهو كذل  ُح 

إّن يل كاتبا نكانّيا قال  مال ق قاتل  اهللّق  قلت لعمر »قال:  عن أيب مويى 

ـــمعت اهللّ ـــا س ـــول  أم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ يق

ــدة  ]َّ منخن حن  جن يمىم ــال  [51املائ ــا... ق ــذت حنيف ّّ أال ا

قلت  يا أمري املؤمنني يل كتابته وله دينه. قال  ال أكرمهم إذ أهـاهنم اهللّ 

 .«وال أعّزهم إذ أذهّلم اهللّ وال أدنيهم إذ أقصاهم اهلل

  أتشـهد أّن حمّمـدا رسـول اهللّق قـال  مّلا قال له مسيلمة الكـّذاب حبيب بن ز د األنصا ي  

نعم. فيقول  أتشهد أّ: رسول اهللّق فيقول  ال أسمع، فلم يزل يقّطعه 

 «.إربا إربا وهو ثابت عىل ذل 

أحّب   اهللّ وأبغض   اهللّ، ووال   اهللّ وعاد »قال: قال يل الن ب   ^:  عن ابن عمر 

بـذل ، وال جيـد رجـل طعـم اإليـامن    اهللّ فشّن  ال تنال والية اهللّ إاّل 

 «.وإن كثرت صالته وصومه حّتى يكون كذل 

غاب عّمي أنس بن النّرض عن قتال بدر فقال  يـا رسـول اهللّ غبـت  » قال: عن أنس 

عن أّول قتال قاتلت املرشكني، لئن اهللّ أشـهد: قتـال املرشـكني لـرييّن 

مون، قـال  الّلهـّم إّ: اهللّ ما أصنع، فلاّم كان يوم أحـد وانكشـف املسـل

أعتــذر إليــ  ممـّـا صــنع هــؤالء، يعنــي أصــحابه وأبــرأ إليــ  ممـّـا صــنع 

هؤالء، يعني املرشكني. ثـّم تقـّدم فاسـتقبله سـعد بـن معـاذ، فقـال  يـا 

 .«سعد بن معاذ، اجلنّة ورّب النّرض، إّ: أجد رحيها من دون أحد

فوجدنا به بضعا وثامنني رضبة  فام استطعت يا رسول اهللّ ما صنع. قال أنس قال يعد: 

بالّسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل، وقد مّثل به املرشكون، فام عرفه 
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 خل ُّٱأحد إاّل أخته ببنانه. قال أنس  كنّا نرى أو نظّن أّن هذه اآلية نزلت فيه و  أشباهه  

ٱ«.اىل آخر اآلية َّىممم خم حم جم يل ىل مل

يا : مّلا بلغه ما كان من أبيه، أتى رسول اهللّ ^، فقال؛ بن أيب   عن عبد اهلل  بن عبد اهلل 

رسول اهللّ إّنه بلغني أّن  تريد قتل عبد اهللّ بن أّق فيام بلغ  عنـه، فـشن 

كنــت فــاعال فمــر: بــه، فأنــا أمحــل إليــ  رأســه، فــو اهللّ لقــد علمــت 

أمر اخلزر ، ما كـان هلـا مـن رجـل أبـّر بوالديـه منّـي، إّ: أخشـى أن تـ

غريي فيقتله، فال تدعني نفيس أنظر إىل قاتل عبد اهللّ بـن أق يم ـ   

النّاس فأقتله فأقتل مؤمنـا بكـافر فأدخـل النّـار. فقـال رسـول اهللّ ^  

 «.بل نرتف ق به ونحسن صحبته ما بق  معنا»

ه عىل باب املدينة واستّل سيفه، فلـاّم جـاء أبـو بن أّق  ووقف عبد اهلل  بن عبد اهلل 

قال له  وراءو، فقال  مال  ويل ق قال  واهللّ ال جتوز حّتـى يـأذن لـ  

رسول اهللّ ^ وكان إّنام يسري ساقة فشكا إليه عبد اهللّ ابنه. فقال االبـن  

واهللّ يا رسـول اهللّ ال يـدخلها حّتـى تـأذن لـه، فـأذن لـه رسـول اهللّ ^  

 «.فأجازه

ون هيودّيا أو نكانّيا وهو ال يشعر، قال  ليّتق أحدكم أن يك: قال عبد اهلل  بن عتب 

 يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱفظننّاه يريد هذه اآلية  

 «.اآلية[51املائدة  ]َّ

، يف تفس  قوله تعاىل:   يه ىه مهجه ين  ىن من ُّٱقال البغوي 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي
نزلت   سعد ابن أق وّقاص [8العنكبوت  ]َّ  زئ رئ
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ق سفيان فقد كان سعد من الّسابقني األّولني لإلسالم، وأّمه محنة بنت أ

وكان باّرا بأّمه. قالت له أّمه  ما هذا الّدين اّلذي أحدثتق واهللّ ال آكل 

وال أرشب حّتى ترجع إىل ما كنت عليه، أو أموت فتعرّي بذل  أبد 

الّدهر، يقال  يا قاتل أّمه. ثّم إهّنا مكثت يوما وليلة ر تأكل ور ترشب 

ور تستظّل، فجاء سعد إليها وقال  يا أّماه لو كانت ل  مائة نفس 

فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكِّل وإن شئت فال تأكِّل فلاّم 

حي جي يه ىهأيست منه أكلت ورشبت. فأنزل اهللّ  
 «.إىل آخر اآليات

ــّذة إاّل  »   قااول شاايخ اإليااالم اباان تيمي اا  ــوب رسور وال ل ــيس للقل ــة اهللّ ل    حمّب

والّتقّرب إليه بام حيّبه، وال متكن حمّبته إاّل باإلعراض عـن كـّل حمبـوب 

، سـواه، وهـذا حقيقـة ال إلــه إاّل اهللّ وهـي مّلـة إبـراهيم اخلليــل 

وسائر األنبياء واملرسلني صالة اهللّ وسالمه عليهم أمجعني، أّما شـّقها 

متابعته ^ فيام أمر واالنتهاء عاّم الّثا: حمّمد رسول اهللّ  فمعناه جتريد 

ــا كانــت  ــه وزجــر. ومــن هن ــه إاّل اهللّ»هنــى عن ــا "ال إل ــراء نفي والء وب

 «.وإثباتا

 : والعمل عىل هذا عند عاّمة أهل العلم مـن الّصـحابة فمـن بعـدهم عـىل  أّن »قال البغوي 

 «.الكافر ال يرث املسلم واملسلم ال يرث الكافر لقطع الوالية بينهام

وكاين  قال ا أولياء اهللّ سبحانه متفاوتون   الوالية بقّوة ما رزقهم اهللّ سبحانه من »: لش 

اإليامن، فمن كان أقوى إيامنا كـان   بـاب الواليـة أعظـم شـأنا وأكـرب 

 . «قدرا وأعظم قربا من اهللّ وكرامة لديه

حببـتم ال تزالـون بخـري  مـا أ» كـان يقـول   أن أبا الدرداء : عن حسان بن عطي 

 . «خياركم، وما قيل فيكم باحلق فعرفتموه؛ فشن عارف احلق كعامله
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إ: ألحب    اهلل تعاىل؛ قال  أحب  الذي أحببتني له؛ اللهـم، »: قيل ملحمد بن وايع

 . «حب فيـ ، وأنـت يل ماقت أو مبغضأُ إ: أعوذ ب  أن 

ء هيـزل   ما  ء يسمن   اخلصـب واجلـدب، ومـا  »قال:  عن طلح  بن مرص 

اخلصب واجلدب، وما  ء أحىل من العسـلق قـال  الـذي يسـمن   

اخلصب واجلدب  املؤمن  إن أعطي شكر، وإن ابتِّل صرب؛ وأما الذي 

هيـزل   اخلصـب واجلــدب  الفـاجر، أو الكــافر  إذا أعطـى ر يشــكر، 

وإذا ابتىل ر يصرب.وأما الذي هو أحىل من العسل  فاأللفة التي جعلها 

 . «بني عباده Qاهلل 

إذا كانـت نفسـ  غـري نـا رة لقلبـ ، فأدخـا بمجالسـة  »:قال أباو العبااس بان عطااء

احلكامء؛ فمن أراد أن يستيضء بنـور احلكمـة، فلـيالق خـا أهـل الفهـم 

 «. والعقل

أدن قلبـ  مـن جمالسـة الـذاكرين، لعلـه ينتبـه عـن غفلتـه؛ وأقـم شخصـ      »وقال

 «. ربكتها طاعة رب العاملنيخدمة الصاحلني  لعله يتعود ب

 اهلل لبعثه سنة سبعني اهلل يبعد املقام و الركن بني قام رجال أن لو :» مسعود ابن قال و

 .« حيب من مع القيامة يوم

 إ: واسع بن ملحمد رجل وقال اهلل إىل قربان الفاسق مصارمة :» احلسن وقال 

 اللهم قال و وجهه حول ثمله أحببتني الذي ما أحب  فقال اهلل   ألحب 

« مبغض يل وأنت في  أحب أن ب  أعوذ  أ:

 عنهم تتحات بعض إىل بعضهم فكرش التقوا إذا اهلل   املتحابون:»  جماهد وقال

 .« يبس إذا الشتاء   الشجر ورق يتحات كام اخلطايا

 .« عبادة الرمحة و املودة عىل أخيه وجه إىل الرجل نظر:»  الفضيل وقال 
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 [2٤اإلرساء  ] َّ حج مث هت مت خت  حت  ُّٱيف قولااه تعاااىل:  قااال عااروة 

 .«هو أال يمنعهام من  ء أراده

رجال يطوف بالبيت حامال أمه، وهو يقول هلا  أتريني جزيت  يا أمه   أى ابن عمر 

 .«فقال ابن عمر  وال طلقة واحدة، أو قال  وال زفرة واحدة ?

قـال  إن كـان لـه أبـوان فليربمهـا  ?عن رجل قتل امرأته وما توبتـه  ،عباس ئل ابن ُي 

وقد جاء عنه مثل ذل    املرأة  ،ماداما حيني، فلعل اهلل أن يتجاوز عنه

 .«التي تعلمت السحر ثم جاءته تطلب التوبة

فقال  أق. قال  ال تدعـه  ?رجال يم  خلف رجل، فقال  من هذا   أى أبو هر رة 

 . «وال جتلس قبله، وال متو أمامهباسمه 

 «.ال تقطع ما كان أبوو يصله فيطفأ نورو»وقال ر:ر: 

ي ِّ ل  ي و، مّد ل    عمرو، ويُ اتق رب ، وبّر والدي ، وصل رمح ، يُ »وقال ر:ر: 

 «..كف عن  ع وويُ 

ز قدم أمي ، وما أحب أن   » حممد بن املنكد قال  بات أخي عمر يصِّل ، وبت أغمِّ

 «.لتي بليلته لي

، وعنده بنت له، فقال  أبعـدها عنـ  يـا أمـري عىل معاوية  د:ل عمرو بن العاص

املــؤمنني، فــواهلل مــا علمــت إال أهنــن يلــدن األعــداء، ويقــربن البعــداء، 

ن الضغائن. قال معاوية  ال تقل هـذا يـا عمـر، فـو اهلل مـا مـرض ثويور

مـثلهن، ولـرّب ابـن  املر ، وال ندب املوتى، وال أعوّل عىل األحـزان
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 «.أخت قد نفع خاله

حياسـب عـىل الـنعم،  Qالبنون نعٌم، والبنـات حسـنات، واهلل »: قال حممد بن يليامن 

 «. وجيازي عىل احلسنات

يـا بنـّي  إن اهلل رضـيني لـ  وحـّذر: منـ ، ور قال حممد بن عىلٌّ بن حسن البنه جعفار: 

مــن ر يدعــه الــرب إىل  يرضــ  يل فأوصــاو ق، يــا بنــّي  إن خــري األبنــاء

 .«اإلفرال، ور يدعه التقصري إىل العقوق

الولد رحيانت  سبعا ، وخادم  سبعا ، وهو بعد ذلـ  صـديق  أو عـدّوو أو »وقال ر:ر: 

 .«رشيك 

ــيس  يااأل معاو اا  باان أيب ياافيان ــن ق ــف ب ــا أمــري األحن ــال  ي ــد، فق ــن الول ع

هلـم أرض ذليلـة، أوالدنا ثامر قلوبنا، وعامد  هورنا، ونحـن »املؤمنني

وسامء  ليلة، وخم نصول عند كل جليلة، فـشن طلبـوا فـأعطهم، وإن 

غضبوا فأرضهم، يمنحوو ودهم، وحيّبوو جهدهم، وال تكن عليهم 

فقال له معاوية  «. قفال فيتمنّوا موت  ويكرهوا قرب  ويملوا حيات 

هلل أنت لقد دخلت عىّل وإ: ململوء غيظا عـىل يزيـد ولقـد أصـلحت 

لبي له ما كان فسد. فلام خـر  األحنـف مـن عنـد معاويـة بعـ  من ق

 .«معاوية إىل يزيد بامئتي ألف درهم، فبع  يزيد إىل األحنف بنصفها

 «. ينبغي ألحدكم أن يتخرّي لولده إذا ولد االسم احلسن»: قال عىل  بن أيب طالب 

 «. ءالّسو عّجلوا بكني أوالدكم ال ت ع إليهم األلقاب»: قال عمر بن اخلطاب 

 «. ب جارية  خري من غالم، ورب غالم قد هل  أهله عىل يديهرُ »: قال قتادة 

 «.من بلغت ابنته النكاح فلم يزوجها فزنت فعليه مثل إثمها، وإثمها عليه»وقال ر:ر: 

 «.من متام ما جيب لألبناء عىل اآلباء، تعليم الكتابة والسباحة»وقال ر:ر: 

اج ملعل م ولده: عّلم ولدي السباحة قبل أن تعلمهم الكتابة، فـشهنم جيـدون مـن  » قال احلج 
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 «. يكتب عنهم، وال جيدون من يسبح عنهم

يا أبت إن عظيم حقـ  عـىّل ال يـذهب »قال أعرايب ألبيه وهو عمر بن ذ   اهلمداين  عاتبه: 

صغري حقّي علي ، والذي متّت به إىّل أمت بمثله إلي ، ولست أزعم 

 «. ول ال حيل االعتداءأنا سواء ولكني أق

تعوة العشاء مع أم  تقر  به عينُها أحب  إيّل من حجـة »لرجل  : قال احلسن البرصي 

عا    . «تطو 

 «.للوالدة الثلثان من الرب، وللوالد الثل »قال   وعن احلسن 

  قلت لعطاء  حتبسني أمي   الليلـة املطـرية عـن الصـالة   قال وعن  عقوب العجيل

 .«ة، فقال  أطعهااجلامع

أن رجال  أقسمت عليـه أمـه أال يصـِّل إال الفريضـة، وال يصـوم إال شـهر  وعن عطاء 

 .«رمضان. قال  يطيعها

بخالفهق قال   -  رجل حلف عليه أبوه بكذا، وحلفت عليه أمه بكذا  ويئل احلسن 

 .«يطيع أمه

القرب مـن أمـه الولـد بـ»، قال  سمعت برش بن احلارث يقول  وعن احلسن بن عمرو

، والنظـر Qحي  تسمع أفضل من الذي يرضب بسـيفه   سـبيل اهلل 

 «.إليها أفضل من كل  ء

وحي ، أما شـعرت أن نظـرو إىل »  قال عامرة  سمعت أق يقول  ، قالوعن أيب حازم

 «.والدت  عبادة، فكيف الرب خاق

 «.طها وهضبهاكان ابن احلنفية يغسل رأس أمه ويمش»قال   ،وعن يفيان الثو ي 

كان احلسن بن عِّل ال يأكل مع أمه، وكان أبر الناس خا، فقيل له »، قال  وعن البهري
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أخاف أن آكل معها، فتسبق عينها إىل  ء من الطعام »  ذل ، فقال  

أخـاف أن تسـبق   »ويف  وا  «.وأنا ال أدري، فآكله، فأكون قد عققتها

 «.يدي يدها

دخل رجل عىل ابن سريين وعنده أمه، فقال  ما شـأن حممـد   وعن إيامعيل بن عون، قال

 .«يشتكيق قالوا  ال، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه

ما من مسلم له َوالِدان ُمسلامن يصبح إليهام حمتسبا إال فتح لـه »قال:  عن ابن عباس 

ــابني  ــة -اهلل ب ــى مــن اجلن وإن كــان واحــد فواحــد وإن أغضــب  -يعن

هلل عنه حتـى يـر  عنـه قيـل  وإن  لـامهق قـال وإن أحدمها ر يرَض ا

 .« لامه

 «.ة أن نوقر أربعة  العار، وذو الشيبة، والسلطان، والوالدنّ إن من الُس »: قال طاووس 

 «.من بّر الوالدة -Q -إّ: ال أعلم عمال أقرب إىل اهللّ قال ابن عب اس 

ذا أراد أن هر  وقف عـىل باخـا أّن أّمه كانت   بيت وهو   آخر، فش عن أيب هر رة 

الّسالم علي  يا أّماه ورمحة اهللّ وبركاته. فتقول  وعلي  يا بنـّي : فقال

ورمحــة اهللّ وبركاتــه، فيقــول  رمحــ  اهللّ كــام رّبيتنــي صــغريا. فتقــول  

 «.رمح  اهللّ كام بررتني كبريا

وأن تطـيعهام فـيام  أن تبـذل هلـام مـا ملكـت»قال: ما بّر الوالدينق يئل احلسن البرصي  

 «.أمراو به إاّل أن يكون معصية

 .« بّر الوالدين كّفارة الكبائر»:  وقال اإلمام أمحد

مرقندي   أّن من حقوق الوالد عىل ولـده أن يطعمـه إذا احتـا  إىل   »وذكر أبو الل يث الس 

 .«طعمة، ويكسوه إذا قدر

لقـامن  ] َّ  رنمم ام يل ىل ُّٱ  تفسـري قولـه تعـاىل   وذكر أن  يف احلد ث
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ــال  [15 ــه ^، ق ــا، »عن ــام إذا جاع ــاملعروف أن يطعمه املصــاحبة ب

ويكسومها إذا عريا. ومن حقوقهام خدمتهام إذا احتاجا أو أحدمها إىل 

خدمة، وإجابة دعوهتام، وامتثال أمرمها مـا ر يكـن معصـية، والـتكّلم 

عو معهام بالّلني، وأن ال يدعومها باسمهام، وأن يم  خلفهام، وأن يد

  «.اهللّ هلام باملغفرة

املؤمن والكافر فـيهن سـواء  األمانـة تؤدهيـا إىل   ثالث »قال: عن ميمون بن مهران 

 ُّٱمن ائتمن  عليها، من مسلم أو كـافر؛ وبـر الوالـدين، قـال تعـاىل  

َّ حئ مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
.اآليــة؛ والعهــد، تفــي بــه ملــن عاهــدت، مــن مســلم أو [15لقــامن  ]

 .«فركا

كنــت مــع النّجــدات فأصــبت ذنوبــا ال أراهــا إاّل مــن  »قااال:  عاان طيساال  باان مي اااس

قلت  كذا وكذا. قال  "ما هيق»الكبائر.فذكرت ذل  البن عمر قال  

ليست هذه من الكبائر. هي تسع  اإلرشاو باهللّ، وقتـل النّسـمة بغـري »

ل مـال حّلها، والفرار من الّزحف، وقذف املحصنة، وأكل الّربـا، وأكـ

ــاء  ــذي يستســخر، وبك ــجد احلــرام، واّل ــاد   املس ــام، وإحل ــيم  ل اليت

 .«الوالدين من العقوق

مّلا رأى ابن عمر فرقي قال  أّاف النّار أن تدخلهاق قلت  نعم. قـال وحتـّب  -قال طيسل 

قلت  عندي أّمـي. « أحّي والداوق»أن تدخل اجلنّةققلت  نعم. قال  

الكالم، وأطعمتها الّطعام لتدخلّن اجلنّـة، مـا فو اهللّ لو ألنت هلا »قال  

 «.اجتنبت الكبائر

ال تأتنّي أبواب الّسالطني وإن أمرهتم بمعروف »البن مهران:   قال عمر بن عبد العب ب

أو هنيتهم عن منكر، وال ّلوّن بامرأة وإن عّلمتها سـورة مـن القـرآن، 
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 «.وال تصحبّن عاّقا؛ فشّنه لن يقبل  وقد عّق والديه

حّدثني رجـل مـن األعـراب قـال  خرجـت مـن احلـّي أطلـب أعـّق »:  قال األصمع   

النّاس، وأبّر النّاس، فكنت أطوف باألحياء، حّتى انتهيت إىل شـيخ   

عنقه حبل يستقي بدلو ال تطيقه اإلبل   اهلاجرة واحلّر شـديد وخلفـه 

بل، شاب   يده رشاء من قّد ملوّي يرضبه به، قد شّق  هره بذل  احل

فقلت  أما تّتقي اهللّ   هذا الّشيخ الّضعيفق أما كفيه مـا هـو فيـه مـن 

هذا احلبل حّتى ترضبهق قـال  إّنـه مـع هـذا أق. قلـت  فـال جـزاو اهللّ 

خريا. قال  اسكت فهكذا كان هو يصنع بأبيه، وهكذا كان يصنع أبوه 

 «.بجّده. فقلت  هذا أعّق النّاس

بعض العرب أّن رجـال كـان   زمـن عبـد امللـ  بـن أخرب: »، قال  ذكر األصمعّي 

وكان له أب كبري، يقال له فرعان وكان الّشاّب  ُمنازلمروان يقال له 

عاّقا ألبيـه، فقـال الّشـيخ  جـزت رحـم بينـي وبـني منـازل جـزاء كـام 

بابن يقال له جليح عّقه   عمره  ُمنازليستنجز الّدين طالبه ثّم ابتِّل 

جليح وعّقنـي عـىل حـني كانـت كـاحلنّي عظـامي فقال  تظّلمني مايل 

فأراد الوايل رضبه، فقال االبن للوايل  ال تعجل عِّّل، هـذا منـازل بـن 

فرعان اّلذي يقول فيه أبوه  جزت رحم بينـي وبـني منـازل جـزاء كـام 

 «.يستنجز الّدين طالبه فقال الوايل  يا هذا عققت وعققت

كـان املولـود لوالـده غيظـا، والّشـتاء قيظـا، إذا فاض العلم فيضـا، و»قال: ،  عن  بيع 

 «.واحلكم حيفا أتاكم الّدّجال يزيف زيفا

ه ُي  إذا أمـر الوالـد »ما العقوق فيام أنـزل اهللّ عـىل موسـىق قـال  ئل: عن عبيد بن جر ج أن 

ولده ب  ء فلم يطعه فقد عاّقه، وإذا الوالد اشتكى إىل اهللّ ما يلقى من 

 «.كّلهولده، فقد عاّقه العقوق 

جنِّب ولدو قرين السـوء، كـام جتنِّبـه املـرض املعـدي، وابـدأ  »: قال مصطفى السباع 
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 .«ذل  منذ طفولته، وإال استرشى الداء، ور ينفع الدواء

القسوة   تربية الولد حتمله عىل التمرد، والدالل   تربيته يعلِّمه االنحالل، »وقال أ ضا : 

 .«و  أحضان كليهام تنمو اجلريمة

الولد كاملهر إذا أعطي كل ما يريد نشأ حرونا  يصعب قياده، وإذا منع كل مـا  »وقال أ ضا :

يريد نشأ رشسا  يكره كل ما حوله، فكن حكيام    منعه وعطائه. وإياو 

 .«وتدليله باسم احلب له؛ فذل  أقتل  ء لسعادت  وسعادته

فرأيت   أكثـر مـن عرفـت، بنـاهتم حيبون الصبيان ويكرهون البنات، أما أنا »وقال أ ضا : 

 .«أسعد هلم من صبياهنم

د ولدو عىل االعتامد عـىل نفسـه ولـو كنـت غنيًّـا، فـشذا أصـبح قـادرا  عـىل »وقال أ ضا :  عوِّ

الكســب وهــو غــري طالــب علــم فحــذار أن تطعمــه عــىل مائــدت ، أو 

د نفقاتــه مــن جيبــ . فشنــ  تقتــل فيــه روح  تســكنه   بيتــ ، أو تســدِّ

 .«سبيل العيو، وقد رأيت من هؤالء كثري الكفاح  

إذا يئس الولد من عطف أبيه عليه نشأ عاقـا ، وإذا طمـع   عطفـه عليـه نشـأ »وقال أ ضا : 

كســوال ، وخــري اآلبــاء مــن ر يــؤيس ولــده مــن حنانــه، ور يطمعــه   

 .«االعتامد عىل إحسانه

طـ    تدليلـه يقطعـ  إفراط    القسوة عىل ولدو، يقطعـه عنـ ، وإفرا»وقال أ ضا : 

 .«عنه، فكن حكيام  وإال أفلت من يدو الزمام

ألن ترى ولدو يقايس متاعب احلياة وهو يعمل هلا، خـري مـن تـراه غارقـا     »وقال أ ضا :

 .«النعيم وهو يعتمد علي 

 إياو أن ترتو ألوالدو ثروة إذا كانوا فاسدين، فشهنم ُيْتلُِفون   أيام ما مجعته »وقال أ ضا :

هون سمعت ، ويثلمون رشف ، ويسلمون  إىل    أعوام، ثم هم يشوِّ

 .«من هو رسيع احلساب

ولد صالح يدعو ل ، ويذكرو الناس به بكل خري، أبقى ل  من ولد ينساو  »وقال أ ضا :
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وييسء إلي  بام ييسء   احلياة مـن سـلوو، أوالدو قطـع مـن كبـدو، 

ألسقام واآلالم، أم تريده أتراو تريد أن تصاب بكبدو بام يسبِّب ل  ا

 صحيحا  معاىفق.

لو أن كل أب خصص جزءا  من يومه لرعاية ولده ملا تعب اآلبـاء   أبنـائهم  »وقال أ ضا :

 .«كثريا  

األب اجلاهـل يفـرح بجـامل صـورة ولـده، وال يبـايل بقـبح أخالقـه، واألب »وقال أ ضاا : 

 .«العاقل يفرح بجامل أخالق ولده ولو كان من أقبح الناس

أخطر  ء عىل األرسة أن يميِّز األبوان بعـض األوالد عـىل بعـض   احلـب  »وقال أ ضا :

والدالل واإلغضاء عن الزالّت، وأخطر من ذلـ   أن يعلنـا كـرههام 

للواحـــد وحـــبهام لآلخـــر، فتلـــ  هـــي بـــذرة العـــداء بـــني اإلخـــوة 

واألخوات، تثمـر بعـد رشـدهم واسـتقالهلم بشـؤون أنفسـهم جفـاء 

 .«ينتهيان إىل اجلريمة وخصومة قد

أعن ولدو عىل برو بثالثة أشـياء  لطـف معاملتـه، ومجيـل تنبيهـه إىل زالةتـه،  »وقال أ ضا :

 .«وحسن تنبيهه إىل واجباته

ال تستعمل الرضب   تأديب ولدو إال حني ّفق املوعظة والتأنيب، وليكن  »وقال أ ضا :

ب رضبـ ه وأنـت شـديد رضب  له رضب تربية ال رضب انتقام، وجتنـة

الغضب منه، واحذر موطن األذى من جسمه، وأشعره وأنت ترضبه 

أن  ال تزال حتب ه. وقلـل مـا اسـتطعت مـن اسـتعامل الرضـب وسـيلة 

 .«للتأديب. وألن هياب  وحيب  خري من أن هاف  ويكره 

اسل    تربية ولدو طريق الرتغيب قبل الرتهيب، واملوعظة قبـل التأنيـب، »وقال أ ضا : 

 .«والتأنيب قبل الرضب، وآخر الدواء الكي

قلةـة عقـل األم تنشـئ األوالد طائشـني، وقلـة دينهـا تنّشـئهم فاسـقني، وقلـة »وقال أ ضا : 

أمانتها تنشئهم خائنني، وقلة مجاهلا تنشئهم صاحلني، وإذا اجتمع لألم 
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الدين والعقل واألمانة واجلامل أنشأت أوالدها عظـامء خالـدين، وال 

 .«يوجد إال   احلور العنيأ ن ذل  

إذا ابتليت بولٍد بليد وأنت ذكي، فال تفهمه أنه بليـد، وال جتـزع مـن بالدتـه،  »وقال أ ضا :

، أنفع ل  مـن ولـد ذكـي عـاق، وكـم جـرة ذكـاء األوالد  فولد بليٌد بار 

 .«العاقِّني آلبائهم من متاعب متنةوا معها أال يكونوا والدين
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 اليقــــني
 

 .«قلة االهتامم لغداليقني: » قال أبو عثامن احل ي 

 .«اليقني  من زيادة اإليامن ومن حتقيقه»: وقال يهل بن عبد اهلل 

 .«اليقني  شعبة من اإليامن، وهو دون التصديق»    وقال يهل أ ضا

 . «اليقني  هو العلم املستودع   القلوب»  وقال بعضهم

ملكاشفة، ولذل  قال بعض السلف  لو كشف الغطاء ما ابتداء اليقني  ا»: وقال يهل 

 .«ازددت يقينا ، ثم املعاينة واملشاهدة

 .«اليقني حتقق األرسار بأحكام املغيبات » وقال أبو عبد اهلل بن :فيف

أول املقامـات. املعرفـة، ثـم اليقـني، ثـم التصـديق، ثـم اإلخـالص، ثـم   »  و قال بعضهم

 .«الشهادة، ثم الطاعة

عىل قلب أن يشم رائحة اليقني وفيه سكون إىل غري اهلل  حرامٌ »: ل بن عبد اهلل وقال يه

 .«تعاىل

اليقني داع إىل قك األمل، وقكـ األمـل يـدعو إىل الزهـد،  »:وقال ذو النون املرصي 

 .«والزهد يورث احلكمة، واحلكمة تورث النظر   العواقب

اليقـني  قلـة املخالطـة النـاس   العرشـة، ثالثة مـن أعـالم »  ذا النون املرصي  قول وكان

وترو املدح هلـم   العطيـة، والتنـزه عـن ذمهـم عنـد املنع.وثالثـة مـن 

أعالم يقني اليقني  النظر إىل اهلل تعـاىل   كـلِّ  ء، والرجـوع إليـه   

 .«كلِّ أمر وال االستعانة به   كل حال

مـا أدركـوا مـن اليقني.وأصـل عىل قدر قـرخم مـن التقـوى أدركـوا »: وقال ابن عطاء 

ــدر  ــىل ق ــنفس، فع ــة ال ــي مباين ــة النه ــي، ومباين ــة النه ــوى  مباين التق

 .«مفارقتهم النفس وصلوا إىل اليقني



 

  اليقــــني

 
 

 

299 

 .«لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا  »  وقال امرئ بن عبد قيس

 .«  اليقني  رؤية العيان بقوة اإليامنوقيل

 .«اليقني  زوال املعارضاتوقيل: 

 .«اليقني  ارتفاع الريب   مشهد الغيب ،، وقال اجلنيد

اليقـني  مـالو القلـب، وبـه كـامل اإليـامن، وبـاليقني عـرف اهلل »: قال أبو بكر الو اق 

 .«تعاىل، وبالفعل عقل عن اهلل تعاىل

 .«قد مشى رجال باليقني عىل املاء، ومات بالعطو أفضل منهم يقينا   »:وقال اجلنيد 

اليقـني عـىل ثالثـة أوجـه  يقـني خـرب، ويقـني داللـة، ويقـني »  وقال أباو بكار الاو اق

 .«مشاهدة

يقول أحدهم  أجلس   بيت ، والق علي  باب ، وانظر  هـل : قال ميمون بن مهران

، يأتي  رزق ق نعم واهلل، لو كان له مثـل يقـني مـريم وإبـراهيم 

 . «وأغلق بابه، وأرخى عليه سرته

اليقني استقر   القلب كام ينبغي، لطار فرحا  وحزنا   لو أن  »قال:  عن يفيان الثو ي 

 . «شوقا إىل اجلنة، أو خوفا من النار

وبعـد أن فـرغ هرقـل »يف حد ث أيب يفيان وهرقل الط و ال:  عن عبد اهلل  بن عب اس 

من حمادثة أق سفيان، قال أبـو سـفيان  فلـاّم قـال مـا قـال يعنـي هرقـل 

الّصـخب وارتفعـت األصـوات، وفرغ مـن قـراءة الكتـاب كثـر عنـده 

أمــر ابــن أق  صــبحوأخرجنــا، فقلــت ألصــحاق حــني أخرجنــا  لقــد أ

، فام زلـت موقنـا أّنـه سـيظهر حّتـى «كبشة، إّنه هافه مل  بني األصفر

 «.أدخل اهللّ عِّّل اإلسالم

اليقني من زيادة اإليامن، وال ريب أّن اإليـامن كسـبّي باعتبـار أسـبابه، مـوهبّي »قال يهل: 

 «.تبار نفسه وذاتهباع

العلم يعارضه الّشكوو، واليقني ال شّ  فيـه، وعنـد القـوم    »وقال أبو بكر بن طاهر
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 «.اليقني ال يساكن قلبا فيه سكون إىل غري اهللّ

رأيت اجلنّة والنّار حقيقة، قيل له  كيـفق قـال  رأيتهـا بعينـي رسـول اهللّ   »وقال بعضهم

من رؤيتي هلام بعينّي، فـشّن بكـي ^، ورؤيتي هلام بعينيه أوثق عندي 

 ^«.بخالف بكه  ئقد هط

اليقــني هــو اســتقرار العلــم اّلــذي ال حيــول وال ينقلــب وال يتغــرّي   »: وقااال اجلنيااد 

 «.القلب

قــال  إّن [95الواقعــة  ] َّ مت خت حت جت هب مب ُّٱيف قولااه تعاااىل:  عاان قتااادة 

يقــني مــن هــذا لــيس تاركــا أحــدا مــن خلقــه حّتــى يقفــه عــىل ال -Q -اهللّ

القرآن، فأّما املؤمن فأيقن   الّدنيا فنفعه ذلـ  يـوم القيامـة، وأّمـا الكـافر 

 «.فأيقن يوم القيامة حني ال ينفعه اليقني

 «.اخلرب اليقني[95الواقعة  ] َّ مت خت حت جت هب مب ُّٱعن جماهد قال يف قوله تعاىل: 

ل  كنّا نحّدث أّن قا[5التكاثر  ]َّ مج حج مث  هت مت خت ُّٱعن قتادة يف قوله تعاىل: 

 «.علم اليقني أن يعلم أّن اهللّ باعثه بعد املوت

 «.بالّصرب واليقني تنال اإلمامة   الّدين»: قال ابن تيمي   

 «.الّصرب نصف اإليامن واليقني اإليامن كّله  »وقال 

 . «اليقني  أن ال تتهم موالو   كل ما أصاب   »:قال يفيان الثو ي 

كفى باليقني زهـدا ، وكفـى بـالعلم عبـادة، وكفـى بالعبـادة   » يقول   كان داود الطائ 

 . «شغال  

سمعت أبا سليامن الدارا: يقول  العيال يضعفون يقني قال:  عن أمحد بن أيب احلوا ي

الرجل؛ إنه إذا كان وحده، فجاع  قنع؛ وإذا كان له عيال  طلـب هلـم، 
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 . «وإذا جاع الطالب  فقد ضعف اليقني

للمؤمن أربع عالمات  كالمـه ذكـر، وصـمته تفكـر، ونظرتـه عـربة،   »:حلسن  قول ا

 .«وعلمه بر

العبد ال يستحق اليقني، حتى يقطع كـل سـبب بينـه وبـني العـرش إىل الثـرى،  »:وقال

 . «مراده، ويؤثر اهلل عىل كل ما سواه Qحتى يكون اهلل 

ني، والرضا، واحلب؛ فعالمة الصدق، واليقأ كان الد ن أ بع :  قال يهل بن عبد اهلل 

الصــدق  الصــرب، وعالمــة اليقــني  النصــيحة؛ وعالمــة الرضــا  تــرو 

 . «اخلالف؛ وعالمة اإليثار والصرب يشهد للصدق
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 أهل اإلميان والصالح                                                        
 

انوا يتقون الرشو واملعا،، وجيتمعون عـىل األمـر ك»: واصفا  السلف قال أحد الصاحلني

باخلري والتوا،، وحيذرون يوم األخـذ باألقـدام والنـوا،، فاجتهـد 

 «.   حلاقهم أهيا العا،، قبل إن تبغت  املنون

أذبلوا الشفاه يطلبون الشفاء بالصيام، وأنصبوا ملا انتصـبوا األجسـاد هـافون »وقال ر:ر: 

ــام، وحفظــ وا األلســنة عــام ال يعنــي عــن فضــول الكــالم، املعــاد بالقي

خماليـب  وأناخوا عىل باب الرجا   الدجى إذا سجى الظالم، فأنشـبوا

 «.طمعهم   العفو، فشذا األ افري  افرة

  مــا بــال كتــب الســلف وكالمهــم ومــواعظم أنفــع مــن كالمنــا وكتبنــا ئل أحااد العلااامءُياا

نفع املسلمني ورضا ألهنم يتكلمون لعز اإلسالم و»ومواعظناق، قال  

الرمحن وإزالة ما يرض اإلسالم واملسلمني. ونحـن نـتكلم لعـز الـنفس 

ــاء،  وطلــب الــدنيا وقبــول اخللــق والشــهرة والظهــور والتصــنع والري

 «. وطلب املدح والثناء

 «.ر ولو ُكبِّل بالقيود، والكافر عبد ولو خفقت له البنوداملؤمن ُح »وقال ر:ر: 

بحت العبادة حرفته، والفقر ُمنيته، والعزلة شـهوته، واآلخـرة طوبى لعبد أص»وقال ر:ر: 

مِهته، وطلب العيو ُبلَغُته، وجعل املوت فكرته، وشغل بالزهد نيته، 

وأمــات بالــذل عزتــه، وجعــل إىل الــرب حاجتــه، يــذكر   اخللــوات 

خطيئتــه، وأرســل عــىل الوجنــة عربتــه، وشــكا إىل اهلل غربتــه، وســأله 

ن كان ذل  صفته، وعىل الذنوب ندامته. جـأر بالتوبة رمحته. طوبى مل
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ــرمحن، ويطلــب  ــاجي ال ــل والنهــار، وبكــاء إىل اهلل باألســحار، ين اللي

 «. اجلنان، وهاف النريان

أمخصـوا لـه البطـون عـن مطـاعم احلــرام،  إن هلل عبـادا  »: قاال الربياع بان عباد الارمحن 

ا اخـتلط وغضوا له اجلفـون عـن منـا ر اآلثـام، وأمهلـوا لـه العيـون ملـ

علــيهم الظــالم رجــاء أن ينــري هلــم قلــوخم إذا تضــمنتهم األرض بــني 

أطباقها، فهم   الدنيا مكتئبون وإىل اآلخرة متطلعـون، نفـذت أبصـار 

قلوخم بالغيب إىل امللكوت فرأت فيه ما رجـت مـن عظـيم ثـواب اهلل 

فازدادوا هلل بذل  جدا واجتهادا عند معاينة أبصار قلوخم مـا انطـوت 

يه آماهلم فهم الذين ال راحة هلم   الـدنيا وهـم الـذين تقـر أعيـنهم عل

 «. غدا بطلعة مل  املوت عليهم

املحرمات وهناو أناس يبكـون   سـجودهم عـىل  ناس يسهرون عىلهناو أُ   » وقال ر:ر:

 «.ذنوب ماضيات

بـدان هلل ر ينل املطيعون ما نالوا من حلول اجلنان ورضا الرمحن إال بتعـب األ»وقال ر:ر: 

 «. والقيام هلل بحقه   املنشط واملكره

ارهـا وسـاد جّ عال فُ  إذا ّرب وهي عامرة أنتوش  الديار »: قال عمر بن اخلطاب 

  .«القبيلة منافقوها

كــانوا يرتاســلون بــاملواعظ لتقــع املســاعدة عــىل اليقظــة، كصــياح احلــارس »وقااال ر:اار: 

 «.باحلارس. يا نيام السحور

لرِضـار الُصـَدائي  يـا رضار، ِصـْف يل عليـا ، فقـال  أْعفنـي يـا أمـري  ،وقال معاو ا ، 

املؤمنني، قال  لتصفنه، فقال  أما إذ أذنت فال بدة من صفته  كان واهلل 
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بعيَد امَلَدى، شديَد الُقَوى، يقوُل َفْصال ، وحيكـُم َعـْدال ، يتفجـُر العلـُم 

ــَتْوِحُو  ــه، يس ــن نواحي ــُة م ــُق احلكم ــه، وتنط ــن جوانب ــدنيا م ــن ال م

وزْهَرهتا، ويستأنس بالليل و لمتـه، كـان واهللّ غزيـَر الَدْمَعـة، طويـل 

، ومـن  ُه، وهاطب نفسه، ُيْعِجُبُه من اللِّباس ما َقُكَ الفكرة، يقلُب كفة

ــا إذا  ــا إذا ســألناُه، وينْبُِئنَ الطعــام مــا خُشــَن، وكــان فِينــا كأحــِدَنا، جُييُبنَ

انا، َوُقْربه منّا مع ت -أْسَتنَْبْأَناُه، ونحن  ال نكاُد نكلمه هليبتـه،  -قريبِِه إية

وال َنْبَتِدُئــُه لعظمتــه، يعظــُم أهــل الــدين، وحيــب املســاكنَي، ال يطمــُع 

القوي    باطله، وال َيْيأُس الضعيُف من عدلِِه، وأشـهُد لقـد رأيتـُه   

َل بعض مواقفه، وقد أْرَخى الليُل ُسُدوَله، وغـارت نجوُمـُه، وقـد َمَثـ

ــُل متلمــَل الســليم، ويبكــي ُبكــاء    حمرابــه، قابضــا  عــىل حليتــه َيَتمْلَم

ي، أيِل َتَعَرْضِت، أْم إيلة  ي َغرْيِ احلزين، ويقول  يا ُدنيا، إليِ  َعنِّي  ُغرِّ

ــُرِو  ــا ، ال َرجَعــَة يل عليــ ؛ َفُعْم ْفِتق هيهــات  قــد باينتــِ  ثالث تشــوة

؛ آِه من قّلة الزاد، وُبْعِد السـفِر، قصرٌي، وَخَطُرِو َحِقري، وخطُبِ  يسري

َوَوْحَشِة الطريق  فبكى معاوية حتى أْخَضـَلْت ُدموُعـُه حليَتـُه؛ وقـال  

ارق  َرِحَم اهللَُ أبا احلسن  فلقد كان كذل ، فكيَف ُحْزُنَ  عليـه يـا رِضَ

 « قال  ُحْزُن َمْن ُذبَح َواِحُدَها   ِحْجِرها

تقي  وقُت » قال بع  السلف:  . «الراحة له طاعة، ووقت الطاعة له راحة الة

ال يبلط عبد حقيقة اإليامن حتى حيل بذروتـه حتـى يكـون »: قال عبد اهلل بن مسعود 

الفقر أحب إليه من الغنـى والتواضـع أحـب إليـه مـن الرشـف وحتـى 

ه عنده سواء قـال فف ـها أصـحاب عبـد اهلل قـالوا يكون حامده وذامّ 

أحب إليه من الغنـى   احلـرام والتواضـع  حتى يكون الفقر   احلالل
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  طاعة اهلل أحب إليه من الرشف   معصية اهلل وحتى يكـون حامـده 

 «. ه عنده   احلق سواءوذامّ 

إ: ألشتهي من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد اهلل   » يفيان الثو يقال 

 . «بن املبارو ، فام أقدر أن أكون وال ثالثة أيام 

ليس   كتاب اهلل آية واحدة ُيمدح فيها أحد بنسبه وال  »:يخ اإليالم ابن تيمي  قال ش

 «. ُيذم أحد بنسبه

األنعـام  ]َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ  تفسـري قولـه تعـاىل  : قال العالَّم  السعدي 

أنه الذي يلُطف بعبده ووليِّه فيسـوق إليـه »من معا: اللطيف  [103

، ويعصـمه مـن الرشـ مـن حيـ  ال الربة واإلحسان من حي  ال يشـعر

 «. حيتسب، ويرقيه إىل أعىل املراتب بأسباب ال تكون من العبد عىل بال

جمالسة العارف تدعوو من ست إىل ست   من الش  إىل اليقني ،  »  قال ابن القيم

ومن الرياء إىل اإلخالص ، ومن الغفلة إىل الذكر ، ومن الرغبة   الدنيا 

، ومن الكرب إىل التواضع ، ومن سوء الطوية إىل  إىل الرغبة   اآلخرة

 . «النصيحة 

 «. ليس   الدنيا نعيٌم يشبه نعيم اآلخرة إال نعيم اإليامن»: قال شيخ اإليالم ابن تيمي  

 «. متى الراحةق قال  عند أول قدم أضعها   اجلنة» :ئل اإلمام أمحد ُي 

 «. ال حتت شجرة طوبىال ُمسرتاح للعبد إ» قال عمر بن عبد العب ب 

لو علم امللوو وأبناء امللوو ما نحن فيـه مـن النعـيم وال ـور »: قال إبراهيم بن أدهم 

 «. جلالدونا عليه بالسيوف

 «.أنت حريص عىل غذاء البدن، ولكن متى يمتأل قلب  من اإليامن»وقال ر:ر: 
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وكل إيـامن ال يبعـ  قوه فهو مدخول  كل علم وعمل ال يزيد اإليامن واليقني»وقال ر:ر: 

 .«عىل العمل فمدخول

ال تبغض أحد ممن يطيع اهلل، وكن رحيام  للعامة واخلاصة، وال   » :يفيان الثو يوقال 

تقطع رمحـ  وإن قطعـ ، وجتـاوز عمـن  لمـ  تكـن رفيـق األنبيـاء 

 .«والشهداء

اطلـب نفسـ    أربعـة أشـياء  العمـل الصـالح بغـري ريـاء، »قاال:  عن حاتم األصم 

 .«بغري بخل واإلمساواألخذ بغري طمع، والعطاء بغري منة، و

أهل املعرفة  دعاؤهم غري دعاء الناس، ومهتهم غري مهة »قال:  عن أيب يليامن الدا اين 

 . «الناس

، وعـن القضـاء، Qال يغلب املؤمن عن مخسة أشياء  عـن اهلل »قال: عن حاتم األصم 

 . «وعن الرزق، وعن املوت، وعن الشيطان

 .«استكثروا   األصدقاء املؤمنني فشن هلم شفاعة  يوم القيامة» :قال احلسن البرصي 

املـؤمن مشـغول بخصـلتني، واملنـافق مشـغول بخصـلتني  »قاال:  عن شاقيق البلخا  

 . «املؤمن  بالعرب والتفكر، واملنافق  باحلرص واألمل

دوا له بالصدق  إذا إذا رأيتم من الرجل ثالث خصال، فاشه »قال: عن حاتم األصم 

كان ال حيب الدراهم، ويسكن قلبه خذين الرغيفني، ويعـزل قلبـه مـن 

 .«الناس

قال يل الشافعي  ر  الناس غـاية ال تـدرو، ولـيس  »قال:عن  ونس بن عبد األعىل 

 . «يل إىل السـالمة من سبـيل؛ فعـلي  بام ينفع  فالزمه

عت الشافعي يقول  يا يونس، االنقباض سم»قال:  عن  ونس بن عبد األعىل الصديف 

عن الناس مكسبة للعداوة، واالنبسال إليهم جملبة لقرناء السوء؛ فكن 
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 .«بني املنقبض، واملنبسط

 معـني مـن املعكـات يريــد »يف لطائفااه:  قاال ابان  جاب 
ٍ
يمـر السـحاب   بلـدة بــامء

 «. النزول؛ فال يستطيع ملا حل خا من املنكرات

يقـول  املـؤمن  قليـل سـمعت فضـيل بـن عيـاض  »قال:ألشعث عن إبراهيم بن ا

الكالم، كثري العمل؛ واملنافق  كثري الكالم، قليل العمل؛ كالم املـؤمن 

حكم، وصمته تفكر، ونظره عربة، وعمله بر؛ وإذا كنـت كـذا  ر تـزل 

 . «  عبادة

س يقول  مثل املـؤمن  كمثـل رجـل، غـر سمعت شقيقا  البلخي  »قال:عن حاتم 

نخلة، وهو هاف أن حيمـل شـوكا ؛ ومثـل املنـافق  كمثـل رجـل، زرع 

شوكا ، وهو يطمع أ حيصد مترا ؛ هيهات هيهات؛ كل مـن عمـل حسـنا  

 .«فشن اهلل ال جيزيه إال حسنا ، وال تنزل األبرار منازل الفجار

 ال شـ  فيـه، ، وحـرام بـنّي األشـياء ثالثـة  حـالل بـنّي »قاال:  عن  ويف بن أياباط 

ــن وشــب ــاول م ــن إذا ر جيــد احلــالل، يتن ــاملؤمن  م ــ ؛ ف ــني ذل هات ب

 . «الشبهات ما يقيمه

لسـاء الـرمحن يـوم القيامـة  مـن جعـل فـيهم خصـال ُج  »قال: عن أيب يليامن الدا اين 

باقية  الكرم، واحللم، والعلم، واحلكمة، والرمحة، والرأفة، والفضـل، 

 . «والصفح، واإلحسان، والعطف، والرب، واللطف

إن املؤمن إذا آمن باهلل، واستكحم إيامنـه  خـاف اهلل، فـشذا خـاف »قال:  عن ذي النون 

اهلل  تولدت من اخلوف هيبة اهلل، فشذا سكن درجة اهليبة  دامت طاعته 

لربه، فشذا أطاع  تولدت من الطاعة الرجاء، فشذا سكن درجة الرجـاء  

حبـة   قلبـه  تولدت مـن الرجـاء املحبـة، فـشذا استحــكمت معــا: امل

سكن بعدها درجة الشوق، فـشذا اشـتاق أداه الشـوق إىل األنـس بـاهلل، 
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أنس باهلل  اطمأن إىل اهلل، فـشذا اطمـأن إىل اهلل  كـان ليلـه   نعـيم،  فشذا

 . «وهناره   نعيم، ورسه   نعيم، وعالنيته   نعيم

هـا  إحـداهن  مخـس خصـال ينبغـي للمـؤمن أن يعرف»قاال:  عن أيب عبد اهلل الساج  

معرفة اهلل تعاىل، والثانية  معرفة احلـق، والثالثـة  إخـالص العمـل هلل، 

والرابعة  العمل بالسنة، واخلامسة  أكـل احلـالل؛ فـشن عـرف اهلل، ور 

يعــرف احلــق  ر ينتفــع باملعرفــة؛ وإن عــرف، ور هلــص العمــل هلل  ر 

نفعه؛ وإن عرف، ينتفع بمعرفة اهلل؛ وإن عرف، ور يكن عىل السنة  ر ي

ور يكن املأكل من حالل  ر ينتفع به بـاخلمس؛ وإذا كـان مـن حـالل  

صفا له القلب، فأبكـ بـه أمـر الـدنيا واآلخـرة؛ وإن كـان مـن شـبهة  

اشتبهت عليه األمور بقدر املأكل؛ وإذا كان من حـرام  أ لـم عليه أمر 

 . «يتوبالدنيا واآلخرة؛ وإن وصفه الناس بالبك  فهو أعمى، حتى 

ال يبلط العبـد حقيقـة اإليـامن  حتـى يعـد الـبالء نعمـة، »قال:  عن الفضيل بن عياض 

والرخاء مصيبة، وحتى ال يبايل من أكل الدنيا، وحتى ال حيب أن حيمد 

 .«Qعىل عبادة اهلل 

حرام عـىل قلـوبكم  أن تصـيبوا حـالوة اإليـامن، حتـى »قال:  عن الفضيل بن عياض 

 .«تزهدوا   الدنيا

إن هلل صـفوة مـن خلقـه، وأن هلل خلـريه مـن  »قاال: عن أيب الفي  ذي الناون املرصاي 

 .«خلقه

يـا أبـا الفـيض، فـام عالمـتهمق قـال  إذا خلـع العبـد الراحـة، وأعطـى املجهـود   قيل له: 

 الطاعة، وأحب سقول املنزلة.

أيتـه صـابرا ، شـاكرا ، عـىل العبـدق قـال  إذا ر Qيا أبا الفيض، فام عالمة إقبـال اهلل قيل له: 

 ذاكرا ؛ فذل  عالمة إقبال اهلل عىل العبد. 

فام عالمة إعراض اهلل عن العـبدق قال  إذا رأيته ساهيا ، راهبا ، معـرضا  عن ذكر اهلل؛ قيل: 

فـذاو حني يعـرض اهلل عـنه؛ ثم قـال  وحي ، كفى باملعرض عـن اهلل، 

كـره، قيـل لـه  يـا أبـا وهو يعلم أن اهلل مقبل عليه، وهو معـرض عـن ذ

الفيض، فام عالمة األنس باهللق قـال  إذا رأيتـه  يؤنسـ  بخلقـه، فشنـه 

يوحش  من نفسه؛ وإذا رأيته يوحش  من خلقه  فشنه يؤنس  بنفسه؛ 
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ثم قال أبو الفيض  الدنيا واخللـق هلل عبيـد، خلقهـم للطاعـة، وضـمن 

هنـاهم هلم أرزاقهم، وهناهم، وحذرهم، وأنذرهم؛ فحرصـوا عـىل مـا 

اهلل عنه، وطلبـوا األرزاق، وقـد ضـمنها اهلل هلـم، فـال هـم   أرزاقهـم 

استزادوا؛ ثم قال  عجبا لقلـوبكم  كيـف ال تتصـدعق وألجسـامكم  

 .«كيف ال تتضعضعق إذا كنتم تسمعون ما أقول لكم وتعقلون

ر يـدرو عنـدنا مـن أدرو  بكثـرة صـيام، وال صـالة؛ وإنـام  »:قال الفضيل بن عياض 

 .«رو  بسخاء األنفس، وسالمة الصدور، والنصح لألمةأد

من أعظم خصلة املؤمن  أن يكون أشـد خوفـا  عـىل نفسـه، قال:  عن أيب حازم املد ن  

 .«وأرجاه لكل مسلم

يقـول  يـا سـفيه، مـا أجهلـ ، أال  سـمعت الفضـيل  »عن إبراهيم بن األشاعث قاال:

اإليـامن  ال واهلل،  تر  أن تقول  أنا مؤمن، حتى تقول  أنا مستكمل

ال يســتكمل العبــد اإليــامن  حتــى يــؤدي مــا افــرتض اهلل تعــاىل عليــه، 

م اهلل تعاىل عليه، وير  بام قسم اهلل تعاىل له؛ ثم هـاف ما حرّ  بوجيتن

 .«مع ذل   أال يتقبل منه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 310 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 

 

 تعريفات                                                  
 

  الذكاء  فهو رسعة انقداح النتائج، وسهولتها عىل النفس. -1

  وأما الذكر  فهو ثبات صورة ما هلصه العقل، أو الوهم من األمور. -2

  وأما التعقل  فهو موافقة بح  النفس عن األشياء املوضوعة بقدر ما هي عليه. -3

  استعداد النفس لالستخرا  املطلوب.وأما صفاء الذهن  فهو  -٤

  وأما جودة الذهن وقوته  فهو تأمل النفس ملا قد لزم من املقدم. -5

ة   الفهم، خا تدرو األمور النظرية. -6    وأما سهولة التعلم  فهي قوة للنفس، وِحدة

أمـا احليــاء  فهــو انحصــار الــنفس؛ خــوف إتيــان القبــائح، واحلــذر مــن الــذم والســب  -7

  ادق.الص

  أما الصرب  فهو مقاومة النفس اهلوى؛ لئال تنقاد لقبائح اللذات. -8

وأما السخاء  فهو التوسط   اإلعطاء  وهو أن ينفق األموال فيام ينبغـي، عـىل مقـدار  -9

أنـواع كثـرية نحصـيها فـيام بعـد، -خاصـة-ما ينبغي، وعىل ما ينبغي، وحتت السـخاء

  لكثرة احلاجة إليها.

رية فهي فضيلة للـنفس، خـا يكتسـب املـال مـن وجهـه، ويعطـى   وجهـه، وأما احل -10

  ويمتنع من اكتساب املال من غري وجهه.

  وأما القناعة  فهي التساهل   املآكل واملشارب والزينة. -11

عها إىل اجلميل. -12   وأما الدماثة  فهي حسن انقياد النفس ملا جيمل، وَتَ  

 ل للنفس تقودها إىل حسن تقدير األمور، وترتيبها كام ينبغي.وأما االنتظام  فهو حا -13
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  وأما حسن اهلدي  فهو حمبة تكميل النفس بالزينة احلسنة. -1٤

  وأما املساملة  فهي موادعة حتصل للنفس عن ملكة ال اضطرار فيها.  -15

  وأما الوقار  فهو سكون النفس، وثباهتا عند احلركات التي تكون   املطالب. -16

  وأما الورع  فهو لزوم األعامل اجلميلة التي فيها كامل النفس. -17

أما كرب النفس  فهو االستهانة باليسري، واالقتدار عىل محل الكرائه واهلوان، فصاحبه  -18

  أبدا  يؤهل نفسه لألمور العظام مع استخفافه هلا.

  جزع.وأما النجدة  فهي ثقة النفس عند املخاوف حتى ال هامرها  -19

وأما عظم اهلمة  فهي فضيلة للنفس، حتتمل خا سعادة اجلد، وصدها حتى الشـدائد  -20

  التي تكون عند املوت.

وأمــا الثبــات  فهــو فضــيلة للــنفس تقــوى خــا عــىل احــتامل اآلالم، ومقاومتهــا، و   -21

  األهوال خاصة.

، وال حيركهـا وأما احللم  فهـو فضـيلة للـنفس تكسـبها الطمأنينـة، فـال تكـون َشـ -22 ِغَبة 

  الغضب بسهولة ورسعة.

فهـو إمـا عنـد اخلصـومات، وإمـا    -الذي نعني به عدم الطـيو  -وأما السكون   -23

ـ حركتهـا  احلروب التي يذب خا عن احلريم، أو عن الرشيعة، وهي قوة للنفس ُتَف ة

    هذه األحوال لشدهتا.

  لعظام؛ توقعا  لألحدوثة اجلميلة. وأما الشهامة  فهي احلرص عىل األعامل ا -2٤

وأمــا املواســاة  فهــي معاونــة األصــدقاء واملســتحقني، ومشــاركتهم   األمــوال  -25

  واألقوات.

  وأما السامحة  فهي بذل بعض ما ال جيب. -26

  وأما املساحمة  فهي ترو بعض ما جيب، واجلميع يكون باإلرادة واالختيار. -27

بـني الســفه والبلـه، وأعنـي بالســفه ههنـا  اسـتعامل القــوة أمـا احلكمـة  فهــي وسـط  -28
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ـــوة  ـــذه الق ـــل ه ـــه، تعطي ـــي بالبل ـــي، وأعن ـــام ال ينبغ ـــي، وك ـــيام ال ينبغ ـــة ف الفكري

وليس ينبغي أن يفهـم أن البلـه ههنـا  نقصـان اخللقـة، بـل مـا ذكرتـه مـن ،واطراحها

  تعطيل القوة الفكرية باإلرادة.

والـبالدة، فـشن أحـد طـر  كـل وسـط إفـرال،  وأما الذكاء  فهـو وسـط بـني اخلبـ  -29

واآلخر تفريط، أعني  الزيادة عليه والنقصان منـه.فاخلب  والـدهاء واحليـل الرديئـة 

هي كلها إىل جانب الزيادة فيام ينبغي أن يكون الذكاء فيه.وأما البالدة والبله والعجز 

  عن إدراو املعارف فهي كلها إىل جانب النقصان من الذكاء.

أما الذكر  فهو وسط بني النسيان  الذي يكـون بشمهـال مـا ينبغـي أن حيفـظ، وبـني و -30

 العناية بام ال ينبغي أن حيفظ.

فهو وسط بني الذهاب بـالنظر   ال ـء املوضـوع إىل  -وأما التعقل  وهو حسن التصور 

  أكثر مما هو عليه وبني القصور بالنظر فيه عام هو عليه.

و وسط بني اختطاف خيال ال ء من غري إحكام لفهمه وبـني وأما رسعة الفهم  فه -31

 اإلبطاء عن فهم حقيقته.

وأما صـفاء الـذهن  فهـو بـني  لمـة الـنفس عـن اسـتخرا  املطلـوب وبـني التهـاب 

  يعرض فيها فيمنعها من استخرا  املطلوب.

حتـى وأما جودة الذهن وقوته  فهو وسط بني اإلفرال   التأمل ملا لـزم مـن املقـدم  -32

 هر  منه إىل غريه، وبني التفريط فيه حتى يقك عنه.

وأما سهولة التعلم  فهو وسط بني املبادرة إليه بسالسة ال تثبـت معهـا صـورة العلـم 

  وبني التصعب عليه وتعذره.

وأما العفة  فهي وسط بـني رذيلتـني  ومهـا الرشـه، ومخـود الشـهوة، وأعنـي بالرشـه  -33

رو  فيها عام ينبغي، وأعني بخمود الشـهوة  السـكون عـن االهنامو   اللذات، واخل

احلركة التي تسل  نحو اللذة اجلميلة التي حيتا  إليها البـدن   رضوراتـه، وهـي مـا 
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  رخص فيه صاحب الرشيعة.

  احلياء  وسط بني رذيلتني  إحدامها الوقاحة  واألخرى اخُلْرق. -3٤

  امها اجلبن، واألخرى التهور.وأما الشجاعة  فهي وسط بني رذيلتني  إحد -35

  وأما اجلبن  فهو اخلوف مما ال ينبغي أن هاف منه. -36

وأما السخاء  فهو وسط بني رذيلتني  إحدامها ال ف والتبـذير، واألخـرى البخـل  -37

  والتقتري.

أما التبذير  فهو بذل ما ال ينبغي ملن ال يستحق، وأما التقتري فهو منع ما ينبغي عمـن  -38

  تحق.يس

  اخللق  حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية. -39

وإذا كانت القوى ثالثا  كام قلنا مـرارا ، فأدوهنـا الـنفس البهيميـة، وأوسـطها الـنفس  -٤0

 السبعية، وأرشفها النفس الناطقة.

ملالئكة، وخا وخا شارو ا -أعني الناطقة  -واإلنسان إنام صار إنسانا  بأفضل هذه النفوس 

 باين البهائم.

فأرشف الناس من كان حظه من هذه النفس أكثر، وانكافه إليها أتـم وأوفـر، ومـن 

غلبت عليه إحدى النفسني األخريني انحط عن مرتبة اإلنسانية، بحسب غلبـة تلـ  

أين تضع نفس ، وأين حتب أن تنـزل مـن املنـازل  -رمح  اهلل  -النفس عليه، فانظر 

للموجــودات؛ فــشن هــذا أمــر موكــول إليــ ، ومــردود إىل  -تعــاىل  -اهلل التــي رتبهــا 

اختيارو؛ فشن شئت فانزل   منازل البهائم؛ فشن  تكون منهم، وإن شـئت فـانزل   

  منازل السباع، وإن شئت فانزل   منازل املالئكة، وكن منهم. 

 بنـي مـا السـدادق سأل ابنه احلسن عن أشياء من أمر املـروءة فقـال  يـا  أن عليا   وي 

 قال  يا أبه السداد دفع املنكر باملعروف.
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 فام الرشفق قال  اصطناع العشرية ومحل اجلريرة قال: 

 فام املروءةق قال  العفاف وإصالح املرء حاله قال: 

 فام الدقةق قال  النظر   اليسري ومنع احلقري قال: 

 اللؤم  فام اللؤمق قال  إحراز املرء نفسه وبذله عرسه منقال: 

 فام السامحةق قال  العدل   الي  والع  قال: 

 فام الشحق قال  أن ترى ما   يدي  رشفا وما أنفقته تلفا قال: 

 فام اإلخاءق قال  الوفاء   الشدة والرخاء قال: 

 فام اجلبنق قال  اجلرأة عىل الصديق والنكول عن العدو قال: 

 ى والزهادة   الدنيا هي الغنيمة الباردة فام الغنيمةق قال  الرغبة   التقوقال: 

 فام احللمق قال  كظم الغيظ ومل  النفس قال: 

 هلا وإن قل فشنام الغنى غنى النفس  Qفام الغنىق قال  رضاء النفس بام قسم اهلل قال: 

 فام الفقرق قال  رشه النفس   كل  ء قال: 

  فام املنعةق قال  شدة البأس ومقارعة أشد الناسقال: 

 فام الذلق قال  الفزع عند املصدوقة قال: 

 فام اجلرأةق قال  موافقة األقران قال: 

 فام الكلفةق قال  كالم  فيام ال يعني  قال: 

 فام املجدق قال  أن تعطي   الغرم وأن تعفو عن اجلرم قال: 

 فام العقلق قال  حفظ القلب كل ما اسرتعيته قال: 

 إلمام  ورفع  عليه كالم  فام اخلرقق قال  معادات  قال: 

 فام لسناق قال  إتيان اجلميل وترو القبيح قال: 

فام احلزمق قال  طول األناة والرفق بالوالة واالحرتاس مـن النـاس بسـوء الظـن هـو قال: 
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 احلزم 

 فام الرشفق قال  موافقة اإلخوان وحفظ اجلريان قال: 

 فام السفهق قال  اتباع الدناة ومصاحبة الغواة قال: 

 فام الغفلةق قال  ترك  املسجد وطاعت  املفسد قال: 

 فام احلرمانق قال  ترك  حظ  وقد عرض علي  قال: 

فام السيدق قال  السيد  األمحق   املال املتهاون   عرضـه يشـتم فـال جييـب املتحـزن قال: 

 بأمر عشريته هو السيد.

أشـد مـن اجلهـل وال    يا بني سمعت رسول اهلل ^ يقول  ال فقـرثم قال عِّل قال: 

مال أعود من العقل وال وحدة أوحو من العجـب وال مظـاهرة أوثـق مـن املشـاورة وال 

عقل كالتدبري وال حسب كحسـن اخللـق وال ورع كـالكف وال عبـادة كـالتفكر وال إيـامن 

كاحلياء والصرب وآفة احلدي  الكذب وآفة العلم النسيان وآفـة احللـم السـفه وآفـة العبـادة 

فة الظرف الصلف وآفة الشجاعة البغي وآفـة السـامحة املـن وآفـة اجلـامل اخلـيالء الفرتة وآ

 وآفة احلسب الفخر.

  ما احلزمق قال  سوء الظن. قيل  فام الصوابق قال  املشـورة. قيـل  وقيل لبع  احلكامء

فام الرْأُي الذي جيمُع القلـوَب عـىل املـوّدةق قـال  كـٌف َبـُذول، وبرشـ 

 يالق قال  االقتصاد   احلّب والبغض.مجيل. قيل  فام االحت

  ما املروءُةق قال  َتْرُو ما ال يعني. قيل  فام احلَْزمق قال  انتهاُز الُفْرَصـة. قيـل  ر:روُيئل 

فــام احللــُمق قــال  العفــُو عنــد املقــدرة. قيــل  فــام الشــدةق قــال  ملــ  

 الغضب. قيل  فام اخُلْرقق قال  حب ُمْغِرق؛ وبغض ُمْفِرل.
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أرسل إيّل احلّجا  فقلت  ال إله إاّل اهللّ احللـيم الكـريم، سـبحان اهللّ وتبـارو »قال احلسن: 

اهللّ رّب العرش العظـيم واحلمـد هللّ رّب العـاملني فقـال احلّجـا   واهللّ 

لقد أرسلت إليـ  وأنـا أريـد قتلـ  فألنـت اليـوم أحـّب إيّل مـن كـذا 

 «.وكذا. و  لفظ سل حاجت 

ب   مّلا وقف الـّزبري يـوم اجلمـل دعـا: فقمـت إىل جنبـه، »قال:  - عن عبد اهلل  بن الب 

فقال  يا بنّي ال يقتل اليوم إاّل  ار أو مظلوم، وإّ: ال أرا: إاّل سـأقتل 

اليوم مظلوما، وإّن من أكرب مّهي لـديني، أفـرتى يبقـي ديننـا مـن مالنـا 

دينـي. وأوىص بالّثلـ ، وثلثـه  شيئاق فقـال  يـا بنـّي بـع مالنـا، فـاقض

فشن فضل مـن  -يعني بني عبد اهللّ بن الّزبري، يقول  ثل  الّثل  -لبنيه

مالنا فضل بعد قضاء الّدين فثلثه لولدو. قال هشام  وكان بعض ولـد 

ولـه يومئـذ تسـعة  -خبيب وعّبـاد -عبد اهللّ قد وازى بعض بني الّزبري

وصيني بدينه ويقول  يا بنـّي إن بنني وتسع بنات. قال عبد اهللّ فجعل ي

عجزت عن   ء منه فاستعن عليه موالي. قال  فو اهللّ مـا دريـت مـا 

 أراد حّتى قلت  يا أبت من موالوق

اهللّ. قال  فو اهللّ ما وقعت   كربة من دينه إاّل قلت  يا موىل الـّزبري اقـض عنـه دينـه، قال: 

رمها، إال أرضـني منهـا ور يدع دينارا وال د فيقضيه. فقتل الّزبري 

الغابة، وإحدى عرشة دارا باملدينة، وداريـن بالبكـة، ودارا بالكوفـة، 

ودارا بمك. قال  وإّنام كان دينه اّلذي عليه أّن الّرجل كان يأتيه باملال 
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فيســتودعه إّيــاه، فيقــول الــّزبري  ال، ولكنّــه ســلف، فــشّ: أخشــى عليــه 

ة خـرا  وال شـيئا إاّل أن يكـون   الّضيعة. وما ويل إمارة قّط وال جباي

عبد اهللّ  قال - -غزوة مع النّبّي ^ أو مع أق بكر وعمر وعثامن

بن الّزبري فحسبت ما عليه من الّدين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف، 

قال  فلقي حكيم بن حزام عبد اهللّ بن الـّزبري. فقـال  يـابن أخـي  كـم 

ألـف، فقـال حكـيم  واهللّ مـا  عىل أخي من الّدينق فكتمه فقـال  مائـة

أرى أموالكم تسع هلذه. فقال له عبد اهللّ  أرأيت  إن كانت ألفي ألـف 

ومائتي ألفق قال  ما أراكم تطيقون هذا، فشن عجزتم عـن   ء منـه 

 فاستعينوا ق.

وكان الّزبري اشرتى الغابة بسـبعني ومائـة ألف.فباعهـا عبـد اهللّ بـألف ألـف وسـّتامئة قال: 

قام فقال  من كان له عىل الّزبري حّق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد  ألف ثمّ 

فقـال لعبـد اهللّ  إن  -وكان له عىل الّزبري أربعامئـة ألـف -اهللّ بن جعفر

فـشن شـئتم جعلتموهـا فـيام قاال: شئتم تركتها لكـم. قـال عبـد اهللّ  ال.

 تؤّخرون إن أّخرتم.

. قـال  اهاهنـإىل  اهاهنقطعة قال عبد اهللّ  ل  من  ال. قال  قال  فاقطعوا يل فقال عبد اهلل :

فباع منها فقىض دينه فأوفاه، وبقـي منهـا أربعـة أسـهم ونصـف، فقـدم 

 -وعنده عمرو بن عثامن واملنذر بـن الـّزبري، وابـن زمعـة -عىل معاوية

فقال له معاوية  كم قّومت الغابةق قال  كّل سهم مائة ألف، قال  كـم 

 بقيق

ونصف. فقال املنذر بن الّزبري  قد أخذت سهام بامئة ألف. وقـال عمـرو  أربعة أسهمقال: 
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بن عثامن  قد أخذت سهام بامئة ألف. وقال ابن زمعة  قد أخذت سهام 

بامئة ألف. فقال معاوية كم بقيق فقـال  سـهم ونصـف. قـال  أخذتـه 

بخمسني ومائة ألف. قال  وباع عبد اهللّ ابن جعفر نصيبه مـن معاويـة 

ألف. فلاّم فرغ ابن الّزبري من قضاء دينه قـال بنـو الـّزبري  اقسـم  بسّتامئة

بيننا مرياثنا. قـال  ال واهللّ ال أقسـم بيـنكم حّتـى أنـادي باملوسـم أربـع 

سنني  أال من كان له عىل الّزبري دين فليأتنا فلنقضه. قـال  فجعـل كـّل 

لـّزبري وكان لقال: سنة ينادي باملوسم فلاّم مىض أربع سنني قسم بينهم.

 «.أربع نسوة، ورفع الّثل  فأصاب كّل امرأة ألف ألف ومائتا ألف

 «. صانع املعروف ال يقع، وإن وقع وجد ُمتكئا    » قال بع  السلف

عنــوان ســعادة العبــد  إخالصــه للمعبــود، وســعيه   نفــع »: قااال العالَّماا  السااعدي 

 «.اخللق

قال   ?ديه عندي قال  فشن ر يكنقال  من كثرت أيا ?من أحب الناس إلي قيل لبعضهم: 

 .«من كثرت أيادي عنده

 





 

  ثالثيــــات

 
 

 

319 

 

 ثالثيــــات
 

اخلـري كلـه   ثـالث  السـكوت والكـالم والنظـر، فطـوبى ملـن كـان »قال أحد الصاحلني: 

 «.سكوته فكره، وكالمه حكمة، ونظره عربة

إبليس  أصول الرش ثالثة  احلرص واحلسد والكرب، فالكرب منع»: قال احلسن البرصي 

من السجود آلدم، واحلرص أخر  آدم من اجلنة، واحلسـد محـل ابـن آ 

  «.دم عىل قتل أخيه

،واملقصـود «ثالثة ال يصلح العمل إال خن  التقوى، والنية احلسنة، واإلصابة»وقال ر:ر: 

 .«باإلصابة موافقة السنة

إىل الـرب والفـاجر  ىثالثة يؤدين إىل الرب والفاجر، األمانة تؤد»: قال ميمون بن مهران 

 «. به للرب والفاجر، والرحم توصل برة  كانت أو فاجرة والعهد يوىف

ثالثة ال  ء أقل منهن، وال يزددن إال قلة  درهم حالل تنفقه   حالل وأخ »وقال ر:ر: 

 «.  اهلل تسكن إليه، وأمني تسرتيح إىل الثقة به

  دار مقـام، إن رأى حسـنة  الفـواقر   ثـالث  جـار سـوء »: قال عمر بن اخلطااب 

سرتها، وإن رأى سيئة أذاعهـا. وامـرأة سـوء إن دخلـت لسـنت ، وإن 

غبت عنها ر تأمنها. وسلطاٍن جائر إن أحسنت ر حيمدو، وإن أسـأت 

 «. قتل 

 «. لوال ثالث ما وضع ابن آدم رأسه  املرض والفقر واملوت»: قال احلسن البرصي 

ابــن آدم بــثالث ر يطلبــه بغــريهن  إذا أعجــب بنفســه، إذا  فــر إبلــيس مــن »وقااال ر:اار: 

 «.واستكثر عمله، ونسى ذنوبه
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ثـالث ُينسـني املصـائب  مـر الليـايل، واملـرأة حسـناء، وحمادثـة »: قال اخلليل بن أمحاد 

 «. اإلخوان

ليس لثالٍث حيلـة  فقـر هالطـه كسـل، وخصـومة يـداخلها حسـد، ومـرض »وقال ر:ر: 

 «.يداخله هرم

 «.ثالثة جتب مداراهتم  املل  السليط، واملرأة، واملريض»وقال ر:ر: 

 «.ثالثة يعذرون   سوء اخللق  املريض، واملسافر، والصائم » وقال ر:ر:

ثالثة ال يستخف خم  عامل السلطان، والعار، والصديق  ألن من اسـتخف »وقال ر:ر: 

بالسلطان أفسد دنياه ومن استخف بالعـار أفسـد دينـه ومـن اسـتخف 

 «.الصديق أفسد مروءتهب

ثالٌث حق  املؤمن والكافر فيهّن سواء  األمانة تؤدهيام ملن ائتمن  عليهـا مـن » قال حكيم:

مها مسلمني أو كافرين ،والعهد تفي به ملن  مسلم وكافر ،والوالدان ترب 

 .«عاهدت مسلام  أو كافرا  

  املرآة، واالستغراق   ثالثة أشياء ّلق العقل، وتفسد الذهن  طول النظر »وقال ر:ر: 

الضح ، ودوام النظر   البحر ومما يفسد الذهن ثالثة  اهلم والوحدة 

 «.والفكر

ثالثة هترم وربام قتلت صـاحبها  اجلـامع عـىل االمـتالء، ودخـول احلـامم عـىل  » وقال ر:ر:

 . «البطنة، وأكل القديد اليابس

 «.لثوب اللني، ورشب العسلثالثة يفرح خن اجلسد ويربو  الطيب، وا »وقال ر:ر:

ثالثة تورث اهلزال  رشب املاء البارد عىل الريق، والنوم من غري وطاء، وكثرة »وقال ر:ر: 

 «.الكالم برفع الصوت

ثالثة ال ينتصفون من ثالثة  حليٌم من سفيه، وبر من فـاجر، »: قال يليامن بن مويى 
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 «. ورشيف من دنئ

ي حتـى أضـحكتني مؤمـل دنيـا واملـوت يطلبـه ثالث أعجبتن»: قال يلامن الفا يس 

رب  وغافل وليس بمغفول عنه وضاح  ملء فيـه ال يـدري أسـاخطٌ 

وثالث أحزنني حتى ابكينني  فراق حممـد ،العاملني عليه أم راض عنه 

وال ادري جنـة أو إىل  Qوحزبه وهول املطلع والوقوف بني يـدي رق 

 «. نار

ا جعل فيه ثـالث خصـال فقهـا    خري اهلل بعبدٍ إذا أراد »: قال حممد بن كعب القرظ  

 «. الدين وزهادة   الدنيا وبكا  بعيوبه

ثـالث ال حيـبهن غـريي  أحـب املـوت اشـتياقا  إىل رق، وأحـب »: قال أباو الاد داء 

فُذكر ذل  البـن «.املرض تكفريا  خلطيئتي، وأحب الفقر تواضعا  لرق

ثالث، أمـا الفقـر فـو اهلل شربمة، فقال  ولكني ال أحب واحـدة مـن الـ

للغني أحب إىل منه، ألن الغنى به توصل الرحم، وحيج البيت، وتعتق 

الرقاب، وتبسط اليد بالصدقة. وأما املرض فـو اهلل ألن أعـا  فأشـكر 

أحب إىل من أن أبتِّل فأصرب، وأما املوت فو اهلل ما يمنعنا مـن حبـه إال 

 .«ما قدمناه وسلف من أعاملنا، فنستغفر اهلل

إذا أنعـم اهلل »دخلت عىل جعفر بن حممـد، فقـال يل  يـا سـفيان  »: قال يفيان الثو ي 

علي  نعمة  فامحد اهلل، وإذا استبطأت رزقـا  فاسـتغفر اهلل، وإذا حزبـ  

أمر فقل  ال حول وال قوة إال باهلل، ثم قال يل  يـا سـفيان  ثـالث وأي 

 .«ثالث

ق اإليــامن  االقتصــاد   اإلنفــاق، ثــالث خصــال مــن حقــائ»: قااال جعفاار باان حممااد 
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 «. واإلنصاف من نفس ، واالبتداء بالسالم

ثالث ال ُيعرفون إال   ثالثة  احلليم عند الغضـب، والشـجاع عنـد احلـرب، »وقال ر:ر: 

 «.واألخ عند احلاجة

الرجال ثالثة  رجـل عاقـل عفيـف مسـلم ينظـر   األمـور »: قال عمر بن اخلطاب 

صدرها مصادرها إذا أشكلت عىل عجزة الرجـال فيوردها مواردها وي

ــدرة  ــرأي واملق ــأيت ذوي ال ــه، في ــه رأي ــبس علي وضــعفتهم، ورجــل يل

فيستشريهم، وينزل عند ما يأمرونه به، ورجل جاهل ال هيتدي لرشد، 

 «.وال يشاور مرشدا

 «.من فقد ثالثا  ساء عيشه  النساء، واملال، واإلخوان»وقال ر:ر: 

 «.أنف الكريم من القيام عليهن  أبوه، وضيفه، ودابتهثالث ال ي»وقال ر:ر: 

الكامل   ثالثة  الفقه   الدين، والصـرب   النوائـب، وحسـن »: قال حممد بن احلنفي  

 «. تقدير املعيشة

 «.العبيد ثالثة  عبد رّق، وعبد شهوة، وعبد طمع»قال بعضهم: 

ن مـن رشف املجلـس، وأن رأس التواضع ثالث أن تر  بالدو»: قال حييى بن كث  

 «تبدأ من لقيته بالسالم، وأن تكره املدحة والسمعة والرياء بالرب

ثالث خصال من ر تكن فيـه ر يـذق حـالوة اإليـامن  حلـم »: قال عمر بن اخلطاب 

يرد بـه جهـل اجلاهـل، وورع حيجـزه عـن املحـارم، وخلـق يـداري بـه 

 «.الناس

جلييس مـا فهـم عنـي، وثـوق مـا سـرت:، ثالث ال أملهن    » قال عمرو بن العاص

 «.«ودابتي ما محلت رحِّل

ثالثة ال راحة منها إال باملفارقة هلا  السن املتآكلة واملتحركة، العبد الفاسد عىل  »وقال ر:ر
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 «.مواله، واملرأة الناشز عن زوجها

، ن   الرجـل ر يشـ    عقلـه وفضـله  إذا محـده جـاره، ورفيقـهثالث إذا كُ »وقال ر:ر: 

 «.وقرابته

 «.كدر العيو   ثالث  اجلار السوء، والولد العاق، واملرأة السيئة اخللق » وقال ر:ر:

ما بقي من لذات الدنيا إال ثـالث قيـام الليـل ولقـاء اإلخـوان »: قال حممد بن املنكد  

 «. والصالة   اجلامعة

أعامهلـم، يقولـون  الناس يقولون ثالثة أقوال، وقد خالفوهـا   »: قال شقيق البلخ  

نحن عبيـد اهلل، وهـم يعملـون عمـل األحـرار، وهـذا خـالف قـوهلم، 

ويقولون  إن اهلل كفيل بأرزاقنا، وال تطمـئن قلـوخم إال بالـدنيا ومجـع 

حطامها، وهذا خالف قوهلم، ويقولـون  ال بـد لنـا مـن املـوت، وهـم 

 «. يعملون أعامل من ال يموت وهذا خالف قوهلم

العقالء ثالثة من تـرو الـدنيا قبـل أن ترتكـه، وبنـى قـربه قبـل أن »:  قال حييى بن معاذ

 «. يدخله وأر  خالقه قبل أن يلقاه

 «. من ر يتعظ بثالث ر يتعظ ب ء اإلسالم والقرآن واملشيب»: قال حسن البنا 

ا وليس »بام وجدت الزهدق قال  قيل إلبراهيم بن أدهم:  بثالثة أشياء  رأيت القرب موحش 

ــا طــويال  ولــيس معــي زاد، ورأيــت اجلبــار معــ ي مــؤنس ورأيــت طريق 

 «.قاضي ا وليس معي حجة

يكسـبه مـن »قال   ?قالوا  وما هي يا روح اهلل«.   املال ثالث خصال»: قال عيسى 

قـالوا  «. يمنعـه مـن حقـه»قالوا  فشن كسبه من حله. قال  «. غري حله

 «. دة ربهيشغله إصالحه عن عبا»فشن وضعه   حقه. قال  
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أخ تتـزين بـه، وأخ تسـتفيد منـه، وأخ تسـتند اإل:وان ثالثا : » قال مصطفى السباع  

ل فيه؛ فقد ال جتد غريه  .«إليه، فشذا  فرت بمثل هذا فال تفرِّ

ثالث من كن فيه استكمل اإليامن من إذا غضـب ر هرجـه غضـبه عـن »: قال الرسي 

إذا قدر ر يتنـاول مـا لـيس احلق وإذا ريض ر هرجه رضاه إىل الباطل و

 «. له

مـا آسـى مـن الـدنيا إال عـىل ثـالث  صـاحب إذا اعوججــت »: قاال حمماد بان واياع 

قومني، وصالة   مجاعة حيمل عني سهوها وأفوز بفضلها وقوت من 

 «. فيه تبعة Qالدنيا ليس ألحد فيه منة وال هلل 

تنفعه فال ترضه، وإن ر تفرحه ليكن حظ املؤمن من  ثالثا  إن ر »: قال حييى بن معاذ 

 «. فال تغمه، وإن ر متدحه فال تذمه

الناس ثالثة  رجل شغله معاده عن معاشه، ورجل شغله معاشه »: قال حييى بن معاذ 

عن معاده ورجل مشتغل خام مجيعا، فاألوىل درجـة الفـائزين، والثانيـة 

 «. درجة اهلالكني، والثالثة درجة املخاطرين

شد األعامل ثالثة اجلود من قلة والورع   خلوة وكلمة احلق عند من أ»:  قال الشافع 

 «. يرجى وهاف

الدهر ثالثة أيام يوم مىض بؤسه وشدته وغمـه ر يبـق منـه  ء واليـوم »: قال الرسي 

الذي أنت فيه صديق مودع ل  طويل الغيبة عن  رسيع الرحلة عن  

 . «وغدا   يدي  تأميله ولعل  من غري أهله

أداء الفـرائض االقتـداء بـالنبي  النجـاة   ثالثـة أكـل احلـالل»: قال يهل بن عباد اهلل 

»^. 

أيام الدهر ثالثة يوم مىض ال يعود إلي  ويوم أنت فيه ال يـدوم عليـ  ويـوم »وقال ر:ر: 
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 «.مستقبل ال ندري ما حاله وال تعرف من أهله

وة، فأمـا الشـقاوة فـامرأة سـيئة ثالثة سعادة، وثالثة شـقا»: قال يعد بن أيب وقاص 

اخللق، ودابة سوء، إن أردت أن تلحق بأصحاب  أتعبت ، وإن تركتها 

خلفت  عن أصـحاب ، ومسـكن ضـيق قليـل املرافـق. وأمـا السـعادة 

فامرأة صاحلة موافقـة، ودابـة تضـع  مـن أصـحاب  حيـ  أحببـت، 

 «.ومسكن واسع كثري املرافق

ثـالث  إذا عملـت فـاذكر نظـر اهلل إليـ  وإذا تعاهـد نفسـ    »: قال حااتم األصام 

 «. سمع اهلل ل  وإذا سكت فاذكر علم اهلل في  تكلمت فاذكر

ثالثة أشياء،   الصـالة، و  الـذكر، و   تفقدوا احلالوة  »  »: قال احلسن البرصي 

 «.فاعلموا أن الباب مغلق قراءة القرآن، فشن وجدتم، وإال

النيـات، والنـاس ثالثـة  رجـل تشـاغل بالـدنيا عـن اهلل األبـدان   سـجن »وقال ر:ار: 

مذموما ، ورجل تشاغل باآلخرة حممودا ، ورجل تشاغل بـاهلل عـام دونـه 

 «. مقربا  مرفوعا  

من أكثر ذكر املوت ر يمت قبـل أجلـه، ويـدخل عليـه ثـالث خصـال مـن »وقال ر:ر:  

ســري، والثالــ  اخلــري  أوهلــا املبــادرة إىل التوبــة، والثــا: القناعــة بــرزق ي

النشال   العبادة. ومن حرص عىل الدنيا فشنه يأكـل فـوق مـا كتـب اهلل 

له، ويدخل عليه من العيوب ثالث خصال  أوهلا أن تراه أبدا  غري شاكر 

لعطية اهلل له، والثا: ال يوايس ب ء مما قد أعطـي مـن الـدنيا، والثالـ  

 «.عمل الدينيشتغل ويتعب   طلب ما ر يرزقه اهلل حتى يفوته 

من أصبح ر يكن معه هذه اخلصال الثالث ر يصب طريق العزم  أوهلا كام  » وقال ر:ر:
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أن اهلل ر يعــط رزقــ  اليــوم غــريو فــال تعمــل لغــريه، وكــام أن اهلل ر 

يعنـي  -يشارو فيام أعطاو أحد فال تشارو   العمل الذي تعمـل لـه 

فال تسأله رزق غد عـىل  وكام أن اهلل ر يكلف  اليوم عمل غد -الرياء 

 «. جور حتى إذا ر يعط  شكوته

عبـادة العـارف   ثالثـة أشـياء  معـارشة اخللـق باجلميـل، إدامـة »: قال حييى بن معاذ 

 «. الذكر للجليل، وصحة جسٍم بني جنبيه قلب عليل

س مـن فيــه ثـالث خصــال  مـن بــادر بعلمـه وتســوف بأملـه، واســتعد الكــيّ  »وقاال ر:ار:

 «.ألجله

الناس ثالثة  فرجل ابتكر اخلري   حداثة سنه ثم داوم عليـه حتـى خـر  مـن »ل ر:ر: وقا

الدنيا، فهذا املقرب. ورجل ابتكر عمره بالـذنوب وطـول الغفلـة ثـم 

راجع توبة، فهذا صاحب يمني، ورجل ابتكر الرش   حداثة سنه ثـم 

 «. ر يزل فيه حتى خر  من الدنيا، فهذا صاحب شامل

 «.نة من طبيعة املؤمن  صدق احلدي ، وأداء األمانة، وسخاء النفسث هُ ثال»وقال ر:ر: 

ثالثة أشياء تدّل عـىل عقـول أرباخـا  الكتـاب عـىل مقـدار عقـل »: قال حييى بن :الد 

كاتبه، والرسول عـىل مقـدار عقـل مرسـله، واهلدّيـة عـىل مقـدار عقـل 

 «. مهدهيا

ة، والعفو عند نة من خلق املؤثالث هُ »: قال مصطفى السباع   من  اإلغضاء عن الزلة

 «. املقدرة، ونجدة الصديق مع ضيق ذات اليد

اكتم عىل جارو ثالثا   عورته، وثروته، وكبوته، وانرشـ عـن »: قال مصطفى السباع  

 «. جارو ثالثا   كرمه، وصيانته، ومودته

فكـرين، واليقظـة ال ينمو العقل إال بثالث  إدامة التفكـري، ومطالعـة كتـب امل »وقال ر:ر:
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 «.لتجارب احلياة

 «.ال يصلح العلم إال بثالث  تعهد ما حتفظ، وتعلم ما جتهل، ونرش ما تعلم»وقال ر:ر: 

ال يفيد الوعظ إال بـثالث  حـرارة القلـب، وطالقـة اللسـان، ومعرفـة طبـائع  »وقال ر:ر:

 «.اإلنسان

جتمــع، وصــدق ال يثمــر اإلصــالح إال بــثالث  دراســة امل»: قااال مصااطفى السااباع  

 «. العاطفة، ومتابعة السري

ال تدوم النعمة إال بثالث  شـكر اهلل عليهـا، وحسـن االسـتفادة منهـا، ودوام »وقال ر:ر: 

 «.العناية خا

ال تكمل الرجولة إال بثالث  ترف ع عـن الصـغائر، وتسـامح »: قال مصطفى السباع  

 «. مع املقكين، ورمحة باملستضعفني

آمرو بثالث  بالتودد إىل الناس فشنه نصف العقـل، واالقتصـاد »:  قال  ونس بن عبيد

 «.   النفقة فشنه ثل  الكسب، وحسن املسألة فشنه نصف العلم

أهنـاو عـن ثـالث  إيـاو واألمـراء وإن قـرأوا عليـ  القـرآن،   »قال  اونس بان عبياد 

وقرأت عليهم، وال ّلون بامرأة لست منها بسبيل، وال متكـن أذنيـ  

 «. احب بدعةمن ص

ثالث كلامت ر يقلها أحد   اإلسالم قبل الشافعي وال تفوه خا »:  احد الصاحلنيقال 

أحد بعده  األويل قوله  إذا صح احلدي  فخذوا به ودعوا قويل، الثانية 

قولـه  وددت -قط فأحببت أن هطئ، الثالثة  قوله  ما نا رت أحدا   -

 « إيل هاأن الناس تعلموا هذه الكتب ور ينسبو

 «.ثالث ال يستحيا منهن  طلب العلم، ومرض البدن، وذو القرابة الفقري»وقال ر:ر: 

ثالث ُهنة خري فيمن ُكن فيه  جود لغري ثواب، ونصـب لغـري دنيـا، وتواضـع »وقال ر:ر: 
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 «.لغري ذل

ما بقي يل مـن نعـيم الـدنيا إال ثـالث  أٌخ ثقـة   اهلل أكتسـب   »: قال يفيان الثو ي 

واسـع  بنـي، ورزٌق مني، أو مسـتقيام  رغّ بته خريا ، إن رآ: زائغا  قوّ صح

حالل ليست هلل عىل فيـه تبعـة، وال ملخلـوق عـىل فيـه منـة، وصـالة   

 «. مجاعة أكفى سهوها وأرزق أجرها

ن فيـه، مـأل اهلل قلبـه إيامنـا   صـحبة الفقيـه، مـن ُكـ ثـالٌث »: قال عبد اهلل بن مساعود 

 «. صياموتالوة القرآن، وال

 .«ُحبب إيل من دنياكم ثالث الطيب والنساء وقرة عيني   الصالة»قال النب  ^: 

ب إيل مـن دنيـاكم ثـالث اجللـوس بـني يـدي  ّبـوأنـا ُح   »وقاال أباو بكار الصاد ق  

 «. والصالة علي  وإنفاق مايل علي 

ب إيل مـن دنيـاكم ثـالث األمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر بّ وأنا ُح »: وقال عمر 

 «.وإقامة احلدود

ــا ُح »: وقااال عااثامن  ــوأن ب إيل مــن دنيــاكم ثــالث إطعــام الطعــام وإفشــاء الســالم ّب

  .«والصالة بالليل والناس نيام

ب إيل من دنياكم ثالث الرضـب بالسـيف والصـوم   الصـيف بّ وأنا ُح »: وقال عيل 

 . «وإقراء الضيف

ب إيل من دنياكم ثالث النزول عىل النبيني وتبليـط الرسـالة بّ يا نبي اهلل وأنا ُح  جرب لوقال 

   للمرسلني واحلمد هلل رب العاملني، ثم قال

عـىل  شـاكر وجسـدٌ  ذاكر وقلـٌب  ب إيل من دنياكم ثالث لسانٌ بّ وأنا ُح   »إن اهلل تعاىل  قول

 .مة األربعة البالء صابر، وملا وصل هذا احلدي  إىل األئ

ب إيل من دنيـاكم ثـالث حتصـيِّل العلـم   طـول الليـل بّ   وأنا ُح  قال اإلمام أبو حنيف 
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 . «وترو الرتفع والتعايل وقلب من حب الدنيا خايل

ب إيل من دنياكم ثالث جماورة روضته ^ ومالزمة تربته بّ وأنا ُح » :وقال اإلمام مالك 

 .« وتعظيم أهل بيته

بب إيل من دنياكم ثالث معاملة اخللق بالتلطف وتـرو وأنا ُح » :ع  وقال اإلمام الشاف

 .«ما يؤدي إىل التكلف واالقتداء بطريق التصوف

ب إيل من دنياكم ثالث متابعة النبي ^   أخباره والتربو بّ وأنا ُح » :وقال اإلمام أمحد 

 .«بأنواره وسلوو طريق آثاره

: Qقال اهلل «.فاعلها  البغي واملكر والنِّك  ثالثٌة عائدة عىل»: قال أبو بكر الصد ق 

 مص خص ُّٱوقـــــــال   [23يـــــــونس  ]َّ ىيني مي زي ري ُّٱ

ــاطر  ]َّ حطمض خض حض جض ــاىل  [٤3ف ــال تع  خن حن ُّٱٱوق

 [10الفتح  ]َّ مهجه ين ىن من

املعـروف أيمـن زرع، وأفضـل كنـز، وال يـتم إال بـثالث »: قال عباد اهلل ابان عبااس 

ل هنـي، وإذا صـّغر فقـد خصال  بتعجيله وتصغريه وسرته. فـشذا عّجـ

 «. عظم، وإذا سرت فقد متِّم

إنـ  لتشـتمني و  ثـالث   »شـتم رجـل ابـن عبـاس فقـال لـه »عن ابن بر دة قاال: 

، فلوددت أن مجيع النـاس Qخصال  إ: آليت عىل اآلية من كتاب اهلل 

يعلمون منها ما أعلم، وإ: ألسمع باحلاكم من حكام املسلمني يعـدل 

به ولعِّل ال أقايض إليه أبـدا، وإ: ألسـمع أن الغيـ    حكمه فأفرح 

 «. قد أصاب بلدا من بلدان املسلمني فأفرح به ومايل به من سائمة

مـا بلغنـي عـن أخ مكـروه قـط إال أنزلتـه إحـدى ثـالث »: قال عباد اهلل ابان عبااس 
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منازل  إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان نظريي تفضلت عليـه، 

أحفــل بــه. هــذه ســرييت   نفيســ، فمــن رغــب عنهــا وإن كــان دو: ر 

 «. فأرض اهلل واسعة

 «.ثالثٌة ليس معهن غربٌة  جمانبة الريب، وكف األذى، وحسن األدبوقال ر:ر: 

إن النعم ثالث، فنعمة هي   حال كوهنـا، ونعمـة ترجـى مسـتقبلة، »: قال احد الصاحلني

وحقق طمعـ  فـيام  ونعمة تأيت غري حمتسبة، فأبقى اهلل ل  ما أنت فيه،

 «.ترجوه، وتفضل علي  بام ر حتتسبه

ثالثة ال آراء هلم  صاحب اخلـف الضـيق، وحـاقن البـول وصـاحب »: قال ابن املقفع 

 «. املرأة السليطة

ثـالٌث ال يعـدم املـرء الرشـد فـيهّن  مشـاورة ناصـح، ومـداراة حاسـد، »: قال املأمون 

 «. والتحبب إىل الناس

جللييس عِّّل ثالث خصال  إذا دنـا رّحبـت بـه، وإذا جلـس »: قال يعيد بن العاص 

 «. وّسعت له وإذا حدث أقبلت عليه

اإلخوان عىل ثالث طبقات  فـشخوان كالغـذاء ال يسـتغنى عـنهم أبـدا، وهـم »وقال ر:ر: 

إخوان الّصـفاء، وإخـوان كالـدواء حيتـا  إلـيهم   بعـض األوقـات، 

إلـيهم أبـدا، وهـم أهـل امللـق وهم الفقهاء، وإخوان كالّداء ال حيتـا  

 «. والنفاق ال خري فيهم

من كانت له عند الناس ثالثة وجبت له عليهم ثالث  مـن »: قال عيل بن أيب طالب 

ــوه ر هــنهم، وإذا وعــدهم وىف هلــم،  إذا حــدثهم صــدقهم، وإذا ائتمن

وجب له عليهم أن حتبه قلوخم، وتنطق بالثناء عليهم ألسنتهم، وتظهر 

 «. مله معونته
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  املؤمن ثالث خالل  يسمع الكلمة التي تؤذيه فيرضب عنهـا »: قال عمرو بن عبيد 

صفحا  كأن ر يسمعها، وحيب  للناس ما حيب  لنفسـه، ويقطـع أسـباب 

 «.الطمع من اخللق

طالب العلم حيتا  إىل ثالث إحـداها حسـن ذات اليـد والثانيـة طـول »: قال الشافع  

 «. ذكاءعمر والثالثة يكون له 

اهلمة العلية ال تزال حائمة حول ثالثة أشياء تعرف لصفة من الصفات العليا  » وقال ر:ر:

تزداد بمعرفتها حمبة وإرادة ومالحظة ملنة تـزداد بمالحظتهـا شـكر أو 

طاعـة وتــذكر لــذنب تــزداد بتــذكره توبــة وخشــية فــشذا تعلقــت اهلمــة 

 «.تبسوى هذه الثالثة جالت   أودية الوساوس واخلطرا

يـدني   -يعنـي عمـر -قـال يل أق  إ: أرى أمـري املـؤمنني»: قال عبد اهلل بن عبَّااس 

ويقرب ، فاحفظ عني ثالثـا   إيـاو أن جيـّرب عليـ  كذبـة، وإيـاو أن 

ا ، وإيةاو أن تغتاب عنده أحدا ، ثم قـال  يـا عبـد اهلل  ثالثـا   تف  له رسة

واحـدٍة خـري مـن ألـف. وأّي ثالث. فقال له رجل  يا ابن عبـاس كـل  

 «. فقال  بل كل  واحدٍة خرٌي من عرشة آالف

للكاتب الناصح ثالث خصال  رفع احلجاب عنه، واهتام الوشاة عليه، ودفع »وقال ر:ر: 

 «.غائلة العدّو عنه

 «. الرجال ثالثٌة، رجل بنفسه، ورجل بلسانه، ورجل بامله»: قال احلسن البرصي 

ثالثـة  العزيـز   قولـه  -فيام علمت-أفرس الناس كلِّهم »: قال عبد اهلل بن مسعود 

أكرمــي مثــواه عســى أن ينفعنــا أو »المرأتــه حــني تفــّرس   يوســف  

 هئ  مئ خئ ُّٱ، وصــاحبة موســى حــني قالــت  «نّتخــذه ولــدا  

القصــــــــص  ]َّ مت  خت حت جت هب مب خب حبجب
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 «. فاستخلفه وأبو بكر حني تفّرس   عمر  [26

النوم عىل ثالثة أوجه، نوم خـرق، ونـوم خلـق، »  عاص عبد اهلل بن عمرو بن القال 

ونوم محق. فأما النوم اخلرق، فنومة الضحى، يقىض الناس حوائجهم 

وهــو نــائم، وأمــا نــوم اخللــق، فنــوم القائلــة نصــف النهــار، وأمــا نــوم 

 «. احلمق، فالنوم حني حترض الصلوات

ث    حفـظ اللسـان، عـرف   ثـالأوصي  بالصـدق؛ فشنـه يُ »: قال عثامن بن عفان 

 «. وترو املصانعة، واستواء ال  والعالنية

ــة »قااال العلااامء:  ــه ثالث ــان، وجــار ل ــه حّق ــه حــق واحــد، وجــار ل ــة  جــار ل اجلــريان ثالث

حقوق.فاجلار اّلذي له ثالثة حقوق هو اجلـار املسـلم ذو الـّرحم، فلـه 

فاجلـار حّق اجلوار، وحّق اإلسالم، وحّق الّرحم، وأّما اّلذي له حّقـان 

املسلم. له حّق اجلوار وحّق اإلسالم. وأّما اّلذي له حّق واحـد فاجلـار 

املرشو، وجاء بذل  حدي  لكنّه ضـعيف، وهـذا الّتقسـيم موافـق ملـا 

جاءت به اآليات واألحادي  بالنّسبة حلّق املسلم وحّق القريب وحـّق 

للجـار اجلار، كام أّنه موافـق للّتقسـيم العقـِّل االسـتقرائّي وعـىل هـذا ف

 «.الكافر مهام كان كفره حّق اجلوار   اإلحسان إليه وترو إيذائه

عمـن يقـدر عليـ  وال  الصرب عىل اجلفاء ينقسم ثالثـة أقسـام  فصـربٌ »: قال الشافع  

تقدر عليه، وصرب عمن تقدر عليـه وال يقـدر عليـ ، وصـرب عمـن ال 

 «.تقدر عليه وال يقدر علي 

هــم الــذي هــو فصــل بيــنهم وبــني احلمــري والكــالب رأيــت النــاس   كالم»وقااال ر:اار: 

واحلرشــات ينقســمون أقســاما  ثالثــة  أحــدها مــن ال يبــايل فــيام أنفــق 

كالمه، فيتكلم بكل ما سبق إىل لسانه، غري حمقق نك حق، وال إنكار 
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باطل، وهذا هو األغلب   الناس. والثا: أن يتكلم نارصا  ملا وقع   

وهم أنه باطـل، غـري حمقـق لطلـب احلقيقـة، نفسه أنه حق، ودافعا  ملا ت

لكن جلاجا  فيام التزم، وهـذا كثـري وهـو دون األول. والثالـ  واضـع 

 «.الكالم   موضعه، وهذا أعز من الكربيت األمحر

العلامء ثالثة  إما مهل  نفسه وغريه وهم املكحون بطلب الـدنيا واملقبلـون »وقال ر:ر: 

الـداعون اخللـق إىل اهلل سـبحانه  عليها، وإما مسعد نفسه وغريه وهـم

 اهرا  وباطنا ، وإمـا مهلـ  نفسـه مسـعد غـريه وهـو الـذي يـدعو إىل 

اآلخرة وقد رفـض الـدنيا    ـاهره وقصـده   البـاطن قبـول اخللـق 

 «.وإقامة اجلاه، فانظر من أي األقسام أنت

وعاملـا   إ: ألرحم ثالثة  عزيز قوم ذل  وغنـي قـوم افتقـر»: قال الفضيل ابن عياض 

 «.تلعب به الدنيا

 «نة قائمة وال أدريناطق وُس  العلم ثالثة  كتاٌب »وقال ر:ر: 

عرف تقوى الرجل   ثالثة أشـياء    أخـذه، ومنعـه، تُ »: قال شقيق بن أدهم البلخ  

 «.وكالمه

الدنيا تطلب لثالثة أشياء  للغنى، والعز، والراحة، فمن زهد فيها عـز، ومـن »وقال ر:ر: 

 «.تغنى، ومن قل سعيه اسرتاحقنع اس

الواجـب عـىل العاقـل أن جيتنـب أشـياء ثالثـة، فشهنـا أرسع   إفسـاد العقـل  »وقال ر:ار: 

االستغراق   الضح ، وكثرة التمني، وسوء التثبت؛ ألن العاقـل ال 

يتكلف مـا ال يطيـق، وال يسـعى إال ملـا يـدرو، وال َيِعـُد إال بـام يقـدر 

ا يستفيد، وال يطلب من اجلزاء إال بقدر مـا عليه، وال ينفق إال بقدر م

 «.عنده من الغناء وال يفرح بام نال إال بام أجدى عليه نفعه منه

حب األمور إىل اهلل ثالثـة  العفـو   القـدرة، والقصـد   اجِلـَدِة، والرفـق   أ»وقال ر:ر: 

 .«العبادة
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ج رعاع أتباع لكل نـاعق الناس ثالثة عار ربا: ومتعلم عىل سبيل النجاة ومه»وقال ر:ر: 

يميلــون مــع كــل ريــح ر يستضــيئوا بنــور العلــم ور يلجئــوا إىل ركــن 

 «.وثيق

النساء ثالثة  هينة عفيفة مسلمة، تعني أهلها عىل العيو وال » قال عمر بن اخلطاب 

تعني العيو عىل أهلها، وأخرى وعاء للولد، وثالثة غل قمل يلقيه اهلل 

 .«  عنق من يشاء من عباده

 «.ريض ذكي وخلٌق  تقي وفؤادٌ  ثالث أشياء ال يتم علم العار إال خا  قلٌب »وقال ر:ر: 

عالمة اجلاهل ثالث  العجب وكثرة املنطق فيام ال يعنيـه وان ينهـى »: قال أبو الد داء 

 «.عن  ء ويأتيه

فتـون   العلـامء ثالثـة  عـار بـأمر اهلل تعـاىل ال بأيـام اهلل وهـم امل»: قال يهل التسرتي 

احلالل واحلرام وهذا العلم ال يورث اخلشية، وعار باهلل تعـاىل ال بـأمر 

اهلل وهم عموم املـؤمنني، وعـار بـاهلل تعـاىل وبـأمر اهلل تعـاىل وبأيـام اهلل 

 «.تعاىل وهم الصديقون

أعداء اإلنسان ثالثة  دنياه وشيطانه ونفسه، فاحرتس من الدنيا بالزهد فيهـا، »وقال ر:ر: 

 «.الشيطان بمخالفته، ومن النفس برتو الشهواتومن 

ثالثــة ال غيبــة هلــم؛ صــاحب اهلــوى والفاســق املعلــن بفســقه واإلمــام »: قااال احلساان 

 «.اجلائر

إن من ذم  ال هلو من ثالثة أحوال.إما أن يكون قد صـدق فـيام قـال »قال أحد السلف: 

إليـذاء وقصد به النصح والشفقة؛ وإما أن يكون صادقا  ولكن قصده ا

 «.والتعنت وإما أن يكون كاذبا  

الفقراء ثالثة  فقري ال يسأل وإن أعطي ال يأخـذ، فهـذا مـع الروحـانيني   »: قال برش 

عليني، وفقري ال يسأل وإن أعطـي أخـذ، فهـذا مـع املقـربني   جنـات 

الفردوس، وفقري يسأل عند احلاجة، فهذا مع الصادقني مـن أصـحاب 
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 «.اليمني

العلم ثالثة أشبار فمن نال منه شربا شمخ بأنفـه و ـن أنـه نالـه، ومـن »: قال الشعب  

نال الشرب الثا: صغرت إليه نفسه وعلم أنه ر ينله، وأما الشرب الثالـ  

 «.فهيهات ال يناله أحد أبدا

الرب ثالثة  املنطق والنظر والصمت من كان   »- عىل نبينا و -وقال عيسى ابن مر م 

فقد لغا، ومن كان نظـره   غـري اعتبـار فقـد سـها، منطقه   غري ذكر 

 «.ومن كان صمته   غري فكر فقد هلا

ثالثة أنا فيهن قوي وفيام سواهن ضعيف  ما صليت صالة منذ »: قال يعد بن معاذ 

أسلمت فحدثت نفيس حتى أفـرغ منهـا، وال شـيعت جنـازة فحـدثت 

دفنهـا، ومـا نفيس بغري ما هي قائلة وما هو مقـول هلـا حتـى يفـرغ مـن 

 «.سمعت رسول اهلل ^ يقول قوال  إال علمت أنه حق

الصــدق ثالثـة  صــدق التوحيــد، وصـدق الطاعــة، وصــدق »: قاال أبااو بكار الااو اق 

 «.املعرفة. فصدق التوحيد لعامة املؤمنني

إن اهلل تعاىل خبأ ثالثا    ثالث  رضاه   طاعته فال حتقروا منها »: قال جعفر الصادق 

ل رضاه فيه، وغضبه   معاصيه فال حتقـروا منهـا شـيئا  فلعـل شيئا  فلع

غضبه فيه، وخبأ واليته   عباده فال حتقروا مـنهم أحـدا  فلعلـه ويل اهلل 

تعــاىل. وزاد  وخبــأ إجابتــه   دعائــه فــال ترتكــوا الــدعاء فــربام كانــت 

 «.اإلجابة فيه

هـم الـرزق وحسـد  ال تسـكن احلكمـة قلبـا  فيـه ثـالث خصـال»: وقال حيي  بن معاذ 

 .«اخللق وحب اجلاه

ال يبلط أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثـالُث خصـال  عمـل بـال عالقـة،   »وقال أ ضا  

 «.وقول بال طمع، وعز بال رياسة

التصوف مبني عىل ثالث خصال  التمس  بالفقر واالفتقار إىل اهلل، والتحقق »وقال ر:ر: 
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 «.اربالبذل واإليثار، وترو التعرض واالختي

 -3غـم املعصـية أن ال تغفـر،  -2غم الطاعة أن ال تقبـل،  -1الغموم ثالثة  »وقال ر:ر: 

 «.غم املعرفة أن تسلب

مـن مجـع »أي حا  بيت اهلل احلرام أفضل وأعظم أجرا . قال    ئل عبد اهلل بن عمرُي 

 «. ثالث خصال، نية صادقة، وعقال  وافرا ، ونفقة من حالل

جد ال ور إال   ثالث خصال  التنعم بذكر اهلل، واليأس من عباد ر أ»قال احد السلف: 

 «.اهلل. والطمأنينة إىل موعود اهلل، يعني الرزق

َتقـر َمـن دونـه، وال »وقال ر:ر:  ال يكون العار عاملا ، حتى تكوَن فيه ثـالُث ِخصـال  ال حَيْ

 «.حَيْسد َمن فوقه، وال يأخذ عىل الِعلم َثَمنا  

 «.ال ّطأ الّصادق  احلالوة، واملالحة، واهليبة ثالٌث   »وقال ر:ر

العجـز   ثـالث خصـال  قلـة اكرتاثـه   مصـلحته، وقلـة خمالفتـه لشـهوته، »وقال ر:ار: 

 «.وقبوله من امرأته فيام ال يعلمه

عجن بطينته ثالثة أشـياء  احلـرص، والطمـع، واحلسـد  ملا خلق اهلل آدم »وقال ر:ر: 

وم القيامة، فالعاقل هفيها، واجلاهل يبدهيا، فهي جتري   أوالده إىل ي

 «.ومعناه أن اهلل تعاىل خلق شهوهتا فيه

ال يطلـب، فأمـا  أال إن الظلم ثالثة فظلم ال يغفر و لم ال يرتو و لم مغفور»وقال ر:ر: 

 ُّٱالظلم الذي ال يغفر فالرشو باهلل والعياذ باهلل تعاىل، قال اهلل تعاىل  

، وأما  َّ لكاك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

الظلم الذي ال يرتو فظلم العباد بعضهم بعضا ، وأمـا الظلـم املغفـور 

 «.الذي ال يطلب فظلم العبد نفسه

الرجـال ثالثـة  سـابق والحـق ومـاحق، فالسـابق الـذي سـبق : »قال أمحاد بان ياهل 

بفضله، والالحق الذي حلق بأبيه   رشفه، واملاحق الـذي حمـق رشف 

 «.آبائه
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 «.ثالثة ال هينأ لصاحبها عيو. احلقد واحلسد وسوء اخللق»لصاحلني: قال احد ا

قد حجبت قلوبنا بثالثة أغطيـة، فلـن يكشـف للعبـد اليقـني : »وقال إبراهيم بن أدهم 

حتــى ترفــع هــذه احلجــب  الفــرح بــاملوجود، واحلــزن عــىل املفقــود، 

وال ور باملدح، فشذا فرحـت بـاملوجود فأنـت حـريص، وإذا حزنـت 

ملفقــود فأنــت ســاخط والســاخط معــذب، وإذا رسرت باملــدح عــىل ا

 .«فأنت معجب والعجب حيبط العمل

 «.الصرب عىل ثالثة أقسام، متصرب، وصابر، وصبار: »قال أبو عبد اهلل بن :فيف 

كان يقال ثالثـة مـن كنـوز اجلنـة كـتامن املـرض وكـتامن : »قال عبد العب ب بن أيب  واد 

 «.الصدقة وكتامن املصائب

أعز األشياء ثالثة  اجلود من قلة، والورع   خلوة، وكلمة احلق عنـد : »ال الشافع  ق

 «من ُيرجى أو ُهاف

 .«ال حتدث بمصيبت ، وال بوجع ، وال تزو نفس ثالث  من الصرب:  » وقال ر:ر:

عجبت من ثالثة  رجل يرائي بعمله خملوقا مثله ويرتو أن يعمله : »قال حييى بن معاذ 

ل يبخل بامله وربه يستقرضه منه فال يقرضه منه شيئا، ورجل هلل، ورج

 «.يرغب   صحبة املخلوقني ومودهتم واهلل يدعوه إىل صحبته ومودته

النصح   التوبة يتضمن ثالثة أشـياء  األول  تعمـيم مجيـع الـذنوب  : »قال ابن القيم 

العـزم واستغراقها خا بحيـ  ال تـدع ذنبـا إال تناولتـه، والثـا:  إمجـاع 

والصدق بكليته عليها بحيـ  ال يبقـى تـردد وال تلـوم وال انتظـار بـل 

جيمع كل إرادته وعزيمته مبادرا خا. الثالـ   ّليصـها مـن الشـوائب 

والعلل القادحة   إخالصها ووقوعها ملحض اخلوف من خشـية اهلل، 

 .«والرغبة فيام لديه، والرهبة مما عنده

ة  قلب خال من اإليامن ومجيع اخلري، فذل  قلب مظلم القلوب ثالث : »قال ابن القيم 

قد اسرتاح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه ألنه قد اّذه بيتا ووطنـا، 
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وحتكم فيه بام يريد ومتكن منه غايـة الـتمكن، القلـب الثـا:  قلـب قـد 

استنار بنور اإليـامن وأوقـد فيـه مصـباحه لكـن عليـه  لمـة الشـهوات 

يطان هنـاو إقبـال وإدبـار وجمـاالت ومطـالع وعواصف األهوية فللش

فاحلرب دول وسجال، وّتلف أحوال هذا الصـنف بالقلـة والكثـرة، 

فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثـر، ومـنهم مـن أوقـات غلبـة عـدوه 

أكثر، ومنهم من هو تارة وتارة.القلب الثال   قلب حمشو باإليامن قـد 

هوات وأقلعـت عنـه استنار بنـور اإليـامن وانقشـعت عنـه حجـب الشـ

الظلامت فلنـوره   صـدره إرشاق ولـذل  اإلرشاق إيقـاد لـو دنـا منـه 

الوسواس احرتق به فهو كالسامء التي حرست بـالنجوم فلـو دنـا منهـا 

 .«الشيطان يتخطاها رجم فاحرتق

عجبت من ثالثة  رجل يريد تناول رزقه بتدبريه، ورجـل شـغله : »بن معاذ  قال حيي  

 .«ون يعيب عىل زاهد مغبولغدوه، وعار مفت

محلة القـرآن ثالثـة نفـر  رجـل اّـذه بضـاعة ينقلـه مـن مكـ إىل مكـ : »قال احلسن 

ع حــدوده، يطلــب بــه مــا عنــد النــاس، ورجــل حفــظ حروفــه، وضــيّ 

الوالة، واستطال بـه عـىل أهـل بلـده، وقـد كثـر هـذا عطف واستدر به 

القـرآن، فوضـع  ، ورجل قرأQالرضب   محلة القرآن، ال كثرهم اهلل 

دواءه عــىل داء قلبــه، فســهر ليلتــه، ومهلــت عينــاه، وت ــبل اخلشــوع، 

وارتدى الوقار، واستشعر احلزن، وواهلل هلذا الرضب من محلة القـران 

أقل من الكربيت األمحر، خم يسقي اهلل الغي ، وينزل النك، ويـدفع 

 .«البالء

ر أن تقك فيام أمـرو، احـذر أن احذر سخط اهلل   ثالث  احذ: »يفيان الثو ي قال 

يراو وأنت ال تر  بام قسم ل ، وأن تطلب شيئا  من الدنيا فال جتـده 

 . «أن تسخط عىل رب 
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ثالث ال يصح السلطان إال خن  الشدة عىل الريب، واللني للحسـن، : »قال ابن قتيب  

 .«وصدق احلدي 

تي يقال هلا حطمة خالـد وفـيهم عىل هشام بن عبد املل    احلطمة ال قدم وفد من العراق

رجل من بني أسد فقال  يا أمري املؤمنني، أصابتنا سنون ثالث  أما األوىل 

ــة فهاضــت  فأذابــت الشــحم، وأمــا الثانيــة فنحضــت اللحــم، وأمــا الثالث

العظم، و  أيديكم فضول أموال، فشن كانت هلل فبثوهـا   عبـاد اهلل، وإن 

تصــدقني.فقال هشــام  قــد قلــت   كانــت لكــم فتصــدقوا أن اهلل حيــب امل

حاجــة النــاس، فقــل   حاجــة نفســ . فقــال  مــا يل حاجــة خاصــة دون 

 .«عامة

االنتفاع بالعظة واستبصار العـربة والظفـر بثمـر الفكـرة، وإنـام ينتفـع   »قال ابن القيم 

بالعظة بعد حصول ثالثة أشياء بشدة االفتقار إليها والعمي عن عيـب 

لوعيد وإنام تستبك العربة بثالثة أشياء بحيـاة الواعظ وبذكر الوعد وا

العقل ومعرفة األيام والسالمة من األغراض،وإنام جتنى ثمـرة الفكـرة 

بثالثـة أشــياء بقكـ األمــل والتأمـل   القــرآن وقلـة اخللطــة والتمنــي 

 .«والتعلق والشبع واملنام

 «.لثناء خاالشكر ثالثة أشياء معرفة النعمة ثم قبول النعمة ثم ا»وقال ر:ر: 

إذا أبغض اهلل عبدا  أعطاه ثالثا  ومنعه ثالثـا   أعطـاه صـحبة الصـاحلني ومنعـه » وقال ر:ر: 

ــا،  ــه اإلخــالص فيه ــول مــنهم، وأعطــاه األعــامل الصــاحلة ومنع القب

 «.وأعطاه احلكمة ومنعه الصدق فيها

ين لكل  ء عالمة يعرف خـا وتشـهد لـه أو عليـه، وإن للـد»قال: عن وهب بن منبه 

ثالث عالمات يعرف خن، وهي  اإليامن، والعلم، والعمل؛ ولإليامن 

ثالث عالمـات  اإليـامن بـاهلل، ومالئكتـه، وبكتبـه، ورسـله؛ وللعمـل 

ثالث عالمات  الصالة، والزكاة، والصيام؛ وللعلم ثالث عالمـات  
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العلم باهلل، وبام حيب اهلل وما يكره؛ وللمتكلف ثالث عالمات  ينازع 

ويقــول مــاال يعلــم، ويتعــاطى مــاال ينــال؛ وللظــار ثــالث  مــن فوقــه،

ــة، ويظــاهر  ــه بالغلب ــه باملعصــية، ومــن دون ــم مــن فوق عالمــات  يظل

الظلمة؛ وللمنافق ثالث عالمات  يكسل إذا كان وحـده، وينشـط إذا 

كان أحد عنده، وحيرص   كل أموره عىل املحمدة؛ وللحاسـد ثـالث 

ــاب املحســود، وي ــاب إذا غ ــات  يغت ــق إذا شــهد، ويشــمت عالم تمل

باملصيبة؛ وللم ف ثالث عالمات  يشرتي بـام لـيس لـه، ويأكـل بـام 

ليس له، ويلبس ما ليس له؛ وللكسالن ثالث عالمات  يتـوانى حتـى 

ــالث  ــل ث ــأتم؛ وللغاف ــى ي ــى يضــيع، ويضــيع حت يفــرل، ويفــرل حت

 .«عالمات  السهو، واللهو، والنسيان
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ن اخللق يسرت كثريا  من السيئات، كام أن سوء اخللق يغّطي كثريا  ْس ُح »حلني: قال أحد الصا

 «.من احلسنات

 «.ن خلق الرجل أن حيدث صاحبه وهو يبتسمْس من ُح »وقال ر:ر: 

نفسـه، ومـن عنـي  من نظر   عيوب الناس عمي عـن عيـوب: »قال ذا النون املرصي 

عن النـاس سـلم  بالنار والفردوس شغل عن القيل والقال ومن هرب

 «.رشورهم، ومن شكر زيد من

اعلم أن املظاهرة بالعـداوة قـد جتلـب أذى  مـن حيـ  ال يعلـم؛ ألن املظـاهرة »وقال ر:ر: 

بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مرضبا ، وقد يلوح منـه مرضـٌب خفـي  

ع   سرت نفسه، فيغتنمه ذل  العدو  «. وإن اجتهد املتدرِّ

قي الدنيا أن جيتهد   أن ال يظـاهر بالعـداوة أحـدا ؛ ملـا بيةنْـُت  ينبغي ملن عاش»وقال ر:ر: 

من وقوع احتيا  اخللق بعضهم إىل بعض وإقـدار بعضـهم عـىل رضر 

 «.بعض

 «.من ساء خلقه قّل صديقه»وقال ر:ر: 

 «.   وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهمضح  إنا لن » :قال أبو الد داء 

 «.حسن الذكر ن اخللق يكسبْس ُح »وقال ر:ر: 

، وال جتـادلن جلوجـا ، وال تعـارشن  لومـا ، وال »قال لقامن البنه:  يا بنـى ال متـارين حكـيام 

 .  تصاحبّن متهام 

 «.احذروا جدال كل مفتون، فشّنه يلّقن حّجته إىل انقطاع مدته»وقال ر:ر: 
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ن، قال  فشذا يا أبت أي اخلصال من اإلنسان خريق قال  الدي » قال ابن لقامن احلكيم ألبيه:

كانت اثنتنيق قال  الدين واملال. قال  فشذا كانـت ثالثـا ق قـال  الـدين 

واملــال واحليــاء، قــال  فــشذا كانــت أربعــا ق قــال  الــدين واملــال واحليــاء 

وحسـن اخللــق، قــال  فــشذا كانــت مخســا ق قــال  الــدين واملــال واحليــاء 

ــي ــا بن ــال  ي ــشذا كانــت ســتا ق ق ــال  ف إذا  وحســن اخللــق والســخاء، ق

اجتمعت فيه اخلمـس خصـال فهـو نقـي تقـي وهلل ويل ومـن الشـيطان 

 .«بري

إن العبد ليبلط بحسن خلقـه أعـىل درجـة   اجلنـة وهـو غـري »: وقال أنس بن مالك 

 . «عابد ويبلط سوء خلقه أسفل درو   جهنم وهو عابد

 . «  سعة األخالق كنوز األرزاق»: وقال حييى بن معاذ 

 . «مثل السيئ اخللق كمثل الفخارة املكسورة ال ترقع وال تعاد طينا  » به:وقال وهب ابن من

ألن يصـحبني فـاجر حسـن اخللـق أحـب إيل مـن أن يصـحبني عابـد  »:وقال الفضيل 

 . «سيئ اخللق

رجال  سيئ اخللق   سفر فكـان حيتمـل منـه ويداريـه فلـام فارقـه وصحب ابن املبا ك  

رمحــة لــه، فارقتــه وخلقــه معــه ر  بكــى فقيــل لــه   ذلــ  فقــال  بكيتــه

 .«يفارقه

أربــع ترفــع العبــد إىل أعــىل الــدرجات وإن قــل عملــه وعلمــه، احللــم   »وقااال اجلنيااد

 . «والتواضع والسخاء وحسن اخللق وهو كامل اإليامن

سوء اخللق سيئة ال تنفـع معهـا كثـرة احلسـنات، وحسـن اخللـق »: وقال حييى بن معاذ

 .«السيئاتحسنة ال ترض معها كثرة 

 مت زت ُّٱٱما الكرمق فقال  هـو مـا بـني اهلل   كتابـه العزيـز: ويئل ابن عباس 

قيل فام احلسبق  َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت
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قال  أحسنكم خلقا  أفضلكم حسبا . وقال  لكل بنيان أساس وأساس 

 . «اإلسالم حسن اخللق

ن، ور ينل أحـد كاملـه إال املصـطفى ما ارتفع من ارتفع إال باخللق احلس: »وقال عطاء 

 «.السالكون آثاره بحسن اخللق Q^، فأقرب اخللق إىل اهلل 

 .«اخللق  الكرم والبذلة واالحتامل نْس ُح  »: قال احلسن 

 .«اخللق  البذلة والعطية والبرش احلسن نْس ُح : قال الشعب  

 .روف، وكف األذىهو بسط الوجه، وبذل املع»اخللق   نْس ُح عن  قال ابن املبا ك 

 .«اخللق  أن ال تغضب وال حتقد نْس ُح  : »قال اإلمام أمحد 

 .«اخللق  أن حتتمل ما يكون من الناس نْس ُح  »: قال اإلمام أمحد 

إذا حتـدث النـاس عنـ  بـام يسـوؤو، فـال تغضـب غضـب : »قال مصاطفى الساباع  

ـا الطائشني، وال حتقد حقـد املوتـورين، ولكـن انظـر  فـام كـان منـه  حقًّ

فاللوم فيه علي  ال عىل الناس، فعالم تغضبق ومـا كـان بـاطال  فـشنام 

هو اختبار لرجولت ، أو تنبيه ل  من غفلت ، أو إ هار ملا خفـي مـن 

فضــائل ، وكــن عــىل ثقــة مــن أن الــدر لــن يلتــبس أمــره بــالبلور عــىل 

 «.العارفني، وأن احلق لن هفى وجهه عىل رب العاملني

ال تكــن طعانــا  تــنُج مــن ألســنة النــاس، وكــن رحــيام  حمببــا  إىل » :قااال ياافيان الثااو ي 

 «.الناس

كامل املروءة من بر والديه، وأصلح مالـه، وأنفـق مـن مالـه، وحسـن خلقـه، » وقال ر:ر:

 .«وأكرم إخوانه، ولزم بيته

السيئ اخللق أشقى الناس به نفسه التي بني جنبيه، هـي منـه   بـالء، : »حازم  أبوقال 

ه، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وإهنم لفي رسور، فيسمعون ثم زوجت

صوته فينفرون عنه؛ فرقا  منه، حتى إن دابته حتيد مما يرميها باحلجـارة، 

 «.وإن كلبه لرياه فينزوي عىل اجلدار، حتى إن قطةه ليفر منه

 .«ىلأن ال هاصم وال هاصم من شدة معرفته باهلل تعا  ن اخللقْس ُح  »: وقال الوايط 
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 «.هو كف األذى واحتامل املؤن »:وقال شاه الكرماين

 «. هو أن يكون من الناس قريبا  وفيام بينهم غريبا  » وقال بعضهم: 

عن حسن اخللق فقـال  أدنـاه االحـتامل وتـرو املكافـأة والرمحـة  ويئل يهل التسرتي

 . « للظار واالستغفار له والشفقة عليه

ــُح »: وقااال عاايل  ــق  ْس ــب احلــالل  ن اخلل ــاب املحــارم وطل ــالث خصــال اجتن ث

 «.والتوسعة عىل العيال

 . «هو أن ال يؤثر في  جفاء اخللق بعد مطالعت  للحق»: وقال احلسني بن منصو  

، وكان له غالم سوء  رَ متس  هذا الغالمق فقال  ألتعلم وقيل ليحيى بن ز اد احلا ث 

 .«عليه احللم

  الظـــاهرة  تســـوية اخللـــق، َّ مهجه ين ىن من  خن ُّٱ  وقيااال يف قولاااه تعااااىل

 .«والباطنة  تصفية اخلُُلق

 « اخللق احلسن احتامل املكروه بحسن املداراة.»وقال ر:ر: 

يضيق قلب صاحبه؛ ألنه ال يسع فيه غري مراده، كاملكان الضيق  السيئاخللق »وقال ر:ر: 

 .«ال يسع غري صاحبه

 .« الصّف بجنب أن ال تتغري ممن يقف  حسن اخللق:  » وقال ر:ر:

 .«وقوع بكو عىل سوء خلق غريومن يوء :لقك: »وقال ر:ر: 

قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنـزل عـىل ابـن أخيـه احلـّر ابـن قال:  عن ابن عب اس 

قــيس، وكــان مــن النّفــر اّلــذين يــدنيهم عمــر، وكــان القــّراء أصــحاب 

بن أخيه  يا جمالس عمر ومشاورته كهوال كانوا أو شّبانا، فقال عيينة ال

ابن أخي ل  وجه عند هذا األمري، فاستأذن يل عليـه، قـال  سأسـتأذن 

ل  عليه، قال ابن عّباس  فاستأذن احلّر لعيينة فأذن له عمر، فلاّم دخل 
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عليه قال  هي يا بن اخلّطاب، فـواهللّ مـا تعطينـا اجلـزل وال حتكـم بيننـا 

أمـري املـؤمنني، إّن بالعدل. فغضب عمر حّتى هّم به، فقال له احلّر  يـا 

 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱاهللّ تعــــاىل قــــال لنبّيــــه ^  

ــراف  َّ مب زب ــا [199]األع ــن اجلــاهلني. واهللّ م ــذا م وإّن ه

 «.جاوزها عمر حني تالها عليه، وكان وّقافا عند كتاب اهللّ

ن اخللق كظم الغيظ هللّ، وإ هار الّطالقة والبرش إاّل للمبتدع ْس ُح   »وقال بع  أهل العلم

الفاجر، والعفو عن الّزاّلني إاّل تأديبا أو إقامة حلّد، وكّف األذى عـن و

كّل مسلم ومعاهد إاّل تغيريا ملنكـر أو أخـذا بمظلمـة ملظلـوم مـن غـري 

 «.تعدّ 

مـا هـّم العبـد بـه مـن »:   كتـاب اإليـامن، قال الشيخ تق   الد  ن أبو العب اس ابن تيمي  

يكتـب لـه بـه حسـنة واحـدة، وإذا القول احلسن والعمل احلسن، فشّنام 

صار قوال وعمال كتب له عرش حسنات إىل سبعامئة، وذل  للحـدي  

 «.املشهور   اهلمّ 

مجع النّبّي ^ بني تقوى اهللّ وحسن اخللق، ألّن تقـوى اهللّ تصـلح مـا »: قال ابن القي م 

بني العبد وبني رّبه وحسن اخللق يصلح ما بينه وبني خلقه. فتقوى اهللّ 

 «.وجب له حمّبة اهللّ وحسن اخللق يدعو النّاس إىل حمّبتهت

ن اخللق قد يراد به الّتخّلق بأخالق الرّشيعة والّتأّدب بـآداب ْس إّن ُح »: قال ابن  جب 

 نن من زن ُّٱٱاهللّ اّلتي أّدب خا عباده   كتابه كام قال لرسوله ^  
 .[٤القلم  ]َّ  ين ىن

أدوأ الّداءق قالوا  بىل. قـال  اخللـق الـّدّ:، والّلسـان أال أخربكم ب»قال األحنف بن قيس: 

 «.البذّي 

نت أخالق اإلنسان كثر مصافوه، وقّل معادوه، فتسّهلت عليه إذا حُس »: قال املاو دي  
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 «.األمور الّصعاب، والنت له القلوب الغضاب

رّشيفة وأّما اخلصال املكتسبة من األخالق احلميدة، واآلداب ال»: قال القايض عياض 

اّلتي اّتفق مجيع العقالء عىل تفضيل صاحبها، وتعظيم املّتصف باخللق 

الواحد منهـا فضـال عـاّم فوقـه، وأثنـى الرّشـع عـىل مجيعهـا، وأمـر خـا، 

ووعد الّسعادة الّدائمة للمتخّلق خا، ووصف بعضـها بأّنـه مـن أجـزاء 

فس النّبــّوة، وهــي املســاّمة بحســن اخللــق، وهــو االعتــدال   قــوى الــنّ 

وأوصافها، والّتوّسط فيها دون امليـل إىل منحـرف أطرافهـا، فجميعهـا 

قد كانت خلـق نبّينـا حمّمـد ^ عـىل االنتهـاء   كامهلـا، واالعتـدال إىل 

 «.غايتها

هـو أن يكـون كثـري احليـاء، قليـل األذى. »ن اخللق؛ فقـال  ْس ُح  مجع بعضهم عالمات

ري العمــل، قليــل كثــري الّصــالح، صــدوق الّلســان، قليــل الكــالم، كثــ

الّزلل، قليل الفضول، بّرا وصوال وقورا صبورا شكورا، رضّيا حليام، 

رفيقا، شفيقا، ال لّعانا وال سّبابا، وال ناّممـا، وال مغتابـا، وال عجـوال، 

وال حقــودا وال بخــيال، وال حســودا، بّشاشــا هّشاشــا، حيــّب   اهللّ، 

ــر    اهللّ، ويغضــب   اهللّ ــبغض   اهللّ، وي ــو حســن وي ــذا ه ، فه

 «.اخللق

إن احللـم واحليـاء والعـي ـ عـي اللسـان ال عـي القلـب ـ والفقـه مـن  » قاال:عن عون 

اإليامن، وهن مما ينقصـن مـن الـدنيا ويـزدن   اآلخـرة، ومـا يـزدن   

اآلخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا، أال وإن البـذاء واجلفـاء والبيـان مـن 

ا وينقصن من اآلخرة، ومـا ينقصـن مـن النفاق، وهن مما يزدن   الدني

 . «اآلخرة أكثر مما يزدن   الدنيا

تلقى املؤمن عفيفا  سؤال، وتلقاه غنيا  فقريا ، قال  »قال: عن :ليد بن عبد اهلل العرصي 

، ذليال  لربه عزيزا    نفسه، غنيـا  Qتلقاه عفيفا  عن الناس، سؤال لربه 



 

  ُحْسن اخللق

 
 

 

347 

  تلـ  أخـالق املـؤمن، هـو أحسـن عن الناس فقريا  إىل ربه. قال قتادة

 . «معونة، وأي  الناس مؤونة

يا سبحان اهلل ما أزهد كثـريا  مـن النـاس   اخلـري، عجبـت  » :قال عيل بن أيب طالب 

لرجل جييئه أخـوه   حاجـة فـال يـرى نفسـه للخـري أهـال ، فلـو كنـا ال 

بغـي أن نرجو جنة وال نخشى نارا ، وال ننتظر ثوابا  وال عقابا ، لكـان ين

نطلب مكارم األخالق، فشهنا تدل عىل سبل النجاة، فقام رجـل فقـال  

فداو أق وأمي يا أمري املؤمنني أسمعته من رسول اهلل ^ق قال  نعـم، 

وما هو خـري منـه، ملـا أتينـا بسـبايا طـيء كانـت   النسـاء جاريـة محـاء 

ــاء  ــة، درم ــة القام ــف، معتدل ــاء عيطــاء، شــامء األن حــوراء، لعســاء ملي

كعبــني، خدجلــة الســاقني، لفــاء الفخــذين، مخيصــة اخلكــ،  ــاهرة ال

الكشح، مصقولة املتن، فلـام رأيتهـا أعجبـت خـا، فقلـت  ألطلـبن إىل 

ــا  رســول اهلل ^ أن جيعلهــا مــن فيئــي، فلــام تكلمــت نســيت مجاهلــا مل

سمعت من فصاحتها، فقالت  يا حممد هلـ  الوالـد، وغـاب الوافـد، 

تشمت ق أحيـاء العـرب، فـش: بنـت سـيد فشن رأيت أن ِّّل عني وال 

قومي، كان أق يف  العا:، وحيمي الذمار، ويقـري الضـيف، ويشـبع 

اجلائع، ويفر  عن املكروب، ويطعم الطعام، ويف  السالم، ر يـردد 

طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم الطائي؛ فقال رسول اهلل ^  يا جارية 

رتمحنا عليـه، خلـوا عنهـا فـشن هذه صفة املؤمن، لو كان أبوو إسالميا  ل

 .«أباها كان حيب مكارم األخالق واهلل حيب مكارم األخالق

ما بسط رسول اهلل ^ ركبتيه بني يدي جليس له قط، وال جلس إليـه »  وقال أنس

رجل فقام حتى يكون هو الذي يقوم من عنده، وال صافحه رجل قط 

شـممت رائحـة  فأخذ يده من يده حتى يكون هو الذي يأخذ يده، وال

 .«قط أطيب من ريح رسول اهلل ^
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خدمت رسول اهلل ^ عرش سنني، فام أرسلني   حاجة قط فلم هتيأ   »  وقال أنس

 .«إال قال  لو قيض كان، لو قدر كان

ما رضب رسول اهلل ^ امرأة قـط وال خادمـا  لـه وال رضب بيـده  »  وقالس عائش  

نيل منه  ء فانتقمه مـن صـاحبه  شيئا  إال أن جياهد   سبيل اهلل، وال

ــار  ــرين إال اخت ــني أم ــتقم هلل، وال خــري ب إال أن تنتهــ  حمــارم اهلل فين

 .«أي مها حتى يكون إثام  فشذا كان إثام  كان أبعد الناس منه

خالطوا الناس خمالطة مجيلة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا  »: قال عيل 

 .«إليكم

عطي اخللق والرفق فقد أعطـي اخلـري والراحـة من أُ   » :بن احلسني وقال حممد بن عيل 

وحسن حاله   دنياه وآخرتـه، ومـن حـرم الرفـق واخللـق كـان ذلـ  

 .«سبيال  إىل كل رش وبلية، إال من عصمه اهلل

 «.رش الناس من ال يبايل أن يراه الناس مسيئا   »  وقال ر:ر

م يتعامـل مـع النـاس مجيعـا؛ وبنظافـة أمـا املسـلم فبسـامحة اإلسـال»: قال ييد قطاب 

اإلسالم يعامل الناس مجيعا ؛ وبمحبة اخلري الشامل يلقى الناس مجيعا ؛ 

يتقي الكيد ولكنه ال يكيد، وحيذر احلقد ولكنه ال حيقد. إال أن حيارب 

ــه.  ــبيل اهلل ومنهج ــن س ــه، وأن يصــد ع ــتن   عقيدت ــه، وأن يف   دين

منـع الفتنـة، وأن يزيـل العقبـات فحينئذ هو مطالب أن حيـارب، وأن ي

التي تصد الناس عن سبيل اهلل، وعن حتقيق منهجـه   احليـاة. حيـارب 

جهـادا    سـبيل اهلل ال انتقامـا  لذاتـه. وحبــا  خلـري البرشـ ال حقـدا  عــىل 

الذين آذوه. وحتطيام  للحواجز احلائلة دون إيصال هـذا اخلـري للنـاس. 

الل.. وإقامة للنظام القـويم الـذي ال حبا  للغلب واالستعالء واالستغ

يستمتع اجلميع    له بالعدل والسالم. ال لرتكيز راية قومية وال لبناء 

 «امرباطورية 
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قلت للحسن  إن ههنـا قومـا يتبعـون السـقط مـن كالمـ ، قال: عن الربيع بن صبيح 

ليجــدوا إىل الوقيعــة فيــ  ســبيال ؛ فقــال  ال يكــرب ذلــ  عليــ ، فلقــد 

 خلــود اجلنــان، فطمعــت؛ وأطمعتهــا   جمــاورة أطمعــت نفيســ  

الرمحن، فطمعت؛ وأطمعتها   السالمة من الناس، فلم أجد إىل ذل  

سبيال ؛ أل: رأيـت النـاس ال يرضـون عـن خـالقهم، فعلمـت أهنـم ال 

 . «يرضون عن خملوق مثلهم

حـرم اهلل الزيـادة   الـدين، »سـمعت ذا النـون يقـول  قاال: عن  وياف بان احلساني 

واإلهلـام   القلــب، والفراســة   اخللــق، عــىل ثالثــة نفــر  عــىل بخيــل 

بدنياه، وسـخي بدينـه، وسـيئ اخللـق مـع اهلل؛ فقـال لـه رجـل  بخيـل 

بالدنيا عرفناه، وسخي بدينـه عرفنـاه، صـف لنـا سـيئ اخللـق مـع اهلل؛ 

، وهتـار خللقـه أمـرا ،  ، ويميض قدرا ، وينفذ علـام  قال  يقيض اهلل قضاء 

حب سوء اخللق مع اهلل مضطربا    ذل  كله، غري راض بـه، فرتى صا

 دائام  شكواه من اهلل إىل خلقه؛ فام  ن ق 

ة واللـني، وعـو مـع النـاس »: قال مصطفى السباع   عو مع أهل  وسطا  بني الشدة

وسطا  بني العزلـة واالنقبـاض، وعـو مـع إخوانـ  وسـطا  بـني اجلـد 

الوقـار واالنبسـال، وعـو مـع واهلزل، وعو مع تالميذو وسطا  بني 

أوالدو وسطا  بـني القسـوة والرمحـة، وعـو مـع احلـاكمني الصـاحلني 

وســطا  بــني الــرتدد واالنقطــاع، وعــو مــع بطنــ  وســطا  بــني الشــبع 

واجلوع، وعو مع جسـم  وسـطا  بـني التعـب والراحـة، وعـو مـع 

نفس  وسطا  بني املنع والعطـاء، وعـو مـع ربـ  وسـطا  بـني اخلـوف 

 «.تكن من السعداء والرجاء،

كي حيبة  الناس أفسح هلم طريقهم، ولكي ينصـف  النـاس »: قال مصطفى السباع  

قلب ، ولكي تنصف الناس افتح هلـم عقلـ ، ولكـي تسـلم افتح هلم
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 «.من الناس تنازل هلم عن بعض حق 

 ال تعامل النـاس عـىل أهنـم مالئكـة فتعـيو مغفـال ، وال تعـاملهم عـىل أهنـم  »وقال أ ضا  

شياطني فتعيو شيطانا ، ولكن عـاملهم عـىل أن فـيهم بعـض أخـالق 

 «.املالئكة وكثريا  من أخالق الشياطني
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احتفظ بأدب    مخسة مواطن    أمـاكن العبـادة، وجمـالس »: قال مصطفى السباع  

 «.العلم، ومقابلة العظامء، وحمادثة الرؤساء، ومعاملة الغرباء

مخس تورد املهال   شهوة عارمة، وعلم ال يقصد به وجـه اهلل، ومـال يـورث   »وقال ر:ر

الشحة والطمـع، وفـراغ حيمـل عـىل ارتكـاب املـآثم، وعقـل حيتـال بـه 

 «.صاحبه عىل الناس

عطيها فقد كمل عيشـه  صـحة البـدن، وهـو اجلـزء األكـرب، مخسة أشياء من أُ   » وقال ر:ر

من وهو الثال ، واألنيس املوافـق والسعة   الرزق، وهو الثا:، واأل

 «.وهو الرابع، والدعة، فمن حرمها فقد حرم العيو

اجتمـع احلكـامء أنـه ال ينبغـي للمـرء أن ينـزل بلـدة  لـيس فيهـا مخسـة أشـياء    »وقال ر:ر

 «.سلطان قاهر، وقاٍض عادل، وسوق قائمة، وطبيب عار، وهنر جارٍ 

ســلطان، والوالــد، والعــار، والضــيف، مخســة ال يســتحيا مــن خــدمتهم  ال  » وقااال ر:اار

 «.والدابة

دة   السـلطان، وقلـة احليـاء   ذوي مخسة أشياء تقبح   مخسة أصناف  احِلـ»  وقال ر:ر

األحساب، والبخل   ذوي األموال، والفتـوة   الشـيوخ، واحلـرص 

 «.  العلامء والقراء

ٍت هـي أحـب إىل مـن أوصا: عبد اهلل بن عباس بخمـس كلـام»: قال وبرة بن :دا  

الدهم املوقوفة   السبيل، قال يل  إيـاو والكـالم فـيام ال يعنيـ  أو   

غري موضعه، فرب متكلم فيام ال يعنيه أو   غري موضعه قد عنت، وال 
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متار سفيها  وال فقيها ، فشن الفقيه يغلب  والسفيه يؤذي ، واذكر أخاو 

ه منـ ، واعمـل بـام إذا غاب عن  أن يذكرو به، ودع ما حتب أن يدعـ

 «.باإلجرام ويكافئحتب عمل رجل يعلم أنه جيازي باإلحسان 

من ر يكن فيه مخس فال ترجوه ل ـء مـن الـدنيا واآلخـرة  »: قال عمر بن اخلطاب 

ــة    ــه، وبالدماث ــه، والكــرم   طبيعت ــة   أرومت مــن ر يعــرف بالوثيق

 «. خلقه، وبالنبل   نفسه، وباملخافة لربه

بلـة بلة املـرأة شـهوة، وقُ بلة الولد رمحٌة، وقُ قُ الُقبالت مخس »: ابن أيب طالب قال عيل 

 «.بلة اإلمام العادل طاعةٌ بلة أخي  ديٌن، وقُ الوالدين عبادة، وقُ 

مخسـة ال تـتم إال بخمسـة. ال يـتم احلسـب إال بـاألدب، وال يضـم   »وقال بع  احلكاامء

ود، وال يــتم الــبطو إال اجلــامل إال بــاحلالوة، وال يــتم الغنــى إال بــاجل

 «.باجلرأة، وال يتم اجلهاد إال بالتوفيق

  مخســٌة ال يفلحــون أبــدا   الطاغيــة الكــذاب، والعــاق لوالديــه، واملغــرور املبــتىل بحــب

 . «الشهرة، واحلقود احلاسد، واملتزهد اّذ الزهد شباكا  

فشذا كانت   أربعة  Qألهل النار مخس دعوات جييبهم اهلل »: قال حممد بن كعب 

 يت ىت نت مت ُّٱاخلامسة ر يتكلموا بعدها أبدا  يقولون 
 يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث

  ىك مك لك اك ُّٱفيقول اهلل تعاىل جميبا  هلم  [11غافر  ]َّ

  ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مل يك
 خي حي جي يه ُّٱثم يقولون  [12غافر  ]َّ ٰى ين

 فيجيبهم اهلل [٤٤إبراهيم  ]َّ ٰىٰر  ٰذ يي ىي مي
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َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱتعاىل  

 خص حص مس خس حس جس ُّٱفيقولون  [٤٤إبراهيم  ]

 حط مض خض ُّٱفيجيبهم اهلل تعاىل  [37فاطر  ]َّ  حضجض مص

 مف خف ُّٱ[37فاطر  ]َّ  حفجف مغ جغ مع جع مظ

 جن  يم  ُّٱثم يقولون  [37فاطر  ]َّ حك جك مق حق

 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن
 ٰذ ُّٱفيجيبهم اهلل تعاىل  [107املؤمنون  ]َّ يي ىي مي خي

فال يتكلمون بعدها أبدا  [108املؤمنون  ]َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

 .«وذل  غاية شدة العذاب

ال جتلسوا عند كل عار إال إىل عار يدعوكم من مخس إىل مخس  من الش  إىل »وقال ر:ر: 

اليقني، ومن الرياء إىل اإلخالص، ومن الرغبة إىل الزهد، ومن الكرب 

 .«إىل التواضع، ومن العداوة إىل النصيحة

أعز اخللـق مخسـة أنفـس  عـار زاهـد، وفقيـه صـو ، وغنـي قال:  الثو ي قال يفيان 

 .«متواضع، وفقري شاكر، ورشيف ُسنى

من وقي مخسا  وقي رش الدنيا واآلخـرة  العجـب، والريـاء، »: بن عياض  قال الفضيل

 «. والكرب، واإلزراء، والشهرة

اء   غــري حــق، مخــس مــن طبيعــة اجلهــال  الغضــب   غــري  ء، واإلعطــ  »وقااال ر:اار

وإتعاب البدن   الباطـل، وقلـة معرفـة الرجـل لصـديقه مـن عـدوه، 

 «.وتضييعه ل ه
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   الـدنيا  رسا  يوقـد   الشـمس، ومطـر وابـل     »وقال ر:ر
ٍ
مخسـة أشـياء أضـيع  ء

أرض سبخة، وامرأة حسناء تزف إىل عنني، وطعام يستجاد ثـم يقـدم 

 «.من ال يشكرو إىل سكران أو شبعان، ومعروف تصنعه عند

مـن نظـر، وأنثـى مـن ذكـر،  مـن خـرب، وعـنيٌ  مخس ال يشبعن من مخـس  أذنٌ   »وقال ر:ر

 «.من أثر من مطر، وعارٌ  وأرٌض 

 خصـاال   عنـي احفـظ  بنـي يـا  » فقـال ابنـه دعـا الوفااةبن أيب وقاص  يعدا   حرضت ملا

 وطلـب وإياو. حسن غنى فشنه الناس أيدي   مما اليأس أ هر  مخسا  

 اليـوم   وكـن. منه يعتذر وما وإياو. حارض فقر فشنه إليهم اجاتاحل

 الصالة إىل قمت وإذا. خلفت الذي اليوم   من  خريا   تستقبل الذي

 ال صـالة تصِّل أن يوش  فشنه املودع صالة صل ثم الوضوء فأحسن

 املفـازة بعـد اهلل إىل أشكو  فقال السامء إىل رأسه رفع ثم. بعدها تصِّل

 . «. دالزا وقلة

مـن عالمـات الّشـقوة  القسـوة   القلـب، ومجـود  مخـٌس »: قال الفضايل بان عيااض 

 «.العني، وقّلة احلياء، والّرغبة   الّدنيا، وطول األمل

مخســة كــان عليهــا أصــحاب حممــد ^ والتــابعون بشحســان  لــزوم »: قااال األوزاعاا  

هـاد   اجلامعة، واتبـاع السـنة، وعـامرة املسـجد، وتـالوة القـرآن، واجل

 «.سبيل اهلل

خري الدنيا   مخس خصال  غنى النفس، كف األذى، كسب احلـالل، لبـاس   »وقال ر:ر

 «.التقوى، الثقة باهلل عىل كل حال

الظلــامت مخــس، وال ــ  هلــا مخــس، حــب الــدنيا  لمــة »: بكاار الصااد ق  قااال أبااو

وال ا  له التقوى والـذنب  لمـة وال ـا  لـه التوبـة والقـرب  لمـة 
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 ا  له ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، واآلخرة  لمة وال ا  هلا وال

 «.العمل الصالح، والكال  لمة وال ا  له اليقني

مخس من ُكن فيه ُسعد   الدنيا واآلخرة، أوهلـا »: قال عبد اهلل بن عمرو بن العاص

ا رسول اهلل وقت ا بعد وقت.وإذا اُ   ببليـة بـتِّلأن يذكر ال إله إال اهلل حممد 

قال  إنا هلل وإنا إليه راجعون وال حول وال قوة إال باهلل العـِّل العظـيم، 

ا للنعمـة. وإذا ابتـدأ  وإذا أعطي نعمة قال  احلمد هلل رب العاملني شـكر 

   ء قال  بسم اهلل الرمحن الرحيم. وإذا أفرل منه ذنب ا قال  أستغفر 

 «.«. اهلل العظيم وأتوب إليه

، اختـار الفقـراء راحـة ا  سواختار األغنياء مخ ا  ساختار الفقراء مخ»: ي قال يفيان الثو 

النفس، وفراغ القلـب، وعبوديـة الـرب، وخفـة احلسـاب، والدرجـة 

العليا. واختار األغنياء تعـب الـنفس وشـغل القلـب وعبوديـة الـدنيا 

 «. وشدة احلساب والدرجة السفىل

رآن بـالتفكر، وخـالء الـبطن وقيـام الليـل، دواء القلب مخسة أشياء، قراءة الق  »وقال ر:ر

 «. والترضع عند السحر، وجمالسة الصاحلني

الشيطان إال   مخس  إطعام الضيف إذا نزل، وجتهيز  العجلة من»: قال حاتم األصم 

البكـر إذا أدركـت، وقضـاء الـدين إذا حـل،  امليـت إذا مـات، وتـزويج

 «. وقع والتوبة من الذنب إذا

ال تصحبن مخسة وال حتادثهم وال ترافقهم   طريق. قال  قلت    »ال لهأوّص أب ابنه فق

قال  ال تصحبن فاسقا فشنـه  ?جعلت فداءو يا أبت من هؤالء اخلمسة

يطمـع فيهـا ثـم ال  ?يبيع  بأكلة فام دوهنا. قال  قلت  يا أبة وما دوهنـا

شنه قال  قال  ال تصحبن البخيل ف ?قلت  يا أبة ومن الثا:قال: يناهلا. 

 ?قلت  يا أبة ومـن الثالـ قال: يقطع ب    ماله أحو  ما كنت إليه. 

قال  ال تصحبن كذابا فشنه بمنزلة ال اب يبعد من  القريب ويقـرب 
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قال  ال تصحبن أمحق فشنـه  ?قلت  يا أبة ومن الرابعقال: من  البعيد. 

قـال  ال  ?قلـت  يـا أبـة ومـن اخلـامسقاال: يريد أن ينفع  فيرضـو. 

قــاطع رحــم فــش: وجدتــه ملعونــا    كتــاب اهلل   ثالثــة  تصــحبنة 

 «. مواضع

مخس يؤدين إىل مخس  العني إىل الزنـا، الطمـع إىل النـدم، القناعـة إىل الرضـا،   »وقال ر:ر

 «.اجلدل إىل اخلصام، كثرة السفر إىل املعرفة

اجلـار  -  الصـديق الـو -مخس قرخم سعادة  االبن البار، الزوجـة الصـاحلة   »وقال ر:ر

 «.العلم املؤمن -املؤمن 

ن مخسا   النار باهلشيم، الش  بسوء الظن، اجلفاء بعدم اإلحسـان،   »وقال ر:ر مخس ُيكربِّ

 «.اخلصام بعدم اإلفصاح، القطيعة بعدم السؤال

مخس عمرهن قصري  احلفظ   الكرب، الكالم بالنظر، النعيم بالبطر، الصحبة   »وقال ر:ر

 «.من العرب   السفر، العظة

مخس يأتني بخمس  االستغفار بالرزق، غض البك بالفراسة، احلياء باخلري،   » وقال ر:ر

 «لني الكالم باملسألة، الغضب بالندم

مخــس يكــفن مخــس  لــني الكــالم يكــف الغضــب، االســتعاذة تكــف   » وقااال ر:اار

الشيطان، التأ: يكف الندامة، إمساو اللسان يكف اخلطأ، الـدعاء 

 «.ف رش القدريك

مخس يرفعن مخسا   التواضع يرفع العلامء، املـال يرفـع اللئـام، الصـمت يرفـع   »وقال ر:ر

 «.الزلل، احلياء يرفع اخللق، اهلزل يرفع الكلفة

عرف بثامرها، املرأة بافتقار زوجهـا، الصـديق مخس ُيعرفن بخمس  الشجرة تُ   »وقال ر:ر

 «. م عند احلاجةعند الشدة، املؤمن عند االبتالء، الكري

مخس يطمسـن مخسـا   الـزور يطمـس احلـق، املـال يطمـس العيـوب، التقـوى   »وقال ر:ر

 «.املبادئتطمس هوى النفس، املن يبطل الصدقة، احلاجة تطمس 
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اخلمـس  األقـوال، واملطهـرات علي  باملطهرات اخلمس  »: قال أبو احلسن الشاذيل 

قلت مـراده «  مجيع األحوال   األفعال، والتربي من احلول والقوة  

واملطهــرات  ¸بــاملطهرات اخلمــس   األفعــال  الصــلوات اخلمــس 

األقوال  الباقيات الصاحلات  والتربي من احلـول والقـوة   اخلمس  

 «. باهلل يعني الحول وال قوة إال

أهيا الناس، احفظوا عني مخسا   اثنـني واثنتـني وواحـدة    يا»: قال عيل بن أيب طالب 

 ال هافّن أحٌد منكم إال ذنبه، وال يرجون إالّ ربه. وال يستحي أحٌد أال

منكم إذا ر يعلم أن يتعلم، وال يسـتحي أحـٌد مـنكم إذا سـئل وهـو ال 

يعلم أن يقول  ال أعلم. واعلموا أن الصرب من األمور بمنزلـة الـرأس 

فارق الـرأس اجلسـد فسـد اجلسـد، وإذا فـارق الصـرب  فشذامن اجلسد، 

ر فسـدت األمـور. ثـم قـال  أال أدلكـم عـىل الفقيـه كـل الفقيـهق األمو

قالوا  بىل، يا أمري املؤمنني. قال  من ر يؤنس النـاس مـن روح اهلل، ور 

يقــنط النــاس مــن رمحــة اهلل، ور يــؤمن النــاس مــن مكــر اهلل، ور يــزين 

للناس املعا،، وال ينزل العارفني املوحدين النار، حتى يكون الـرب 

Q ذي يقيضـ بيـنهم. ال يـأمنن خـري هـذه األمـة مـن عـذاب اهلل هو ال

ـــاىل، واهلل  ـــول   Qتع  نت مت زت رت يب ىب  نب ُّٱيق
 ُّوال ييأس رش هذه األمة من روح اهلل تعاىل، فاهلل سـبحانه يقـول َّ

 [87.]يوسف :َّ حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من

ويـوم األيام مخسة  يوم مفقود، ويوم مشهود، ويـوم مـورود، ويـوم موعـود، »وقال ر:ر: 

ممدود، فاملفقود أمس  قد فات  مع ما فرطت فيـه، واملشـهود يومـ  

الذي أنت فيه فتزود فيه من الطاعات؛ واملـورود هـو غـدو ال تـدري 

هل هو من أيامـ  أم الق واملوعـود هـو آخـر أيامـ  مـن أيـام الـدنيا 

فاجعله نصب عيني ؛ واليوم املمدود هو آخرت  وهو يوم ال انقضاء 
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 .«ية اهتامم ، فشنه إما نعيم دائم أو عذاب خملدله فاهتم له غا

مخـس خصـال ينبغـي للمـؤمن أن يعرفهـا  إحـداهن  »قاال:  عن أيب عبد اهلل الساج  

معرفة اهلل تعاىل، والثانية  معرفة احلـق، والثالثـة  إخـالص العمـل هلل، 

والرابعة  العمل بالسنة، واخلامسة  أكـل احلـالل؛ فـشن عـرف اهلل، ور 

ق  ر ينتفــع باملعرفــة؛ وإن عــرف، ور هلــص العمــل هلل  ر يعــرف احلــ

ينتفع بمعرفة اهلل؛ وإن عرف، ور يكن عىل السنة  ر ينفعه؛ وإن عرف، 

ور يكن املأكل من حالل  ر ينتفع به بـاخلمس؛ وإذا كـان مـن حـالل  

صفا له القلب، فأبكـ بـه أمـر الـدنيا واآلخـرة؛ وإن كـان مـن شـبهة  

ألمور بقدر املأكل؛ وإذا كان من حـرام  أ لـم عليه أمر اشتبهت عليه ا

 الدنيا واآلخرة؛ وإن وصفه الناس بالبك  فهو أعمى، حتى يتوب. 
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 Qاذكـر اهلل »فقال له أوصن  فقال لاه:  عن حبيب بن عبيد أنَّ  جال  أيت أبا الد داء 

  ء من الدنيا فانظر إىل فشذا أرشفت عىل،  ال اء يذكرو   الرضاء 

 «.ماذا يصري

يـدخل أحـدهم اجلنـة وهـو  Qإنة الذين ألسنتهم رطبة بـذكر اهلل   »قال أبو الد داء 

 «. يضح 

إذا أراد أحـدكم أن ينـام فليسـتقبل القبلـة وليـنم عـىل يمينـه وليـذكر اهلل   »قال جماهد 

ال يـدري لعلهـا  وليكن آخر كالمه عند منامه ال الـه إال اهلل فشهنـا وفـاء

  [60]األنعام  َّ يل ىل مل خل ُّٱثم قرأ  ،تكون منيته

فــال يــذكره إال  هره بمحبوبــذكّ عى املحبــة وحيتــا  إيل مــن ُيــواعجبــا  ملــن يــدّ »وقااال ر:اار: 

 «. ربمذكّ 

اذكر اسم من إذا أطعته أفادو، وإذا أتيته شاكرا  زادو، وإذا خدمته »: قال ابن اجلوزي 

 .« «أصلح قلب  وفؤادو

قال  أن ال يفرت من ذكـره، وال يمـل مـن  ?ما عالمة العارف يئل أبو  ب د البسطام   

 «. حقه، وال يستأنس بغريه

يا غفول يا جهول، لو سمعت رصير األقالم   اللـوح املحفـوظ »: قال حييى بن معاذ 

ا إىل مـوالو  قاول «. وهي تكتب اسم  عند ذكرو موالو ملِـتة شـوق 

 َّ مغ جغ مع جع مظ حط  مض  ُّٱتعاااااااااىل: 
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  [152البقرة  ]

قـال  فـاذكرو: فـيام افرتضـت علـيكم أذكـركم فـيام »  معناهـا   قال احلسن البرصي

 ،«أوجبت لكم عىل نفيس

 «.فاذكرو: بطاعتي أذكركم بمغفريت ورمحتي  »وقال يعيد بن جب  

تدخل منه  ِّل بين  وبني املحراب،من مثل  يا ابن آدم ُخ »: قال بكر بن عبد اهلل املبين 

إذا شئت وتناجي ربـ ، لـيس بينـ  وبينـه حجـاب وال ترمجـان، إنـام 

 «.طيب املؤمن املاء املالح هذه الدموع فأين من يتطيبون خاق

مـا بـال املتكلمـني يتكلمـون فـال يبكـي أحـد فـشذا » اهلمـدا:   وقال ذ  ألبياه عمار بان ذ 

يا ولدي ق فقال  اوهاهن اهاهنتكلمت أنت يا أبت سمعت البكاء من 

 . «ليست النائحة الثكىل كالنائحة املستأجرة

إذا أراد اهلل أن يوايل عبدا  فتح له باب الذكر فشذا استلذ بالـذكر »: قال أبو يعيد احلراز 

رب ثم رفعه إىل جمالس األنس ثم أجلسه عىل كريس فتح عليه باب القُ 

 «.التوحيد

 «.هذهب الّذاكرون اهللّ باخلري كلّ »: قال أبو بكر 

يطوف الّرجل بالبيت ما كـان حـالال حّتـى هيـّل بـاحلّج، فـشذا »قال:  عن ابن عب اس 

ركب إىل عرفة فمن تيّ  له هديه من اإلبل أو البقر أو الغنم مـا تيّ ـ 

له من ذل  أّي ذل  شاء، غري إن ر يتيّ  له فعليه ثالثة أّيام   احلـّج، 

األّيام الّثالثة يوم عرفة فال وذل  قبل يوم عرفة، فشن كان آخر يوم من 

جناح عليه، ثّم لينطلق حّتـى يقـف بعرفـات مـن صـالة العكـ إىل أن 

يكون الّظالم ثّم ليدفعوا من عرفات، فـشذا أفاضـوا منهـا حّتـى يبلغـوا 

مجعا اّلذي يترّبر فيه، ثّم ليذكروا اهللّ كثريا، أو أكثروا الّتكبري والّتهليـل 
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فــشّن النّــاس كــانوا يفيضــون، وقــال اهللّ قبــل أن تصــبحوا، ثــّم أفيضــوا 

 اميل ىل مل  يك ىك مك لك اك ُّٱتعــــاىل  

 «.حّتى ترموا اجلمرة[199البقرة  ]َّ  نن من زن رن مم

 «.Q -لكّل   ء جالء، وإّن جالء القلوب ذكر اهللّ»: قال أبو الد  داء 

ذكـر  إّن اجلبل لينادي اجلبل باسمه يا فالن هل مّر ب  أحد» قال عبد اهلل  بن مسعود 

 «.ق فشذا قال نعم استبرش-Q -اهللّ

الّشيطان جاثم عىل قلب ابن آدم، فشذا سـها وغفـل وسـوس، فـشذا »: قال ابن عب اس 

 «.ذكر اهللّ تعاىل خنس

 «.ما عمل العبد عمال أنجى له من عذاب اهللّ، من ذكر اهللّ»: قال معاذ بن جبل 

 «.لنّفاقمن أكثر ذكر اهللّ برأ من ا»: قال كعب بن مالك 

َّ خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱ:   قولــه تعــاىل قااال اباان عب اااس 
إّن اهللّ تعاىل ر يفرض عىل عباده فريضة إاّل جعل هلا [٤1]األحزاب  

حّدا معلوما ثّم عذر أهلها   حال العذر، غـري الـّذكر فـشّن اهللّ تعـاىل ر 

بـا عـىل تركـه جيعل له حّدا ينتهي إليه، ور يعذر أحدا   تركـه إاّل مغلو

النســـاء  ]َّ ىننن  من زن رن مم ام ُّٱفقــال  

بالّليـل والنّهــار   الــرّب والبحـر، و  الّســفر واحلرضــ، والغنــى [103

 «.والفقر، والّسقم والّصّحة، والّ ّ والعالنية، وعىل كّل حال

مــن ذكــر اهللّ   الّســوق كــان لــه مــن األجــر بعــدد كــّل فصــيح فيهــا »:  قااال احلساان

 «.يح  اإلنسان، واألعجم  البهيمةوأعجمّي.  الفص

ث قال:  عن احلسن البرصي   بينا رجل رأى   املنام أّن مناديـا ينـادي مـن الّسـامء  »حيد 
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أهّيا النّاس خذوا سالح فزعكم فعمد النّاس فأخذوا الّسالح حّتـى إّن 

الّرجل ليجي ء وما معـه إاّل عصـا، فنـادى مـن الّسـامء مـا هـذا سـالح 

من أهل األرض وما سالح فزعنـاق. قـال  ال إلـه فزعكم. فقال رجل 

 «.إاّل اهللّ وسبحان اهللّ واهللّ أكرب واحلمد هللّ

والّرؤيا ال ينبني عليهـا حكـم رشعـّي، ومعناهـا صـحيح جـاءت بـه األحاديـ   مالحظ :

 النبوية. 

مذي   روي عن بع  أهل العلم:  س إذا صىّل الّرجل عىل النّبّي ^ مّرة   املجلـ»قال الرت 

 «.أجزأ عنه ما كان   ذل  املجلس

الّذكر للقلب مثـل املـاء للّسـم ، فكيـف يكـون حـال »: قال شيخ اإليالم ابن تيمي   

 «.الّسم  إذا فارق املاء

أول ما حيتا  إليه العازم عىل ذكر اهلل   التفرغ من الشواغل  » قال ابن اجلوزي

غلة ، ثم قطع الظاهرة ، ثم تسكني جوارح البدن عن احلركات الشا

الفكر عن قلبه ، ثم إشعار نفسه عظمة ما قد عزم عليه من ذكر ربه ، ثم 

استفراغ الوسع   جتويد الذكر ، ثم إطالة املجلس ما أمكنه إطالته ، ثم 

التحفظ باحلالة التي استفادها قلبه من الرقة باجتناب امللهيات من حني 

ائط السبع من راعاها حق يقوم عن الذكر إىل أن يعود إليه ، فهذه الرش

 «الرعاية بلط من مراد الذاكرين أقىص الغاية 

طوبى ملن أنصف ربه عز وجل . وقيل كيف ينصف ربه ق قال  ُيقر   » ذو النونقال 

رأى  له باآلفات   طاعته ، وباجلهل   معصيته ، وإن أخذه بذنوبه 

 املا ملا  ر يره عدله ،وإن غفر له رأى فضله ، وإن ر يتقبل منه حسناته 

 «.معه من اآلفات ، وإن قبلها رأى إحسانه ملا جاد به من الكرامات 

 «.الّذكر باب املحّبة وشارعها األعظم ورصاطها األقوم»:  قال ابن القي م

حمّبة اهللّ تعاىل ومعرفته ودوام ذكره والّسكون إليه والّطمأنينـة إليـه وإفـراده »   وقال
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اء والّتوّكل واملعاملة بحي  يكـون هـو وحـده باحلّب واخلوف والّرج

املستوىل عىل مهوم العبـد وعزماتـه وإرادتـه، هـو جنّـة الـّدنيا والنّعـيم 

 «.اّلذي ال يشبهه نعيم، وهو قّرة عني املحّبني وحياة العارفني

شـكر ذكر فـال ينسـى ويُ ُيـ ، شكرذكر وأن يُ ثبت أّن غاية اخللق واألمر أن يُ   »وقال أ ضا

 «.. وهو سبحانه ذاكر ملن ذكره، شاكر ملن شكرهفال يكفر

وأفضل الّذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب الّلسان وكان من األذكـار النّبوّيـة وشـهد   »وقال

 «.الّذاكر معانيه ومقاصده

والـذي [81الشـعراء  ]َّ مك لك  خك حك جك ُّٱ  قوله تعاىل   وقال اجلنيد 

 «.يميتني بالغفلة ثم حيييني بالذكر

عه ما جلس قوم يذكرون اهلل فيهم واحد من أهل اجلنة إال شـفّ »: احلسن البرصي قال 

 «.اهلل   اجلميع

أال يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعـود، ثـم يسـتغفر ثـم »: قيل للحسن 

يعـــودق فقـــال  ودة الشـــيطان لـــو  فـــر مـــنكم خـــذا، فـــال متلـــوا مـــن 

 «.االستغفار

ر بـه عرشـة جمـالس مـن جمـالس سـا  مـن جمـالس الـذكر كّفـمن جلـس جمل»: قال عطاء 

 «.الباطل

إن صـاحب اليمـني أمـري أو قـال   »-وكان من قـدماء التـابعني : قال شو   العدوي 

أمـني عـىل صـاحب الشـامل، فـشذا عمـل ابـن آدم سـيئة فـأراد صــاحب 

الشامل أن يكتبها قال له صاحب اليمني  ال تعجل لعله يعمل حسـنة، 

ــشن عمــل حســن ــه تســع حســنات، فيقــول ف ــت ل ة ألقــى واحــدة وكتب

 الشيطان  يا ويله، من يدرو تضعيف ابن آدمق.

وددت أ: صوحلت عىل أن أعمل كل يوم تسع خطيئـات »: قال عبد اهلل بن مسعود 

 «.وحسنة
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حافظوا عىل الصلوات اخلمس فشهنن كفارات هلذه اجلراح ما ر تصب »: قال يلامن 

 «.املقتلة

إذا أيأس  الشيطان من اجلنة فتذكر مغفـرة اهلل.وإذا أيأسـ  »: سباع  قال مصطفى ال

مــن النجــاة بتقصــريو فتــذكر فضــل اهلل.وإذا أيأســ  مــن الشــفاء مــن 

مرض  فتذكر رمحة اهلل.وإذا أيأسـ  مـن كشـف حمنتـ  فتـذكر وعـد 

 .«اهلل

رجـٍل   إن رجال  أعتق مائة نسمة، فقال  إن مائة نسـمة مـن مـال وقيل أليب الد داء 

كثري، وأفضل من ذل   إيامن ملزوم بالليل والنهار، وأن ال يزال لسان 

 «.أحدكم رطبا  من ذكر اهلل

ألن أذكر اهلل من بكرة إىل الليل أحب إيلة من أن أمحل عىل جيـاد اخليـل  » :قال معاذ 

 «.  سبيل اهلل من بكرة إىل الليل

 «.له ذكرا  وأتقاهم قلبا  أحب عباد اهلل إىل اهلل  أكثرهم  »:قال احلسن 

 «.املحب هلل ال يغفل عن ذكر اهلل طرفة عني »:قال فتح املوصيل 

 «.من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف اهلل   قلبه نور االشتياق إليه »:قال ذو النون 

مـا نـرى لسـان  يفـرت، فكـم تسـبح كـل يـومق قـال  مائـة ألـف : قيل لعم  بن هاان  

 «.ئ األصابعتسبيحة إال أن ّط

 «.ما تلذذ املتلذذون بمثل ذكر اهلل »:قال مالك بن د نا  

ما طابت الدنيا إال بـذكره، وال طابـت اآلخـرة إال بعفـوه، وال طابـت  »:قال ذو النون 

 «.اجلنة إال برؤيته

كثري الذكر، فرآه بعض الناس فـأنكر حالـه، فقـال ألصـحابه   كان أبو مسلم اخلوالين 

ق فسمعه أبو مسلم فقال  ال يا أخي، ولكن هذا دواء أجمنون صاحبكم

 .«اجلنون

 .«كان النبي ^ يعجبه اجلوامع من الدعاء ويدع ما بني ذل  » :قالس عائش  
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 جض مص  خص حص مس خس  ُّٱ  القاااااول يف تأو ااااال قولاااااه تعااااااىل
 [185البقرة  ]َّ خض حض

عـم علـيكم بـه، والـذكر يعني تعاىل ذكره  ولتعظِّموا اهلل بالـذكر لـه بـام أن » قال أبو جعفر:

 .«يوم الفطر« التكبري«الذي حضهم اهلل عىل تعظيمه به،

وا اهلل حتـى  » :قال ابن عباس  حق  عىل املسلمني إذا نظروا إىل هالل شـوال أن يكـربِّ

 حس جس  ُّٱيفرغوا من عيدهم، ألن اهلل تعاىل ذكره يقـول  
. قــال ابــن زيــد  [185]البقــرة  َّ مص  خص حص مس خس

ا َغـدوا إىل املصـىلة كـربوا، فـشذا جلسـوا كـربوا، فـشذا جـاء َينبغي هلم إذ

اإلمام َصمتوا، فشذا كرب اإلمام كربوا، وال يكـربون إذا جـاء اإلمـام إال 

بتكبريه، حتى إذا فرغ وانقضت الصالة فقد انقىض العيد. قال يونس  

قال ابن وهب  قال عبد الرمحن بن زيد  واجلامعُة عندنا عىل أن يغـدوا 

 .«ري إىل املصىلة بالتكب
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 رباعيـــات
 

أربــع خصــال مــن الســعادة، وأربــع مــن الشــقاوة، فأمــا التــي مــن  »  قااال أحااد الصاااحلني

، والزوجــة الصــاحلة، واملســكن الواســع، ءالســعادة  فاملركــب اهلنــي

واجلار الصالح. وأما التي من الشقاوة  فاملركب الصـعب، والزوجـة 

 «.ار السوءالسوء، واملسكن الضيق، واجل

سـن عرف خن األخوة  الصفح قبل االستقالة، وتقدم ُح أربع تُ  »:قال احلسن البرصي 

 «.الظن قبل التهمة، وخمر  العذر قبل العتب، وبذل الود قبل املسألة

كان آخذا  ألربع، تاركا ألربـع  يأخـذ »عبد املل  بن مروان، فقال  ذكر بع  قر   

السـتامع إذا حـدث، وبأي ـ بأحسن احلـدي  إذا حـدث، وبأحسـن ا

ــة  ــة إذا خولــف، وبأحســن البرشــ إذا لقــي، وكــان تاركــا  ملحادث املئون

 «.اللئيم، ومنازعة اللجو ، ومماراة السفية

ما كانِت الدنيا همة رجل قُط إالة لزم قلَبه أربُع ِخَصـاٍل  َفْقـٌر »: قال عمر بن اخلطاب 

ْغٌل ال ينَفـُد ُأواله، وأمـل ال ال ُيْدَرو غناه، وَهـم ال ينقيضـ َمـَداه، وُشـ

 «.يبُلط ُمنتهاهُ 

عــامرة القلــب   أربعــة أشــياء   العلــم، والتقــوى، وطاعــة اهلل، وذكــر اهلل »وقااال ر:اار: 

وخراب القلـب مـن أربعـة أشـياء مـن اجلهـل، واملعصـية، واالغـرتار، 

 «. والغفلة

ب وحني يرغب وحني مه اهلل عىل النار حني يغضمن مل  نفسه عند أربع حرّ »وقال ر:ر: 

 .«يرهب وحني يشتهي

أربعة حتتا  إىل أربعة  احلسـب إىل األدب، وال ـور إىل األمـن، والقرابـة إىل »وقال ر:ر: 
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 «.املودة، والعقل إىل التجربة

أربعة تؤدي إىل أربعـة  العقـل إىل الرياسـة، والـرأي إىل السياسـة، واعلـم إىل »وقال ر:ر: 

 «.التصدير، واحللم إىل التوقري

أربعة تشتد معارشهتم املتوا:، والفرس اجلموح، والسلطان الشـديد اململكـة »وقال ر:ر: 

 «.والعار

 «.أربع من سنن املرسلني  التعطر، والنكاح، والسواو، واخلتان»وقال ر:ر: 

أربـع ال ينبغـي للرشـيف أن يـأنف مـنهن  قيامـه عـن جملسـه ألبيـه، وحديثـه »وقال ر:ر: 

، وخدمتـه العـار -وإن كـان لـه مائـة عبـد  -سـه ه، وقيامه عىل فرفضي

 «.ليأخذ من علمه

اهلل إليه  أربع فيهن مجاع األمر ل  ولولـدو  أوحىملا هبط آدم »: قال احلسن البرصي 

، والثانيـة فلـ ، وأمـا الثالثـة فبينـي وبينـ ، فِّلمن بعدو، أما واحدة 

 ترشـو ق وأما الرابعة فبينـ  وبـني النـاس. أمـا التـي يل  فتعبـد: وال

ي بيني تشيئا ، وأما التي ل  فعمل  أجزيكه أفقر ما تكون إليه، وأما ال

وبين   فعلي  الـدعاء وعـىل اإلجابـة، وأمـا التـي بينـ  وبـني النـاس 

 «.فتصاحبهم بام حتب أن يصاحبوو به

أربعة ال بقاء هلا  مودة األرشار، والبيت الذي ليس فيه تقدير، واملال احلـرام، »وقال ر:ر: 

 «.والكسب الذي ليس معه تقدير

أربعـة ال جيتمـع حـبهم   قلـب منـافق وال حيـبهم إال مـؤمن أبـو بكـر وعمـر »وقال ر:ر: 

 «.وعثامن وعِّل

 «.أربعة أشياء ال يستقل قليلها  املرض، والنار، والدين، والعداوة»وقال ر:ر: 

ينـزل بـه مـن  مـن اسـتطاع أن يمنـع نفسـه مـن أربعـة أشـياء فهـو خليـٌق أن ال»وقال ر:ر: 
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املكــروه مــا ينــزل بغــريه  العجلــة، واللجاجــة، والعجــب، والتــوا:. 

ــون، وثمــرة العجــب  ــة، وثمــرة اللجاجــة اجلن ــة الندام فثمــرة العجل

 «.البغضاء، وثمرة التوا: الذلة

أربعة ال يثبت معها مل   غو الوزير. وسوء التـدبري. وخبـ  النيـة. و لـم »وقال ر:ر: 

 «.الرعية

. وَبْذُل الرب. وَقْصد الِوفاق. وترو النفاقأ»وقال ر:ر:   «.ربعة تولِّد املحبة  حسن البرِْشِ

أربعة من عالمات الكرم  بذل الندى. وكف األذى. وتعجيل املثوبة. وتأخري »وقال ر:ر: 

 «.العقوبة

أربعة يزلن بأربعة  النعمة بالكفران. والقدرة بالعـدوان. والدولـة باإلغفـال. »وقال ر:ر: 

 «.ة باإلداللواحلظو

أربعة تدل عىل صحة الرأي  طـول الفكـر. وحفـظ ال ـ. وفـرل االجتهـاد. »وقال ر:ر: 

 «.وترو االستبداد

أربعة توصل إىل أربعة  الصرب إىل املحبوب، واجلد إىل املطلـوب، والزهـد إىل »وقال ر:ر: 

 «.الُتقى، والقناعة إىل الغنى

دن العبد  األدب، وال»وقال ر:ر:   «.صدق، وأداء األمانة، واملروءةأربٌع يسوِّ

إذا أردت السالمة والصـيت احلسـن فعليـ  بأربعـة أشـياء  احفـظ لسـان ، »وقال ر:ر: 

وصن عين  عن تتبع غـريو، وعـارش بـام حيمـد، ودافـع بـالتي أحسـن 

 «.يكن ل  الفوز

أربعة ال تستغني عن أربعة  الرعية عن السياسة، واجليو عن القادة، والرأي »وقال ر:ر: 

 «.عن االستشارة، والعزم عن االستخارة

 «.إن من السنة أن نوقر أربعة  العار، وذو الشيبة، والسلطان، والوالد»: قال طاووس 
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أربع من حصل عليها واجتمعـت عنـده، اجتمـع لـه خـري الـدنيا »: قال منصو  الفقيه 

 «.واآلخرة  امرأة عفيفة، وخدين موافق، ومال واسع، وعمل صالح

أربع من كن فيه بوئ خن بيتا    اجلنـة  شـهادة أال إلـه إال اهلل، »: اهلل بن عمر قال عبد 

وإن أصاب ذنبا  استغفر اهلل، وإن جرت عليـه نعمـة، قـال  احلمـد اهلل، 

 «.وإن أصابته مصيبة اسرتجع فقال  إنا اهلل وإنا إليه راجعون

  األغلـب  العجلـة،  أربع من سلم مـنهن سـلم مـن مكـاره الـدنيا واآلخـرة»وقال ر:ر: 

 «.والتوا:، واللجاجة، والعجب

أربعة ال ترد دعوهتم  الصائم حتى يفطر، والذاكر حتى يفرت، واإلمام العدل، »وقال ر:ر: 

 «.ودعوة املظلوم

أربع ال يشـبعن مـن أربـع  عـنٌي مـن نظـر، وأذن مـن خـرب، وأنثـى مـن ذكـر، »وقال ر:ر: 

 «.وأرض من مطر

كفهم ومعايشهم بـني أربعـة أمـور، مـن ر يكـن منهـا كـان عيـاال الناس   ت»وقال ر:ر: 

 «.عليها وكاّل  اإلمارة، والتجارة، والزراعة، والصناعة

اجتمعت احلكامء عىل أربع كلامت، وهي  ال حتملـن عـىل قلبـ  مـاال تطيـق، »وقال ر:ر: 

وال تعمل عمال ليس ل  فيه منفعة، وال تثقن بامرأة، وال تغـرت باملـال 

 «.روإن كث

ال تتّم الّرئاسة للّرجال إاّل بأربع. علم جامع وورع تاّم، وحلم كامل وحسـن »وقال ر:ر: 

الّتدبري، فشن ر تكن هذه األربع فامئدة منصوبة وكّف مبسوطة، وبـذل 

مبذول وحسن املعارشة مع النّاس، فشن ر تكن هـذه األربـع فبرضـب 

، فـشن ر يكـن الّسيف وطعن الّرمح وشجاعة القلب وتـدبري العسـاكر

 «.فيه من هذه اخلصال   ء فال ينبغي له أن يطلب الّرئاسة
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ولكن أربعة أحسـن منهـا احليـاء مـن الرجـال حسـن ولكنـه مـن  ةأربعة حسن»وقال ر:ر: 

النســاء أحســن، والعــدل مــن كــل أحــد ولكنــه مــن القضــاة واألمــراء 

أحسن، والتوبة من الشيخ حسن ولكنها من الشباب أحسـن، واجلـود 

 «. األغنياء حسن ولكنه من الفقري أحسنمن 

، لكن أربعة منها أقبح، الذنب من الشاب قبيح، وهو من الشيخ ةأربعة قبيح » وقال ر:ر:

ــبح،  ــار أق ــن الع ــيح، وم ــل قب ــن اجلاه ــدنيا م ــتغال بال ــبح، واالش أق

والتكاسل   الطاعة من مجيع الناس قبيح ومن العلـامء وطلبـة العلـم 

 «. غنياء قبيح ومن الفقراء أقبحن األمأقبح، والتكرب 

وجــدت حــالوة العبــادة   أربعــة أشــياء  أوهلــا    أداء فــرائض اهلل، »: قااال عااثامن 

ــاملعروف ابتغــاء  والثــا:    اجتنــاب حمــارم اهلل، والثالــ     األمــر ب

 «. ثواب اهلل، والرابع    النهي عن املنكر اتقاء غضب اهلل

يلة وباطنهن فريضة، خمالطة الصـاحلني فضـيلة واالقتـداء أربعة  اهرهن فض » وقال ر:ر:

خم فريضة، وتالوة القرآن فضيلة والعمل به فريضة، وزيـارة القبـور 

فضيلة واالستعداد للمـوت فريضـة، وعيـادة املـريض فضـيلة واّـاذ 

 «. الوصية منه فريضة

أشـياء، مـا دام ال يزال الدين والـدنيا قـائمني مـا دام أربعـة »: قال عيل بن أيب طالب 

األغنياء ال يبخلون بام خولوا، وما دام العلامء يعملون بام علمـوا، ومـا 

دام اجلهــالء ال يســتكربون عــام ر يعلمــوا، ومــا دام الفقــراء ال يبيعــون 

 «. آخرهتم بدنياهم

وحفـظ جوراحـه فـيام بينـه  ،عالمات الويل أربعة صيانة رسه فيام بينه وبني اهلل»وقال ر:ر: 

ومداراته للخلـق ،واحتامل األذى فيام بينه وبني خلق اهلل ،اهلل  وبني أمر

 «. عىل تفاوت عقوهلم
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أربعــة أشــياء تكشــف عــن أخــالق الرجــال  الســفر، والســجن، واملــرض، وقااال ر:اار: 

 «.واملخاصمة

احتفظ بوقارو   أربعة مـواطن    مـذاكرت  مـع مـن هـو »: قال مصطفى السباع  

أكرب من ، وخماصمت  مع من هو أقوى أعلم من ، وتعليم  ملن هو 

 «.من ، ومناقشت  مع من هو أسفه من 

أربع من كن فيه كان من خيار عبـاد اهلل  مـن فـرح للتائـب،   »قال أبو بكر الصد ق 

 «.واستغفر للمذنب، ودعا للمدين، وأعان املحسن عىل إحسانه

ل  ، وزْوجـٌة تْأمنُهـا أربـٌع قواصـم للظهـر  إمـاٌم ُتطيُعـه وُيضـ»: قال احلسن البرصاي 

وّوُن ، وجاٌر إن علم خريا  سرتُه، وإن علم رّشا  نرَشُه وفقـٌر حـارُض 

 «.ال جيُد صاحُبه عنه شاردا  

ا من أربع غاراٍت  األوىل  غارة مل  املـوت عـىل روحـ . الثانيـة   » وقال ر:ر: كن حذر 

. غارة الورثة عىل مال . الثالثـة  غـارة الـدود عـىل جسـم    قـربو

والرابعـــة  غـــارة اخلصـــامء عـــىل حســـنات ، فعليـــ    االســـتعداد 

واالحتيال واإلكثار من الباقيات الصـاحلات واملداومـة عـىل ذكـر اهلل 

ا وجهارا   ا ورس   «. ليال  وهنار 

أوصي  بأربع خصال تر  خن ربة ، وتصلح معهن »قال بع  احلكامء لبع  امللوك: 

ذا كـان املنحـدر وعـرا ، وال تعـدن رعيت   ال يغرنةـ  ارتقـاء السـهل إ

وعدا  ليس   يدي  وفاؤه، واعلم أن األمور بغتاٌت فبادر، واعلـم أن 

 «.األعامل جزاء، فاتةق العذاب

قـرأت   احلكمـة  للكفـر أربعـة أركـان  ركـن منـه  الغضـب؛ »عن وهب بن الو د قال: 
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 . «وركن منه  الشهوة؛ وركن منه  الطمع؛ وركن منه  اخلوف

ذهاب اإلسالم عىل يدي أربعـة أصـناف مـن »  الصو  الزاهد  َل حممد بن الفضلوَقا

ـــام ال  ـــوَن ب ـــنٌْف َيْعَمُل ـــام َيْعَلُمون.َوِص ـــوَن ب ـــنٌْف ال َيْعَمُل الناس.ِص

َيْعَلُمون.َوِصنٌْف ال َيْعَملوَن وال َيْعلَمون.َوِصنٌْف َيْمنَُعوَن الناَس ِمـن 

 «.التةَعلم

 «. الرش   أربع  الدرهم، والفراغ، والصحة، والشبع»: قرىء قال أبا عبد الرمحن امل

ال يكمل لإلنسان دينه حتى يكون فيه أربع خصال يقطع رجاءه ممـا   أيـدي »وقال ر:ر: 

الناس ويسمع شتم نفسه ويصرب وحيب للنـاس مـا حيـب لنفسـه ويثـق 

 «.بمواعيد اهلل

تني واتصـل مـن اتصـل بـاهلل انقطع من انقطع عن اهلل بخصـل»: قال الرسي بن مغلس 

بأربع خصال فأمـا مـن انقطـع عـن اهلل فانـه يتخطـى إىل نافلـة بتضـييع 

فرض والثا: عمل بظـاهر اجلـوارح ر يـواطىء عليـه صـدق القلـوب 

وأمـا الــذي اتصـل بــه املتصـلون فبلــزوم البـاب والتشــمري   اخلدمــة ،

 «.والصرب عىل املكاره وصيانات الكرامات

ما من عبد إال وله أربع أعني  عينـان   وجهـه يبكـ خـام أمـر »:  قال :الد بن معدان

الدنيا، وعينان   قلبه يبك خام أمـر اآلخـرة، فـشذا أراد اهلل بعبـد خـريا 

فتح عينيه اللتني   قلبه فيبك خام ما وعد بالغيـب. قـال  ومهـا غيـب 

ليـه ثـم فآمن الغيب بالغيب، وإذا أراد اهلل بعبد غري ذل  تركه ما هو ع

 «. قرأ  أم عىل قلوب أقفاهلا

أربع خصال متيـت القلـب  كثـرة الضـح ، كثـرة األكـل، »: قال عيل بن أيب طالب 

 .«كثرة النوم، وكثرة الكالم

أوصيكم بأربٍع  ال يرجون أحدكم إال ربه، وال هافن إال ذنبه، وال يسـتحني  »وقال أ ضا :
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وال يسـتحني أحـٌد إذا ر  أحٌد إذا سئل عـام ال يعلـم أن يقـول ال أعلـم،

 «.يعلم شيئا  أن يتعلمه

اختار العلامء أربـع كلـامت مـن أربـع كتـب فمـن التـوراة مـن قنـع شـبع ومـن »وقال ر:ر: 

ومـن القـرآن ،ومن الزبـور مـن سـكت سـلم ،اإلنجيل من اعتزل نجا 

 «.ومن يعتصم باهلل فقد هدي إىل رصال مستقيم

بعة مواطن    السفر مع زمالئـ ، والسـهر ال تنقبض   أر»: قال مصطفى السباع  

مع إخوان ، واملالطفة مع أهل  وأوالدو، والطرب مع من تثق خـم 

رو  «.من سامة

البحور أربعة اهلوى بحـر الـذنوب، والـنفس بحـر الشـهوات، » قال عمر بن اخلطاب 

 «. واملوت بحر األعامر، والقرب بحر الندامات

: امال، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صـلحاء قومـهأربع من كن فيه كان ك»وقال ر:ر: 

 «.دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده

أن أصـعب األعـامل أربـع خصـال  العفـو عنـد الغضـب »: قال عايل بان أيب طالاب 

ــه، أو  ــن هاف ــق مل ــول احل ــوة، وق ــة   اخلل ــود   الع ــة، والعف واجل

 «.يرجوه

ـــق النســاء، وحـــر   ال يغرنــ  أربعــة »وقااال ر:اار:   إكــرام امللــوو، وضــح  العــدو، ومتل 

 «.الشتاء

الفضـول   الكـالم، والسـواو، وجمالسـة  تـرو أربعـة تزيـد   العقـل»: قال الشافع  

 «.الصاحلني، وجمالسة العلامء

أصول الفضائل كلها أربعـة عنهـا ترتكـب كـل فضـيلة، وهـي العـدل، »: قال بن حبم 

 «. دوالفهم، والنجدة، واجلو

أصــول الرذائــل كلهــا أربعــة عنهــا ترتكــب كــل رذيلــة وهــي اجلــور،  »:قااال باان حاابم 

 «. واجلهل، واجلبن، والشح
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اخلري أربعة أقسام منهم من يفعله ابتداء ومنهم من يفعلـه اقتـداء ومـنهم مـن  » وقال ر:ر:

فمن فعله ابتداء فهو كـريم ،يرتكه حرمانا ومنهم من يرتكه استحسانا 

تداء فهو حكيم ومن تركه حرمانا فهـو شـقي ومـن تركـه ومن فعله اق

 «.استحسانا فهو د:

قسـوة القلـب مـن أربعـة أشـياء، إذا جـاوزت قـد احلاجـة  األكـل، والنـوم،  » وقال ر:ار:

  «والكالم، واملخالطة.

 «.األذالء أربعة  النامم، والكذاب، واملديان، والفقري»وقال ر:ر: 

األشياء إىل اهلل أربعة  القصـد عنـد اجلـدة، والعفـو أحب   »قال عمر بن عبد العب ب 

 «. عند املقدرة، واحللم عند الغضب، والرفق بعباد اهلل   كل حال

أربـع مـن كنـوز اجلنـة  كـتامن املصـيبة، كـتامن الصـدقة، كـتامن الفاقـة، كـتامن  » وقال ر:ر:

 «.الوجع

تعمل حـرفني املـيم مـن املحبة أربعة أحرف ميم وحاء وبـاء وهـاء فالعبـد يسـ»وقال ر:ر: 

الندامة واحلاء من حفظ الرحم واهلل تعاىل جيـاري عبـده بحـرفني البـاء 

 «.من الرب واهلاء من اهلداية

بصق عبـد امللـ  يومـا  فقكـ بصـاقه، فوقـع فـوق البسـال، فقـام رجـل مـن »وقال ر:ر: 

ــ    ــد املل ــال عب ــه. فق ــس يمســحه بثوب ــن »املجل ــة ال يســتحيا م أربع

ــلطان، ــدمتهم  الس ــر للرجــل  خ والوالــد، والضــيف، والدابــة. وأم

 «..بصلة

 «.أربعٌة يسود خا العبد  العلم واألدب والفقه واألمانة » وقال ر:ر:

الرجـال أربعـة، رجـل يـدري ويـدري أنـه يـدري فـذل  عـار »: قال اخلليل بان أمحاد 

فــاتبعوه، ورجــل يــدري وال يــدري أنــه يــدري فــذل  نــائم فــأيقظوه، 

ــه ال يــدري فــذل  مسرتشــد فأرشــدوه، ورجــل ال يــدري ويــدر ي أن

 «.ورجل ال يدري وال يدري أنه ال يدري فذل  جاهل فارفضوه
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وهو باو فقال له ما يبكي  يا بني  دخل عليه احلسن   رضب ابن ملجم عليا ملا

قال ومايل ال أبكي وأنت   أول يوم من اآلخرة وآخر يـوم مـن الـدنيا 

ال يرضو ما عملت معهـن قـال ومـا  يا بني احفظ أربعا وأربعا»فقال  

قال إن أغنـى الغنـى العقـل وأكـرب الفقـر احلمـق وأوحـو  أبتهن يا 

 أبتالوحشة العجب وأكرم احلسب الكرم وحسن اخللق قال قلت يا 

هذه األربع فأعطني األربع األخر قال إياو ومصادقة األمحق فشنه يريد 

إليـ  البعيـد أن ينفع  فيرضو وإياو ومصادقة الكـذاب فشنـه يقـرب 

ويبعد علي  القريب وإياو ومصادقة البخيل فشنه يقعـد عنـ  أحـو  

 «.ما يكون إليه وإياو ومصادقة الفاجر فشنه يبيع  بالتافه

أصل اخلري والرش من قبل التفكر فشن الفكر مبدأ اإلرادة »قاعدة جليل :  قال ابن القيم 

الفكر    -1 والطلب   الزهد والرتو واحلب والبغض وأنفع الفكر؛

 -٤و  دفع مفاسـد املعـاد..  -3وطرق اجتالخا..-2مصالح املعاد..

و  طــرق اجتناخــا..، فهــذه أربعــة أفكــار هــي أجــل األفكــار ويليهــا 

وفكر    -3وطرق حتصيلها..  -2فكر   مصالح الدنيا.. -1أربعة..

وطرق االحرتاز منهـا، فعـىل هـذه األقسـام الثامنيـة  -٤مفاسد الدنيا.. 

 .«دارت أفكار العقالء

تنكحوا أربعا  املختلعة، والبارية، والعاهرة، والناشز، فأما املختلعة فهي التي  ال»قال ر:ر: 

تطلــب اخللــع كــل ســاعة مــن غــري ســبب، واملباريــة  املباهيــة بغريهــا 

املفاخرة بأسباب الدنيا، والعاهرة  الفاسقة التي تعرف بخليل وخـدن 

ــاىل   ــال اهلل تع ــي ق ــي الت ــاء  ]َّ  جئيي  ىي ني ُّٱوه [25النس

 «.والناشز  التي تعلو عىل زوجها بالفعال واملقال
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 سباعيات
 

الدرجات التي يسعى إليها أبناء اآلخرة سبعة  التوبـة ثـم الزهـد »: قال حييى بن معاذ 

ثم الرضا ثم اخلوف ثم الشوق ثم املحبة ثم املعرفـة، فبالتوبـة تطهـروا 

ــذنوب وبالزهــد خرجــ ــن ال ــل م ــدنيا، وبالرضــا ألبســوا ُحل ــن ال وا م

العبوديـــة، وبـــاخلوف جـــاوزا قنـــاطر النـــار، وبالشـــوق إىل اجلنـــة 

 «.استوجبوها، وباملحبة عقلوا النعيم، وباملعرفة وصلوا إىل اهلل

احــتفظ برباطــة جأشـ    ســبعة مـواطن  لقــاء األعــداء، »: قاال مصااطفى الساباع  

ــربص ــة، وت ــاة، واشــتداد الفتن ــة الطغ ــبالء،  ومقابل الرشــ، وانتشــار ال

 «.وسجون املتسلِّطني، وطيو الزوجة الرعناء

البكاء من سبعة أشياء  من الفرح، واحلزن، والفـزع، والوجـع، »: قال  ب د بن ميرسة 

والرياء، والشكر، وبكاء من خشية اهلل؛ فذل  الذي تطفئ الدمعة منه 

 «.أمثال اجلبال من النار

احب أن يشاورهم جاهـل وعـدو وحسـود ومـراء وجبـان سبعة ال ينبغي لص»وقال ر:ر: 

واحلسـود ،فان اجلاهل يضل والعدو يريد اهلـالو  ،وبخيل وذو هوى

واجلبان من رأيه  ،واملرائي واقف مع رضا الناس،يتمنى زوال النعمة 

وذو ،والبخيـل حـريص عـىل مجـع املـال فـال رأي لـه   غـريه ،اهلرب 

 «.تهاهلوى أسري هواه فال يقدر عىل خمالف

أسباب الّسؤدد سبعة  العقل والعلم والصيانة وأداء األمانة واحلـذق واحللـم »وقال ر:ر: 

 «.والسخاء
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 سداسيات
 

من مجـع سـت خصـال ر يـدع للجنـة مطلبـا وال عـن النـار »: قال عيل بن أيب طالب 

ا أوهلام  من عرف اهلل فأطاعه، وعرف الشـيطان فعصـاه، وعـرف  مهرب 

وعرف الباطـل فاتقـاه، وعـرف الـدنيا فرفضـها، وعـرف  احلق فاتبعه،

 «. اآلخرة فطلبها

القلب مثل بيت لـه سـتة أبـواب ثـم قيـل  احـذر أال يـدخل عليـ  مـن أحـد »وقال ر:ر: 

األبواب  ء فيفسد علي  البيت، واألبـواب هـي العينـان واللسـان 

ــاب مــن هــذه  ــتح ب ــى انف ــرجالن فمت ــدان وال والســمع والبكــ والي

 «. ري علم ضاع البيتاألبواب بغ

ستة خصال يرفع اهلل خا العبد  العلـم النـافع، واألدب املسـتفاد مـن الكتـاب »وقال ر:ر: 

 «. والسنة، واألمانة، والعفة والصدق، والوفاء

إن املؤمن   ستة أنواع من اخلوف، أحدها  من قبل اهلل تعـاىل »: قال عثامن بن عفان 

ن قبــل احلفظــة أن يكتبــوا عليــه مــا أن يأخــذ منــه اإليــامن، والثــا:  مــ

والثالـ   مـن قبـل الشـيطان أن يبطـل عملـه،  يفتضح به يـوم القيامـة

والرابع  من قبل مل  املوت أن يأخذه   غفلة بغتـة، واخلـامس  مـن 

قبل الدنيا أن يغرت خا وتشغله عن اآلخرة، والسادس  من قبل األهـل 

 «.تعاىل.والعيال أن يشتغل خم فيشغلونه عن ذكر اهلل 

احــذر ضــح  الشــيطان منــ    ســت ســاعات  ســاعة »: قااال مصااطفى السااباع  

الغضــب، واملفــاخرة، واملجادلــة، وهجمــة الزهــد املفاجئــة، واحلــامس 
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 «.وأنت ّطب   اجلامهري، والبكاء وأنت تعظ الناس

ة للقلب ستة مواطن جيول فيها ال سابع هلا ثالثـة سـافلة وثالثـة عاليـ»: قال ابن القيم 

فالسافلة دنيا تزين له ونفس حتدثـه وعـدو يوسـوس لـه فهـذه مـواطن 

األرواح السافلة التي ال تزال جتول فيها والثالثة العالية علـم يتبـني لـه 

 «.وعقل يرشده واله يعبده والقلوب جوالة   هذه املواطن

ينبغي للعاقـل أن يتمسـ  بسـّت خصـال  أن حيفـظ دينـه، ويصـون عرضـه، »وقال ر:ر: 

رمحه، وحيفظ جاره، ويرعـى حـّق إخوانـه، وحيـزن عـن البـذاء  ويصل

 «.لسانه

اقـة، وال براقـة انـة؛ حدّ انة، وال حنّ انة، وال منّ   ال أنّ  ال تنكحوا من النساء ست»قال ر:ر: 

اقة. أما األنانة فهي التي تكثر األنني والتشكي وتعصب رأسها وال شدّ 

ال خـري فيـه، واملنانـة  كل ساعة؛ فنكاح املمراضـة أو نكـاح املتامرضـة 

التي متن عىل زوجها فتقول  فعلت ألجل  كذا وكذا، واحلنانـة  التـي 

حتن إىل زو  آخر أو ولدها مـن زو  آخـر، واحلداقـة  التـي ترمـي إىل 

كــل  ء بحــدقتها فتشــتهيه وتكلــف الــزو  رشاءه، والرباقــة حتتمــل 

نــه معنيــني  أحــدمها أن تكــون طــول النهــار   تصــقيل وجههــا وتزيي

ليكون لوجهها بريق حمصل بالصـنع، والثـا: أن تغضـب عـىل الطعـام 

فال تأكل إال وحدها وتستقل نصيبها مـن كـل  ء، وهـذه لغـة يامنيـة 

يقولون  برقت املرأة وبرق الصبي الطعام إذا غضب عنده، والشداقة  

 .«املتشدقة الكثرية الكالم

ول، وصـدق   النيـة واإلرادة، الصدق يستعمل   ستة معـان  صـدق   القـ»وقال ر:ر: 

ــل،  ــالعزم، وصــدق   العم ــاء ب ــزم، وصــدق   الوف وصــدق   الع
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 «.وصدق   حتقيق مقامات الدين كلها

ستة ال هطئهم الكآبة  فقري قريب عهد بغنى، ومكثر هاف عىل ماله، وطالب »وقال ر:ر: 

مرتبة فوق قـدره، واحلسـود واحلقـود وخلـيط أهـل األدب وهـو غـري 

 .«أديب

إن طالب العلم حيتا  إىل ستة أشياء ال بد له منها، فشن نقص منها  ء نقص »وقال ر:ر: 

من علمه بقدر ذل ، وهي مهة باعثـة، وذهـن ثاقـب، وصـرب، وجـدة، 

 «.وشيخ فتاح، وعمر طويل

للقلب سـتة أشـياء  حيـاة، ومـوت، وصـحة، وسـقم، ويقظـة، »: بكر الو اق  قال أبو

تـه الضـاللة، وصـحته الطهـارة والصـفاء، ونوم. فحياتـه اهلـدى، ومو

وعلته الكدورة والعالقة، ويقظته الذكر، ونومه الغفلة. ولكـل واحـد 

من ذل  عالمة، فعالمـة احليـاة الرغبـة والرهبـة والعمـل خـا. وامليـت 

بخالف ذل . وعالمة الصحة اللذة، والسقم بخالف ذل . وعالمـة 

 «.اليقظة السمع والبك، والنائم بخالف ذل 

أغلـق بـاب التةْوفِيـق عـن اخللـق مـن سـتة أشـياء  اشـتغاهلم »: قال شقيق بان إباراهيم 

بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم ِ  العلم وتركهم العمـل واملسـارعة إيل 

الذنب وتـأَخرْي التوبـة، واالغـرتار بصـحبة الصـاحلني وتـرو االقتـداء 

ْنَيا عنهم وهم يتبعوهنا، وإقبال  اآلخرة َعَلْيهْم وهم بأفعاهلم، وإدبار الد 

 «.معرضون عنها

حتزن عىل الدنيا فشن الدنيا سـتة أشـياء  مـأكول ومرشـوب وملبـوس  ال  »وعن عيل 

ومشموم ومركوب ومنكوح فأحسن طعامها العسل وهـو بزقـة ذبابـة 
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وأفضل ملبوسها الديبا  ،وأكثر رشاخا املاء ويستوي فيه مجيع احليوان 

ــو نســج دودة  ــأرة وأفضــل  وأفضــل املشــموم،وه ــو دم ف املســ  وه

وأما املنكوح فالنساء وهو مبال ،املركوب الفرس وعليها يقتل الرجال 

 «.ين أحسنها يراد به أقبحهاُتز  مبال واهلل إن املرأة ل

لن ينال الرجل درجة الصـاحلني، حتـى جيـوز سـت عقبـات  »: قال إبراهيم بن أدهم 

دة.والثا:  أن يغلـق بـاب أوهلا  أن يغلق باب النعمة، ويفتح باب الش

.والثال   أن يغلـق بـاب الراحـة؛ ويفـتح بـاب  العز، ويفتح باب الذلِّ

اجلهد.والرابع  أن يغلق باب النوم، ويفتح باب السـهر.واخلامس  أن 

يغلق باب الغنى، ويفتح باب الفقِر.والسادس  أن يغلق بـاب، األمـل 

 .«ويفتح باب االستعداد للموت

إّنام دخل الفساد عىل اخللق من سّتة أشياء  األّول ضعف النّّية »: ي  قال ذو الن ون املرص

ــأة لشــهواهتم، والّثالــ   ــا: صــارت أبــداهنم مهّي بعمــل اآلخــرة، والّث

غلبهم طول األمل مع قك األجل، والّرابع  آثـروا رضـاء املخلـوقني 

عــىل رضــاء اهللّ، واخلــامس  اّتبعــوا أهــواءهم ونبــذوا ســنّة نبــّيهم ^، 

ّســادس  جعلــوا زاّلت الّســلف حّجــة ألنفســهم، ودفنــوا أكثــر وال

 «.مناقبهم

املروءة ست خصال  ثالث   احلرض، وثالث   السفر، »: قال  بيع  بن عبد الرمحن 

فأما التي   السفر  فبذل الزاد، وحسن اخللق، ومداعبة الرفيق. وأمـا 

 «. فر التي   احلرض، فتالوة القرآن، ولزوم املساجد، وعفاف ال
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 صلة الرحم
 

  التوراة  إن أحسد الناس لعارٍ وأبغـاهم عليـه، قرابتـه  مكتوٌب »: قال أبو الد داء 

 «. وجريانه

ال تــؤدى حــّق الــرحم إال بــأن تصــل مــن أدىل خــا إذا قطعــ ، وتعطيــه إذا »وقااال ر:اار: 

 «.حرم 

 «.رحمإن الرمحة ال تنزل عىل قوم فيهم قاطع   »وقال أبو أوىف

أنشد اهلل قاطع رحـم ملـا قـام عنـا »جالسا بعد الصبح   حلقة فقال كان ابن مسعود 

 .«فشنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السامء مرجتة دون قاطع رحم

الــرحم التــي توصــل عامــة وخاصــة، فالعامــة رحــم الــدين وجتــب »: قااال القرطباا  

يــام بــاحلقوق مواصــلتها بــالتواد والتناصــح والعــدل واإلنصــاف والق

الواجبــة واملســتحبة.وأما الــرحم اخلاصــة فتزيــد النفقــة عــىل القريــب، 

وتفقد أحواهلم، والتغافل عن زالهتم، وتتفـاوت مراتـب اسـتحقاقهم 

 .«  ذل  كام   احلدي  واألقرب فاألقرب

تكون صلة الرحم باملال، وبـالعون عـىل احلاجـة، وبـدفع الرضـر  » وقال ابن أيب محبة 

 .«الوجه، وبالدعاءوبطالقة 

قـال  هـو [1النسـاء  ]َّ ىيمي خي  حي جي ُّٱ:   قوله تعـاىل عن ابن عباس 

 .«قول الرجل أسأل  باهلل وبالرحم

إن الرجل ليصـل رمحـه وقـد بقـي مـن عمـره ثـالث سـنني »: قال عيل بن أيب طالب 

إىل ثالثني سنة، وإن الرجل ليقطع رمحـه وقـد بقـي مـن  Qفيمدها اهلل 
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 .«إىل ثالث سنني Qالثون سنة فيبرتها اهلل عمر ثالث وث

 ُّٱصلة الرحم هتون احلساب يوم القيامة. ثم تال قوله تعـاىل  »: وقال جعفر بن حممد 

 مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 [21]الرعد  َّ ىئ نئ

ليس الوصل أن تصل من وصـل  ذلـ  القصـاص ولكـن »: قال عمر بن اخلطاب 

 .«الوصل أن تصل من قطع 

ن فيه رأى وباهلن قبل موته من قطع رمحا أمر اهلل من كُ  ثالٌث  » ى بن أيب كث  وقال حيي

ومـن حلـف عـىل يمـني فـاجرة ليقطـع خـا مـال امـرئ ،خا أن توصل 

ومـا مـن طاعـة ،ومن دعا دعوة يتكثر خا فشنه ال يزداد إال قلـة ،مسلم 

اهلل  ء أعجل ثوابا مـن صـلة الـرحم ومـن معصـية اهلل  ء أعجـل 

ة مـن قطيعـة الـرحم وإن القـوم ليتواصـلون وهـم فجـرة فتكثـر عقوب

أمواهلم ويكثر عددهم وإهنم ليتقاطعون فتقل أمواهلم ويقـل عـددهم 

 .«واليمني الفاجرة تدع الدار بالقع

إذا قارب بني  Qإن الرحم تقطع وإن النعمة تكفر وإن اهلل  » قال:عن ابن عباس

 ىه مهجه ين ىن ُّٱ :ثم قرأ ،القلوب ر يزحزحها  ء أبدا 
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه
 [.63األنفال  ]َّ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ

تعّلموا أنسابكم ثّم صـلوا أرحـامكم، واهللّ إّنـه ليكـون بـني » :قال عمر بن اخلط اب 

الّرجل وبني أخيه   ء، ولو يعلم اّلذي بينه وبينه مـن داخلـة الـّرحم 

 «.ألوزعه ذل  عن انتهاكه

ألن أصل أخا من إخوا: بدرهم أحّب إيّل من أن أتصّدق  » :قال عيل  بن أيب طالب 
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بعرشين درمها، وألن أصله بعرشين درمهـا أحـّب إيّل مـن أن أتصـّدق 

 «.بامئة درهم، وألن أصله بامئة درهم أحّب إيّل من أن أعتق رقبة

أرسلت إىل أق بكر تسأله مرياثهـا مـن النّبـّي  -إّن فاطمة. »قالس:  عن عائش  

ا أفاء اهللّ عىل رسوله ^ تطلب صدقة النّبّي ^ باملدينة وفـدو، ^ ممّ 

وما بقي مـن مخـس خيـرب. فقـال أبـو بكـر  إّن رسـول اهللّ ^ قـال  ال 

يعنـي  -نورث ما تركنا فهو صدقة،  إّنام يأكل آل حمّمـد مـن هـذا املـال

ليس هلم أن يزيدوا عىل املأكـل. وإّ: واهللّ ال أغـرّي شـيئا مـن  -مال اهللّ

دقات رسول اهللّ ^ عن حاهلا اّلتي كانت عليها   عهـد النّبـّي ^ ص

وألعملّن فيها بام عمل فيها رسول اهللّ ^، فتشّهد عِّّل، ثّم قال  إّنا قد 

 -وذكر قرابتهم من رسول اهللّ ^ وحّقهـم -عرفنا يا أبا بكر فضيلت 

 واّلذي نفيس بيـده لقرابـة رسـول اهللّ ^ أحـّب »فتكّلم أبو بكر فقال  

 «.إيّل أن أصل من قرابتي

فقلت  أتريد أن تقاتل ابن الّزبري فتحّل    غدوت عىل ابن عّباس»قال ابن أيب مليك : 

ما حّرم اهللّ فقال  معـاذ اهللّ. إّن اهللّ كتـب ابـن الـّزبري وبنـي أمّيـة حمّلـني 

وإّ: واهللّ ال أحّله أبدا. قـال  قـال النّـاس  بـايع البـن الـّزبري. فقلـت  

وأّمـا  -يريد الـّزبري -ن خذا األمر عنه، أّما أبوه فحوارّي النّبّي ^ وأي

يريـد  -، وأّما أّمه فـذات النّطـاقني-يريد أبا بكر -جّده فصاحب الغار

وأّما عّمته فزو  النّبّي  -يريد عائشة -، وأّما خالته فأّم املؤمنني-أسامء

ثـّم  -صـفّية يريـد -، وأّما عّمة النّبّي ^ فجّدتـه-يريد خدجية -^، 

ــو وصــلو: وصــلو: مــن  ــرآن. واهللّ ل ــارئ للق عفيــف   اإلســالم ق

 «.قريب، وإن رّبو: رّبو: أكفاء كرام

لدرهم أضعه ىف قرابتي أحّب إيّل من ألف أضعها   فاقة. قال لـه قائـل  »:  قال عطاء

 «.يا أبا حمّمد، وإن كان قرابتي مثِّل   الغنى. قال  وإن كان أغنى من 

الّلهّم إّن  تعلـم أّ: ر أمجعهـا إاّل ألصـون خـا »وقد ترو دنانري   يعيد بن املسي بقال 

ديني وحسبي، ال خري فيمن ال جيمع املال فيقيض دينه، ويصـل رمحـه، 



 

  صلة الرحم

 
 

 

385 

 «.ويكّف به وجهه

تعلمّن أّنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطـوة إىل »:  قال عمرو بن د نا 

 «.ذي الّرحم

قيل لعبد اهللّ بن حمرييز  ما حّق الّرحمق قال  تستقبل إذا أقبلـت، »يامن بن مويى: قال يل

 «.وتتبع إذا أدبرت

ادق  -موّدة يوم صلة، وموّدة سنة رحم ماّسة، من قطعهـا قطعـه اهللّ»:  قال جعفر الص 

Q.» 

 : وذي    يل رجـال مـن الّثغـر فقـال- أمحد بن حنبـل -أدخلت عىل أق عبد اهللّ »قال املر 

قرابة باملرغة ترى يل أن أرجع إىل الّثغر، أو ترى أن أذهب فأسـّلم عـىل 

 «.قرابتيق فقال له  استخر اهللّ، واذهب فسّلم عليهم

مد رجل له إخـوة وأخـوات بـأرض غصـب »  ألق عبد اهللّ  وقال الفضل بن عبد الص 

ترى أن يزورهم، قال  نعم، يزورهم ويـراودهم عـىل اخلـرو  منهـا، 

 «.أجابوا وإاّل ر يقم معهم، وال يدع زيارهتمفشن 

صلة الّرحم هي أداء الواجب هلا من حقوق اهللّ اّلتي أوجب »: قال ابن جر ر الط ربي  

 «.هلا، والّتعّطف عليها بام حيّق الّتعّطف به عليها

 إّن اهللّ يبقي أثر واصل الّرحم طويال فال يضمحّل رسيعا كـام يضـمحّل »:  قال الط يب   

 «.أثر قاطع الّرحم

إّ: أوصي  بثالث فاحفظهّن. : يو، ميمون بن مهران - -قال عمر بن عبد العب ب

قلت  يا أمري املؤمنني ما هّنق قال  ال ّل بامرأة ليس بين  وبينها 

 -Q -حمرم وإن قرأت عليها القرآن، وال تصاف قاطع رحم فشّن اهللّ

آية   الّرعد، قوله تبارو  -عاىلتبارو وت -لعنه   آيتني من كتاب اهللّ 

  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ  -وتعاىل
 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب

 زت رت يب ىب نب ُّٱو  سورة حمّمد [25]الرعد  َّ حس جس
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  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت
 .[22حممد  ]َّ يق ىق يف ىف

رأى    ـّل العـرش  -Q -رّبـه - -مّلـا تعّجـل موسـى»:  قال عمرو بن ميمون

. فسأل رّبه أن -Q -ه بمكانه فقال  إّن هذا لكريم عىل رّبهرجال فغبط

هربه باسمه فلم هربه وقال  أحّدث  من عمله بثالث، كـان ال حيسـد 

النّاس عىل ما آتاهم اهللّ مـن فضـله، وكـان ال يعـّق والديـه، وال يم ـ 

 «.بالنّميمة

لـم بلسـان طلـق ذلـق جنحة حتت العرش تكأجتيء الرحم يوم القيامة هلا » :عن قتادة قال 

 .«اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني  تقول

أوصا: خليِّل ^ بخصال من اخلـري أوصـا: أن ال انظـر إىل مـن »قال:  عن أيب ذ  

هو فوقي، وأن انظر إىل من هو دو:، وأوصا: بحب املساكني والدنو 

منهم، وأوصا: أن أصل رمحي وإن أدبرت، وأوصا: أن ال أخاف   

لومة الئم، وأوصا: أن أقول احلق وإن كان مرا، وأوصا: أن أكثر  اهلل

 .«من قول ال حول وال قوة إال باهلل فشهنا كنز من كنوز اجلنة

اإلحسـان إىل األقـارب عـىل حسـب حـال الواصـل  هـيصـلة الـرحم  »:قال الناووى 

واملوصول فتارة تكون باملال، وتارة باخلدمة، وتـارة بالزيـارة والسـالم 

 .« ذل وغري
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 «.ما أطال عبٌد األمل، إال أساء العمل»قال:  عن احلسن 

 «.إن من الشقاء طول األمل، وإن من النعيم قك األمل»: وقال الفضيل 

 «.اجلاهل يعتمد عىل األمل، والعاقل يعتمد عىل العمل»وقال بع  احلكامء: 

رة قك األمل، ومفتـاح كـل خـري الرغبـة   مفتاح االستعداد لآلخ»: وقال ابن القيم 

 «.اهلل والدار اآلخرة، ومفتاح كل رش حب الدنيا وطول األمل

ملن كانت الـدنيا أملـه، واخلطايـا عملـه، عظـيم بطنتـه،  ويٌل »: قال عمر بن اخلطاب 

 .«قليل فطنته، عار بأمر دنياه، جاهل بأمر آخرته

ه أنه قد حرضه املوت وأنه استقال ربه فأقاله لينزل أحدكم نفس»: وقال العالء بن ز اد 

 «.فليعمل بطاعة اهلل

 «.عجبت ملن حيزن عىل نقصان ماله وال حيزن عىل نقصان عمره»وقال ر:ر: 

أهيا الناس إن لكم معار تسـتبقون إليهـا، وأن لكـم مـوارد تـردون عليهـا، »وقال بعضهم: 

ــدين يســريان بكــم وإن ر تســريوا، وي ــعان ب كــم وإن ر وإن اجلدي

أضـمر  امـرئاملوت وإن بعد األمـد.فرحم اهلل  قطاركمت عوا، وإن 

نفسه للسباق، وسـاقها إىل الغايـة أشـد مسـاق واسـتعد للمـوت قبـل 

هجومه وأخذ حذره منه قبل قدومه وأنفذ دموعه عىل األوقات التـي 

 .«أضاعها قبل أن تزل به القدم ويؤخذ بام علم وبام ر يعلم

السعيد من رصف اهلل أمله إىل ما يبقـى وقطعـه عـام يفنـى وأعانـه   »ء: وقال بع  احلكام

دار الفناء عىل عامرة دار البقاء.والويل الطويل واحل ة التي ال تزول 
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 .«ملن أعرض عن الكتاب السنة ور ينهى نفسه عن اهلوى

عجبـت لثالثـٍة لغافـٍل ولـيس بمغفـول عنـه ومؤمـل دنيـاه »: وقال عيسى بان مار م 

ا والقرب مسكنهوامل  «.وت يطلبه وبان قك 

فرآه قد تغري لونـه مـن كثـرة العبـادة  عىل عمر بن عبد العزيز   وي أن  جال د:ل

واخلوف واستحالت صـفته فجعـل يتعجـب مـن تغـري لونـه.فقال لـه 

عمر يا ابن أخي وما يعجب  مني فكيف لو رأيتني بعد دخـول قـربي 

عــىل اخلــدين وتقلصــت  بـثالث ليــاٍل وقــد خرجــت احلــدقتان فســالتا

الشــفتان عــن األســنان وخــر  الصــديد والــدود مــن املنــاخر والفــم 

وانتفخ البطن فعىل الصدر وخر  الصـلب عـن الـدبر لرأيـت إذ ذاو 

 .«مني أعجب مما رأيت اآلن

قيل له أن فالنا  مات بغتة فقال ما يعجبكم من ذل  لو ر يمت بغتـة  و وي أن احلسن 

 .«مرض بغتة ثم مات

علي  أن جتتنب طول أمل  فشنه إذا طال ها  أربعة أشياء  األول تـرو »: الغبايل  قال

الطاعة والكسل فيها يقول سوف أفعل واأليام بني يدي. والثا: تـرو 

التوبة وتسويفها يقول سوف أتوب و  األيام سعة وأنا شـاب وسـني 

احلـامم  قليل والتوبة بني يدي وأنا قادر عليهـا متـى رمتهـا وربـام اغتالـه

عىل اإلرصار واختطف األجل صالح العمل. والثالـ  احلـرص عـىل 

مجع األموال واالشتغال بالدنيا عن اآلخرة يقول أخاف الفقر   الكرب 

وربام أضعف عن االكتساب وال بد يل من  ء فاضـل أدخـره ملـرض 

أو هرم أو فقر هذا ونحوه حيـرو إىل الرغبـة   الـدنيا واحلـرص عليهـا 

يــو ألــبس هــذا الشــتاء وهــذا ايــو آكــل واللــرزق تقــول  واالهــتامم
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الصيف ومايل  ء، ولعل العمر يطول فأحتا  واحلاجـة مـع الشـيب 

شديدة وال بد يل من قوت وغنية عـن النـاس وهـذه وأمثاهلـا حتـرو إىل 

طلب الدنيا والرغبة فيهـا واجلمـع هلـا واملنـع ملـا عنـدو منهـا. والرابـع 

خرة ألن  إذا أملت العـيو الطويـل ال القسوة   القلب والنسيان لآل

 «.تذكر املوت والقرب

أخوف ما أخاف عليكم اثنان  طول األمل واتبـاع اهلـوى   »وقال عيل بن أيب طالب 

أال إن طول األمل ينيس اآلخرة واتباع اهلوى يصدو عـن احلـق فـشذن 

يصري فكرو   حدي  الدنيا وأسباب العيو   صحبة اخللق نحوها 

لب فبسبب طول األمل تقل الطاعـة وتتـأخر التوبـة وتكثـر فيقسو الق

املعصية ويشتد احلرص ويقسو القلب وتعظم الغفلة فتذهب والعيـاذ 

باهللّ إن ر يرحم اهللّ فأي حال أسوأ من هذه وأي آفة أعظم مـن هـذه، 

وإنــام رقــة القلــب وصــفوته بــذكر املــوت ومفاجأتــه والقــرب والثــواب 

 «.والعقاب وأحوال اآلخرة

صل بنا، فقال  إن صليت بكم هذه الصالة ال أصِّل »أليب توب : قال معرو  الكر:  

 .«بكم الثانية، نعوذ باهلل من طول األمل فشنه يمنع خري العمل

اللهم إ: أعـوذ بـ  مـن طـول األمـل فـشن طـول »يقول   سمعت معروفا وقال ر:ر: 

 .«األمل يمنع خري العمل

ة، وأصل الطاعة التصديق، وأصل اخلوف املراقبة، وأصل أصل املحبة املعرف» وقال ر:ر::

 . «املعا، طول األمل، وحب الرئاسة أصل كل موقعة

 «.ما ترو ذكر املوت لنا قرة عني   أهل وال مال  »و قول  ونس بن عبيد
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  ٌ إن هذا املوت قد أفسد عىل أهل النعـيم نعـيمهم، فالتمسـوا نعـيام ال  »:و قول مطرِّ

أِمَن أهل اجلنة املوت فطاب هلم عيشهم وأمنوا األسقام  موت فيه. لقد

 .«فهنيئا هلم طول مقامهم

أهيا الناس إن اهلل كتب عىل الدنيا الفناء وعىل اآلخرة البقاء، فال فناء ملـا كتـب »وقال ر:ر: 

اهلل عليه البقاء، وال بقاء ملا كتب اهلل عليـه الفنـاء، فـال يغـرنكم شـاهد 

 «.، واقهروا طول األمل بقك األجلالدنيا عن غائب اآلخرة

ال تبـت عـىل غـري وصـية، وإن كنـت مـن جسـم    صـحة، ومـن   »وقال بع  العلاامء

عمــرو   فســـحة، فـــال تـــأمن مــن هجـــوم هـــادم اللـــذات ومفـــرق 

 .«اجلامعات

مــا مــنكم مــن أحــد إال وهــو ضــيف، ومــا لــه عاريــة،   »وقااال عبااد اهلل باان مسااعود 

 .«دةفالضيف مرحتل والعارية مردو

ليس للدين من عوض، وال من إيامن بـدل، وال مـن اجلسـد خلـف،  » وقال أحد احلكامء:

 «.ومن كانت مطيته الليل والنهار، فشنه يسار به وإن ر ي 

أهيا الناس إن سـهام املـوت قـد فوقـت إلـيكم فانظروهـا، وحبالـة األمـل قـد »وقال ر:ر: 

بكـم مـن كـل  نصبت بني أيديكم فاحذروها وفتن الـدنيا قـد أحاطـت

 «.جانب فاتقوها

ويح ابن آدم إن أمامه ثالثة أشياء موٌت كريه املذاق وناٌر أليمة العذاب وجنـٌة   »وقال ر:ر

 .«عظيمة الثواب

والتــوءدة  ،التــوءدة خــري   كــل  ء إال   أمــر اآلخــرة  وقااال عاايل باان أيب طالااب 

 .«التثبت والتأ: والرفق   األمور

املبــادرة املبــادرة فــشنام هــي األنفــاس لــو حبســت   موعظتــه    » قااول وكااان احلساان 
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رحم اهلل امـرأ نظـر  Qانقطعت عنكم األعامل التي تتقربون خا إىل اهلل 

 ىك مك لكاك يق ىق ُّٱلنفسه وبكى عىل ذنبه ثم قرأ هذه اآلية  

يعني األنفاس آخر خرو  نفس  وفراق [8٤مريم  ]َّ  ىل مل يك

 .«أهل 

ألجل وإمكان العمل واقتطع ذكر املعاذير والعلـل فشنـ    اغتنم تنفس ا  »وقال بعضهم

 «.أجل حمدود ونفس معدود وعمر غري ممدود

اعمل عمل املرحتل فشن حادي املوت حيدوو ليوم ليس يعـدوو فيطرحـ    »وقال ر:ر: 

 «.حفرة ال هاف  فيها أحد وال يرجوو
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ذا الفناء الضيق املحشو باآلفـات إيل ذلـ  الفنـاء اخر  بالعزم من ه»الصاحلني:  قال أحد

الرحب الذي فيه مـاال عـني رأت فهنـاو ال يتعـذر مطلـوب وال يفقـد 

 «.حمبوب

يا خمن  العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح ألجلـه »: وقال ابن اجلوزي

  النـار اخلليـل وأضـجع للـذبح إسـامعيل وبيـع يوسـف  يمـنوح ورُ 

بـح رش باملنشـار زكريـا وذُ ب    السجن بضع سنني ونُ بثمن بخس ول

السيد احلصور حييى وقاسى الرض أيوب وزاد عـىل املقـدار بكـاء داود 

 ^«.وسار مع الوحو عييس وعالج الفقر وأنواع األذى حممد 

 «.إنام تفاوت القوم باهلمم ال بالصور»وقال ر:ر: 

رسب أهـل اليقـني، هـل القـوم إال  يـا هـذا زاحـم باجتهـادو املتقـني، ورس  »وقال ر:ر: 

 «.ل  من ذل  نيأستح هلم، وما رجال طرقوا باب التوفيق ففُ 

كلام رشف املطلوب طالت طريقه، اهلرة حتمل مخسني يوما ، واخلنزيرة »: قال ابن القي م 

أربعة أشـهر، واخلـف واحلـافر سـنة، فأمـا الفيـل فسـبع سـنني، عمـوم 

د ثالثني سنة، رشف النمل يوجب الشجر حيمل   عامه، والصنوبر بع

القلة، الشاة تلد واحدا  أو اثنـني، واخلنزيـرة تلـد عرشـين، وأم الصـقر 

مقالت نزور، يا هـذا ينبغـي أن تكـون مهتـ  عـىل قـدرو، ولـ  قـدر 

 «. عظيم لو عرفته

ال تصغرن مهمكم، فش: ر أر شيئا  أقعد بالرجل من سـقول »: قال عمر بن اخلطاب 
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 «.مهته

السيادة   الدنيا، والسعادة   العقبى ال يوصـل إليهـا إال عـىل ج ـ »: القي م  قال ابن

 « من التعب

مجع العجز إىل التوا:، فنتج بينهام الندامة، ومجـع احلـزم إىل الكسـل، فخـر  » وقال ر:ر: 

 «.بينهام احلرمان

 «.من رقي   درجات اهلمم عظم   عيون األمم»: قال عمرو بن العاص 

 «.من كربت مهته كثرت قيمته»ر:ر: وقال 

 «.الرشف باهلمم العالية ال بالرمم البالية»وقال ر:ر: 

وإن كان لغـريه  رحم اهلل عبدا  وقف عند مهه، فشن كان هلل مىض»: قال احلسن البرصي 

 «.تأخر

يا هذا إذا مهمت بخري فبادر لئال تغلب، وإذا مهمت برش فسوف هواو لعل  »وقال ر:ر: 

ف نفس  باآلداب قبل صحبة امللوو فشن سياسـة األخـالق تغلب، ثق

 «. مراقي املعايل

إن األبرار لتغِّل قلوخم بـأعامل الـرب، وإن الفجـار تغـِّل قلـوخم »: قال مالك بن د نا  

 «.بأعامل الفجور، واهلل يرى مهومكم، فانظروا ما مهومكم رمحكم اهلل

د مـا للعصـفور قطـع السـباق، لـو تفكـر يا موثق األقدام بقيـد العوائـق، أجـو»وقال ر:ر: 

الطائر   الذبح ما حام حـول الفـخ، مـن طلـب املعـايل سـهر الليـايل، 

 «لوال صرب املضمر عىل قلة العلف ما قيل سباق.

إذا صب   القنديل ماء ثـم صـب عليـه زيـت صـعد الزيـت فـوق »: قال ابن اجلوزي 

 ?ر ترتفــع عــِّل ?املــاء، فيقــول املــاء  أنــا رّبيــت شــجرت  فــأين األدب
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فيقول الزيت  أنـت   ررضاض األهنـار جتـري عـىل طريـق السـالمة، 

وأنا صربت عىل العك وطحن الرحا، وبالصرب يرتفع القـدر، فيقـول 

املاء  أال أ: أنا األصل، فيقول الزيت  اسـرت عيبـ  فشنـ  لـو قارنـت 

 «.املصباح انطفأ

أعىل، كان تعب البدن أوفر وحظه من  كلام كانت النفوس أكرب واهلمة»: قال ابن القي م 

 «. الراحة أقل، والزمن يميض وحظ  منه ما كان   طاعة اهلل

تـه وشـجاعته عـىل قـدر ءعىل قدر الرجل عىل قدر مهته وصدقة عىل قـدر مرو»وقال ر:ر: 

 «.انفته وعفته عىل قدر غريته

 «.أسد يقود ألف ثعلب خري من ثعلب يقود ألف أسد » :وقال ر:ر

 «.القممالصاعقة ال ترضب إال »:ر: وقال ر

 «.العاقل من تزيده نريان األزمات ملعانا  »وقال ر:ر:

 «.لن يستطيع أحد أن يركب عىل  هرو إال إذا كنت منحنيا  »وقال ر:ر: 

من األصفار، لكن إن بع  اهلل هلا واحدا   رإن األمة اخلاملة صف»: قال عىل الطنطاوي 

األصفار مع الواحد مئـة  رىل اهلل، صار صفمؤمنا  صادق اإليامن داعيا  إ

 «. مليون، والتأريخ مِّلء بالشواهد عىل ما أقول

حّدثني سلامن قال  كنت رجال من أهـل فـارس مـن أصـبهان، قال:  عن ابن عب اس 

و  حدي  ابـن إدريـس  وكـان أق  -من جّي، ابن رجل من دهاقينها

لبّكـائّي  أحـّب و  حـدي  ا -دهقان أرضه، وكنت أحّب اخللق إليـه

 -عباد اهللّ إليه، فأجلسني   البيت كاجلواري، فاجتهدت   الفارسـّية

فكنت   النّار اّلتي توقد فـال  -و  حدي  عِّّل بن جابر    املجوسّية

زاد ابـن إدريـس  -ّبو، وكان أق صاحب ضيعة، وكان له بناء يعاجله
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لني مـا تـرى فـانطلق فقال يل يوما  يا بنّي، قد شـغ -  حديثه    داره

إىل الّضيعة، وال حتتبس فتشغلني عن كّل ضيعة خّمي بـ ، فخرجـت 

لذل  فمررت بكنيسة النّصارى وهم يصّلون، فملت إليهم وأعجبني 

أمرهم، وقلت  هذا واهللّ خري من ديننا، فأقمـت عنـدهم حّتـى غابـت 

الّشــمس، ال أنــا أتيــت الّضــيعة، وال رجعــت إليــه، فاســتبطأ: وبعــ  

ال   طلبي، وقد قلت للنّصارى حني أعجبني أمـرهم  أيـن أصـل رس

هذا الّدينق. قـالوا  بالّشـام. فرجعـت إىل والـدي، فقـال  يـا بنـّي، قـد 

بعثت إلي  رسال، فقلت  مررت بقوم يصّلون   كنيسة، فأعجبني ما 

رأيت من أمرهم، وعلمت أّن دينهم خري من ديننا، فقال  يا بنّي دين  

 من دينهم، فقلت  كاّل واهللّ، فخافني وقّيد:.فبعثت ودين آبائ  خري

إىل النّصارى وأعلمتهم ما وافقني من أمرهم، وسـألتهم إعالمـي مـن 

يريد الّشام، ففعلوا، فألقيت احلديد من رجِّّل، وخرجت معهم، حّتى 

أتيت الّشام، فسألتهم عن عاملهم، فقـالوا  األسـقّف، فأتيتـه فأخربتـه، 

دم  وأصِّّل معـ ق. قـال  أقـم، فمكثـت مـع وقلت  أكون مع  أخ

رجل سوء   دينه، كان يـأمرهم بالّصـدقة، فـشذا أعطـوه شـيئا أمسـكه 

لنفسه، حّتـى مجـع سـبع قـالل مملـوءة ذهبـا وورقـا، فتـوّ ، فـأخربهتم 

بخربه فزبرو:، فدللتهم عىل ماله، فصلبوه ور يغّيبوه ورمجوه، وأحّلوا 

رغبـة   اآلخـرة وصـالحا، فـألقى مكانه رجال فاضال   دينه زهـدا و

اهللّ حّبه   قلبي، حّتى حرضـته الوفـاة فقلـت  أوصـني، فـذكر رجـال 

باملوصل، وكنّـا عـىل أمـر واحـد حّتـى هل .فأتيـت املوصـل، فلقيـت 

الّرجل فأخربته بخربي، وأّن فالنا أمر: بشتيان ، فقال  أقم، فوجدته 

وصـني، فقـال  مـا عىل سبيله وأمـره، حّتـى حرضـته الوفـاة، فقلـت  أ
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أعرف أحـدا عـىل مـا نحـن عليـه إاّل رجـال بعّمورّيـة. فأتيتـه بعّمورّيـة 

ــذت غنيمــة  ّّ ــاب يل   ء، وا ــام وث ــأمر: باملق ــربي، ف ــه بخ فأخربت

وبقريات، فحرضته الوفاة فقلـت  إىل مـن تـو، قق فقـال  ال أعلـم 

ن أحدا اليوم عىل مثل ما كنّـا عليـه، ولكـن قـد أ ّلـ  نبـّي يبعـ  بـدي

إبراهيم احلنيفّية، مهاجره بأرض ذات نخـل، وبـه آيـات وعالمـات ال 

ّفى، بني منكبيه خاتم النّبّوة، يأكـل اهلدّيـة، وال يأكـل الّصـدقة، فـشن 

استطعت فتخلص إليه، فتوّ .فمّر ق ركـب مـن العـرب، مـن كلـب، 

فقلــت  أصــحبكم وأعطــيكم بقــرايت وغنمــي هــذه، وحتملــو: إىل 

 وادي القـرى، فبـاعو: مـن رجـل مـن اليهـود، بالدكمق فحملو: إىل

فرأيت النّخل، فعلمت أّنه البلد اّلذي وصـف يل، فأقمـت عنـد اّلـذي 

اشــرتا:، وقــدم عليــه رجــل مــن بنــي قريظــة فاشــرتا: منــه، وقــدم ق 

املدينة، فعرفتها بصفتها، فأقمت معه أعمـل   نخلـه، وبعـ  اهللّ نبّيـه 

ة، فنزل   بني عمرو بن عـوف ، وغفلت عن ذل  حّتى قدم املدين^

فشّ: لفي رأس نخلة إذا أقبل ابن عّم لصاحبي، فقال  أي فالن، قاتـل 

اهللّ بني قيلة، مررت خم آنفا وهم جمتمعون عىل رجل قدم علـيهم مـن 

ــّر،  ــا هــو إاّل أن ســمعتها فأخــذ: الق ــّي، فــو اهللّ م ــه نب ــزعم أّن ــة، ي مّك

لت رسيعا، فقلت  ما هذا ورجفت ق النّخلة، حّتى كدت أسقط، ونز

اخلــربق فلكمنــي صــاحبي لكمــة، وقــال  ومــا أنــت وذاوق أقبــل عــىل 

شأن ، فأقبلت عىل عمِّل حّتى أمسيت، فجمعت شيئا فأتيته به، وهو 

بقباء عند أصحابه، فقلت  اجتمع عندي أردت أن أتصّدق به، فبلغني 

أّن  رجل صالح، ومع  رجال من أصـحاب  ذوو حاجـة، فـرأيتكم 

به، فوضعته بني يديه، فكّف يديه، وقال ألصحابه  كلوا، فقلت   أحّق 
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هــذه واحــدة، ورجعــت.وحتّول إىل املدينــة، فجمعــت شــيئا فأتيتــه بــه، 

فقلت  أحببت كرامت  فأهديت ل  هدّية، وليست بصدقة، فمّد يده 

فأكل، وأكل أصحابه، فقلت  هاتان اثنتان، ورجعت.فأتيتـه وقـد تبـع 

، وحولـه أصـحابه فسـّلمت، وحتّولـت أنظـر إىل جنازة   بقيع الغرقـد

اخلاتم    هره، فعلم ما أردت، فـألقى رداءه، فرأيـت اخلـاتم فقّبلتـه، 

وبكيت، فأجلسني بني يديه، فحّدثتـه بشـأ: كّلـه كـام حـّدثت  يـا ابـن 

عّباس، فأعجبه ذل ، وأحـّب أن يسـمعه أصـحابه، ففـاتني معـه بـدر 

لامن عن نفس ، فلـم أزل بصـاحبي وأحد بالّرّق، فقال يل  كاتب يا س

حّتى كاتبته، عىل أن أغرس له ثالثامئـة ودّيـة، وعـىل أربعـني وقّيـة مـن 

، فأعـــانو: «أعينـــوا أخـــاكم بالنّخـــل»ذهـــب، فقـــال رســـول اهللّ ^ 

فّقـر هلـا وال تضـع منهـا »باخلمس والعرش، حّتى اجتمـع يل، فقـال يل  

حّتـى فرغـت، ، ففعلـت، فأعـانني أصـحاق «شيئا حّتـى أضـعه بيـدي

فأتيته، فكنت آتيه بالنّخلة فيضـعها، ويسـّوي عليهـا ترابـا، فأنكـف، 

واّلذي بعثه باحلّق فام ماتت منها واحدة، وبقي الّذهب، فبينام هو قاعد 

إذ أتاه رجل من أصحابه بمثـل البيضـة، مـن ذهـب أصـابه مـن بعـض 

أّد هذه، ، فقال  «ادع سلامن املسكني الفاريّس املكاتب»املعادن، فقال  

فقلت  يا رسول اهللّ، وأين تقع هذه ممّا عِّّلق، وروى أبو الّطفيل، عـن 

سلامن، قال  أعانني رسول اهللّ ^ ببيضة من ذهب، فلو وزنت بأحـد 

 «.لكانت أثقل منه

الكّيس يقطع من املسافة بصحة العزيمة وعلو اهلمة وجتريد القصد  » وقال ابن القيم

ل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من وصحة النية مع العمل القلي
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ذل  مع التعب الكثري والسفر الشاق ، فان العزيمة واملحبة تذهب 

املشقة وُتطيِّب السري ، والتقدم والسبق إىل اهلل سبحانه إنام هو باهلمم 

وصدق الرغبة والعزيمة ، فيتقدم صاحب اهلمة مع سكونه صاحب 

م عليه بعمله العمل الكثري بمراحل ، فشن ساواه   مهت  . «ه تقدة

اق عن ابن ي  ن ز  ال يـزال جيلـد    - -قال  كان أبـو حمجـن الّثقفـّي  أ:رج عبد الر 

اخلمر، فلاّم أكثر عليهم سجنوه وأوثقوه، فلاّم كان يوم القادسّية رآهـم 

يقتتلون، فكأّنه رأى أّن املرشكني قد أصابوا من املسلمني، فأرسـل إىل 

مرأة سعد يقول هلـا  إّن أبـا حمجـن يقـول لـ   إن أّم ولد سعد أو إىل ا

خّليت سبيله ومحلته عىل هذا الفـرس ودفعـت إليـه سـالحا، ليكـونّن 

 أّول من يرجع إلي  إاّل أن يقتل، وأنشأ يقول  

 وأترو مشدودا عِّّل وثاقيا  كفى حزنا أن تلتقي اخليل بالقنا 

 املناديا مصارع دو: قد تصمّ  إذا قمت عنّا: احلديد وغّلقت    

فذهبت األخرى، فقالت ذل  المرأة سعد، فحّلت عنه قيوده، ومحل عىل فرس كـان   

الّدار وأعطي سالحا، ثّم خر  يركض حّتـى حلـق بـالقوم، فجعـل ال 

يزال حيمل عـىل رجـل فيقتلـه ويـدّق صـلبه، فنظـر إليـه سـعد فجعـل 

ى يتعّجب منه ويقول  من ذل  الفـارسق  فلـم يلبثـوا إاّل يسـريا حّتـ

، ورّد الّسالح، وجعل رجليه - -هزمهم اهللّ، ورجع أبو حمجن

فقالت له امرأته أو أّم ولده  كيف    القيود كام كان.فجاء سعد 

كــان قتــالكمق فجعــل هربهــا، ويقــول  لقينــا ولقينــا، حّتــى بعــ  اهللّ 

رجال عىل فرس أبلق، لو ال أّ: تركت أبا حمجن   القيود لظننت أهّنا 

ئل أق حمجن، فقالت  واهللّ إّنه ألبـو حمجـن، كـان مـن أمـره بعض شام
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كذا وكذا، فقّصت عليه قّصته، فدعا به وحّل قيـوده. قـال أبـو حمجـن 

أنا واهللّ ال أرشخا أبدا، كنت آنف أن أدعها من أجـل جلـدكم،  

 «.قال  فلم يرشخا بعد ذل 

ما ترى أبدأ  بفارس، ال: شاو  اهلرمبان. فق عن معقل بن  سا  أن  عمر بن اخلط اب 

أو بأذربيجان، أم بأصـبهانق.فقال  إّن فـارس وأذربيجـان اجلناحـان، 

وأصبهان الّرأس، فشن قطعت أحد اجلنـاحني قـام اجلنـاح االخـر، فـشن 

ــر  ــدخل عم ــدأ بالّرأس.ف ــان، فاب ــع اجلناح ــّرأس وق ــت ال  قطع

يصــِّّل، فقعــد إىل جنبــه، فلــاّم قىضــ  املسـجد والــنّعامن بــن مقــّرن 

صالته قال  إّ: أريد أن أستعمل . قال  أّما جابيا، فال، ولكن غازيا. 

وفيـه  فقـال  -فـذكر احلـدي  -قال  فأنـت غـاز. فوّجهـه إىل أصـبهان

املغرية للنّعامن  يرمح  اهللّ إّنه قـد أرسع   النّـاس، فامحل.فقـال  واهللّ 

 إّن  لذو مناقب لقـد شـهدت مـع رسـول اهللّ ^ القتـال، وكـان إذا ر

يقاتــل أّول النّهــار أّخــر القتــال حّتــى تــزول الّشــمس، وهتــّب الّريــاح، 

وينزل النّك، قال  ثّم قـال  إّ: هـاّز لـوائي ثـالث مـّرات  فأّمـا اهلـّزة 

ــر رجــل    ــة فنظ ــا الّثاني ــأ، وأّم ــه وتوّض األوىل فقىضــ الّرجــل حاجت

عـىل  سالحه، و  شسعه فأصلحه، وأّما الّثالثة فامحلوا وال يلويّن أحد

بـدعوة،  -Q -أحد وإن قتل النّعامن فال يلو عليه أحد، فشّ: أدعـو اهللّ

فعزمت عىل كّل امرى ء منكم ملا أّمن عليها  الّلهّم أعط اليـوم الـنّعامن 

الّشهادة   نك املسلمني، وافتح عليهم.وهّز لـواءه أّول مـّرة، ثـّم هـّز 

فقـال معقـل  فأتيـت  الّثانية، ثّم شّل درعه، ثّم محل فكان أّول رصيـع،
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وكنّـا إذا قتلنـا  -عليه، فذكرت عزمته، فجعلت عليه علـام، ثـّم ذهبـت

ووقع ذو احلاجبني عن بغلته، فانشّق بطنـه،  -رجال شغل عنّا أصحابه

فهزمهم اهللّ، ثّم جئت إىل النّعامن ومعي إداوة فيهـا مـاء، فغسـلت عـن 

ل  مـا فعـل وجهه الرّتاب، فقال  من أنتق قلت  معقل بـن يسـار. قـا

النّاسق فقلت  فتح اهللّ عليهم. قال  احلمد هللّّ، اكتبوا بذل  إىل عمر، 

 وفاضت نفسه. وعند الّطربّي أيضا عن زياد بن جبـري عـن أبيـه 

فذكر احلدي  بطوله   وقعة هناوند، وفيه  أّن رسـول اهللّ ^ كـان إذا 

ــالة،  ــى حترضــ الّص ــار ر يعجــل حّت ــل أّول النّه ــم يقات وهتــّب غــزا فل

األرواح، ويطيب القتال فام منعني إاّل ذلـ  الّلهـّم إّ: أسـأل  أن تقـّر 

عيني اليـوم بفـتح يكـون فيـه عـّز اإلسـالم، وذّل يـذّل بـه الكّفـار، ثـّم 

 «.اقبضني إلي  بعد ذل  عىل الّشهادة. أّمنوا يرمحكم اهللّ فأّمنّا وبكينا

اعة عنـد اللقـاء عـىل ثالثـة أوجـه  أصل اخلري كله   ثبـات القلـب والشـج»قال احلكامء: 

الوجــه األول  إذا التقــى اجلمعــان وتزاحــف العســكران، وتكاحلــت 

األحداق باألحداق، بـرز مـن الصـف إىل وسـط املعـرتو حيمـل ويكـر 

 وينادي  هل من مبارز. 

والثا:  إذا نشب القوم واختلطوا ور يدر أحد منهم مـن أيـن يأتيـه، يكـون رابـط اجلـأش 

ــب حــ ــدهو وال تأخــذه احلــرية، ســاكن القل ــب ر هالطــه ال ارض الل

 فيتقلب تقلب املال  ألموره القائم عىل نفسه. 

والثالـ   إذا اهنـزم أصــحابه يلـزم الســاقة ويرضـب   وجــوه القـوم وحيــول بيـنهم وبــني 

عدوهم، ويقوي قلوب أصحابه، ويرجي الضعيف ويمدهم بـالكالم 

وقف محله ومن كبا به اجلميل، ويشجع نفوسهم، فمن وقع أقامه ومن 
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فرسه محاه، حتى ييأس العدو مـنهم. وعـن هـذا قـالوا  إن املقاتـل مـن 

وراء الفارين كاملستغفر من وراء الغـافلني، ومـن أكـرم الكـرم الـدفاع 

 عن احلرم.

 استقبال املوت خري من استدباره. » وقالس احلكامء:

 الشجاع موقى، واجلبان ملقى.»وقال ر:ر: 

يسري   الصفوف يذمر الناس ويقول  يـا أهـل اإلسـالم، إن الصـرب  ليدوكان :الد بن الو

 عز، وإن الفشل عجز، وإن مع الصرب النك.

ملا بلغه قتل مصعب أخيه فقـال  إن يقتـل فقـد قتـل أبـوه  الناس و:طب عبد اهلل بن البب 

وأخوه وعمه. إنا واهلل ال نموت حتفا ، ولكـن نمـوت قعصـا  بـأطراف 

حتــت  ــالل الســيوف. وإن يقتــل مصــعب فــشن   آل الرمــاح، وموتــا  

 الزبري خلفا  منه.

اعلم أن علي  عيونـا  مـن اهلل ترعـاو »إىل خالد بن الوليد   وكتب أبو بكر الصد ق 

وتراو، فشذا لقيت العدو فاحرص عىل املوت توهب ل  السالمة، وال 

 «.امةتغسل الشهداء من دمائهم، فشن دم الشهيد يكون له نورا  يوم القي

مّلـا كـان يـوم الياممـة كـان أّول النّـاس قاال:  عن جعفر بن عبد اهلل  بن أيلم اهلمداين  

، رمي بسهم فوقع بـني منكبيـه وفـؤاده، جرح أبو عقيل األنيفّي 

ملا كـان  -ووهن له شّقه األي  -فشطب   غري مقتل، فأخر  الّسهم

ــار، وجــّر إىل الّرحــل  محــي القتــال واهنــزم فلــاّم  -فيــه، وهــذا أّول النّه

سمع معـن  -وأبو عقيل واهن من جرحه -املسلمون وجازوا رحاهلم

يصيح باألنصار  اهللّ اهللّ  والكّرة عىل عدّوكم، وأعنق  بن عدي ّ 
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معن يقدم القوم، وذل  حني صاحت األنصار  أخلصونا، أخلصونا، 

 .«فأخلصوا رجال رجال يمّيزون

عقيل يريد قومه، فقلت  ما تريد يـا أبـا عقيـل، مـا  فنهض أبو: قال عبد اهلل  بن عمر 

في  قتالق ، قال  قد نّوه املنادي باسمي، قال ابـن عمـر  فقلـت  إّنـام 

يقول  يا لألنصار، ال يعني اجلرحـى   قـال أبـو عقيـل  أنـا رجـل مـن 

األنصار، وأنا أجيبه ولو حبوا  قال ابن عمر  فتحّزم أبو عقيـل وأخـذ 

ّردا، ثـّم جعـل ينـادي  يـا لألنصـار، كـّرة كيـوم الّسيف بيده اليمنى جمـ

مجيعــا يقــدمون املســلمني دربــة دون  -رمحهــم اهللّ -حنــني، فــاجتمعوا

واختلـف الّسـيوف  عدّوهم حّتى أقحموا عدّوهم احلديقة، فـاختلطوا

 بيننا وبينهم.

فنظرت إىل أق عقيل وقد قطعت يده املجروحة مـن املنكـب، فوقعـت عـىل قال ابن عمر: 

ض وبه من اجلراح أربعة عرش جرحا كّلها قد خلصـت إىل مقتـل، األر

وقتل عدّو اهللّ مسـيلمة، قـال ابـن عمـر  فوقعـت عـىل أق عقيـل وهـو 

ملـن  -رصيع باخر رمق، فقلت  أبا عقيل، فقال  لّبي . بلسان ملتـاث 

الّدبرةق، قلت  أبرش، ورفعت صويت  قد قتل عـدّو اهللّ، فرفـع أصـبعه 

قال ابن عمـر  فـأخربت عمـر بعـد أن  اهللّ، ومات  إىل الّسامء حيمد

، ما زال يسأل الّشهادة ويطلبها، وإن كان قدمت خربه كّله، فقال  

 «.ما علمت من خيار أصحاب نبّينا ^ وقديم إسالم

ااه  وي عاان عماار باان اخلط اااب  ال تصــغرّن مهمكــم، فــشّ: ر أر أقعــد عــن  » قــال  أن 

 «.املكرمات من صغر اهلمم

انتهزوا الفرصة، فشهنا متـر مـر السـحاب، وال تطلبـوا أثـرا    »عيل بن أيب طالب وقال 
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 «.بعد عني

انتهز الفرصة، فشهنا خلسة؛ وثـب عنـد رأس األمـر، وال تثـب عنـد   »وقال بع  احلكامء

ذنبــه. وإيــاو والعجــز، فشنــه أذل مركــب؛ والشــفيع املهــني، فشنــه واهلل 

 «.أضعف وسيلة

إىل الّسوق، فلحقـت  خرجت مع عمر بن اخلّطاب ه، قال: عن ز د بن أيلم عن أبي

عمر امرأة شاّبة، فقالت  يـا أمـري املـؤمنني هلـ  زوجـي وتـرو صـبية 

صغارا، واهللّ ما ينضجون كراعا، وال هلم زرع وال رضع، وخشيت أن 

تـأكلهم الّضــبع، وأنـا بنــت خفــاف بـن إيــامء الغفـارّي، وقــد شــهد أق 

وقف معها عمـر ور يمـض، ثـّم قـال  مرحبـا احلديبية مع النّبّي ^، ف

بنسب قريب، ثّم انكف إىل بعري  هري كان مربوطـا   الـّدار فحمـل 

عليه غرارتني مألمها طعاما ومحل بينهام نفقة وثيابا، ثّم ناوهلا بخطامه، 

ثّم قال  اقتاديه، فلن يفنى حّتى يأتيكم اهللّ بخري. فقال رجـل  يـا أمـري 

، قال عمر  ثكلتـ  أّمـ ، واهللّ إّ: ألرى أبـا هـذه املؤمنني، أكثرت هلا

وأخاها قد حارصا حصنا زمانا فافتتحاه ثّم أصبحنا نسـتفي ء سـهامننا 

 «.منه

ذا نخوة ومّهة، قيل له   مرضه  إّن املريض يسرتيح إىل  كان يعيد بن عمرو بن العاص

وعـار، األنني وإىل رشح ما به إىل الّطبيب. فقال أّما األنني فهـو جـزع 

واهللّ ال يسمع اهللّ منّي أنينا فأكون عنده جزوعا، وأّما وصف ما ق إىل 

الّطبيب فـو اهللّ ال حيكـم غـري اهللّ   نفيسـ إن شـاء أمسـكها وإن شـاء 

 «.قبضها
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ما شامتت رجال مذ كنت رجال، ألّ: ر أشاتم إاّل أحد رجلني  إّما »  قال يعيد بن العاص

 «.وإّما لئيم فأنا أوىل أن أرفع نفيس عنه كريم فأنا أحّق أن أجّله،

 : جستاين  دخلت الكوفة ومعي درهم واحـد فاشـرتيت بـه »قال اإلمام احلافظ أيب داود الس 

ثالثني مّدا بـاقاّلء، فكنـت آكـل منـه وأكتـب عـن األشـّج عبـد اهللّ بـن 

سعيد الكندّي حمّدث الكوفة، فام فرغ الباقاّلء حّتى كتبت عنـه ثالثـني 

 «.  ما بني مقطوع ومرسلألف حدي

كنت جالسا    ّل الكعبة أّيام املوسم عند عبد املل  بن : قال مالك بن عام ة الل خم   

مروان وقبيصة بن ذؤيب، وعـروة بـن الـّزبري، وكنّـا نخـوض   الفقـه 

مّرة، و  املذاكرة مّرة، و  أشعار العرب وأمثال النّاس مّرة، فكنت ال 

نـد عبـد امللـ  بـن مـروان مـن االّتسـاع   أجد عنـد أحـد مـا أجـده ع

املعرفــة، والّتّكــف   فنــون العلــم، وحســن اســتامعه إذا حــّدث، 

وحالوة لفظه إذا حّدث، فخلوت معه ليلة فقلت له، واهللّ إّ: مل ـور 

بــ  ملــا شــاهدته مــن كثــرة تّكــف  وحســن حــديث ، وإقبالــ  عــىل 

إيّل واألعنـاق  جليس ، فقال  إن تعـو قلـيال فسـرتى العيـون طاحمـة

نحــوي متطاولــة، فــشذا صــار األمــر إيّل فلعّلــ  أن تنقــل إيّل ركابــ ، 

فألمألّن يدي . فلـاّم أفضـت إليـه اخلالفـة توّجهـت إليـه فوافيتـه يـوم 

اجلمعة وهو هطب عىل املنـرب، فلـاّم رآ: أعـرض عنّـي فقلـت  لعّلـه ر 

خـل بيتـه ر يعرفني، أو عرفني وأ هر يل نكرة، فلاّم قضيت الّصـالة ود

ألب  أن خر  احلاجـب، فقـال  أيـن مالـ  بـن عـامرة. فقمـت فأخـذ 

بيدي وأدخلني عليه فمّد إيّل يده وقال  إّنـ  تراءيـت يل   موضـع ال 

جيوز فيه إاّل ما رأيت، فأّما االن فمرحبا، وأهـال، كيـف كنـت بعـدي، 
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ا فأخربته، فقال يل  أتذكر ما كنت قلت ل ق قلت  نعم، فقال  واهللّ م

ــي  هــو بمــرياث وعينــاه، وال أثــر روينــاه، ولكنّــي أخــربو بخصــال منّ

سمت خا نفيس إىل املوضع اّلذي ترى. ما خنت ذا وّد قّط، وال شمّت 

بمصيبة عدّو قّط، وال أعرضت عـن حمـّدث حّتـى ينتهـي حديثـه، وال 

قصدت كبرية مـن حمـارم اهللّ تعـاىل متلـّذذا خـا. فكنـت أؤّمـل خـذه أن 

تعاىل منزلتي، وقد فعل ثّم دعا بغالم له، فقال  يا غـالم بّوئـه يرفع اهللّ 

منزال   الّدار، فأخذ الغالم بيـدي، وأفـرد يل منـزال حسـنا، فكنـت   

ألّذ حال وأنعم بال، وكان يسمع كالمـي، وأسـمع كالمـه، ثـّم أدخـل 

عليــه   وقــت عشــائه وغدائــه فريفــع منزلتــي، ويقبــل عــِّّل وحيــادثني 

ن العـراق، ومـّرة عـن احلجـاز، حّتـى مضـت عرشـون ويسألني مّرة ع

ليلة، فتغّديت يوما عنده، فلاّم تفـّرق النّـاس هنضـت قـائام، فقـال  عـىل 

رسل ، فقعدت، فقـال  أّي األمـرين أحـّب إليـ   املقـام عنـدي مـع 

النّصفة ل    املعارشة، أو الّرجوع إىل أهل  ول  الكرامـةق فقلـت  

وولدي عىل أّ: أزور أمري املؤمنني، وأعود يا أمري املؤمنني فارقت أهِّل 

إليهم فشن أمر: أمري املؤمنني اخرتت رؤيته عىل األهل والولد، فقـال  

ال بل أرى ل  الّرجوع إليهم، واخليار ل  بعد   زيارتنـا، وقـد أمرنـا 

ل  بعرشين ألف دينار كسوة، ومحلناو، أترا: قد مألت يـدي ق فـال 

 «.دا، وزرنا إذا شئت، صحبت  الّسالمةخري فيمن ينسى إذا وعد وع

تأّملت أحوال النّاس   حالة علّو شأهنم فرأيـت أكثـر اخللـق تبـني »: قال ابن اجلوزي  

ح اهتم حينئذ، فمنهم من بالط   املعا، من الّشـباب، ومـنهم مـن 

فّرل   اكتساب العلم ومنهم من أكثر من االستمتاع بالّلذات.فكّلهم 
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كرب حني فـوات االسـتدراو لـذنوب سـلفت، أو قـوى نادم   حالة ال

ضعفت، أو فضيلة فاتت، فيميض زمان الكرب   ح ات، فشن كانـت 

للّشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت، قال  وا أسفاه عىل ما جنيـتق وإن 

ر يكن له إفاقة صار متأّسفا عىل فوات ما كـان يلتـّذ بـه.فأّما مـن أنفـق 

زمن الّشيخوخة حيمـد جنـى مـا غـرس  عك الّشباب   العلم فشّنه  

ويلتــّذ بتصــنيف مــا مجــع، وال يــرى مــا يفقــد مــن لــّذات البــدن شــيئا 

باإلضافة إىل ما يناله من لّذات العلم هذا مـع وجـود لّذاتـه   الّطلـب 

اّلذي كان يأمل به إدراو املطلوب، ورّبام كانت تل  األعامل أطيب ممّا 

ــذين أنفقــوا نيــل منهــا، ولقــد تأّملــت نفيســ باإلضــاف ة إىل عشــرييت اّل

أعامرهم   اكتساب الّدنيا، وأنفقت زمن الّصـبوة والّشـباب   طلـب 

العلم، فرأيتني ر يفتني ممّا نالوه إاّل مـا لـو حصـل يل نـدمت عليـه، ثـّم 

تأّملت حايل فشذا عي    الّدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بني النّاس 

لعلم ال يقاوم. فقـال يل إبلـيس  أعىل من جاههم، وما نلته من معرفة ا

ونسيت تعب  وسهرو، فقلت له  أهّيا اجلاهل. تقطيع األيدي ال وقـع 

له عند رؤيـة يوسـف، ومـا طالـت طريـق أّدت إىل صـديق  جـزى اهللّ 

وإن تـرو املطايـا كاملزاد.ولقـد كنـت   حـالوة طلبـي  املسري إليه خريا

عسل ألجل ما أطلب العلم ألقى من الّشدائد ما هو عندي أحىل من ال

وأرجو، كنت   زمان الّصبا آخذ معي أرغفة يابسـة فـأخر    طلـب 

احلدي  وأقعد عىل هنر عيسى فال أقدر عىل أكلها إاّل عنـد املـاء، فكّلـام 

أكلت لقمة رشبت عليها، وعني مّهتي ال ترى إاّل لـّذة حتصـيل العلـم، 

ل ^ فــأثمر ذلــ  عنــدي أّ: عرفــت بكثــرة ســامعي حلــدي  الّرســو

 .-أمجعني  -وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم 

مشق   اإلمام كنت عبدا بمك المرأة من بني هـذيل فـأعتقتني فـام »:  قال مكحول الد 
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خرجت من مك وخا علم إاّل حويت عليه فيام أرى، ثّم أتيت احلجاز 

ق فام خرجت منها وخا علم إاّل حويت عليه فيام أرى، ثّم أتيـت العـرا

فام خرجت منها وخا علم إاّل حويت عليـه فـيام أرى، ثـّم أتيـت الّشـام 

فغربلتها، كّل ذل  أسأل عن النّفل، فلم أجد أحدا هـرب: فيـه ب ـ ء 

حّتى أتيـت شـيخا يقـال لـه زيـاد بـن جاريـة الّتميمـّي فقلـت لـه  هـل 

سمعت   النّفل شيئاق قال  نعم سمعت حبيـب بـن مسـلمة الفهـرّي 

 «.النّبّي ^ نّفل الّربع   البدأة والّثل    الّرجعة يقول  شهدت

واّلذي ال إله غريه لقد قرأت من   رسول اهللّ ^ بضـعا  » :قال عبد اهلل  بن مسعود 

وسبعني سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب اهللّ منّي تبّلغني اإلبل إليه 

 «.ألتيته

مة أبو القاسم سـليامن بـن أمحـد الّلخمـّي   هو احلافظ العاّل ويف ترمج  اإلمام الط رباين  

الّشــامّي الّطــرباّ: مســند الــّدنيا، زادت مؤّلفاتــه عــن مخســة وســبعني 

مؤّلفا. سئل الّطرباّ: عن كثرة حديثه، فقال  كنـت أنـام عـىل احلصـري 

 «.ثالثني سنة

رحلـت   طلـب العلـم والّسـنّة إىل الّثغـور والّشــامات »: قاال اإلماام أمحاد بان حنبال

الّســـواحل واملغـــرب واجلزائـــر ومّكـــة واملدينـــة واحلجـــاز والـــيمن و

والعراقني مجيعا وفارس وخراسان واجلبـال واألطـراف ثـّم عـدت إىل 

 .«بغداد

وال يغيب عن  أّن بلده  -حججت مخس حجج منها ثالث حجج راجال »  وقال أ ضا  

 .«أنفقت   إحدى هذه احلجج ثالثني درمها -بغداد

: وقال اإلمام ابن    «.طاف اإلمام أمحد بن حنبل الّدنيا مّرتني حّتى مجع املسند»اجلوزي 

  كتابـه معرفـة علـوم احلـدي  وهـو يـذكر فضـل قال أبو عبد اهلل  احلاكم الن يسابو ي  

هم قوم سلكوا حمّجـة الّصـاحلني واّتبعـوا »أصحاب احلدي  وطاّلبه  



 

 408 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

ني بسـنن رسـول آثار الّسلف من املاضني، ودمغوا أهل البدع واملخالف

اهللّ ^. قوم آثروا قطع املفاوز والقفار عىل الّتنّعم   الّدمن واألوكار، 

وتنّعموا بالبؤس   األسفار مع مساكنة أهل العلم واألخبـار، وقنعـوا 

بوجود الك  واألطامر... جعلوا املساجد  واآلثارعند مجع األحادي  

ــذوا ــا فرشــهم، نب ــوهتم وأســاطينها تكــاهم وبوارهي ــا  بي ــّدنيا بأرسه ال

أي مقابلـة  -وراءهم، وجعلـوا غـذاءهم الكتابـة وسـمرهم املعارضـة 

ـــه  ـــوا من ـــذي ســـمعوه أو نقل ـــاب اّل ـــوه بالكت ـــذي كتب ـــاب اّل  -الكت

ــــهاد،  ــــومهم الّس ــــداد، ون ــــوقهم امل ــــذاكرة، وخل واســــرتواحهم امل

واصـــطالءهم الّضـــياء، وتوّســـدهم احلىصـــ، فالّشـــدائد مـــع وجـــود 

رخــاء، ووجــود الّرخــاء مــع فقــد مــا طلبــوه  األســانيد العاليــة عنــدهم

عنــدهم بــؤس، فعقــوهلم بلــذاذة الّســنّة غــامرة، وقلــوخم بالّرضــاء   

األحـوال عــامرة، تعّلـم الّســنن رسورهــم، وجمـالس العلــم حبــورهم، 

 «.وأهل الّسنّة قاطبة إخواهنم، وأهل اإلحلاد والبدع بأرسها أعداؤهم

حيم احلاج    سـمعت ابـن طـاهر يقـول  بلـت الـّدم   طلـب : قال أبو مسعود عبد الر 

احلدي  مّرتني، مـّرة ببغـداد ومـّرة بمّكـة، كنـت أم ـ حافيـا   احلـّر 

فلحقني ذل ، ومـا ركبـت داّبـة قـّط   طلـب احلـدي ، وكنـت أمحـل 

 «.كتبي عىل  هري

من ر يركب األهوال ر ينل الّرغائب، ومن تـرو األمـر اّلـذي لعّلـه ينـال منـه »  وقال ر:ر

اجته خمافة ما لعّله يوّقاه فليس ببالط جسـيام، وإّن الّرجـل ذا املـروءة ح

ليكــون خامــل الــّذكر خــافض املنزلــة، فتــأبى مروءتــه إاّل أن يســتعِّل 

 «.ويرتفع، كالّشعلة من النّار اّلتي يصوهنا صاحبها وتأبى إاّل ارتفاعا

نفســه ويكــتم مــا أصــعب   ء عــىل اإلنســانق. قــال  أن يعــرف  » قياال لاابع  احلكااامء:

األرسار، فشذا اجتمع األمران، واقرتن برشف النّفس علـّو اهلّمـة، كـان 
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الفضل خام  اهرا، واألدب خام وافرا، ومشـاّق احلمـد بيـنهام مسـّهلة، 

 «.ورشول املروءة بينهام متينة

 «.علّو اهلّمة، بذر النّعم»قال بع  البلغاء: 

 «.اهلّمة راية اجلدّ »قال بع  احلكامء: 
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ما رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة، وقل أن يقارخا إال من يقع فيها، »: قال ابن حبم 

 «. ومن حام حول احلمى يوش  أن يقع فيه

فشن  تستطيبه  -أرباب الدنيا  -إياو أن تنظر إىل صورة نعيمهم يعني »: قال ابن حبم 

ضمنه من حمن الدنيا واآلخرة  لبعده عن ، ولو قد بلغته كرهته، ثم  

ــدنيا  ــالمة ال ــا س ــن؛ ففيه ــام أمك ــة مه ــ  بالقناع ــاال يوصــف؛ فعلي م

 «.والدين

إذا عرضــت نظــرة ال حتــل فــاعلم إهنــا مســعر حــرب فاســترت منهــا »: قااال اباان القاايم 

ـــاب   رث  يتىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱبحج

ــور  ]َّ يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث ــد ســلمت [30الن فق

 «.  القتالمن األثر وكفى اهلل املؤمنني

 .«من طاوعه طرفه اشتد حتفه»وقال ر:ر: 

 القلب صورة املنظور والقلب كعبة واملعبود ال ير   إطالق البك ينقو »وقال ر:ر: 

 «.بمزامحة األصنام

عين  مطلقة   احلرام، ولسان  منبسط   اآلثام، وألقـدام  عـىل الـذنوب »وقال ر:ر: 

 «. إقدام، والكل مثبت   الديوان

يا طفل اهلوى  متى يـؤنس منـ  رشـد، عينـ  مطلقـة   احلـرام، »: ال ابن اجلوزي ق

 «.ولسان  مهمل   اآلثام، وجسدو يتعب   كسب احلطام

 «.من ترو فضول الكالم ُمنح احلكمة»وقال ر:ر: 
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 «.من ترو فضول النظر ُمنح اخلشية»وقال ر:ر: 

يص حتى الـذرة، اجتمعت كلمة إىل نظرة عىل خاطر قبيح و»وقال ر:ر:  فكرة،   كتاب حي 

والعصاة عن املعا،   سكرة، فجنو من ِجنى مـا جنـوا، ثـامر مـا قـد 

 «.غرسوه

دت عنه السالمة، ومن ادعى الصرب وكل إىل نفسه، ورب من قارب الفتنة بعُ »وقال ر:ر: 

نظرة ر تنا ر. وأحق األشياء بالضبط والقهر  اللسان، والعني؛ فشيـاو 

عىل ترو اهلوى مع مقاربة الفتنـة؛ فـشن اهلـوى مكايـد،  أن تغرت بعزم 

وكم من شجاع   صف احلرب اغتيل، فأتاه ما ر حيتسب، ممـن يـأنف 

 . «النظر إليه

كم نظرة حتلـو   العاجلـة، مرارهتـا ال ُتــطاق   اآلخـرة، يـا ابـن أدم »: قال ابن القيم 

قلب  قلب ضـعيف، ورأيـ    إطـالق الطـرف رأي سـخيف، فكـم 

 .«ت خا األقدامنظرة حمتقرة زلّ 

قال  إذا أنـت نظـرت إليهـا   [19غافر  ]َّ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: عن ابن عباس 

أنـت  إذا [19غـافر  ]َّ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱتريد اخليانـة، أم ال؛

قدرت عليها  تـز: خـا، أم ال؛ قـال  ثـم سـكت األعمـو؛ فقـال  أال 

بـاحلق، قـادر أن  أخربو بالتي تليهاق قال  قلت  بىل، قال  واهلل يقيضـ

 . «جيزي باحلسنة احلسنة، وبالسيئة السيئة؛ إن اهلل هو السميع البصري

 «.حفظ البك أشّد من حفظ الّلسان»: قال عبد اهلل  بن مسعود 

 «.اإلثم حّواز القلوب، وما من نظرة إاّل وللّشيطان فيها مطمع» قال ابن مسعود 

 «.غّمض عيني  حّتى جتاوزوإذا مّرت ب  امرأة ف»: قال أنس بن مالك 
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هري   ال يصلح النّظر إىل   ء منهّن ممّن »:   النّظر إىل اّلتي ر حتض من النّساء  قال الب 

 «.يشتهى النّظر إليه وإن كانت صغرية

اح إّن أّول ما نبدأ بـه »خرجنا مع سفيان الّثورّي   يوم عيد فقال  :  قال وكيع بن اجلر 

 .«  يومنا غّض أبصارنا

مـن عّمـر  ـاهره باّتبـاع الّسـنّة، وباطنـه بـدوام املراقبـة، وغـّض »:  قال شجاع بن شاه

، وذكر خصـلة سادسـة «بكه عن املحارم، وكّف نفسه عن الّشهوات

 «.هي أكل احلالل.ر ّطي ء له فراسة

 «.إّن الّتقوى سبب لغّض البك، وحتصني الفر »:  قال ابن دقيق العيد

 نت مت زت رت يب ىب ُّٱعنـد تفسـري قولـه تعـاىل  : قال ابن كث . 

[30النــور  ]َّ يق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يتىت

هذا أمر من اهللّ تعاىل لعباده املؤمنني أن يغّضوا من أبصارهم عاّم حّرم »

عليهم فال ينظروا إاّل إىل ما أباح هلم النّظر إليه، وأن يغّضوا أبصـارهم 

م من غري قصد فليكف عن املحارم، فشن اّتفق أن وقع البك عىل حمرّ 

 «.بكه عنه رسيعا

لف:   «.  بصريته من حفظ بكه أورثه اهللّ نورا  »قال بع  الس 

 «.اّتقوا النّظر إىل أوالد امللوو فشّن فتنتهم كفتنة العذارى»قال بع  أهل العلم: 

إذا صام اإلنسـان  زاغ بكـه؛ فـشذا أفطـر عـىل حـالوة  عـاد »قال:  عن وهب بن منبه 

  بكه.

من أصاب مـنكم ذنبـا »خر  يستسقي فلاّم ضجر، قال هلم   - - وي أن  عيسى

فلريجــع، فرجعــوا كّلهــم ور يبــق معــه   املفــازة إاّل واحــد، فقــال لــه 

  أما ل  من ذنبق فقال  واهللّ ما عملت مـن   ء غـري عيسى 
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أّ: كنت ذات يوم أصِّّل فمّرت ق امرأة فنظرت إليها بعيني هذه فلـاّم 

وزتني أدخلت أصبعي   عيني فانتزعتها وتبعت املـرأة خـا، فقـال جا

ــن عــىل دعائــ ، قــال  فــدعا، لــه عيســى  ــى أؤّم   فــادع اهللّ حّت

 «.فتجّللت الّسامء سحابا، ثّم صّبت، فسقوا

لو أوتيت مال قارون، وجسد هرقل، وواصلت  عرش آالٍف »   عيل الطنطاويقال 

من أمجل النساء من كل لوٍن وكل شكٍل وكل نوٍع من أنواع اجلامل هل تظن أن  تكتفيق  

 ال.

أقوهلا بالصوت العايل ال.أكتبها بالقلم العريض، ولكن واحدٌة باحلالل تكفي .وال 

 .«حيثام نظرتم حولكم وجدتم   احلياة الدليل قائام   اهرا  مرئيا  تطلبوا مني الدليل، ف

هـو الّرجـل ينظـر إىل : َّ رئ ّٰ ِّ ُّٱ:   معنى قوله تعاىل قال ابن عب اس 

املرأة احلسناء متّر به أو يدخل بيتا هي فيه فشذا فطن له غّض بكه، وقد 

 «.زنى خا علم اهللّ أّنه يوّد لو اّطلع عىل فرجها، ولو قدر عليها لو

يكـره النّظـر إىل اجلـواري الـاّليت يـبعن بمّكـة إاّل أن يريـد أن   كان عطاء بان أيب  بااح

 «.يشرتي

ة وهـذا بعـدما »ما أحّب أّ: بصري، كنت نظرت نظـرة وأنـا صـغري : » قال عمرو بن مر 

 «.عمي

اح يهـا. مررت مع سفيان الّثورّي عىل دار مشـيدة فرفعـت رأيس إل:  قال وكيع بن اجلر 

 «.فقال  ال ترفع رأس  تنظر إليها، إّنام بنوها هلذا

إّن اهللّ يعلم النّظـرة املسـرتقة إىل  َّ  رئ ّٰ ِّ ُّٱيف قوله تعاىل:   قال الكرماين  

 «.ما ال حيّل 
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البكـ هـو البـاب األكـرب إىل القلـب، وأعمـر طـرق احلـواّس إليـه، :»  قال ابان عطي ا 

 «.ب الّتحذير منهوبحّب ذل  كثر الّسقول من جهته، ووج

..  هـذا أمـر مـن َّ مت زت رت يب ىب ُّٱعند قوله تعاىل    قال ابن كث 

اهللّ تعاىل لعباده املؤمنني أن يغّضوا من أبصارهم عاّم حـّرم اهللّ علـيهم، 

فال ينظروا إاّل إىل ما أباح هلم النّظر إليه، وأن يغمضـوا أبصـارهم عـن 

م مـن غـري قصـد فليكـف املحارم، فشن اّتفق أن وقع البكـ عـىل حمـرّ 

بكه عنه رسيعا... وذل  ألّن النّظر داعية إىل فساد القلب، فلهذا أمر 

 «.اهللّ بحفظ األبصار كام أمر بحفظ الفرو 

ـــور  ]َّ يك ىك مك  لك اك ُّٱعناااد تفسااا  اآل ااا :   وقاااال الن

..  أي يغضضن أبصارهّن عاّم حّرم اهللّ عليهّن من النّظر إىل غري [31

 «.أزواجهنّ 

لف:قا  «.النّظر سهم سّم إىل القلب » ل بع  الس 

نظـرت إىل امـرأة، فـأعجبتني؛ فكـف بكـي، فـأرجو أن يكـون » عن عمرو بن مرة قال: 

 . «ذل  كفارة

خنة عـني، والنظـر إىل البخيـل  يقيسـ النظر إىل األمحق  ُس :» عن برش بن احلا ث قال 

 . «فيام حيبالقلب؛ ومن ر حيتمل الغم واألذى  ر يقدر أن يدخل 

 ُّٱسمعت سفيان الثوري سـئل عـن قولـه تعـاىل  عن حممد بن  ب د بن :نيس املك  قال: 

ما ضعفهق قـال  املـرأة متـر  [28النساء  ]َّ مي خي حي جي

بالرجل، فال يمل  نفسه عن النظر إليها، وال هو ينتفع خا؛ فـأي  ء 

 أضعف من هذاق 

ُسئل ذو النـون  مـا سـبب الـذنبق ا قال:  عن أيب عثامن يعيد بن احلكم ا تلميذ ذي النون

قــال  إعقــل، وحيــ  مــا تقــول، فشهنــا مــن مســائل الصــديقني  ســبب 
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الذنب  النظرة، ومن النظرة اخلطرة؛ فشن تداركت اخلطرة بالرجوع إىل 

اهلل، ذهبـــت؛ وإن ر تـــذكرها  امتزجـــت بالوســـاوس، فتتولـــد منهـــا 

؛ فـشن تـذكرت الشهوة؛ وكل ذل  بعـد  بـاطن ر يظهـر عـىل اجلـوارح

الشهوة، وإال تولد منها الطلب؛ فشن تداركت الطلـب، وإال تولـد منـه 

 . «العقل

ألن أدع الغيبـة، أحـب إيل  مـن أن يكـون يل الـدنيا، منـذ » قاال:  عن وهيب بن الو د 

خلقــت، إىل أن تفنــى، فأجعلهــا   ســبيل اهلل؛ وألن أغـــض بكــي  

إىل أن تفنى، فأجعلهـا    أحب إيل من أن تكون يل الدنيا، منذ خلقت،

 نت مت زت رت يب ىب ُّٱســــبيل اهلل؛ ثــــم تـــــال  
 [30النور  ]َّ  يتىت
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  فوائد ودرر

 

 بالعلم النافع والعمل الصالح.  كامل اإلنسان 

 يثبـت عـىل الكـال    العبـد عـىل هـذا الكـال   هـذه الـدار، عىل قدر ثبـوت قـدم

 اآلخرة.

 واتبع له كان أوىل بالكال املستقيم. كل من كان أعرف باحلق 

 عبودية كانت اإلعانة له من اهلل أعظم. كلام كان العبد أتم 

 جتمع أصلني  الثقة باهلل واالعتامد عليه.  االستعانة باهلل 

 اإلخالص، املتابعة.. إال بأصلني  [5الفاحتة  ]َّ ىه مه ُّٱـمتحققا  ب ال يكون العبد

  ال يعرف رس العبودية وغايتها إال من عرف حقائق األسامء والصـفات وعـرف معنـى

 اإلهلية.

 زنديق كافر باهلل.. من زعم أنه يصل إىل مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو 

 يسري إىل اهلل بني مطالعة املنة ومشاهدة التقصري.. العبد 

  اهلل فهو ح ة عىل العبد..كل َنَفس هر    غري ما يقرب إىل 

 ..مدار السعادة وقطب رحاها عىل التصديق بالوعيد 

 ..القلب إذا امتأل ب ء ر يبق فيه متسع لغريه 

 .يعرض للسال  معاطب ومهال  ال ينجيه منها إال بصرية العلم 

 عن احلق وقع   الباطل.. من أعرض 

 فهـو مـن أجهـل النـاس  إال من عرفها، ومن أحسـن  نـه بنفسـه ال ييسء الظن بنفسه
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 بنفسه. 

 العبودية.. رضا العبد بطاعته دليل عىل حسن  نه بنفسه وجهله بحقوق 

 االعتصام باهلل.. كامل النكة عىل العدو بحسب كامل 

 التصديق باجلزاء. -3تعظيم اآلمر  -2تعظيم األمر  -1  تعظيم اجلناية يصدر عن 

  خطؤه.. الكامل من ُعدة 

 ام كل قول وعمل قبيح.اجلهل والظلم يصدر عنه 

  ..النفس منبع كل رش وكل خري فيها فهو من اهلل 

   إغراء السفهاء به.. كلام جد العبد   االستقامة والدعوة إىل اهلل جد العدو 

 ..من أتقن العبادة ثقلت عليه 

 ..استقالل املعصية ذنب، واستكثار الطاعة ذنب 

 ..تضييع الوقت يطفئ نور املراقبة 

 ب  ء ال بد أن يعرض له وقفة وفتور..كل جمد   طل 

 ..تأخري التوبة ذنب جتب له التوبة 

 داعي النفس وإجابة داعي احلق.. التوبة  خمالفة 

 أمجع عىل ذل  الصحابة.. -فهو جاهل  كل من عىص اهلل 

 روح العبودية وخمها ولبها.. الذل واالنكسار 

 بعبده خريا  ألقاه   ذنب يك ه.. إذا أراد اهلل 

 بعده، ومن عقوبة الضاللة الضاللة بعدها.. واب اهلدى اهلدىمن ث 

  عنها اخللق  ماذا كنتم تعبدونق وماذا أجبتم املرسلنيق.. يسألكلمتان 

 ..احلق ال يندفع بمكابرة أهل الزيط والتخليط 
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 ينبــت مــن ســاقيتني  الكــذب، والريــاء وخمــرجهام مــن عينــني  ضــعف  زرع النفــاق

 البصرية، ضعف العزيمة.

  أراد السعادة األبدية فليلزم عتبة العبودية..من 

 .كل قول فلصدقة وكذبة شاهد من حال قائله 

 يكون خالصا  هلل وأن يصل  كم   النفوس من علل وأغراض وحظوظ متنع العمل أن

 إليه... 

 ..اتباع اهلوى يمنع االنتفاع باملوعظة 

 م اآلخرة..اليقني بدوا -2اليقني بزوال الدنيا  -1عىل  قك األمل مبني 

 ..مدار السعادة   الدنيا واآلخرة عىل االعتصام باهلل وبحبله 

 ..ما قام الوجود إال بالعدل 

 معه صدق التوكل. حسن الظن باهلل يكون 

 األعامل ورسومها بل بحقائقها. أرباب العزائم ال يرضون بظواهر 

 الـنفس إال  من رسخ   العلم بـاهلل وأمـره وعـرف صـفات  حظوظ النفس ال يميزها

 وأحواهلا. 

 .من ر تكن مهته التقدم فهو   تأخر وال يشعر، فال وقوف ألبته 

 .ليس من رشل ويل اهلل العصمة 

 والفاقة و... أنفع ما للصادق  التحقق باملسكنة 

 .الغافل غالبا  ال يصاحب عمله اإلخالص 

 .اإلرادة هي  اسم ألول منازل القاصدين إىل اهلل 

 لفرح بمدح الناس أو احلزن بذمهم.من عالمة اإلخبات. عدم ا 

 به حقيقة الدنيا واآلخرة. إذا أراد اهلل بعبده خريا  أقام   قلبه شاهدا  يعاين 
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 حتى يزهد    املال، الصـور، الرياسـة، النـاس، الـنفس،  ال يستحق العبد اسم الزهد

 كل ما دون اهلل.

 العامـل مـن لـذة يشـعر  إذا ر جتد للعمل لذة فاهتمه ألن الرب شـكور ال بـد أن يثيـب

 خا...

 .ال يتم اإلخالص إال بالصرب 

 وسقطهم. من أثر رضا اهلل فال بد أن يعاديه رذالة العار 

 .تزكية النفوس مردها للرسل 

 .تزكية النفس أصعب من عال  األبدان 

 .من تكرب عن االنقياد للحق أذله اهلل وصغره وحقره 

 .من خر  عن الدليل  ضل سواء السبيل 

 حـال وقوعـه، نسـيانه بعـد  إلحسـان  تعجيلـه، تيسـريه، تـوفريه، عـدم رؤيتـهمـروءة ا

 وقوعه. 

  .حقيقة األدب هي العدل 

 أدركوا اليقني. عىل قدر قرخم من التقوى 

 .املزاوالت تعطي امللكات 

 .مراقبة اهلل توجب  إصالح النفس، اللطف باخللق 

 .قيمة املرء مهته ومطلوبه 

 لبه حمبته.إذا أحب اهلل عبدا  أنشأ   ق 

 الرب   العجلة إىل أوامره. رضا 

 .باإلمجاع عىل أن النفس من أعظم احلجب 
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 .اهلمة تستدعي  صدق الطلب، دوامه 

 .األعامل ثمرات العلوم والعقائد 

 أساس السلوو والسري إىل اهلل. احلب واخلوف والرجاء 

 ومعرفة، وجهل عمى وغي. اجلهل نوعان  جهل علم 

 للمكلف ما بقي   هذا العار.  رق  التكليف أمر الزم 

 .علو مهة املرء  عنوان فالحه، وسفول مهته  عنوان حرمانه 

 معرفـة الطريـق  -2تعيـني مطلوبـه  -1أمـر مـن األمـور فـال بـد لـه مـن   وكل طالب

 األخذ   السلوو. فمتى فاته واحد من هذه الثالث ر يصح سريه. -3. املوصل إليه

  باطل.النفس والشيطان مها مصدر لكل 

 كل علم  وكامل. اجلهل رأس كل بدعة وضاللة ونقص، والعلم أصل كل خري وهدى

 ال يستند لدليل فدعوى ال دليل عليها.

 .أوحى اهلل ملوسى  كن يل كام أريد، أكن ل  كام تريد 

 [17فصـلت  ]َّ حس جس مخ ُّٱ قد يبك العبـد احلـق وال توجـد منـه اهلدايـة

 فآثروا الضاللة عىل اهلدى. 

 حجـة.أمجع املتقـون عـىل أن  حبه عمل يريض اهلل تعاىل فهو منة، وإال فهـوكل علم ص

نفس  وهِّل بين  وبينهـا، والتوفيـق  أن ال يكلـ  اهلل إىل  اخلذالن  أن يكل  اهلل إىل

 نفس .

 وعظمت   قلب  قلـت  كلام صغرت احلسنات   عين  كربت عند اهلل، وكلام كربت

 بالعكس. وسيئات وصغرت عند اهلل، 

 والعبودية وإضاعة الوقت تّغطي ذل  النور. راقبة تعطي نورا  كاشفا  حلقائق املعرفةامل 

 وبالء ورش   الدنيا واآلخرة فسببه الذنوب. كل نقص 
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 إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه احلسن   صورة القبـيح، والقبـيح    العبد

 احلسن، فالتبس عليه احلق بالباطل. صورة

  للعبد   معاشه ومعـاده وأقـرب إىل نجاتـه مـن تـدبر القـرآن وإطالـة  أنفعفليس  ء

 عىل معا: آياته. التأمل، ومجع الفكر

  صاحب اهلمة العالية أمانيه حائمة حول  العلم واإليامن والعمـل الـذي يقربـه إىل اهلل

 ويدنيه من جواره.

 اإليامن منه. اخلوف من اهلل عالمة صحة اإليامن وترحله من القلب عالمة ترحل 

 له عىل غريه فضال ، ولذل  ال يعاتـب وال  العارف ال يرى له عىل أحد حقا  وال يشهد

  يطالب. قاله ابن تيمية.
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 بيام الليل
 

عبد اهلل بعت قيام الليل بفضل لقمة، رشبـت كـأس النعـاس ففاتـ  »قال أحد الصاحلني: 

تناولــت مخــر الرفقــة، رضب عــىل أذنــ  ال   مرافقــة أهــل الكهــف، 

الرقاد، فوقع ب  صاحب الرشطة فعمل   حق  بمقتىض قم وانـم، 

فجعل حدو احلبس عـن حلـاق املتهجـدين، واهلل لـو بعـت حلظـة مـن 

خلوة بنا بعمر نوح   مل  قارون لغبنت ال بل بام   اجلنان كلهـا مـا 

 «ربحت ومن ذاق عرف

ب، وأرى اهلل يعطينـي ويفـتح سائل فقال له  إ: أعيص اهلل وأذنـ جاء احلسن البرصي 

عِّل من الدنيا، وال أجد أ: حمروم من  ء فقال له احلسن  هل تقـوم 

 «.الليل فقال  ال، فقال  كفاو أن حرم  اهلل مناجاته

الليل طويل فال تقكه بمنامـ ، والنهـار نقـي فـال تدنسـه »: قال أبو يليامن الدا اين 

 «. بآثام 

لليل ما أحببت البقاء   الدنيا، وما أحب البقـاء   الـدنيا لوال ا»: حييى بن معاذ وقال 

 «.لتشقيق األهنار وال لغرس األشجار

 «. ن عليه موقفه يوم القيامةمن أطال قيام الليل هوّ »: قال األوزاع  

كان يمر باآلية من ورده بالليل فيسقط حتى يعاد منها أياما  كثـرية كـام   وي أن عمر 

 .«يعاد املريض

إن احلـامر إذا زيـد   علفـه زيـد   عملـه  » شبع ليلة فقـال    إن سفيان الثوري لو قا

 . «فقام تل  الليلة حتى أصبح

إذا اضطجع عىل فراشه يتقىل عليه كام تتقىل احلبة عىل املقـالة ثـم يثـب   سطاوووكان 
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 . «ويصِّل إىل الصباح ثم يقول  طري ذكر جهنم نوم العابدين

نعلم عمال  أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا املال فقيـل لـه  مـا بـال ما »: وقال احلسن 

املتهجــدين مــن أحســن النــاس وجوهــا ق قــال  ألهنــم خلــوا بــالرمحن 

فألبسهم نورا  من نوره. وقـدم بعـض الصـاحلني مـن سـفره فمهـد لـه 

فراش فنام عليه حتـى فاتـه ورده فحلـف أال ينـام بعـدها عـىل فـراش 

 .«أبدا  

إذا جن عليه الليل يأيت فراشه فيمد يده عليه ويقـول  إنـ   ب بن  وادوكان عبد العب 

 . «للني وواهلل إن   اجلنة أللني من  وال يزال يصِّل الليل كله

  إ: ألستقبل الليل من أوله فيهولني طوله فـأفتتح القـرآن فأصـبح ومـا وقال الفضيل

 . «قضيت هنمتي

 . «حرم به قيام الليلإن الرجل ليذنب الذنب في»:  وقال احلسن

إذا ر تقدر عىل قيام الليل وصيام النهار فاعلم أن  حمروم وقد كثرت »:  وقال الفضيل

 .«خطيئت 

 لمة الليل للتواصل أهنى من ضياء النهار عند املحب ، وصلهم   »  ابن اجلوزي قال 

هم ، وما أحو  الِ ة إىل ِسرته بسخف احلُُجب   . «رِس 

إهلي ليس مـثِّل يطلـب »يصِّل الليل كله فشذا كان   السحر قال   شيم وكان صل  بن أ

 . «اجلنة ولكن أجر: برمحت  من النار

يـا أخـي ال تعـص اهلل «   إ: ألضعف عن قيام الليـل، فقـال لـهوقال  جل لبع  احلكامء

 . «تعاىل وال تقم بالليل

الليل قامت اجلاريـة  جارية فباعها من قوم فلام كان   جوف وكان للحسن بن صالح 

فقالت؛ يا أهل الدار الصالة الصالة  فقـالوا  أصـبحنا أطلـع الفجـرق 
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فقالــت  ومــا تصــلون إال املكتوبــةق قــالوا  نعــم؛ فرجعــت إىل احلســن 

ــةق رد:.  ــوم ال يصــلون إال املكتوب ــن ق ــي م ــوالي بعتن ــا م ــت  ي فقال

 .«فردها

لـم يكـن ينـام مـن الليـل إال ليـايل كثـرية ف بت   منـزل الشـافعي  » وقال الربيع

 . «يسريا  

ستة أشهر فـام فيهـا ليلـة وضـع جنبـه  لقد صحبت أبا حنيفة   وقال أبو اجلو ر  

 . «عىل األرض

حييي نصف الليل فمر بقوم فقالوا  إن هذا حييي الليل كله  فقال  إ:  وكان أبو حنيف  

 .«هكل لالليأستحيي أن أوصف بام ال أفعل فكان بعد ذل  حييي 

 حص مس خس ُّٱبات يردد هذه اآلية ليلة حتى أصبح   و قال: إن مالك بن د نا 
 مظ حط مض  خض حض جض مص خص

 اآلية  [21اجلاثية  ]َّ

رمقت مال  بن دينار فتوضأ بعد العشاء ثم قام إىل مصـاله فقـبض  وقال املغ ة بن حبيب

عىل حليته فخنقته العربة فجعل يقول حرم شيبة مال  عـىل النـار إهلـي 

علمـت سـاكن اجلنـة مـن سـاكن النـار فـأي الـرجلني مالـ ق وأي  قد

 .«الدارين دار مال ق فلم يزل ذل  قوله حتى طلع الفجر

سهوت ليلة عن وردي ونمت فشذا أنا   املنام بجارية كأحسن  »: وقال مالك بن د نا 

ما يكون و  يدها رقعة فقالت يل  أحتسن تقرأق فقلت  نعم، فدفعت 

ذا فيها  بن دينار  سهوت ليلة عن وردي ونمت فشذا أنا إيل الرقعة فش

  املنام بجارية كأحسن ما يكون و  يدها رقعة فقالت يل  أحتسن 

 تقرأق فقلت  نعم، فدفعت إيل الرقعة فشذا فيها  

 البيض األوانس   اجلنان  عن أأهلت  اللذائذ واألما: 
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 احلسان وتلهو   اجلنان مع   تعيو خملدا  ال موت فيها 

 من النوم التهجد بالقران      تنبه من منام  إن خريا   

وكان من القوامني أنه قال  رأيت   املنام امرأة ال تشـبه نسـاء  و روى عن أزهر بن مغيث

أهــل الــدنيا فقلــت هلــا  مــن أنــتق قالــت  حــوراء؛ فقلــت  زوجينــي 

إىل ســيدي وأمهــر:؛ فقلــت  ومــا مهــروق  أخطبنــينفســ ؛ فقالــت 

 طول التهجد.  قالت 

ألن أرى   بيتي شيطانا  أحـب إيل مـن أن أرى   بيتـي وسـادة ألهنـا  »: وكان  قول

تدعو إىل النوم، وكانت له مسورة من أدم إذا غلبه النوم وضع صدره 

 . «عليها وخفق خفقات ثم يفزع إىل الصالة

ىعند الصب»يصِّلِّ الليَل حَتى إذا نظَر إىل الَفْجر قال   وكان بعضهم  . «اح حْيَمُد القوُم الُ َ

َتاُء ربيُع املؤمنني، يطوُل ليُلهم لِلِقيام، وَيْقُك هناُرهم للصيام » :وقال ر:ر  .«الشِّ
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 كظم الغيظ
 

من اّتقى اهللّ ر يشف غيظه، ومن خاف اهللّ ر يفعل ما يريد، »: قال عمر بن اخلط اب 

 «.ولوال يوم القيامة لكان غري ما ترون

قدم عيينة بن حصن بن حذيفة عىل ابن أخيـه احلـّر بـن قـيس، »قال:  عن ابن عب اس 

وكان من النّفر اّلذين يدنيهم عمر، وكان القّراء أصحاب جمالس عمـر 

ومشاورته كهوال أو شّبانا فقال عيينـة البـن أخيـه  يـا ابـن أخـي، لـ  

، وجــه عنــد هــذا األمــري فاســتأذن يل عليــه، قــال  سأســتأذن لــ  عليــه

فاستأذن احلّر لعيينة، فأذن له عمر، فلـاّم دخـل عليـه قـال  هـي يـا ابـن 

اخلّطاب، فو اهللّ ما تعطينا اجلزل، وال حتكم بيننا بالعدل، فغضب عمر 

حّتى هّم به، فقال له احلّر  يا أمري املؤمنني، إّن اهللّ تعاىل قال لنبّيـه ^  

األعــــراف  ]َّ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱ

من اجلاهلني، واهللّ ما جاوزها عمر حني تالهـا عليـه، وإّن هذا [199

 «.وكان وّقافا عند كتاب اهللّ

أنـا قاال: وقد ك  رجل شاة له فقـال لـه  مـن ك ـ رجـل هـذهق جاء غالم أليب ذ   

فعلته عمدا ألغيظ  فترضبني فتأثم. فقال  ألغيظّن من حّرض  عىل 

 «.غيظي، فأعتقه

، فلاّم فرغ من مقالتـه قـال  إن كـان بقـي عنـدو وهو ساكت شتم  جل عدي  بن حاتم

  ء فقــل قبــل أن يــأيت شــباب احلــّي، فــشهّنم إن ســمعوو تقــول هــذا 

 «.لسّيدهم ر يرضوا
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د بن كعاب  ثـالث مـن كـّن فيـه اسـتكمل اإليـامن بـاهللّ  إذا ريض ر يدخلـه  »:قال حمم 

 رضاه   الباطل، وإذا غضب ر هرجـه غضـبه عـن احلـّق، وإذا قـدر ر

 «.يتناول ما ليس له

 «.إّن فالنا شتم ، فقال  ما وجد الّشيطان بريدا غريو »: قال  جل لوهب بن منب ه 

 يه ىه ُّٱبرضـب رجـل ثـّم قـرأ قولـه تعـاىل   أمر عمر بن عبد العب ب
 «.،فقال لغالمه  خّل عنهَّ

إىل جماهـدة  إّن كظم الغيظ حيتا  إليه اإلنسان إذا ها  غيظه وحيتا  فيـه»: قال الغبايل  

شديدة، ولكن إذا تعّود ذل  مّدة صار ذل  اعتيادا فـال هيـيج الغـيظ، 

 «.وإن ها  فال يكون   كظمه تعب وحينئذ يوصف باحللم

الكــا م إذا كظــم لعجــز عــن الّتشــّفي   احلــال رجــع إىل »: قااال اباان قداماا  املقااديس  

، الباطن، فاحتقن فيه فصار حقدا وعالمة ذل  دوام بغـض الّشـخص

من صفات أصحاب اجلنّة  وذكر ابن كث  «.واستثقاله والنّفور منه

]آل َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱعند تفسري قولـه تعـاىل  

ــــه  [133عمــــران    حي  يهجي ىه ُّٱإىل قول
فقــال  إذا ثــار [13٤آل عمــران  ]َّ ٰر ٰذ يي ىي ميخي

خم الغيظ كظموه بمعنى كتمـوه فلـم يعملـوه وعفـوا مـع ذلـ  عّمـن 

 «.أساء إليهم

أّن رجال كّلمه يوما حّتـى أغضـبه فهـّم   ن كث  يف ي ة عمر بن عبد العب بذكر اب

به عمر ثّم أمس  نفسه ثّم قال للّرجـل  أردت أن يسـتفّز: الّشـيطان 

بعّزة الّسلطان فأنال من  ما تناله منّي غداق قـم عافـاو اهللّ، ال حاجـة 

 «.لنا   مقاولت 
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 جماهدة النفس
 

 «.وبى ملن ترو شهوة حارضة ملوعود غائب ر يرهط»: قال عيسى 

د  ق  إّن أّول مـا أحـّذرو  نفسـ  »:   وصّيته لعمر حني اسـتخلفه قال أبو بكر الص 

 «.اّلتي بني جنبي 

حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسـبوا، وزنـوا أنفسـكم قبـل أن »  -قال عمر بن اخلط اب

 ُّٱ عليـه أعاملكـم توزنـوا، وتزّينـوا للعـرض األكـرب عـىل مـن ال ّفـى

 .[18]احلاق : َّ يل ىل مل يك ىك مك لك

وخرجت معـه، حّتـى إذا دخـل  -سمعت عمر بن اخلّطابقال:  عن أنس بن مالك 

عمر   »-حائطا فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو   جوف احلائط

بن اخلّطاب أمري املؤمنني بخ بـخ. واهللّ يـا ابـن اخلّطـاب لتّتقـنّي اهللّ، أو 

 .«ليعذبنّ 

 «.أّول ما تنكرون من جهادكم أنفسكم»: قال عيل  بن أيب طالب 

ابدأ بنفسـ  فجاهـدها، وابـدأ »عن اجلهاد، فقال له    يأل أحدهم عبد اهلل  بن عمر

 «.بنفس  فاغزها

اإلنصـاف مـن نفسـه، واإلنفـاق »ثالث من مجعهّن مجع اإليـامن   » عن عام   بن  ارس قال:

 «.للعارمن اإلقتار، وبذل الّسالم 

قد جئتم من اجلهاد األصغر فـام فعلـتم »لقوم جاءوا من الغبو:  قال إبراهيم بن علقم 

 «.  اجلهاد األكربق قالوا  وما اجلهاد األكربق، قال  جهاد القلب

 «.ما عاجلت شيئا أشّد عِّّل من نفيس، مّرة يل ومّرة عِّلّ »: قال يفيان الث و ي  
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يا نفس، ال   الّدنيا مع أبناء امللوو تتنّعمني، وال »ول لنفسه  ، يقكان أبو العب اس املوصيل  

ب  بني اجلنّة والنّار حتبسني،  كأ:  طلب اآلخرة مع العّباد جتتهدين، 

 «.يا نفس أال تستحيني

 «.ما الّداّبة اجلموح بأحو  إىل الّلجام الّشديد من نفس »: قال احلسن

جل تقّيا حّتى حياسب نفسه حماسبة رشيكه وحّتى ال يكون الرّ »: قال ميمون بن مهران 

 «.يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومرشبه

يشـمل النّكـ   اجلهـادين  جهـاد « إّن النّك مع الّصرب»فقوله ^  : قال ابن املبا ك

العــدّو الّظــاهر وجهــاد العــدّو البــاطن. فمــن صــرب فــيهام نكــ و فــر 

ر أسـريا لعـدّوه أو قتـيال بعدّوه، ومن ر يصرب فيهام وجـزع. قهـر وصـا

 «.له

ال ييس ء الّظّن بنفسه إاّل من عرفها. ومن أحسن الّظّن بنفسه فهو من »: قال ابن القي م 

 «.أجهل النّاس بنفسه

 .«إن أحببت أن يدوم اهلل ل  عىل ما حتب  فدم له عىل ماُ حيب  » :قال اإلمام أمحد 

 «.ب علينا جماهدهتاإّن النّفس عدّو منازع، جي »:قال الغبايل  

وهـذا اجلهـاد حيتـا  أيضـا إىل صـرب، »النّفس عن أبى بكر قولـه   نقل ابن  جب يف جماهدة

فمن صرب عىل جماهدة نفسه وهواه وشيطانه غلبهم، وحصل له النّكـ 

والّظفر، ومل  نفسـه فصـار ملكـا عزيـزا، ومـن جـزع ور يصـرب عـىل 

 أسريا   يـد شـيطانه جماهدة ذل  غلب وقهر وأرس، وصار عبدا ذليال

 بمنزلـة فيهـا العزيـز ذليـل  وهواه كام قيل  إذا املرء ر يغلب هواه أقامـه

 

وكـذل  »بعد أن ساق كثريا من األحادي  واآلثار   جهـاد العـدّو اخلـارجّي  وقال 
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جهاد العدّو البـاطن، وهـو جهـاد الـنّفس واهلـوى؛ فـشّن جهادمهـا مـن 

 «.أعظم اجلهاد

: قااال الفاا وز ربااا واحلــّق أن يقــال  املجاهــدة ثالثــة أرضب  جماهــدة العــدّو الّظــاهر »دي 

 «.وجماهدة الّشيطان، وجماهدة النّفس. واملجاهدة تكون باليد والّلسان

كّلام عظم املطلوب   قلب ، صغرت نفس  عندو، وتضـاءلت القيمـة اّلتـي »  وقال ر:ر

يقـة العبودّيـة، تبذهلا   حتصيله، وكّلـام شـهدت حقيقـة الّربوبّيـة وحق

وعرفت اهللّ وعرفت النّفس، وتبنّي ل  أّن مـا معـ  مـن البضـاعة ال 

يصلح للمل  احلّق، ولو جئـت بعمـل الّثقلـني خشـيت عاقبتـه وإّنـام 

يقبلــه بكرمــه وجــوده وتفّضــله. ويثيبــ  عليــه أيضــا بكرمــه وجــوده 

 «.وتفّضله

ازي   ه، وشيطانه، ونفسـه، فـاحرتس أعداء اإلنسان ثالثة  دنيا»: قال حييى بن معاذ الر 

من الّدنيا بالّزهد فيهـا، ومـن الّشـيطان بمخالفتـه، ومـن الـنّفس بـرتو 

 «.الّشهوات

جاهد نفسـ  بأسـياف الّرياضـة. والّرياضـة عـىل أربعـة أوجـه  القـوت مـن »  وقال أ ضا

الّطعام، والغمض من املنام، واحلاجة مـن الكـالم، ومحـل األذى مـن 

من قّلة الّطعام مـوت الّشـهوات، ومـن قّلـة املنـام مجيع األنام، فيتوّلد 

صفو اإلرادات، ومن قّلة الكالم الّسالمة من اآلفـات، ومـن احـتامل 

األذى البلوغ إىل الغايات. وليس عىل العبد   ء أشّد من احللم عنـد 

اجلفاء، والّصرب عىل األذى، وإذا حتّركت مـن الـنّفس إرادة الّشـهوات 

الوة فضـول الكـالم جـّردت سـيوف قّلـة واآلثام، وهاجـت منهـا حـ

الّطعام من غمد الّتهّجد وقّلـة املنـام، ورضبتهـا بأيـدي اخلمـول وقّلـة 

الكالم، حّتى تنقطع عن الّظلم واالنتقام، فتأمن من بوائقهـا مـن بـني 



 

  جماهدة النفس

 
 

 

431 

سائر األنام، وتصّفيها مـن  لمـة شـهواهتا فتنجـو مـن غوائـل آفاهتـا، 

روحانّيـة، فتجـول   ميـدان  فتصري عند ذلـ  نظيفـة ونورّيـة خفيفـة

  امليــدان  الفــارةاخلــريات، وتســري   مســال  الّطاعــات، كــالفرس 

 «.وكاملل  املتنّزه   البستان

يطوف   الّسوق فشذا رأى الّ  ء يشتهيه قال لنفسه  اصربي، فو كان مالك بن د نا 

 «.اهللّ ما أمنع  إاّل من كرامت  عِّلّ 

 ىيني مي زي ري  ٰى  ُّٱتعااااااىل: قاااااال بعااااا  العاااااا فني يف قولاااااه 

ومـن مجلـة املجاهـدات جماهـدة الـنّفس بالّصـرب [69العنكبوت  ]َّ

 «.عند االبتالء، ليعقب ذل  أنس الّصفاء، وينزع عنه لباس اجلفاء

 

 



 

 432 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 

 من كالم احملتضرين
 

خالد، عن عبد اهلل البهمي موىل الزبري، عن عائشة   وى وكيع عن إيامعيل بن أيب

 ا احترض أبو بكر قالت  ، قالت  مل

 إذا حرشجت يوما  وضاق خا الصدر         غنى الثراء عن الفـتـىلعمرو ما يُ        

 زب رب يئ ىئ نئمئ زئ  رئ ّٰ ُّٱفقال  يا بنية  ال تقويل هكذا، ولكن قويل          

 [19ق  ]َّ نب مب

عليـه، بكي، فكلمه ابن عباس أو غـريه بكـالم فيـه ثنـاء  ملا احترض عمر بن اخلطاب 

املغـرور مـن غررمتـوه، ليـت أمـي ر تلـد:. ثـم أوىص بوصـايا «فقال  

 .«سانحِ 

اللهم إ: قد كنت أخاف  وأنا اليوم أرجـوو »الوفاة قال    بن جبل ملا حرضت معاذ

اللهم إن  تعلم أ: ر أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها جلرى األهنار 

بدة الساعات ومزامحـة وال لغرس األشجار ولكن لظمأ اهلواجر ومكا

وملـا اشـتد بـه النـزع ونـزع نزعـا ر  ،«العلامء بالركب عنـد حلـق الـذكر

رب ما أخنقني  » ينزعه احد كان كلام أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال

 «.خنق  فوعزت  إن  تعلم أن قلبي حيب 

نيا عـىل الـد ما أبكى جزعا  »الوفاة بكى، فقيل له ما يبكي  قال   وملا حرضت يلامن 

ولكن عهد إلينا رسول اهلل ^ أن تكـون بلغـة أحـدنا مـن الـدنيا كـزاد 

، فلام مات سلامن نظر   مجيع ما ترو فشذا قيمتـه بضـعة عرشـ «الراكب

 .«درمها
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نلقــى  بــل واطربــاه غــدا  »قالــت امرأتــه  واحزنــاه فقــال   الوفاااةملااا حرضاات بااالال  

 .«األحبة حممدا وحزبه

الوفاة قال أقعدو: فأقعد فجعـل يسـبح اهلل تعـاىل يانملا حرضت معاو   بن أيب يف

تذكر رب  يا معاوية بعد اهلرم واالنحطال إال »ويذكره ثم بكى وقال  

يـا  » كان هذا وغصن الشباب نرض ريان وبكى حتى عال بكاؤه وقـال

رب أرحم الشيخ العا، ذا القلب القايس اللهـم أقـل العثـرة واغفـر 

 «.ال يرجو غريو ور يثق بأحد سواو الزلة وعد بحلم  عىل من

مع مجاعة عليه   مرضه فرأوا   جلده غضونا فحمد  و وى عن شيخ من قر   انه د:ل

أما بعد فهل الدنيا أمجع إال ما جربنا ورأينا أما »اهلل وأثنى عليه ثم قال  

واهلل لقد استقبلنا زهرهتا بجدتنا وباستلذاذنا بعيشنا فام لبثتنا الـدنيا أن 

قضت ذل  منا حاال بعـد حـال وعـروة بعـد عـروة فأصـبحت الـدنيا ن

للدنيا من دار ثم ُأٍف هلـا مـن  ٍف وقد وترتنا وأخلفتنا واستألمت إلينا أُ 

 .«دار

أهيا الناس إ: من زرع قد استحصـد »أن قال   معاوية  و روى أن ر:ر :طب  :طبها

كـان مـن وإ: وليتكم ولن يليكم أحد من بعدي إال وهو رش مني كـام 

قبِّل خريا مني ويا يزيد إذا وىف أجِّل فول غسِّل رجال لبيبا فشن اللبيب 

من اهلل بمكان فلينعم الغسل وليجهر بالتكبري ثـم اعمـد إىل منـديل   

اخلزانــة فيــه ثــوب مــن ثيــاب النبــي ^ وقراضــة مــن شــعره وأ فــاره 

ــوب عــىل  ــي واجعــل الث فاســتودع القراضــة أنفــي وفمــي وأذ: وعين

ــدي دون  أكفــا: ويــا يزيــد احفــظ وصــية اهلل   الوالــدين فــشذا جل
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أدرجتمو:   جديدي ووضعتمو:   حفريت فخلوا معاويـة وأرحـم 

 .«الرامحني

يا ليتني كنت رجال من قريو بذي طوى »املوت قال   وقال حممد بن عقب  ملا نبل بمعاو  

 «.وإ: ر أل من هذا األمر شيئا

الوفاة نظر إىل غسال بجانب دمشق يلوي ثوبـا بيـده ثـم  حرضت عبد امللك بن مروان وملا

يرضب به املغسلة فقال عبد املل   ليتني كنت غساال آكل مـن كسـب 

يدي يوما بيوم ور أل من أمـر الـدنيا شـيئا.فبلط ذلـ  أبـا حـازم فقـال 

احلمد هلل الذي جعلهم إذا حرضهم املوت يتمنون ما نحـن فيـه وإذا » 

 «.هم فيهحرضنا املوت ر نتمن ما 

  مرضه الذي مات فيه كيف جتدو يا أمري املؤمنني قال أجد:  وقيل لعبد امللك بن مروان

 خك حك جك مق  حق مف خف ُّٱكــــــام قــــــال اهلل تعــــــاىل  

 . «اآلية ومات[9٤األنعام  ] َّ  ملخل حل جل مك لك

بن مروان امرأة عمـر بـن عبـد العزيـز كنـت أسـمع عمـر   وقالس فاطم  بنس عبد امللك 

مات فيه يقول  اللهم أخف عليهم مـويت ولـو سـاعة مـن مرضه الذي 

هنار، فلام كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده فجلست   بيت 

 مظ حط مض ُّٱآخر بيني وبينه باب وهو   قبة له فسمعته يقول  
 خك  حك جك مقحق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع

ثم هدا فجعلت ال أسمع حركة وال كالما فقلـت  [83القصص  ]َّ

 .«ر أنائم هو فلام دخل صاح فوثبت فشذا هو ميتلوصيف له انظ

دعي له طبيب فلام نظر إليه قال أرى الرجـل قـد عمر بن عبد العزيز  و وى أنه ملا ثقل

سقى السم وال آمن عليه املوت فرفع عمر بكه وقال وال تأمن املوت 
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قال الطبيب هل أحسسـت بـذل  يـا أمـري ،أيضا عىل من ر يسق السم 

نعم قد عرفت ذل  حني وقع   بطنـي، قـال فتعـالج يـا  املؤمنني قال 

رق خري مذهوب إليه »أمري املؤمنني فش: أخاف أن تذهب نفس  قال  

 أذ:مـا رفعـت يـدي إىل  أذ:واهلل لـو علمـت أن شـفائي عنـد شـحمة 

 .«، فلم يلب  إال أياما حتى مات«فتناولته، اللهم خر لعمر   لقائ 

ى فقيل له ما يبكي  يا أمري املؤمنني أبرش فقد أحيا اهلل بـ  سـننا بك وقيل ملا حرضته الوفاة

عـن أمـر هـذا  فُأسـألألـيس أوقـف »وأ هر ب  عدال فبكى ثـم قـال  

اخللق فواهلل لو عدلت فيهم خلفت عىل نفيس أن ال تقوم بحجتهـا بـني 

، وفاضـت «يدي اهلل إال أن يلقنها اهلل حجتها فكيـف بكثـري ممـا ضـيعنا

 .«ب  إال يسريا حتى ماتعيناه فلم يل

أنـا الـذي أمرتنـي فقكـت وهنيتنـي »قال أجلسو: فأجلسوه فقـال   وملا قرب وقس موته

ثـم رفـع رأسـه فأحـد « ال إلـه إال اهلل» ثم قـال ثالث مرات « فعصيت

النظر فقيل له   ذل  فقال إ: ألرى حرضة ما هم بشنس وال جن، ثم 

 .«بض قُ 

مـا » تقى أكفانه بيده عند املوت وكان ينظـر إليهـا ويقـول أنه ان  ون الرشيداعن ه وحك 

 «.أغنى عني ماليه هل  عني سلطانيه

يا من ال يزول ملكه ارحم من قـد زال »واضطجع عليه وكان يقول   وفر  املأمون  مادا

 «.ملكه

 «.لو علمت أن عمري هكذا قصري ما فعلت  »وكان املعتصم  قول عند موته

 نفسه عند موته فقيل له ال بأس علي  يا أمـري املـؤمنني فقـال  عىل وكان املنترص  ضطرب

 «.اآلخرة وأقبلتليس إال هذا لقد ذهبت الدنيا »
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اللهم أمرتني فلم ائتمر، وزجرتني فلـم أزدجـر، » قال  ملا احترض عمرو بن العاص 

ووضع يده   موضع الغل، فقـال  اللهـم ال قـوى فأنتكـ، وال بـرئ 

بـل مسـتغفر، ال إلـه إال أنـت. فلـم يـزل يرددهـا فأعتذر، وال مستكرب 

 .حتى مات. 

أجـد: » قـال  ?، قيل لعمرو بن العاص   مرضه الذي مات فيه  كيف جتدويف :رب ر:ر

فلام قربت نفسه من أن تفيض قال له ابنه  قد كنت «. أذوب وال أثوب

حتب أن ترى عاقال  فطنـا  قـد احترضـ؛ فتسـأله عـام جيـد املحترضـ وقـد 

ت، وأنــا أحــب أن تصــف يل املــوت. فقــال  أجــد كــأن املســاء احترضــ

 .«منطبقة عىل األرض، وكأ: أتنفس من خرم إبرة

فكان عمر بن «.اللهم أغفر يل فشن الناس يقولون إن  ال تغفر يل»  وقال احلجاج عند موته

عبد العزيز تعجبه هذه الكلمـة منـه ويغبطـه عليهـا، وملـا حكـي ذلـ  

 .«نعم قال عسى للحسن قال أقاهلا قيل

ملثـل هـذا فليعمـل  » عينـه عنـد الوفـاة وضـح  وقـال  وقيل فتح عبد اهلل بان املباا ك

 «.العاملون

انتظر من اهلل رسوال »الوفاة بكى فقيل له ما يبكي  قال   وملا حرضت إبراهيم النخع 

 «.يبرش: باجلنة أو بالنار

واهلل مـا أبكـى لـذنب »  فقـال  الوفاة بكى فقيل له مـا يبكيـ وملا حرضت ابن املنكد 

أعلم أ: أتيته ولكن أخاف أ: أتيت شـيئا حسـبته هينـا وهـو عنـد اهلل 

 «.عظيم

فقال  كيف حال  ?وكيف حال  ?كيف جتدو: -وهو جيود بنفسه  -قيل لبع  الصاحلني 

من يريد سفرا  بعيدا  بال زاد، ويدخل قربا  موحشا  بال مؤنس، وينطلـق 

 .«إىل رب مل  بال حجة
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ما أبكـى جزعـا »الوفاة بكى فقيل له ما يبكي  قال   وملا حرضت عامر بن عبد القيس

من املوت وال حرصا عىل الدنيا ولكن ابكي عىل مـا يفـوتني مـن  مـأ 

 «.اهلواجر وعىل قيام الليل   الشتاء

 «.هاوابعد سفراه واقلة زاد»غ  عليه ثم فتح عينيه وقال   الوفاة وملا حرضت فضيال

فبكى نك «اجعل رأيس عىل الرتاب»الوفاة قال لنك مواله   ا حرضت ابن املبا كومل

ذكرت ما كنـت فيـه مـن النعـيم وأنـت هـو ذا »فقال له ما يبكي  قال  

متوت فقريا غريبا قـال اسـكت فـش: سـألت اهلل تعـاىل أن حييينـي حيـاة 

ا ر األغنياء وأن يميتني موت الفقراء ثم قال لـه لقنـى وال تعـد عـِّل مـ

 .«أتكلم بكالم ثان

ما آمنـ    تبدى إبليس لرجل عند املوت فقال له نجوت فقال»   وقال عطاء بن  سا 

 .«بعد

إنـام  Qآيـة   كتـاب اهلل تعـاىل قولـه »فقيل له ما يبكيـ  فقـال   وبكى بعضهم عند املوت

 «.يتقبل اهلل من املتقني

أمـرا هـذا أولـه جلـدير أن  إن»عىل رجل جيود بنفسـه فقـال   البرصي ود:ل احلسن 

 .«يتقي آخره وإن أمرا هذا آخره جلدير أن يزهد   أوله

كنت عند اجلنيد   حال نزعه وكـان يـوم اجلمعـة وهـو يقـرأ القـرآن فخـتم  وقال اجلر ري

ومـن أوىل بـذل  منـي وهـو ذا »فقلت له   احلالة يا أبا القاسم فقال  

 «.تطوى صحيفتى

 «.ما نسيته فأذكره» ال اهلل فقال قل ال إله إ  وقيل للجنيد

كأن  حتـب احليـاة فقـال  القـدوم »ملا احترض وكان يشق عليه   وقيل لبرش بن احلا ث

 . «عىل اهلل شديد
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إ: ألسـتحي مـن اهلل أن »أال تـو، بابنـ  وعيالـ  فقـال   وقيل لصاالح بان مساام 

 «.أو، خم إىل غريه

صحابه فقالوا أبرشـ فشنـ  تقـدم عـىل رب غفـور أتاه أ وملا احترض أبو يليامن الدا اين

هلـم أال تقولـون احــذر فشنـ  تقـدم عـىل رب حياســب  »رحـيم فقـال  

 .«بالصغري ويعاقب  بالكبري

 «.احفظوا مراد احلق فيكم»قيل له أوصنا فقال   وملا احترض أبو بكر الوايط 

إن كنـت » قـال ف .علي  أبكـي  فبكت امرأته فقال هلا ما يبكي  فقالت واحترض بعضهم

 «. باكية فابكي عىل نفس  فلقد بكيت هلذا اليوم أربعني سنة

بن عطاء دخل عىل اجلنيد   وقـت نزعـه فسـلم عليـه فلـم جيبـه ثـم  أن أبا العباس وحك 

أجاب بعد ساعة وقال أعذر: فش: كنـت   وردى ثـم وىل وجهـه إىل 

 القبلة وكرب ومات.

لو ر يقرب أجِّل ما أخربتكم بـه  » كان عمل  فقالملا حرضته الوفاة ما  وقيل للكناين

 .«وقفت عىل باب قلبي أربعني سنة فكلام مر فيه غري اهلل حجبته عنه

كنت فيمن حرضـ احلكـم بـن عبـد امللـ  حـني جـاءه احلـق »  قال  وحكى عن املعتمر

اللهم هون عليه سكرات املوت فشنه كان وكان فذكرت حماسنه   فقلت

يقـول  إن مل  املوت  » أنا فقال  تكلم فقلتمن امل  فأفاق فقال

 .« يل إ: بكل سخي رفيق ثم طفئ

الوفاة شهده حذيفة فوجده قلقا فقال يا أبا حممـد هـذا  وملا حرضت  ويف بن أيباط

أوان القلق واجلزع فقال يا أبا عبد اهلل وكيـف ال أقلـق وال أجـزع وإ: 

واعجباه هلذا » حذيفة ال أعلم أ: صدقت اهلل    ء من عمِّل فقال 

الرجل الصالح هلف عند موته أنه ال يعلم أنه صـدق اهلل    ء مـن 
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 .« عمله

رمحــة اهلل علــيهام   مرضــه الــذي تــو  فيــه فقــال لــه  كيــف  ود:اال املاابين عااىل الشااافع 

أصبحت مـن الـدنيا راحـال ولإلخـوان »أصبحت يا أبا عبد اهلل فقال  

س املنيـة شـاربا وعـىل اهلل تعـاىل واردا مفارقا ولسوء عمِّل مالقيا ولكأ

ثم أنشأ  .«وال أدري أروحي تصري إىل اجلنة فأهنيها أم إىل النار فأعزهيا

                 يقول

يا بني  » فدمعت عيناه وقال مسألةئل عن الوفاة ُس  :رضو   بنرضت أمحد ح

باب كنت أدقه مخسا وتسعني سنة هو ذا يفتح الساعة يل ال أدري 

 «. أوان اجلوابأيفتح بالسعادة أو الشقاوة فآن يل

دخلنا عىل أق نواس نعوده   مرضه الذي مـات فيـه،  »:قال حممد بن إبراهيم الكاتب

تب إىل اهلل يا أبا عـِّل؛ : ومعنا صالح بن عِّل اهلاشمي، فقال له صالح

فشن    أول يوم من أيام اآلخرة، وآخر يوم مـن أيـام الـدنيا، وبينـ  

قد  ?دوه، فقال  إياي ّوف اهللوبني اهلل هنات. فقال  أسندو:. فأسن

حدثني محاد بن سلمة، عـن يزيـد الرقـا ، عـن أنـس بـن مالـ   أن 

، أتــرا: ال «شــفاعتي ألهــل الكبــائر مــن أمتــي»رســول اهلل ^ قــال  

  وملــا قســا قلبــي وضــاقت مــذاهبي

ـــــه ـــــام قرنت ـــــي فل   تعـــــا مني ذنب

  فام زلت ذا عفو عن الـذنب ر تـزل

  ولـــوالو ر يغـــوي بـــشبليس عابـــد

 

 رجــائي نحــو عفــوو ســلامجعلــت 

ــــام ــــوو أعظ ــــان عف ــــوو رق ك  بعف

ــــــا ــــــة وتكرم ــــــو من ــــــود وتعف  جت

 فكيـــف وقـــد أغـــوى صـــفي  آدمـــا
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وقد حدثني محاد بن سلمة، عن ثابت، عـن أنـس، قـال   ?أكون منهم

، فشن ال يموتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهلل»قال رسول اهلل ^  

ورآه بعـض إخوانـه بعـد موتـه بأيـام   «. حسن الظن باهلل ثمن اجلنـة

قال  غفر يل بأبيـات قلتهـا، وهـي اآلن  ?املنام فقال له  ما فعل اهلل ب 

 حتت وساديت. فنظروا وإذا برقعة حتت وسادته   بيته فيها مكتوب  

 مت بأن عفوو أعظمفلقد عل          يا رب إن عظمت ذنوق كثرة                  

 فمن الذي يدعو إليه املجـرم   إن كان ال يرجوو إال حمسن

 فشذا رددت يدي فمن ذا يرحم   أدعوو رب كام أمرت ترضعا  

 ومجيل  ني ثم أ: مسـلـم                  مايل إلي  وسيلة إال الـرجـا                                 

وإنام اختلفت بحسب اختالف أحواهلم  أقاويلهمفهذه  » الغبايل أيب حامد قول 

فغلب عىل بعضهم اخلوف وعىل بعضهم الرجاء وعىل بعضهم 

الشوق واحلب فتكلم كل واحد منهم عىل مقتىض حاله والكل 

 صحيح باإلضافة إىل أحواهلم.

ليت شعري بم هتم : ليس أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم» قال إيحاق بن :الد 

 «. ييأس إبليس ويقول  متى ُيعجب هذا بعملهقيل ق عندها 
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 (1منوعات النجاح والرتبية)
 

   الكرب حي  حيب. من ر جيلس   الصغر حي  يكره، ر جيلس 

 ينبغي أن تعرف كل ما تقول. ينبغي أال تقول كل ما تعرف، ولكن  

  ء.إذا زرعت لو وليس سينبت ل  ال  

 مدرسة أقفل سجنا. من فتح 

 نشال وحركة. إذا ر يكن هناو عقبات فليس ما تبح  عنه هدفا إنه جمرد 

 اليمن، ليسمع كلمة واحدة ينتفع خـا فـيام  لو أن رجال سافر من أقىص الشام إىل أقىص

 يستقبل من عمره، ما رأيت أن سفره قد ضاع.

 .إذا عرفنا كيف فشلنا نفهم كيف ننجح 

 ذليال، اعلم أنه يبقى دوما مصدر خوف. عدوو مهام يكون 

 بن فللرفاق األثر الكبري   حياته.األ ّريوا البيئة التي هتلط خا  

 صحيفة بيضاء، وأنـت الـذي يـنقو عليهـا مـن خـري  أهيا املرق إن الطفل يولد ونفسه

 ورش فهو أمانة   يدو.

 ربيتـه يعلمـه االنحـالل، و    تربية الولـد حتملـه عـىل التمـرد، والـدالل   ت القسوة

 كليهام تنمو اجلريمة. أحضان

 .الوفاء هو السمة البارزة للعظامء من الرجال 

 .اقرأ كتابا جيدا ثالث مرات، أنفع ل  من أن تقرأ ثالثة كتب جيدة 

 ر يوصل قط إىل الصف األول. اخلجل 

 ملقتىض.ونفسياهتم ومعاملتهم خذا ا مما يعني عىل تربية األوالد فهم طبائعهم 
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 أن رجال اإلطفاء ال يكافحون النار بالنار. ستتعلم كثري من دروس احلياة إذا الحظت 

  ِاآلخرين. ده أمامصديق  رسا، وجمّ  ر 

   حيـاة أطفـاهلم،  هطئ كثري من اآلباء واألمهات، بتـدخلهم   كـل صـغرية وكبـرية

ذلـ  إىل  سـبيلوبمحاولـة تقييـد تكـفاهتم بـشدارة أو بـدون إدارة، وقـد يلجـأون   

باحلرمان،  وسائل العقاب والعنف والقهر مما يرتتب عليه كبت حرية الطفل وإشعاره

 فيصاب بالرتدد واجلبن ويفشل   تكوين النظرة الصائبة   األمور.

 .اإلخفاق برشف خري من النجاح بغو 

 بـوا طل أبناؤنا ثامر قلوبنا، وعامد  هورنا، ونحن هلـم أرض ذليلـة، وسـامء  ليلـة، فـشن

 فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، فأهنم يمنحون  ودهم، وحيبون  جهدهم، وال تكن

 عليهم ثقيال فيملوا حيات  ويتمنوا وفات  ويكرهوا قرب .

 عىل الدنيا، كنت زائدا عليها. إذا ر تزد شيئا 

 أستطيع قلـت لـه حـاول، ومـن قـال ال أعـرف  كنت أرد بثالث عىل ثالثة  من قال ال

 من قال مستحيل قلت له جرب.قلت له تعلم، و

  ّباالهتامم خم،  خري وسيلة تدفع اآلخرين إىل االهتامم ب  هو أن تكون أنت البادئ إن

يتحلـون بصـفة  وذل  أن الناس عواطف وأهواء، وهم يقبلون االستجابة لكنهم قلام

 املبادرة.

 ضياع  األوقات إذ إن ذل  يعني إن أخطر مشكلة تواجه األمم واألفراد مشكلة ضياع

تـذكر دائـام هـذه العبـارات  احلياة، وكل فائت قد يسـتدرو إال فائـت الـزمن، ولـذل 

الوقت ال يتوالد، وال يتمدد، وال يتوقـف، وال يرجـع »واكتبها أمام  بخط عريض  

 للوراء، بل لألمام دائام.

 من االنتهاء   وقت مبكر. اسرتح قليال لكي تتمكن 
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 ال حيتـا  بضـعة أسـابيع، بيـنام حتويـل  يقة تقنيـةإن إدخال أي تعديل عىل مصنع أو طر

 الرجال حيتا  إىل أجيال كثرية.

 القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة ك ها ال يشعب. نإ 

 .وراء كل أمة عظيمة تربية عظيمة، ووراء كل تربية عظيمة، معلم متميز 

  ُصمت . سنسن كالمهم، فافتخر أنت عليهم بحُ إذا افتخر الناس علي  بح 

 م بكل عمل   حيات  كام لو كان آخر أعامل .ق 

 تعجب  وقد ال تعجب غريو، ولدو وصوت  وعقل . ثالث 

 أسبابه. نتائج الغضب أشد خطرا من 

 يطفئ الرش، فشن كان صادقا فليوقد نـارين، ثـم لينظـر  بني كذب من يقول  إن الرش يا

 يطفئ النار املاء. هل تطفئ إحدامها األخرى، وإنام

 يا ألن الناس لن يعرفوا أيكام غبي.ال تناقو غب 

 األطفـال واألفكـار، طفلـ  دائـام هـو أمجـل األطفـال   الـدنيا،  هنـاو شـبه كبـري بـني

 وكذل  فكرت .

 من حول ، ثم ترتو قلب    فو . إن اخلطأ األكرب، أن تنظم احلياة 

 جزء من املشكلة. إذا ر تكن جزءا من احلل، فأنت 

  ينجح بغباء اآلخرين.بعضنا ينجح بذكائه، وبعضنا 

 البعوض وإنام خفف املستنقعات. ال تقتل 

 الغد. متتع باليوم الذي تعيو فيه وال تثق كثريا   

 .ال تقل ل ء إنه مستحيل لعجزو أنت عنه 

 ال يفعلون شيئا ال هطئون. أولئ  الذين 
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 .مهام كان احلصان رسيعا فلن هيرب من ذيله 

 قبل.أن تكشف املست ادرس املايض إذا أردت 

 أحسن استخدامها ّرتق كل  ء.« إكس»الكلمة كأشعة 

 باللعب. ال ترهقوا التلميذ بالتعليم وحببوه إليه 

 لنـا، وهكـذا  طاملا أننا نجد متعـة   خدمـة اآلخـرين، فسـوف يسـتمر حـب اآلخـرين

 نصبح أناس ال يمكن الستغناء عنهم.

 خري من الرتغيب، فضال عنعلامء االجتامع واألخالق والرتبية عىل أن اإلقناع،  أمجع 

 الرتهيب.

  َحمبته. تمن النت كلمته وجب 

 أعان ،  علي  بصحبة من إن صحبته زان ، وإن غبت عنه صان ، وإن احتجت إليه

 ها، أو حسنة عدها.لة سدّ وإن رأى ُخ 

 أيضا متى جيب أن يتكلم. إن الذي يعرف يتكلم، يعرف 

 ء بعض احلارضينتستخدم أسام إنه ألمر مدهو ذل  الذي حيدث عندما . 

    ضع بقدر ما تستطيع برناجما ملا تنوي أن تفعـل، وحـاول بـشخالص إنجـاز األشـياء

الربنـامج، وسـرتى   النهايـة كـم  مواعيـدها املدونـة وأكـره نفسـ  عـىل التقيـد خـذا

أعامل قبـل وضـع الربنـامج  ستكون دهشت  كبرية عندما تقارن بني ما كنت تنجز من

 املحدد وبعده.

 أصحاخا. ود األسامء ليس دليل عىل عظمةإن خل 

  بلـت عـىل ُج  بلت النفوس عىل كره من يستطيل عليهـا وحيتقرهـا ويستصـغرها، كـامُج

  النفرة ممن يتعاىل عليها، حتى ولو كان ما يقوله حقا وصدقا.
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  والتعامــل مــع نفســ   إن أول طريــق النجــاح   احليــاة هــو نجاحــ    إدارة ذاتــ

 بفاعلية.

  فضائله   ترو الرذائل. عىل فعل الفضائل، فلتكنمن ر يقدر 

 .عندما نفكر   الغايات جيب أال نتجاهل الوسائل 

 .مقابل لذة واحدة هناو ألف أر 

 .من أحب  لغاية أبغض    النهاية 

 .قم بام ينبغي علي  القيام به، وليحدث ما حيدث 

 .إذا قابلت اإلساءة باإلساءةق فمتى تنتهي اإلساءة 

 حوائج الناس إليكم من نعم اهلل عليكم. اعلموا أن 

 ينبغي أن نعرف كيف ننسى. لكي نحيا 

  سقط. ليس سقول املرء فشال، إنام الفشل أن يبقى حي 

 .إذا شئت أن تبتسم ل  الدنيا، فامحل إليها البشاشة  

 يعرف كيف يتحمل كل  ء، يمكنه اإلقدام عىل كل  ء. من 

 يقة.تطفو عىل سطح احلق الكذبة مثل الزيت 

 طويــل حتــى ال جيــد دماغــا  إذا ر يســتعمل اإلنســان دماغــه فــال يميضــ عليــه وقــت

 يستعمله.

 أثناء وجـوده، وتفكـر فيـه عنـدما يـذهب  املتحدث اللبق هو الذي جيعل  تنصت إليه

 بعيدا عن .

 أنت. قل يل مما تضح  أقل ل  من 

 سكن. إياو وفضول الكالم فشنه يظهر من عيوب  ما بطن، وحيرو من عدوو ما 
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 خصـال  الكـرب منـه مأمونـا، واخلـري فيـه  ال يكون الرجل عاقال حتى يكون فيه عرشـة

إماما ملـن بعـده، وحتـى يكـون الـذل    مأموال، ويقتدي بأهل األدب من قبله فيكون

طاعة اهلل أحـب عليـه مـن العـز   معصـية اهلل، وحتـى يكـون عيشـه القـوت، وحتـى 

بطلـب احلـوائج قبلـه، وأن  غـريه، وال يتـربميستقل الكثري من عملـه، ويسـتكثره مـن 

 هر  من بيته فال يستقبل أحدا إال رأى أنه دونه.

 .إذا كنت ال تستطيع االبتسام فال تفتح دكانا 

 ابدأ أوال بأن متنح نفس  األمهية. أتريد أن تنال األمهيةق 

 الذي يبنى عىل املتعة والفائدة معا. التعليم الناجح هو 

 تلفظ خا، وذو الفطنة يفكر   األقوال التي سيتلفظ خا. قوال التياألمحق يفكر   األ 

 طائر رزقه ولكن ال يلقيه له   العو. هيب اهلل كل 

 مروءيت ما رشبته طول حيايت. واهلل لو علمت أن رشب املاء يثلم 

 إلي ، فال ّربهم خذه الرغبة. إذا أردت أن حيسن الناس 

 ر أفكـار الشـخص اآلخـر وتـتفهم عواطفـه دّ قـتُ  إن  تستطيع أن تكسب الناس حـني

 وتقدرها.

 كيفية اّاذ القرار. النتائج تعلم األطفال 

 .ال يصاب بالبلل من يبقى بعيدا عن املاء 

 .اهلدية التي تقدم دون أن تطلب تكون أمجل مرتني 

 إن من يطلب من الطفل أن يكون رجال، يشبه متاما من يطلـب مـن الرجـل أن يكـون 

 طفال.

 أهل بيت ينفقون رزق أيام   يوم واحد. إ: ألبغض 

 .ال ترم حجرا   البئر التي رشبت منها 
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 أن حتاسب نفس  كل ليلة إذا أويت إىل منامـ ، وتنظـر مـا اكتسـبت   يومـ   ينبغي

 اهلل عليها، وما اكتسبت من سيئة فتستغفر اهلل منها وتقلع عنها. من حسنة فتشكر

 دائام  بة خميفة ألن النتيجة غري أكيدة واملخاطر واردهالتعامل مع التغيري هو دائام جتر إن

    االعتبار. 

  فجــارا، وللــبخالء إال بغضــا وإن كــانوا  بــا وإن كــانواتــأبى القلــوب لألســخياء إال ُح

 أبرارا.

 يناقو   مجيع املوضوعات. الرجل النبيه ال 

 .كل  ء يرخص إال العلم، فشنه إذا كثر غال 

 لتفاوضية مع والديه ويكسب املعركة.الطفل يستخدم كل أسلحته ا 

 .جيب أن حتلم ب ء ثم تبذل أقىص جهدو لتحقيق هذا احللم 

 يستوجب أن يكون صوت  مرتفعا. أن تكون عىل حق ال 

 هناو أبطال. لو كان اجلميع راضني بام هم عليه ملا كان 

 .سأل املمكن املستحيل  أين تقيمق فأجاب   أحالم العاجز 

 ون جهود أو ثمن، ليس له قيمة.إن ما حتصل عليه د 

 .االحتفاظ باألصدقاء أصعب من احلصول عليهم 

 إذا أحسنت استثامر املواهب التي حباو اهلل إياها، فسوف حتقق أكثر مما كنت حتلـم بـه 

 طوال عمرو.

 لألوالد، بعد العادات الصاحلة ذكريــــــــات مجيلة. أفضل ما نمنحه 

 دموعه عندئذ تكون من دم. إن الرجل ال يبكي إال مرة، ولكن 

 الريح، ولكننا نستطيع تعديل أرشعتنا. نحن ال نستطيع السيطرة عىل 
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 يرى الناس صغارا ويرونه صغريا. إن املتكرب مثل رجل فوق جبل 

  ِّمنهم شيئا ما. ن من عالقت  مع اآلخرين قبل أن تطلبحس 

  ُآخر. تحغلق باب فُ الدنيا جمموعة أبواب إذا أ 

 حب  هلم. ، ال تفوت عىل نفس  فرصــة إخـــبار أطفــال  مـدىمهــام كنت مشغوال 

  ُعطر الفأس التي تقطعها.كن كشجرة الصندل ت 

 اخلجول لن يفصح عام   نفسه إال إذا شـعر بالطمأنينـة الكاملـة ألحـد الكبـار  الطفل

ممن حوله، وهذا الشعور لن يتحقق إال إذا شعر الطفـل بـالقبول والتقـدير والتشـجيع 

 اقة، وانتفت اجلفوة والنقد والتأنيب   معاملته.والصد

 .إرادة الشفاء نصف الشفاء 

 فهـم  من املعروف أن أكثر الناس ال يستخدمون قدراهتم ومـواهبهم   حيـاهتم وهلـذا

  األول حيرمون منها كام حيرم منها املجتمع ألن ثروات األمة تكمن   أمرين أساسيني

 والرضـر الناشـئ عـن عـدم اسـتخدام،ت البرشـية الثـروات الطبيعيـة والثـا: الثـروا

الثروات البرشية ال يقـل عـن الرضـر الناشـئ عـن عـدم اسـتخدام الثـروات الطبيعيـة 

 يتم استثامر هاتني الثروتني بقدر مــا يتم التقدم والتحرض. ما روبقد

 اب.حتجب  لها حتى عن احلطّ  الشجرة ال 

  ُعضـهم، وإذا ر يكـن أمـريهم فكأنـه كب ريد رجال إذا كـان   قـوم وهـو أمـريهم كـانأ

 أمريهم.

 واحدة. الفرصة ال تطرق الباب إال مرة 

 . بقراءة الكتب تزور العار وأنت   بيت 

 قيمة املال فاذهب حماوال اقرتاضه. إذا أردت أن تعرف 

 اآلخرين إذا كان والداه هيينانه دائام. ال تتوقع من الطفل احرتام نفسه واحرتام 
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  مهة الشباب، وحكمة الشيوخ.بورو من مجع بني 

 .ال يرض: أن ليس عىل رأيس تا  ما دام   يدي قلم 

  أفضل ما هتديه إىل عدوو الصـفح، وإىل مـن يعارضـ  التسـامح، وإىل صـديق  أذن

، وإىل ولدو املثل الصالح، وإىل والدو اإلجالل، وإىل والدت  سـلوو جيعلهـا مصغية

 ع الناس املحبة.فخورة ب ، وإىل نفس  االحرتام، وإىل مجي

 ثياب فاخرة، يتكلم بكالم فـيلحن   كالمـه، فقـال لـه   نظر جالينوس إىل رجل عليه

 لباس ، أو تلبس لباسا يشبه كالم . إما أن تتكلم بكالم يشبه

 دون أن توافق أنت عىل ذل . ال يستطيع أحد أن جيعل  حتس بالنقص 

 نتفع بام تقرأ.أقول  بل ا يقول ل  املرشدون  اقرأ ما ينفع ، ولكني 

  ل  من أن تشقها بسيف . بابتسامت ، خري شق طريق 

 خلوت، إذا  بشمكان  التعرف عىل حقيقة أخالق  بالنظر إليها   احلاالت التالية  إذا

 غضبت، وإذا احتجت، وإذا استغنيت، وإذا قدرت.

  ّت األعامل.إذا كثرت اآلراء قل 

 .أقوال األب أكثر تأثريا من صفعات األم 

 الذكاء. ؤم هو تسوسالتشا 

 .إن الطفل يشعر بالزهو والفخر عندما نطلب منه أن يفعل شيئا جييده 

 أبتكــره  إذا تبـاهى املهنـدس بـأروع عــامرة صـممها وبناهـا، واملخـرتع بأحــدث جهـاز

املعقـدة  والصانع بأفخم سيارة صنعها، والعـار باكتشـافه املـدهو والطبيـب بالعمليـة

 -اهلل  بعـد -للمعلم أن يطيـب نفسـا ويقـر عينـا بـأن لـه  التي نجح   إجرائها أال حيق
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 فضال مذكورا وجهدا مشكورا   بناء شخصية أولئ  العلـامء واألطبـاء واملهندسـني

 واملخرتعني.

  عندما هطئ طفل ."ال مشكلة»تعلم أن تردد 

 تدع أمس  يستهل  قدرا كبريا من يوم . ال 

 ن تبكي فيه.تضح    وقت كل الناس ينتظرون أ ما أروع أن 

 ما أشد بالهته، وحني ترتكب املرأة بالهـة مـا،  حني يرتكب الرجل بالهة ما، يقولون

 يقولون ما أشد بالهة النساء.

 إىل ما تري  العني، بل اذهب إىل ما يري  العقل. ال تذهب 

 كنت تعيو عىل هامو احلياة، فمن حق احلياة أال حتفل بوجودو. إذا 

 ئ ، فال حتكم بيـنهام لـئال ّ ـ أحـدمها، وإذا تشـاجر إذا تشاجر صديقان من أصدقا

 ستكسب أحدمها. عدوان من أعدائ  فاحكم بينهام ألن 

   العطاء. ننشأ و  اعتقادنا أن السعادة   األخذ ثم نكتشف أهنا 

 .ال تتكلم وأنت غاضب، ألن  تقول كالما تندم عليه 

 .وراء كل رجل سعيد امرأة ال تفارق االبتسامة شفتيها 

 أجوبته. تستطيع أن حتكم عىل الرجل من أسئلته أكثر من أن حتكم عليه من 

 .الرجل الذي ال يغري رأيه كاملاء الراكد    عقله تتكون الزواحف 

 .من سبق له أن غرق يرجتف أمام األموا  اهلادئة 

 مرتني، ولكننا ال نرغب   سامعها أكثر من مرة. نحن قد نرغب   رسد قصة 

  واحدا، لنسمع أكثر مما نقول. أذنني ولسانخلق اهلل لنا 

 سواو، واقلق إذا ر تستطع إفهام سواو. ال تقلق إذا ر تستطع أن تفهم ما يقوله 

 .األم ال تقول هل تريدق بل تعطي 
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 من أعاميل، ولوال حتقريهم إيـاي ملـا  لوال انتقاد أعدائي، ولومهم يل ملا نجحت   كثري

 . كنت من الفائزين

 قف أثناء الصعود، ال أثناء اهلبول.التو يمكننا 

 ذاكرة مدربة أو غري مدربة. ليس هناو ذاكرة ضعيفة، ولكن 

 تــزرهم   أفــراحهم، لكــنهم لــن يعــذروو إن ر تــزرهم    قــد يعــذرو النــاس إن ر

 أتراحهم.

 النفس البرشية   قدرهتا عىل االعتدال ال   قدرهتا عىل التجاوز. عظمة 

  إال بعد أن نصل إليه ونجده أمامنا. اجل نحن ال نستطيع أن نعرب 

 .الوجه البشوش شمس ثانية 

 املشورة ر يعد عند الصواب مادحا، وعند  املشورة راحة ل  وتعب لغريو، ومن أكثر

 اخلطأ عاذرا.

 جاذبية من مجاهلا. يكاد حياء املرأة يكون أشد 

 هدوءا. األهنار األكثر عمقا هي األكثر 

 رقيقـة، اجتهـد   أن حتـول  امة، أو كلمة لطيفة، أو عبارةخفف وطأة موقف مـا بابتس

دائـام  اهلـدوء، الرضـا،  هزيمت  إىل نك، أو اجعل البنود التالية خفاقة فـوق رأسـ 

 الشجاعة، التفاؤل، التصميم، البهجة.

 شخصيت  كالزجا  الشفاف الذي يسهل كشـف مـا وراءه ومعرفـة حقيقتـه  ال جتعل

الكثري مـن الفضـوليني واملتطفلـني بـل واألرشار، وأجعـل احلياة  لكل عابر سبيل ففي

أمنيا يـأمتر بـأمرو فيفـتح ذلـ    الوقـت املناسـب وبالقـدر  لذل  بابا موثقا وحارسا

 ويغلق عند احلاجة لذل . املناسب وملن هو أهل لذل 
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  ُقاد.األوالد بحاجة إىل نامذ  أكثر منهم إىل ن 

 وق رأس ، ولكـن تسـتطيع أن متنعهـا مـن أن لن تستطيع أن متنع طيور اهلم أن حتلق ف

 تعشو   رأس .

 ه أطـول مـدة مسـتطاعة مـن امنحـيالوالـدان إىل طفلهـام، هـي أن  أحسن هدية يقدمها

 وقتهام.

 يكن الوعاء نظيفا، فشن كل ما يصب فيه سيفسد. إذا ر 

   املساء إذا أحسن استعامل يومه. يكون اإلنسان سعيدا 

  منزلـه مـن أكـرب املـؤثرات املسـؤولة عـن  يقضـيها الطفـل  تعد السنوات األوىل التي

 تشكيله   املستقبل.

 تواجه املشكلة ال أن تؤجلها أو تفر منها. رس النجاح أن 

 بال دليل. مــا يؤكد بال دليل يمكن نفيه 

 منا بأن عليه أن يتعلم شيئا ما من اآلخر. لن يكون هناو حوار حقيقي ما ر يقتنع كل 

 حظا. اح العامليسمى الكسول نج 

 راحت  أنـت وإنـام  عندما تسافر إىل بلد غريب، فاعلم أن هذا البلد ر يصمم من أجل

 من أجل راحة أهله وأصحابه.

 .إن التخطيط الذكي هو أحد املكونات األساسية للنجاح   أي عمل 

 .كل دقيقة ال تضيف إىل وجودو فشهنا حتط من قدرو 

 ء الوحيد الذي ال يمكن رشاؤه.وهو ال  الوقت أرخص  ء   الوجود 

 الكتاب الذي تقرأه أنـ  فقـدت صـديقا  إذا شعرت وأنت تقلب الصفحة األخرية  

 عزيزا، فاعلم أن  قد قرأت كتابا رائعا.
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 هو الوقت الذهبي إلنعاش الروح، وقـد دلـت جتـارب كثـرية مـن  قت ما قبل الفجرو

قيقة يوميا  يوفر زادا  روحيا  لليوم قبل أذان الفجر بأربعني د االستيقاظاألخيار عىل أن 

 كله. 

  إن اهلزائم ُتنال من معنويات الفاشلني، وتدفعهم إىل عدم املحاولـة مـرة  أخـرى، عـىل

 عكس الناجحني الذين حيولون كل هزيمة وفشل إىل  ء إجياق.

  تدخل معرتو احلياة خائفا  من الفشل ادخل معرتو احلياة لكي تفوز.  ال 

 حة مبنيٌة عـىل بـداياهتا، فـشذا صـحت تلـ  البـدايات وروعيـت أولوياهتـا الرتبية الناج

 أعقبها نتائج مرشقة، وكام قيل  من كانت بدايته متعبة، كانت هنايته مرشقة. 

  لن تسلم من نقد الناس، ولكن خذ من نقدهم ما هو حـق، وال تظـن أن كـل نقـٍد هـو

 باطل، وصحح خطأو واصرب فهكذا احلياة. 

 حدث علينا أن نصغي إليه باهتامم، وأال نصدر حكام  عىل ما يقول حتـى إن من حق املت

يفرغ من كالمه، وإن مـن املؤسـف أن جمالسـنا كثـريا  مـا تكـون مشـحونة باملقاطعـات 

 واألحكام املستعجلة. 

  قبل اّاذ القرار ناقو نفس   ما هي الفوائد التي سترتتب عىل اّاذ هذا القـرار ومـا

 أيضـاه، وما هي الفوائد من عدم اّاذ القرار وما هـي األرضار هي األرضار من اّاذ

 -الدعويـة  -من عدم اّاذه، وحينها ستكون ناجحا    اّاذ مجيـع قراراتـ  العلميـة 

 الو يفية وغريها..  -األرسية  -املالية 

  ،اكتساب السمو للنفس يكون عن طريق التدر ، وذل  باإلبتعاد عن فعل ما ال حيل

يق، وتكون ذروة ذل  حني يستوي رس املؤمن مع عالنيتـه، وهـذا حيتـا  إىل وما ال يل

 تنمية صفة الصدق العظيمة عىل نحٍو مستمر. 
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  إن اإليامن بالقدرة عىل حتقيق األهداف يعد هدفا  رئيسـا    حتقيـق أي إنسـان ألهدافـه

ا  حتقيقـه. وتوقعاته، فمن يعمل عمال  وهو ال يتوقع إنجازا  من ورائـه ال يسـتطيع غالبـ

 فأنت تستطيع ولكن هل تؤمن بقدرات ق 

  ،العلم أودية، فأهيا أخذت فيه قطع ب  قبل أن تبلغه ولكـن خـذه مـع األيـام والليـايل

وال تأخذ العلم مجلة، فشن من رام أخُذه مجلة ذهب مجلة، ولكن ال ء بعد ال ء مـع 

 األيام والليايل. 

  ما قرع األسامع مـن كتـاب اهلل وهـي أول هي أول [1٤اإلرساء  ]  َّ  مل ُّٱإن كلمة

عهد النبي ^ بالوحي، وهي التي وصلت األرض بخرب السامء، وهي مفتاح العلوم، 

وغذاء الفهوم، وباب الفقه   الدين، ووسيلة من وسائل التدبر والتفكر، فـأين نحـن 

 منها، وما نصيب أوقاتنا معها، ومتى نكون من عشاقها. 

 بــادئ الرشــيعة ضــل، ومــن ر يســتمد ســلوكه مــن أخالقهــا مــن ر ينبــع تفكــريه مــن م

 انحرف، ومن ر يقيد عمله بأحكامها  لم. 

  من ُعرف عنه العجلة   الرأي واحلكم، أو عـدم التثبـت أو التبـني، ينظـر إليـه النـاس

عىل أنه أرعٌن أمحق، ومثل هذا يسحب الناس ثقتهم منه، بل وينفرون منه، ويكرهونه 

لثقة، وكان النفور والكراهية، ر يعـد   يـد املسـلم مـا يكسـب بـه بشدة، وإذا ذهبت ا

 األنصار واملؤيدين. 

  كل صاحب باطل ال يتمكن من ترويج باطله إال بشخراجه   قالب حق، فأهـل املكـر

واحلَيل املحرمة ُهرجون الباطل   القوالب الرشـعية، ويـأتون بالصـور دون احلقـائق 

 واملقاصد. 
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   التفـريط لعمـل اليـوم والليلـة  هـو ضـعف أو تـال  التصــور مـن أهـم األسـباب 

الصحيح حلقيقة أجر املوا بة عىل هذا العمـل فـشن االستمسـاو بال ـء والعـظ  عليـه 

 بالنواجذ مرتبط بالتصور الصحيح له، وللمنافع أو الفوائد املرتبطه به. 

 تـب احلـدي  من تعلم القرآن عظمت قيمتـه، ومـن تكلـم   الفقـه نـام قـدره، ومـن ك

قويت حجته، ومن نظر   اللغة رق طبعه، ومن نظر   احلساب جـزل رأيـه، ومـن ر 

 يصن نفسه ر ينفعه علمه. 

 بــالنفس   العلــم والعبــادة  لالرتقــاء  هــذا دعــوة ،ومــن اســتوى يومــاه فهــو مغبــون

 واخلُُلق واألدب والعمل لإلسالم. 

 آن، فقـد أمسـ  بـأعظم مفـاتيح حيـاة التدبر مفتاح حياة القلب، ومن ُوفق لتدبر القر

 القلب ألنه ال ء أنفع للقلب من قراءة القرآن بتدبر وتفكر. 

  من مجيـل األخـالق وصـالح املعـارشة مراعـاة مشـاعر النـاس والبحـ  عـام يرضـيهم

والبعد عام يسخطهم، ولكن ال يكون ذل  عىل حساب الدين، وسخط رب العاملني، 

 . يكون   موضع نقمتهم واحلرص فقط أال ه  الناس وأال

   أطوار احليـاة ثالثـة  طـوٌر مىضـ فـال حتـزن عليـه، وطـوٌر أنـت فيـه فجـديٌر باهتاممـ

 واجتهادو وجدو، وطوٌر يأيت فمن التكلف االغتامم واخلوف من غيٍب تكفل اهلل به. 

  كل إنسان يعمل عىل حسب جوهر نفسه، فشن كانت نفسه رشيفٌة طاهرة صدرت عنه

 وأخالٌق زكيٌة طاهرة، وإن كانت كدرٌة خبيثة صدرت عنه أفعاٌل خبيثة. أفعاٌل مجيلة 

  أنفع الناس ل   رجٌل مكن  من نفسه حتى تزرع فيه خريا  أو تصنع إليه معروفا ، فشنه

نعم العون ل  عىل منفعت  وكامل ، فانتفاع  به   احلقيقة مثل انتفاعه ب  أو أكثر، 
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حتـى تعيصـ اهلل فيـه، فشنـه عـوٌن لـ  عـىل وأرض الناس علي  مـن مكـن نفسـه منـ  

 مرضت  ونقص . 

  ،ما يكاد حيب االجتامع بالناس إال فـارغ، ألن املشـغول القلـب بـاحلق يفـر مـن اخللـق

ومتى متكن فراغ القلب من معرفة احلق امتأل باخللق، فصار يعمل هلـم ومـن أجلهـم، 

 وهيل  بالرياء، وال يعلم. 

 أن ينام، ويتلو شيئا  من كتاب اهلل تعاىل ليختم يومـه   ٌء مجيل أن يتوضأ اإلنسان قبل

 ينري قلبه ويعطر فمه ويزيد   رصيد حسناته. 
ٍ
 ب ء

  ترفيه النفس وممارسة بعض األنشـطة الرياضـية ممـا يسـاعد عـىل جتديـد الـروح وطـرد

 .السأم

 ل الدعوة إىل اهلل ليست عمال  حمددا  أو حمتكرا، بل هي نشال توعوي عام، وجهٌد شام

لكل املجاالت واالجتاهات والتخصصات، فهي متتد لتشمل كل املسلمني، حتى مـن 

 يصنفون أنفسهم من العصاة، ألن الناس كلهم عصاة جتري عليهم أخطاء البرش. 

  ال يغرو من الرجل طنطنتـه ومـا تـراه يفعـل مـن صـالٍة وصـوم وصـدقٍة وعزلـة، إنـام

 ص العمل. الرجل هو الذي يراعي شيئني  حفظ احلدود، وإخال

  قيام الليل وترتيل القرآن باألسحار من أعظم الوقود الذي يشـحن الطاقـات ويغـذي

 والصرب والثبات عىل الدين من غري انحراٍف أو تردد. لالستمرارالقلوب 

   نقل اخلرب أمانٌة تتطلب فطنة وتيقناٍ، حفظا  وتثبتا ، دقة  وصدقا ، وإشاعة األخبار بدون

ىل إثارة الفتن وإيذاء املظلومني وفضح املستورين، وكم من ذل  بني الناس يؤدي إ

 ىه مه ُّٱمصيبة حدثت بسبب كذبة أو فهٍم مغلول أو ت ٍع   النقل، قال تعاىل

 َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه

 [6احلجرات  ]
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  ــيهم ــون وف ــدة مــن النــاس، فــيهم الطيب ــه أشــكاال عدي ــا   حيات يصــادف الواحــد من

ريدون أن يعرفـوا كـل  ء عنـ ، فـشذا ابتليـت بواحـد مـنهم، فـال الطفيليون الذين ي

 ترتدد   أن تشعره بأنه جتاوز حدوده، ودخل   دائرة خصوصيات . 

  إن البدن مطية الروح، ومن غري جسم قـوي وصـحيح، سـنجد أنفسـنا عـاجزين عـن

لـه أداء كثري من األعامل التي نحلم خا، ومن املؤسـف مـا يالحـظ مـن أن أكثـر مـا هيم

 القادة الناجحون هو العناية بصحتهم وأجسامهم، فال تقتد خم   هذا. 

  العجب كل العجب أن يعلق بعض الناس قبوهلم احلق عىل قول ذي جاه أو ذي نسب

أو ذي مكانة   املجتمع، وهذا ما حال بني األمم السابقة وبـني احلـق، فالعاقـل يقبـل 

ه من أصحاب الوجاهات، فقط يكفـي احلـق احلق ولو ر يعرف قائله، ولو ر يكن قائل

 أنه احلق.

  جرب أن تسأل نفس  قبل أي ردة فعل جتاه موقف مـا  مـاذا لـو كـان النبـي   

مكا: ماذا عساه يفعلق عنـدها سترشـق لـ  األخـالق املحمديـة لتنـري لـ  الطريـق 

 وتكون قادرا عىل اّاذ التكف األمثل جتاه املوقف. 

 ن تنظيم نفسه بني احلني واحلـني، وأن يرسـل نظـرات نافـذة   ما أمجل أن يعيد اإلنسا

 جوانبها ليتعرف عىل عيوخا وآفاهتا. 

  من عادة بعض الناس أنه حيـنام يقـرأ أو يسـمع شـيئا مـن النصـح، يظـن أن املخاطـب

بذل  األمر غريه، وأن املعني سواه، وأما هو فقد جتـاوز القنطـرة، ور يعـد بحاجـة إىل 

جيه، وهذا مرض نفيس يصاب بـه اإلنسـان املتعـا م، وهـو يـؤدي ذل  النصح والتو

 غالبا الستفحال املرض وجتذره. 
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  إن تتبع القصص القرآ: وتأمله، والوقوف عنده، واالتعاظ به، وتـدبر أحـوال األمـم

السالفة  كيف قامت، وكيف فنت؛ ليعود بثروة طائلة من العرب والعظات، تزيد العبد 

 رته وعظمته. معرفة بربه ويقينا بقد

  الحظ كثري من األطباء تأثري ابتسامة الطبيـب واعتربوهـا جـزءا  مـن العـال   فعنـدما

تقدم ابتسامة لصديق  أو زوجت  أو جارو إنام تقدم له وصفة جمانية للشفاء من دون 

 أن تشعر، وهذا نوع من أنواع العطاء. 

   غفلـة أو مـا شـابه، وأن اهلل اجلبال من نظرة حرام أو كلمـة أو  أمثالتذكر أن ل  ذنوبا

بلطفه هتار ل  األسهل واألي  من أذى الدنيا، ليكون كفارة خلطيئة أو رفعة لدرجة 

 أو بلوغا ملنزلة ما كنت تبلغها بعمل  الصالح. 

  ليكن هم كل واحٍد منـا أن يبلـط عـن اهلل، ورسـوله، ولـو آيـة أو حـديثا ، وأالّ يمتلكـه

دين اهلل، أو اّاذ طرقا ليست مرشـوعة   التعامـل، أو احلزن الذي ُيْقِعد عن العمل ل

الشعور بعدم القدرة فيميل إىل املثالية واالنتقاء، فيجد نفسه حَكاَم  وسلطانا  عىل أقوال 

 وأعامل إخوانه، يالحظ كل شاذة وفاّذة   صفوفهم. 

  اصنع من اآلالم واالنكسارات والشدائد حوافز نحو انطالقات جديدة، وتذكر أنـ 

لن تستطيع جرب قارورة تك ت بني يـدي ، لكنـ  ربـام صـنعت مـن شـظاياها حتفـة 

 مجيلة، ت  النا رين. 

  الكون يتغري، والنجوم تتألق ثم تأفل، والقمر يتسق ثم يتضـاعف ثـم يغيـب، والليـل

يعقبه هنار، والشمس ترشق ثم تأفل، فلـامذا تعتقـد أهيـا املـؤمن أنـ  مطالـب باملكـ  

  الليايل واأليام وأنت جاثم ال تتحرو فـال تـؤثر، وال تتـأثر، وال حي  أنت، متر علي

 تطور نفس . 
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  اهلزيمة النفسية الناجتة عن الرؤية السوداوية للحياة، ال تنتج عمـال مثمـرا لألمـة، بـل

 هي سبب لروا  املنكر واستقراره   النفوس دون عناء. 

 االلتـزام الـدقيق بـأداء إن أفضل ّطيط للمستقبل يكمن   صـواب قـرارات اليـوم و

 الواجبات الشخصية. 

  إن ر تستطع أن حتقق هدف    علم من العلوم أو منصب طمحت إليـه بسـبب خـور

عزيمة أو  رف عارض أو قضاء مقّدر، فال حتاول أن تثني غريو عام عجزت أنت عن 

 حتقيقه، فهو نسيج خمتلف، ونفسية خمتلفة. 

 يعرفون أيضا أهنم جيهلون الكثري، كام يعرفـون الرجال العظام يعرفون قدر أنفسهم، و

أن احلياة تتشكل باستمرار من خالل املعرفة اجلديدة، وهلذا فشهنم ال يتوقفون أبدا عن 

 القراءة واملطالعة والتعلم. 

  حاول دائام أن تكون ودودا لطيفا، فقد جتاوز اللطف كل االختبـارات   كـل األزمنـة

إىل نفسه أوال، ويسـتطيع دائـام أن يلقـى املعاملـة  واألمكنة، والشخص اللطيف حيسن

 اللطيفة. 

  إنــ  لتعجــب مــن أنــاس حيرصــون عــىل أداء الشــعائر التعبديــة، ويلتزمــون باملظــاهر

الرشعية، وجيتهدون   النوافل ثم ال يولون جلانب املعاملة للخلق اهتاممـا يـذكر، وال 

  .يرون حلسن اخللق مكانة تعترب

 صيبوا باإلحبال لسبب من األسباب، وهلذا فـشن هـم قـد أخـذوا هناو فئة من الناس أ

عىل عاتقهم احلد من محاس أي مقبل عىل مرشوع أو متفائل بنجـاح خطـة، والرسـالة 

القيـام خـذا العمـل »، «ليس   اإلمكان أبـدع ممـا كـان»التي حيبون إيصاهلا إلي  هي  

 ستمع لواحد منهم. حاذر أن ت ،«فكرت  قديمة، وجرخا فالن وفشلت»، «مستحيل
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  ،إن زيارة املو فني   أعامهلم ليس من األمور اجليدة، وهي حمرجـة ومضـيعة للوقـت

فشذا زارو أحد األصـدقاء مـن غـري موعـد، فسـلم عليـه وأنـت واقـف، وال تدعـه إىل 

 اجللوس، وهو سيدرو   الغالب أن  غري مستعد ملحادثته واستضافته. 

  يقيد حركة أجسامنا، لكنـه سـجن الـروح الـذي السجن احلقيقي ليس هو ذل  الذي

 يصنعه اإلنسان لنفسه من خالل التلطخ باملعا، والغرق   متع الدنيا ومهومها. 

  حني يعيو اإلنسان   بيئة صعبة وقاسية فشن اليأس يسيطر عليه، ومن ثـم فـشن عقلـه

ي تعـرتض يتجه   الغالب نحو إدراو األبواب املقفلة ورؤيـة العوائـق واحلـواجز التـ

  .سبيله، هلذا فشن حتسني البيئة العامة هو العمل الذي ال يغني عنه أي عمل آخر

  إن التفاؤل واالبتها  والتبسم والضح  ورؤية اجلانب املرشـق مـن احليـاة واألشـياء

بسامك يف وجاه ت»تشكل قوت الروح، فكن كـريام مـع روحـ ، وتـذكر قولـه ^  

 «. أ:يك صدق 

 ة، ال نعـرف عنهـا أي  ء وإن حتملنـا لألشـياء الكبــرية عظيمـة مسـترت لـدينا قـدرات

 . وإقدامنا عىل إنجاز األعامل اجلليلة هو الذي يتيح فرصة الظهور لتل  اإلمكانات

  :صحيح أق داود"التؤدة   كل  ء خري إال   عمل اآلخرة»قبل اّاذ القرار  التأ. 

 ا ال نعـرف إال أقـل القليـل عـن حتى نحرص عىل تعلم اجلديد، فشن علينا أن نتذكر أنن

كل  ء، وبام أن املعرفة تتضاعف تقريبا كل عرش سنوات، فشن هـذا يعنـي أن جهلنـا 

 .يزيد مهام حرصنا عىل التعلم

   من أجل االستمرار عـىل الطريـق الصـحيح، وهـو يعلـم أنـه  املسلم احلق يكافح يوميا

لـام كانـت يقظتـه نحـو يميض   وسط معركة بني اخلري والرش والصواب واخلطـأ، وك

 «. األشياء السيئة شديدة كانت استقامته أكرب
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  صعب عىل صـاحبها النجـاح   معاملـة  املكبوتةإذا امتألت النفس بالعقد والرغبات

الناس؛ ألن قواه اخلارقة ال تكون إذ ذاو نقية أو حرة   عملها فهي ّتلط بـام يتامخهـا 

عىل صاحبها ما تنتج من كشف مبدع أو من العقد والعواطف املغلوطة وبذل  يضيع 

 «. إنجاز رائع

  الصــالة مــن أكــرب العــون عــىل حتصــيل مصــالح الــدنيا واآلخــرة ودفــع مفاســد الــدنيا

واآلخرة وهـي منهـاة عـن اإلثـم ودافعـة ألدواء القلـوب ومطـردة للـداء عـن اجلسـد 

ومنورة للقلب ومبيضة للوجـه ومنشـطة للجـوارح والـنفس وجالبـة للـرزق ومنزلـة 

 للرمحة وكاشفة للغمة.

  إذا كان الواحد منا معلام أو واعظا أو   موضع يتطلب منـه التحـدث بكثـرة، فليـزود

عقلــه باألفكــار واملعــارف اجلديــدة، وإال فشنــه ســيفقد بعــد مــدة القــدرة عــىل التــأثري، 

 وسيشعر جلساؤه وطالبه بامللل والضجر. 

 وه مـن جوانـب الضـعف. وجود جوانب بارزة   شخصـية فـرد معـني، ال تعنـي خلـ

وضعف امرئ آخر   جوانب من شخصيته، ال تعني أبدا  أنه ليس لديه أية صورة من 

صور التميز والربوز، بل اإلنسان خليط من الضعف، ومـن قابليتـه التقـدم والـربوز، 

ومن نال شيئا  فاتته أشياء، فال يظن نفسه بام ميزه اهلل به أنه فاق البرش، أو صـار حـاكام  

سلوكهم، فيصيبه كرب إبليس، ويرى نفسه مربأ مـن العيـوب، فيهلـ  نفسـه، وال عىل 

 يرحم ضعف اآلخرين فيتجنى عليهم. 

  العاقل ال يشمت وال يتمنى الرش خلصومه، بل غاية ما حياوله جتنب رشهم والسـالمة

منهم، وربام ارتقى بذوقه وخلقه فدعا هلم وتلّمس املعاذير، ولن يعجز عن عذر تقبله 

 فس إدراكا منه ألحوال الناس واختالف مفاهيمهم ونفسياهتم. الن
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  إنام ينفع األمة الرجل الذي يشعر من نفسـه بأنـه ينـزل منهـا منزلـة رئـيس األرسة مـن

أرسته التي يعلم أنه مأخوذ بالقيام عليها فيسعى هلا سعي الكادح املجـد لريفـع رايتهـا 

 ويعِّل كلمتها. 

  ّلطرق التي ُتعلقه ب  ألنه ما دام متعلقا ب  فلـن يكمـل ق من حتبه باهلل واقطع كل اعل

 تعلقُه باهلل. 

  ــن ــنهج إســالمي أصــيل، وم ــة م ــف والرتبي ــويم واملواق ــدال   النظــر والتق إن االعت

الرضوري حفر جمرى واسع له، يؤكد أن اإلفـرال والتفـريط وجهـان لعملـة واحـدة، 

 وأهنام طارئان عىل املنهج الرشعي. 

 يع وقته، وال يكدر ذهنه بمجالسة أهل الشكوو واألهـواء، فقـد قـال عىل املرء أال يض

الشافعي  كان مال  إذا جاءه بعض أهل األهواء قال  أما أنا فش: عىل بينة مـن دينـي، 

 وأما أنت فشاو، اذهب إىل شاو مثل  فخاصمه. 

  ُت بتليـإذا نابت أخاو إحدى النوائب، من زوال نعمة، أو نزول بلية، فاعلم أن  قـد ا

 معه، إما باملواساة فتشاركه البلية، وإما باخلذالن فتحتمل العار. 

    قد يستطيع املـرء أن يبـدع   الظـروف الطبيعيـة، لكـن قليـل مـن يسـتطيع اإلبـداع

 األزمات واملحن. 

  إن أول ركيـزة لبنــاء شخصـية املراهــق هـو أن نتعامــل معـه   هــذه املرحلـة بنــوع مــن

مقارنته باآلخرين ألنه   مرحلة يعتد فيها بنفسه، فـشذا  الذكاء، وذل  باحرتامه وعدم

استطعنا أن نبني الثقة   نفسه فـنحن بـذل  نـدفع بـه إىل األمـام وسـيرتو الكثـري مـن 

 السلبيات. 

  اسل    تربية ولدو طريق الرتغيب قبل الرتهيب، واملوعظة قبل التأنيب، والتأنيـب

 قبل الرضب، فآخر الدواء الكي. 



 

  (1منوعات النجاح والرتبية)

 
 

 

463 

 ت بأن  خملوق لصغائر األمور ر تبلط   احلياة إال صـغائرها، وإذا اعتقـدت إذا اعتقد

بأن  خملوق لعظائم األمور، وسلكت السبل املوصلة هلا، شعرت خمة تك  احلـدود 

 واحلواجز، وتنفذ منها إىل الساحة الفسيحة، والغرض األسمى. 

 من األخيـار مـن يقـوى عـىل  إن أقوالنا مكتوبة، وألفا نا حمسوبة إما لنا أو علينا، وكم

الصيام والقيام ومنع النفس عـن كثـري مـن احلـرام، ويع ـ عليـه أن يطبـق فكيـه عـىل 

لسانه  وإن املرء ليعجب ممن سجن كثري من جوارحه عـن احلـرام، وعجـز أن يسـجن 

 أوىل ما ينبغي أن يسجن. 

 كثـر الـدعاء كان كثري من األئمة إذا تعّ ت عليه األمـور أو أشـكلت عليـه املسـائل ي

والذكر واالستغفار إىل من هو عـىل كـل  ء قـدير، الـذي ال تعجـزه احلاجـات، وال 

تشق عليه امللامت، فام هو إال وقت يسري فينحل اإلشكال وتزول امللمة وينقشع اهلـم، 

وبقدر صدق العبد وإخالصه وكثرة توجهـه تنـزل عليـه الربكـات وتغشـاه الرمحـات، 

  كل شؤونه وأموره. ويالزمه التوفيق والنجاح  

  ليس من إخالص الداعي وصدقه   دعوته أن يكون أهله عىل قدر من الصالح؛ فشن

 ُّٱمن ر يستطع أن هيدي أهله هداية التوفيق والقبول كام قال تعاىل  من أنبياء اهلل 

َّ نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق
 [56القصص  ]

 يدع اجلذع   عينه، وما وضـعت رسي عجبت من الرجل يرى القذاة   عني أخيه، و

 عند أحد فلمته عىل أن يفشيه، كيف ألومه وقد ضقت به 
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  إن من أعظم ما يبطئ باإلنسان ليصل إىل أعىل مراتب النجاح الشعور الومهي بالكامل

وحسبه أن هذا الشعور يبعـ  فيـه العجـب باحلـال والتعـايل عـىل اخللـق وحيرمـه لـذة 

 والتجديد   احلياة.  السعي للتعلم وتطوير الذات

  بعض الناس أدمن التفكري   النجاحات الكبرية مع عجزه عن الوصـول إىل أي منهـا

وكانــت النتيجــة تضــييع الصــغرية والكبــرية معــا والشــعور إىل جانــب ذلــ  باليــأس 

 واإلحبال. 

  علينا أن نحرتم ذوي الكفاءة والتأصيل والتمكن من ّصصهم سواء اتفقنا معهـم أو

م؛ ألن احرتامنا ال ينطلق من التطابق   الرأي أو االختالف فيه، بل من رؤية خالفناه

ـــتيعاخم  ـــم بقضـــيتهم، واس ـــة، وإيامهن ـــوهلم الراجح شخصـــياهتم الناضـــجة، وعق

 ملوضوعهم، وسعيهم الدؤوب   التحدي  ومواكبة اجلديد من املعلومات واملفاهيم. 

  ،وال أمـة ناجحـة مـن أشـخاص نحن ال نستطيع بناء أمة قوية مـن أشـخاص ضـعفاء

فاشلني، وهلذا فاحلدي  عن قوة األمة يبدأ فعال حني نرشع   تقوية الفرد، فكن قويـا 

وساعد غريو عىل أن يكون قويـا، واطلـب مـن اهلل تعـاىل القـوة واملعونـة، فبيـده خـري 

 الدنيا واآلخرة. 

 العظمة تكمن   أن  العظمة   هذه احلياة ال تكمن   أال نذنب وال   أال نتعثر، لكن

 نتوب بعد الذنب، وأن نحاول القيام بعد كل كبوة. 

  كانت االبتسامة ال تفارق حميا نبينا حممد ^، وكـان يـرق أصـحابه عليهـا، فينبغـي أن

تبسـم    »نؤصل هذا املعنى اجلميل حتى تكون االبتسامة خلقا لنا نؤجر عىل بذهلا 

 إذا واجهناها بالتقطيب والكآبة  تزداد مجاال وجه أخي  صدقة، فاحلياة ال
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  ليس من الصواب أن نتحدث أمام الناس عن كل أعاملنـا وإنجازاتنـا، فـاملؤمن هشـى

الرياء وهشى الغرور، كام أنه هشى حسد احلاسدين، ومن املهم دائام أن نكـتم بعـض 

 أعاملنا اخلرية حتى نتوسل به إىل اهلل تعاىل   الشدائد. 

  بد منه، فشن قبول النقد من الكامل البرشي، وإذا كان النقص مركب ما دام أن اخلطأ ال

  اإلنسان وهو جزء مـن طبيعتـه، فمـن الكـامل أن يعـرف هـذا الـنقص ويعمـل عـىل 

 تالفيه. 

  العالقة بني الناس أخذ وعطاء وتأثري وتأثر، وإن هناو معادلة بسيطة توضح لنا طريق

طينا النـاس أصـدق مـا لـدينا مـن مشـاعر، إنعاش الصداقات اخلاملة، وهي أننا إذا أع

 فشن لنا أن نتوقع منهم مثلها أو أصدق منها. 

  ليس هناو مؤرش أقوى عىل حسن الديانة من إمساو اللسان عن اخلوض   أعـراض

 الناس وذكر معائبهم، ويمكن للمرء أن يتخذ من ذل  مؤرشا يفهم من خالله نفسه. 

 وأصـوت خـا   آذان األجيـال مـن بعـدي أن  التجربة التي خرجت خا   هـذه احليـاة

الرتكيز مع العمل الدؤوب واالنضبال يصنع مـن النـاس العـاديني عظـامء عـىل وجـه 

 األرض. 

  إذا أخفق الواحد منـا   إثـارة اهـتامم الـذين حيـدثهم فـشن أفكـاره مهـام كانـت سـديدة

 وعظيمة، فشهنا لن جتد الطريق إىل عقوهلم وقلوخم. 

 ل ور عىل من حول ، وتريد أن تسعدهم وتشعرهم بـأمهيتهمق إذن تريد أن تدخل ا

 استمع إليهم باهتامم. 

 ين ىن ُّٱ  نجاح اإلنسان مرهون بعمله ال بنسبه وعرقه وقبيلتـه، يقـول عزوجـل 

وقيمة اإلنسان ما حيسنه، فينبغي عىل املو ف أن يستشـعر  [7هود  ]َّ  مه جه
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ام، ويرتقــي   تعاملــه ويــتحىل بالصــرب التقــوى واملســؤولية   و يفتــه ويلتــزم بالنظــ

 وحسن اخللق، ليكون عمله متعة  

   إذا كنت تفكر   موضوع مهم، وكنت تسعى إىل احلصول عىل أفكار مبتكرة، فاخر

األفكار  انبعاثمن بيت  وتابع امل    مكان مجيل، وأكثر من ذكر اهلل تعاىل حي  إن 

 العظيمة   هذه احلالة أمر جمرب ومأمول. 

  اإلنســان مــن غــري مرشــوع شخيصــ يلتــزم بــه، وهيبــه عمــره ووقتــه، يشــعر بالضــآلة

 والتفاهة، كام يشعر بأن حياته مملة وحمدودة.. فام مرشوع  خلدمة دين ق 

  قد جيد املرء نفسه    روف ال تسمح لـه بـأن يكـون أنيقـا كـام ينبغـي، ولـيس   هـذا

الـروح ولطـف املشـاعر واالهـتامم  بأس، لكن الذي ال ينبغي أن نتنازل عنه هـو أناقـة

 بمن حولنا. 

    الختالل املرشول بالنـاس وفـق نظـام معـني ونفسـية مؤهلـة مـن أقـوى األسـباب

اخلالص من العيوب واكتساب اخلـربات والقـدرات والعـادات احلسـنة، ولعـل هـذا 

املؤمن الذي هالط الناس ويصرب عىل أذاهم »جانب من فقه احلدي  النبوي الصحيح 

 من الذي ال هالطهم وال يصرب عىل أذاهم.  خري

  يرى املتشائم الوجه املظلم من األشياء، وحـني يـرى الـورود خمتلطـة باألشـواو، فشنـه

يقول  هذا حقل شوو فيه ورود، أما املتفائل فشنه يقـول  هـذا حقـل ورود فيـه بعـض 

 األشواو.

 راهقني منفصـلني عـن األرسة املفككة الفقرية   املشاعر والعواطف تفرخ أطفاال ومـ

جمتمعهم، غري شاعرين بمعاناته وال متفاعلني معه، وال منتمني إليه، وبقـدر مـا نمـنح 

أبناءنا من احلقوق، ونعرتف هلم بشنسانيتهم، ونصرب عـىل نـزقهم وانـدفاعهم، نحصـل 

 منهم عىل جيل ناضج هيمه احلفاظ عىل أهله، ويتأر ألملهم. 
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 عـل الفـرد قـادرا عـىل مواجهـة احليـاة وتو يفهـا، التفاؤل روح ت ي   الـروح، فتج

وحتسني األداء، ومواجهة الصعاب، والناس متفاوتون   ملكاهتم وقـدراهتم، ولكـن 

 اجلميع قادرون عىل صناعة التفاؤل. 

 مـذكرات احلضـور، دون املـرور  املحارضة  فن انتقال املعلومة من مفكرة املحارض إىل

 عىل أدمغتهم.

 ـــــن تقســـــيم ـــــاوض  ف ـــــن الصـــــفقة التف ـــــل م ـــــدها ك ـــــة ينكـــــف بع   بطريق

  معتقدا أنه حصل عىل اجلزء األكرب. اآلخر

 عىل الطرف اآلخر. ..لفافة تبط بنار عىل أحد طرفيها، وأمحقالسيجارة 

 القرارات فيام بعد. غرفة االجتامعات  مكان يتحدث كل من به، لريفض اجلميع كل 

 .االبتسامة  انحناءة تستقيم خا كل األمور 

 ـخ  عالمة توحي لآلخرين بأن  تعرف أكثر مما قلت.الــ 

 .اخلربة  هي عدد األخطاء التي ارتكبتها   حيات  السابقة 

 .القنبلة الذرية  اخرتاع لتدمري كل اخرتاع 

  فقط بعد موته. يعا: طوال حياته، ويتذكروه 'أمحق'الفيلسوف  رجل  

 جتعل  تسـتعجل تلـ   الدبلومايس  شخص يطلب من  الذهاب إىل اجلحيم بطريقة

 الرحلة.

  القبض عليه متلبسا. املجرم  شخص كغريه من الناس، والفرق فقط انه تم  

 باكرا عندما تكون متأخرا. املدير  رجل يأيت متأخرا عندما تكون باكرا، ويأيت 

 .السيايس  رجل هيز يدو قبل االنتخابات، وثقت  بعدها 

 .الواجب  ما نطالب به اآلخرين 
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 لــوال وجــود  شــل  هــو التلميــذ الــذي يمكــن أن يكــون األول   فصــلهالتلميــذ الفا

 اآلخرين.

 النســاء وهتلــف عليــه مجيــع  الــزوا   هــو املوضــوع الوحيــد الــذي تتفــق عليــه مجيــع

 الرجال.

 نصف ما يعرفن. النساء  أكثر املخلوقات ثرثرة، ومع ذل  فهن يكتمن 

 سهم.اللباقة  هي القدرة عىل وصف اآلخرين كام يرون هم أنف 

 يلـبس نظـارات  الرجل املشهور  شخص يبذل أقىص جهده ليعرفه النـاس مجيعـا، ثـم

 بعد ذل . سوداء ليتحاشى معرفة الناس له

 .الكسل  أن تعتاد الراحة قبل أن حيل ب  التعب 

 ال تستطيع فهمها. علم النفس  العلم الذي يذكر ل  أشياء تعرفها فعال بكلامت 

  اآلم املغفلني.الغرور  هو املخدر الذي هفف 

 .الدبلوماسية  ارتكاب أفظع وأبشع األفعال حتت قناع الرقة واللباقة 

 .الصرب  فن إخفاء نفاد الصرب 

 .الفتاة املثالية  هي من ضاق خكها، واتسع عقلها 

 الذي جيعلها تغفر له أنه ليس  الزو   رجل يطلب من زوجته أن تكون مثالية إىل احلد

 مثاليا.

  ثمن العال ، مع أن اهلل هو الشا .الطبيب  رجل يتقا  

 .املحامي  رجل يدافع عن مال موكلة ليكون من نصيبه 

 .طبيب األسنان  رجل حيصل عىل لقمته من أفواه اآلخرين 

 .ال   أمانة   عنق حامله 

 .التجارب  األسس التي يبني عليها العقالء حياهتم 
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 .الوعود الزائفة  سحب.. بال أمطار 

 ملتهبة   صدور أصحاخا. األحقاد  براكني 

 . االنتقام  يشبه أن تعض كلبا ألنه عض 

 .املغرور  طائر كلام ارتفع بنفسه، صغر   أعني الناس 

 .احلياة  مهزلة تنتهي بمأساة 

  يعرف أحدا منهم. وهو ال 'أعزائي'املذيع  هاطب مجيع املستمعني بقوله  

 .االعتذار  جواز املرور إىل قلوب الناس 

   ء ليس له سيقان، ولكنه يتحرو ب عة هائلة.اإلشاعة  

 .العطف  أكرب رأس مال مدفون ال يستخدمه العار 

 فعل وليس اسم. احلب 

 نأخذها فيها. القبلة  هي اهلدية الوحيدة التي نردها   اللحظة التي 

 .حواء  املرأة الوحيدة التي ر تعرف الغرية 

 .املوت  عطلة آخر احلياة 

 حيد الذي ال يصدقه الناساحلقيقة  ال ء الو. 

 .أن تيضء شمعة صغرية خري ل  من أن تنفق عمرو تلعن الظالم 

 .ال حيزن  إن  فشلت مادمت حتاول الوقوف عىل قدمي  من جديد 

 .إن بيتا هلو من كتاب هو بيت بال روح 

 .ليس القوي من يكسب احلرب دائام وإنام الضعيف من ه  السالم دائام 

   وسام للحمقى والرجال العظام ليسوا بحاجة لغري اسمهم.األلقاب ليست سوى 

 .من حيب الشجرة حيب أغصاهنا 
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 .نحن ال نحصل عىل السالم باحلرب وإنام بالتفاهم 

 .إذا اختفى العدل من األرض ر يعد لوجود اإلنسان قيمة 

 .ليست السعادة   أن تعمل دائام ما تريد بل   أن تريد ما تعمله 

 نسان أن يكون بال عمل أو حب.إن أسوأ ما يصيب اإل 

  .احلياء مجال   املرأة وفضيلة   الرجل 

  .صديق  من يصارح  بأخطائ  ال من جيملها ليكسب رضاءو 

 .الصداقة بئر يزداد عمقا كلام أخذت منه 

 .االبتسامة كلمة طيبة بغري حروف 

 .ال تفكر   املفقود حتى ال تفقد املوجود 

 ن عليه كل عسري.من قنع من الدنيا باليسري ها 

 .الكلمة الطيبة جواز مرور إىل كل القلوب 

 .إذا ازداد الغرور..نقص ال ور 

 .الضمري املطمئن خري وسادة للراحة 

 .من يزرع املعروف حيصد الشكر 

 .البستان اجلميل ال هلو من األفاعي 

 .العمر هو ال ء الوحيد الذي كلام زاد نقص 

 سن مفاتيحها فليحفظ كل إنسان مفتاح رسه.القلوب أوعية والشفاه أقفاهلا واألل 

 .اخلربة.. هي املشط الذي تعطي  إياه احلياة.. عندما تكون قد فقدَت شعرو 

 .املال خادٌم جيد.. لكنه سيٌد فاسد 

 .عَظمة عقل  ّلق ل  احلساد.. وعَظمة قلب  ّلق ل  األصدقاء 

 .دقيقة األر ساعة.. وساعة اللذة دقيقة 
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   صوت الرصاص.. فالرصاصة التي تقتل  لن تسمع صوهتا.ال داعي للخوف من 

   .. يستطيع الشيطان أن يكون مالكا .. والقزم عمالقا .. واخلفاش ن ا  والظلامت نورا

 لكن أمام احلمقى والسذ  فقط.

 . إذا كان لدي  رغيفان فـُكل أحدمها واشرت باألخر زهورا 

 ن.من يقع   خطأ فهو إنسان ومن يك عليه فهو شيطا 

 .قوة السلسلة تقاس بقوة اضعف حلقاهتا 

  يستطيع الناس أن يعيشوا بال هواء بضع دقائق وبال ماء أسـبوعني وبـال طعـام حـوايل

 شهرين وبال أفكار سنوات ال حك هلا.

  نمىض النصف األول من حياتنا بحثا  عـن املـال والنجـاح والشـهرة ونمىضـ النصـف

 الثا: منها بحثا  عن األطباء.

 ى ما ال حيتا  إليه باع ما حيتا  إليه.من اشرت 

  ــاجلميع ــه ف ــدما يذمون ــ  وعن ــون يصــدقون ذل ــاس شخصــا ، قليل ــدح الن ــدما يم عن

 يصدقون.

 ينام عميقا  من ال يمل  ما هاف من فقدانهق 

 .ال يوجد رجل فاشل ولكن يوجد رجل بدأ من القاع وبقى فيه 

 .غالبا ما يضيع املال.. بحثا  عن املال 

 اس عـن التحـدث عـن أنفسـهم وتنـاُول الغـري بالسـوء ألصـيب الغالبيـة لو امتنـع النـ

 الكربى من البرش بالبكم.

 . الطفل يلهو باحلياة صغريا  دون أن تعلم احلياة سوف تلعب به كبريا 

  رغباتنا هي كصغار األطفال، كلام تساهلنا معها أكثر زادت طلباهتا مناق 
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 تـا  كافيـا  لنضـج الكـالم فـالكلامت اخرت كالم  قبـل أن تتحـدث وأعـط لالختيـار وق

 كالثامر حتتا  لوقت كاف حتى ننضج.

  كن عىل حذر من الكريم إذا أهنته ومن اللئيم إذا أكرمته ومن العاقل إذا أحرجته ومن

 األمحق إذا رمحته.

 . من السهل أن حيرتم  الناس.. ولكن من الصعب أن حترتم نفس 

 رأسه من املشاغل وجسده من األوجاع.يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من اهلموم و 

  إذا بلغـــت القمـــة فوجـــه نظـــرو إىل الســـفح لـــرتى مـــن عاونـــ    الصـــعود إليهـــا 

 وانظر إىل السامء ليثبت اهلل أقدام  عليها.

 .من عاش بوجهني مات ال وجه له 

  إذا استشارو عدوو فقدم له النصيحة، ألنـه باالستشـارة قـد خـر  مـن معاداتـ  إىل

 مواالت .

  كنــت غنيــا  فتنــاول طعامــ  متــى شــئت.. وإذا كنــت فقــريا  فتنــاول طعامــ  متــى إذا

 استطعت.

 . تكلم وأنت غاضب.. فستقول أعظم حدي  تندم عليه طوال حيات 

 . ال جتادل بليغا  وال سفيها .. فالبليط يغلب  والسفيه يؤذي 

  حســن اخللــق يســرت كثــريا  مــن الســيئات كــام أن ســوء اخللــق يغطــى كثــريا   مــن 

 حلسنات.ا

 .الرجل التافه حيرم  من العزلة دون أن يوفر ل  جلسة ممتعة 

 .قليل من العلم مع العمل به.. أنفع من كثري من العلم مع قلة العمل به 

 .إذا تشاجر اثنان عىل غنيمة تكون من نصيب الذئب الذي يأيت عىل صياحهام 

  وة اللسان.اإلنسان ال حلمه يؤكل.. وال جلده يلبس.. فامذا فيه غري حال 
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  ــذي تعيشــه. هــو أفضــل ــان اليــوم ال ــ  تشــعر ب  الصــحة هــي ال ــء الــذي جيعل

 وقت   السنة.

 .فاتورة التليفون هي ابلط دليل عىل أن الصمت أوفر بكثري من الكالم 

 .ليس الفقري من مل  القليل.. إنام الفقري من طلب الكثري 

 ب.أوىل ل  أن تتأر ألجل الصدق.. من أن تكافأ ألجل الكذ 

  الش  أن احلياة كانت تبدو رائعة مجيلة لو كنا نولد   سـن الثامنـني ونقـرتب عـىل مـر

 األعوام من الثانية عرش.

    لـــيس الســـخاء بـــان تعطينـــي مـــا أنـــا   حاجـــة إليـــه أكثـــر منـــ ، بـــل الســـخاء 

 أن تعطيني ما حتتا  إليه أكثر منى.

 ــد ف ــوم واح ــه لي ــددت جوع ــد س ــون ق ــمكة تك ــريا  س ــت فق ــا إذا إذا أعطي ــط.. أم  ق

 علمته كيف يصطاد السم  تكون قد سددت جوعه طوال العمر.

  ــه ــتح أذني ــاس آذاهنــم ويف ــق الن ــل أن يغل ــه قب ــق فم ــذي يغل ــو ال ــاجح ه  اإلنســان الن

 قبل أن يفتح الناس أفواههم.

   ال تــدع لســان  يشــارو عينيــ  عنــد انتقــاد عيــوب اآلخــرين فــال تــنس أهنــم مثلــ 

 هلم عيون والسن.

 ق غلب اخللق.من ركب احل 

 .ال يباع احلطب قبل قطعه وال يباع السم    البحرية 

 .عندما يم  الكسل   الطريق فالبد أن يلحق به الفقر 

 .أموت حمبوبا خري يل من أن أعيو مكروها 

 .إذا أردت أن حتتفظ بصديق فكن أنت أوال صديق 

 .كن مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقا 
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 اء.ال يعرف ثقب اجلورب إال احلذ 

  .الشجرة العاقر ال يقذها أحد بحجر 

  أسهل كثريا أن يصدق اإلنسان كذبة سمعها ألف مرة من أن يصدق حقيقة ر يسمعها

 من قبل.

 .ال شئ أشجع من احلصان األعمى 

 .احرتس من الباب الذي له مفاتيح كثرية 

 .لو أعطيت األمحق خنجرا أصبحت قاتال 

 .ليس مهم أن حتب املهم من حَتب 

  هل أن تكون عاقال.. بعد فوات األوان.ما أس 

   .كل الظالم الذي   الدنيا ال يستطيع أن هفي ضوء شمعة مضيئة 

 .خري ل  أن تسأل مرتني من أن ّطأ مرة واحدة 

 .من أذنب وهو يضح  دخل النار وهو يبكي 

  .الريو اجلميل ليس كافيا ليصنع طائرا مجيال 

 .يسخر من اجلروح كل من ال يعرف األر 

 النتيجة اإلجيابية الفكرة اإلجيابية هي بذرة 

 الكون يمكن  أن تكون عىل ثقة من حتسينه، وهذا هو  هناو جانب واحد فقط   هذا

 . ذات 

 املواقف اإلجيابية جتاه احلياة ، تصنع أشخاصا  إجيابيني . 

 جهدو املشكلة ما هي إال فرصة سانحة ل  لتبذل قصارى . 

  مستقبل أفضل رور اإلنسان إىلاملوقف اإلجياق هو جواز م . 

 إنسان إال إذا كان يتحىل بالشجاعة ال  ء عظيم يمكن أن يتحقق ألي . 

 ما يفكر فيه. إن كيانا  كله ينبع   أفكارنا . إننا نصنع العار بأفكارنا اإلنسان هو . 

  قدم الثناء عالنية ، ووجهه النقد رسا  وخدوء . 
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 الفـوز. االعتقـاد أمـر رضوري  ، فشنـ  تسـتطيعإذا كنـت تعتقـد أنـ  تسـتطيع الفـوز

 . للنك

 هو من ال يمل  ماال ، ولكن الفقري هو من ال يمل  حلام   ليس الفقري. 

 والوحل واآلخر يرى  شخصان ينظران عرب نفس القضبان، ولكن أحدمها يرى الطني

 . السامء والنجوم

  وليس بمخاوف  ثق بأمل . 

 لكوب عىل موقف اخلص الذي ينظر إىل الكوبا يعتمد حتديد امتالء أو فراغ نصف . 

 وســيلتان ملواجهــة املصــاعب  إمــا أن تغريهــا وإمــا تغــري نفســ    مواجهتهــا  هنــاو

 . أمر جوهري لإلنجاز، وهو أيضا  أساس الشجاعة والتقدم احلقيقي .التفاؤل هو

  هناو وسيلة أفضل إلنجاز كل  ء .ابح  عنها.  

  أستطيعّلص من كلمة ال   عبارة ال. 

 طاملا كان هناو حب وطموح ، ال أ ن أن  ستضل الطريق . 

  ابدأ كل يوم بفكرة ملهمة . 

  ارتِق بشأن نفس ، ولكن ال حتط من شأن اآلخرين . 

 يمكن  تكمن جذور اإلنجاز احلقيقي   رغبت  أن تصبح أفضل ما. 

   أفكارو هي التي تصنع حيات . 

 التحكم   أفكارو لكن يمكن  دائام  ال يمكن  التحكم دائام    الظروف ، و . 

  تكون من األشخاص الذين حيققـون أفضـل اسـتفادة ممـا  تتحول األمور إىل أفضل ما

 .األمورُتسفر عنه 

 ولكن نقص اإلرادة الفارق بني اإلنسان الناجح واآلخرين ليس هو نقص املعرفة . 

  هايمكننا تعديل الرشاع حسب اجتاه ال يمكننا توجيه الريح ولكن . 

  بحق أن تكون سعيدا  ، فال أحد يستطيع أن يمنع  إذا كنت تريد . 
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  احلياة كلها جتربة. كلام كانت ل  جتارب أكثر، كان ذل  أفضل . 

 ضوءا    مكان ما قريب ال َّو أبدا  من الظالل . إهنا تعني ببساطة أن هناو . 

 دائام  نتائج جديدة املوقف اجلديد يصنع . 

 أن يكون الفشل جتربة إجيابيـة. الفشـل هـو الطريـق إىل  ثبط . يمكنال جتعل الفشل ي

خـاطئ إىل السـعي بحـامس وراء الصـواب، وكـام  النجاح، كام يؤدي بنا كـل اكتشـاف

 . علينا جتنبها بحذر فيام بعد توضح كل جتربة جديدة بعض األخطاء التي جيب

 عالية وبعض احلدود القليلة ضع لنفس  مقاييس . 

   بداخل نفس ، فلن جتده   أي مكان آخر السالمإذا ر جتد .. 

 . إذا ر تعلم أين تذهب ، فكل الطرق تفي بالغرض 

 . يوجد دائام  من هو أشقى من  ، فابتسم 

 . يظل الرجل طفال  ، حتى متوت أمه ، فشذا ماتت ، شاخ فجأة 

 . عندما حتب عدوو ، حيس بتفاهته 

 ة .إذا طعنت من اخللف ، فاعلم أن    املقدم 

 . الكالم اللني يغلب احلق البني 

 . كلنا كالقمر .. له جانب مظلم 

 . ال تتحدى إنسانا  ليس لديه ما ه ه 

 .  العني التي ال تبكي ، ال تبك   الواقع شيئا 

 . املهزوم إذا ابتسم ، افقد املنتك لذة الفوز 

 . ال خري   يمنى بغري يسار 

 . اجلزع عند املصيبة ، مصيبة أخرى 

 بتسامة كلمة معروفه من غري حروف .اال 

 . اعمل عىل أن حيب  الناس عندما تغادر منصب  ، كام حيبون  عندما تتسلمه 

 . ال تطعن   ذوق زوجت  ، فقد اختارت  أوال 
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 .  لن تستطيع أن متنع طيور اهلم أن حتلق فوق رأس 

 .  و لكن  تستطيع أن متنعها أن تعشو   رأس 

 أن يكون فأس  مستعدا  .تصادق مع الذئاب ... عىل  

 . ذو النفوس الدنيئة ، جيدون اللذة   التفتيو عن أخطاء العظامء 

 . إن  ّطو نحو الشيخوخة يوما  مقابل كل دقيقة من الغضب 

 . كن صديقا  ، وال تطمع أن يكون ل  صديق 

 .  إن بعض القول فن .. فاجعل اإلصغاء فنا 

 . الذي يولد يزحف ، ال يستطيع أن يطري 

 . اللسان الطويل داللة عىل اليد القصرية 

 . نحن نحب املايض ألنه ذهب . ولو عاد لكرهناه 

 . من علت مهته ، طال مهه 

 . من العظامء من يشعر املرء بحرضته أنه صغري 

 . ولكن العظيم بحق هو من ُيشعر اجلميع   حرضته بأهنم عظامء 

 .  من يطارد عصفورين يفقدمها مجيعا 

 املجتمع وهي التي تلد و ترق النصف اآلخر . املرأة هي نصف 

 . لكل كلمة أذن ، ولعل أذن  ليست لكلاميت ، فال تتهمني بالغموض 

 . كلام ارتفع اإلنسان ، تكاثفت حوله الغيوم واملحن 

 . ال جتادل األمحق ، فقد هطئ الناس   التفريق بينكام 

 . الفشل   التخطيط يقود إىل التخطيط للفشل 

 حال  ملشكلته ولكن ال يعجبه سوى حل واحد منها وهو .. الفرار « 36»جلبان قد جيد ا

. 

 .  شق طريق  بابتسامت  خري ل  من أن تشقها بسيف 
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 . من أطاع الوا  ضَيع الصديق 

 . أن تكون فردا    مجاعة األسود خري ل  من أن تكون قائدا  للنعام 
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 (2منوعات النجاح والرتبية)
 

 راقب كلامت  ألهنا ستصبح أفعال راقب  أفكارو ألهنا ستصبح كلامت ، و

وراقب أفعال  ألهنا ستصبح عادات ، وراقب عادات  ألهنا ستصبح 

 .شخصية ، وراقب شخصيت  ألهنا ستصبح مصري

  اسأل نفس  دائام هذه األسئلة  من أنا ق وكيف وصلت إىل هنا ق واىل أين

يد أن أذهب ق وماذا يقف   طريقي ق وكيف أريد أن أذهب ق وملاذا أر

 أتغلب عليه ق

 عندما تغري طريقة تفكريو  تكون قد غريت عامل  بأكمله. 

 اعلم أن حيات  اآلن من صنع أفكارو السابقة. 

  ال أحد يستطيع أن يسلب  النجاح إال أنت بنفس. 

  اعلم أن التفكري هو أصل كل فعل فغري طريقة تفكريو تتغري أفعال. 

 كان لدي  رغبة حقيقية للتخلص من أي عادة مدمرة فان  قد شفيت  إذا

 .%51منها بالفعل بنسبة 

  إن ما حتكم به عىل اآلخرين حيكمون به علي. 

  ان  ال تستطيع أن تشرتي السعادة بكل أموال العار ألن مملكة السعادة

 .موجودة   فكرو ومشاعرو

 أو تعيسا أو سعيدا أو غنيا  اعلم إن العقل هو الذي جيعل  سليام أو مريضا

 .أو فقريا فتعلم السيطرة عىل عقل  من خالل أفكارو
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  اعلم أن ثقة الناس ب  من خالل ثقت  بنفس. 

  أنت تكون ناجحا وسعيدا عندما تعتقد ذل. 

 الرتكيز عىل النجاح يساعد عىل حدوثه. 

 إذا كان مصعد النجاح معطال استخدم السلم درجة درجة. 

 ي يعكس ما بداخل  سلبيا أو اجيابياإن سلوك  اخلارج. 

 العقل مثل العضلة كلام مرنته كلام زادت قوته. 

 ليس هناو فشل وإنام هناو نتائج فقط. 

  أنا يستحيل عِّل الفشل ،آمن بمبدأ 

 حتمل املسؤولية   كل الظروف. 

 الناس هم أعظم مواردو. 

 ال يوجد نجاح دائم دون االلتزام. 

  أموروتوكل عىل اهلل تعاىل   كل. 

  ال تبح  عن أألخطاء ولكن ابح  عن العال. 

  منها سلبية80ألف فكرة  160متر عىل اإلنسان يوميا %. 

 ازرع النجاح واحصد ثامره. 

 الناس ليسوا كساىل ولكن ليهم أهدافا ال حتثهم عىل فعل  ء. 

 إننا نتحول إىل ما نفكر فيه طوال اليوم. 

  ناجحاقاسأل نفس  هذا السؤال  ما الذي جيعلني 

 كل مشكلة متر علي    حيات  حتمل معها اهلدايا الكثرية. 

 إنني ال أنصت ملا تقوله وإنام أنصت ملا تفعله. 
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 إحساس  بالنجاح يقوي يقرب  منه. 

  حتقيقه فبشمكان ما دمت تستطيع أن حتلم بال ء. 

 إن اإلنسان دائام يتحول إىل ما حيب. 

 فلن يستطيع أحد إيقاف  عندما تكون لدي  الرغبة املشتعلة للنجاح. 

  يقيض عىل املقاومة فاإلرصاركن مكا عىل النجاح. 

 أسهل طريقة   إدارة الوقت هو   افعل كل  ء   احلال. 

 الناس يعاملونا وفقا لسلوكنا معهم. 

 ما يعتقده العقل ينجزه اجلسم. 

 املامرسات ّلف العادات. 

 ا تريدقالقرارات حتول حلم  إىل حقيقة فقرر من اآلن ماذ 

 العلم طريق  إىل االحرتاف. 

 ّصص حتى تنجح. 

 تعلم كام لو كنت مبتدئا. 

 اعتقد كام لو كانت املعجزات ممكنة. 

  نا  اهلل تعاىل وأنت عىل يقني من أنه يسمع. 

 إذا كنت تعتقد شيئا فكل ما تعتقده يمكن حتقيقه. 

 إن املحافظة عىل سيطرة العقل كالسيطرة عىل ثور متوحو هائج. 

 قادر عىل النجاح إذا فكرت   النجاح أنت. 

 لكي تكون كبريا جيب أن يكون تفكريو كبريا. 
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  كلام ازدادت معرفت    أي جمال ازدادت ثقت  بنفس. 

  1000عىل الورق تزيد احتامالت حتقيق  هلا بنسبة  أهداف كتابة%. 

 ال يوجد ما يمنع  من الوصول إىل القمة   جمال  سواو. 

 لبيني مهام كلف  األمر ألهنم أكرب مدمر للثقة بالنفسجتنب األشخاص الس. 

 يرتفع شعورو باألمهية والثقة إذا أدركت ان  حتدث اختالفا   العار. 

 (إن أفضل الكلامت حلل أي خالف هي ) من املمكن أن أكون خمطئا. 

 تستطيع إنجاز أي  ء إذا كنت حتتا  إليه كحاجت  للامء والغذاء. 

 اخلطوة التي تعوق ق وما الذي يمنع  من احلياة  هل فكرت يوما ما هي

 التي ترغبهاق

 عقد العزم عىل أن تواصل حتى تنجح مهام كانت الصعوبات. 

 كلام أخربت األشخاص ان  حتبهم كلام أحببت نفس  أكثر. 

 امأل عقل  بالكلامت واخلياالت والكتب والرشائط واحلوارات االجيابية. 

 اسة بل الكيفية التي تأثرنا خااملواقف ليست سبب الشقاء والتع. 

 إن مرض االعتذار هو القاتل للنجاح بال جدال. 

  هؤالء الذين ليس هلم أهداف حمكوم عليهم لألبد أن يعملون ملن لدهيم

 .أهداف

 املحن تصنع الرجال إن الذي ال يقتلني يقويني. 

    إذا بذلت أقىص جهد لدي  وكرست كـل وقتـ  هلـدف  سـتبلط مـرادو

 .النهاية
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   ان  ال تستطيع السيطرة ملا حيدث ، تستطيع السيطرة عىل طريقة استجابت

 .ملا حيدث

 إذا غريت طريقة تفكريو ... تغريت حيات  إما سلبيا أو اجيابيا. 

 إن النجاح الذي تستمتع به اليوم هو نتيجة الثمن الذي دفعته   املايض. 

 ي تتعلم كل  ء تعلم من اخلرباء فان  لن تعيو طويال لسنوات كافية لك

 .بنفس 

 احذر النقد اهلدام. 

 اّذ قرارو اليوم لتكون ناجحا. 

 ال تقاس السعادة بكثرة املال. 

 الناجحون يثقون دائام   قدرهتم عىل النجاح. 

 رؤيت  االجيابية لنفس  تدفع  دائام إىل النجاح. 

  فكر دائام فيام يسعدو وابتعد دائام عام يقلق. 

 اح ،و النجاح يدعم الثقة   النفسالثقة بالنفس طريق النج. 

 جتاهل الناس الذين يرددون دائام وأبدا    مستحيل. 

 فكر اجيابيا وكن متفائال. 

 حفز نفس  نحو النجاح . 

 أعط نفس  القناعة بأن األمور تسري دائام كام تريد. 

 عندما تتوقد داخل  رغبة النجاح فأنت   أول الطريق. 

 نفس  جيدا وحترتم حقيقت  لكي تشعر بالرضا البد أن تعرف. 
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  إن أهداف  التي حددهتا عىل طـول طريقـ  هـي التـي تقـود رحلتـ  نحـو

 .اإلرضاء الذايت

  ما حتققه من نتائج يتوقف عىل أعامل. 

 ستمر علي    حيات  فرص كثرية فاستعد هلا . 

 كل نكبة تصادف  تقدم ل  عربة تتعلم منها. 

 هذا التغيري كليا أو جزئيا إن أي إنجاز حتققه يغري حيات  سواء كان. 

 النجاح عملية ال هنائية. 

  ليس هناو تعريف عام للنجاح فلكل فرد رؤيته اخلاصة بالنسبة ملا يريد

 .حتقيقه

 إذا ر نجد طريق النجاح فعلينا أن نبتكره. 

 الصرب هو أفضل عال  ألي مشكلة. 

 اإلنسان الذي يمكنه إتقان الصرب يمكنه إتقان أي  ء أخر. 

 نا تتحكم   كل األموركن مر. 

 تكرار نفس املحاوالت يؤدي إىل نفس النتيجة. 

  دقيقــة مــن مترينــات  ٤5إن دقيقــة واحــدة مــن الضــح  املتواصــل تســاوي

 .االسرتخاء

  ّد ما يفعله الناجحون ستصبح ناجحا مثلهمقل. 

 معادلة النجاح   احلياة هي   قرر +  التزم  +  ال تستسلم . 

  حظ10% عمل  ، و 90النجاح %. 

  مرة 1000كرر حماوالت  ولو. 
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  مهوم  من صنع يدي. 

 يقول أحد الناجحني   رس نجاحي يكمن   أنني أستمتع بكل  ء افعله. 

 تفاءل باخلري دائام. 

 كن حسن  ن  باهلل. 

 عاهد نفس  أن تكون أفضل شخصا ضمن أفراد العائلة. 

 إذا وقعت سبعة فقم ثامنية. 

 إىل النجاح هو األيامن الذي يقود التفاؤل. 

 عىل طريق النجاح نواجه ما نتوقعه. 

 التوقعات االجيابية ينتج عنها حظا جيدا. 

 والتوقعات السلبية ينتج عنها حظا سيئا. 

 احلياة مغامرة جريئة أو ال ء. 

 ال حتلم أحالم صغرية فشهنا ليست هلا قوة لدفع اإلنسان. 

 إذا فشلت   التخطيط فقد خططت للفشل. 

 ليل ال يستحق الكثريمن يرغب   الق. 

 اصنع كثريا وتكلم قليال. 

 إن ما تراه عن العار ليس بالفعل يعرب عن احلقيقة أو الواقع. 

  10% من وقت  هذا معناه ان  ضيعت حيات  بمقدار 10إذا ضيعت %

% هذا معناه ان  ضيعت حيات  بمقدار 30وإذا ضيعت وقت  بمقدار 

30% 
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 2وبة تصل نسبتهم قليل من الناس من حيتفظ بأهداف مكت%. 

  األهداف هي املحرو حليات. 

 إن كتابة األهداف هي أول خطوة لتحقيقها. 

 احلظ ليس فرصة .. انه عمل. 

 املثابرة كاملطر .. تفتت صخور الصعاب. 

 اجعل من النجاح عادة . 

 التغيري بني يدي  والقرار قرارو أنت. 

 ذل ليس هناو  ء جيد أو يسء ولكن تفكريو هو الذي جيعله ك. 

 رفه عن نفس  وضع برامج للتغيري والرتويح. 

 مارس الرياضة وابدأ برناجما رياضيا. 

 مارس هوايات  املفضلة. 

 النجاح هو رضبة حظ اسأل أي فاشل. 

 لكي تنجح البد أوال أن تؤمن بأن  تستطيع النجاح. 

 ما يدركه ويؤمن به عقل اإلنسان يمكنه أن حيققه. 

 قدرتنا عىل تغيري نظرتنا اجتاهه إن أعظم أداة لتغيري العار هي. 

 ال يتساوى املايض مع املستقبل. 

  حدث الناس عن نفس  سيستمعون ل  ، حدثهم عن أنفسهم سيحبون. 

 ال هيم أين أنت اآلن ولكن املهم هو إىل أين تتجه   هذه اللحظة. 

 النجاح ليس كل  ء ، إنام الرغبة   النجاح هي كل  ء. 
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 ون قراراهتم ب عة ويغريوهنا ببطء ، أما األشخاص الناجحني يتخذ

 .األشخاص الفاشلني يتخذون قراراهتم ببطء ويغريوهنا ب عة

 كل ما تراه عظيام   احلياة بدأ بفكرة ومن بداية صغرية. 

 الناجح دائام يبح  عن احللول أما الفاشل فيبح  عن األعذار. 

 الناجح لديه خطة وبرنامج أما الفاشل فلديه تربيرات. 

 لناجح يبدو له األمر صعبا ولكن ممكنا أما الفاشل يقول يمكن أن يكون ا

 .األمر ممكنا ولكنه يبدو صعبا للغاية

 الناجح يرى حال لكل مشكلة أما الفاشل يرى مشكلة   كل حل. 

 أقوى ما   احلياة فكرة حان قطافها. 

 اإلنسان ال يستطيع أن يتطور إذا ر جيرب شيئا ما اعتاد عليه. 

 ملهم أال تسقط ولكن املهم هل ستنهض ثانية أم القليس ا. 

 إذا انتظرت الفرصة ور تأيت فلم ال تسعى إليها. 

  إياو أن جتعل رأي اآلخرين أهم من رأي    نفس. 

 إذا كانت حياة اإلنسان خالية من الفشل فمعنى ذل  أنه ال هاطر كفاية. 

 ال يستطيع أحد أن جيرح شعورنا دون موافقتنا. 

 جاح قد يكون شيئا ال يقدره اآلخرون لكنة   قمة النجاحإن الن. 

 اقرأ كتبا عن النجاح وطرق الوصول إليه. 

  غري الروتني املستمر   حيات. 

 اقنع نفس  ان  ستصبح ناجحا وإنسانا غري عادي. 
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 غري قناعات  السلبية واستبدهلا بأخرى اجيابية. 

 الفكرة قد تكون قوة معمرة أو مدمرة. 

 ناجحني اجيابيني صادق أناسا. 

 تذكر أن السمعة اجليدة هي من أعظم الثروات التي جيب املحافظة عليها. 

    هدف   احلياة 10000أكثر من كتابة األهداف لنفس  وليكن. 

  ميل تبدأ بخطوة   1000تذكر أن بداية.  

  كل ما تريده من احلياة تقريبا يمكن أن يعطيه اآلخرون ل. 

 ناس فانظر هل تأثرت نفس  بام تقولإذا أردت أن تؤثر   ال. 

 سواء اعتقدت ان  تستطيع أو ال تستطيع فأنت عىل حق   كلتا احلالتني. 

 كل إنسان تقابله هو أفضل من  بطريقة ما ، ومن هنا نستطيع أن نتعلم منه. 

    كثــري مــن النــاس يتكلمــون عــن النجــاح ، لكــن هنــاو آخــرون يعملــون

 .النجاح

  كالورد ، وإرادة صلبة كالفوالذ ، ويد مفتوحة إذا كان ل  قلب رقيق

 .كالبحر، وعقل كبري كالسامء فأنت من صناع األجماد

 ما ضعف بدن عام قويت عليه. 

 إذا ر تفشل فلن تعمل بجد. 

 ما الفشل إال هزيمة مؤقتة ّلق ل  فرص النجاح. 

   لعله من عجائب احلياة ان  إذا رفضت كل ما هو دون مستوى القمة فان

 . تصل إليهادائام
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  إن ما يسعى إليه اإلنسان السامي يكمن   ذاته هو ، أما الد:ء فيسعى ملا

 .لدى اآلخرين

 قد يتقبل الكثريون النصح ، لكن احلكامء فقط هم الذين يستفيدون منه. 

  هل تصدق أن  إذا استثمرت ساعة واحدة من وقت  كل يوم ألي غرض

يوم عمل كامل  ٤0يعادل  ساعة سنويا أو ما 360اجياق فان  تكسب 

 .تقريبا

 خصص وقتا للتفكري االجياق، انه مصدر القوة. 

 خصص وقتا للعب ، انه وعاء الشباب املتجدد. 

 خصص وقتا للقراءة ، إهنا أساس احلكمة. 

 خصص وقتا للصالة ، إهنا أعظم قوة عىل األرض. 

 خصص وقتا لكي حتب وتكون حمبوبا ، فاأليامن ليس إال احلب والبغض. 

 خصص وقتا لتكون صديقا ودودا فذل  طريق السعادة. 

 خصص وقتا للضح  ، انه أفضل وسيلة إلعطاء حيات  خجة. 

 خصص وقتا للعطاء وّل عن األنانية ، فاحلياة قصرية. 

 خصص وقتا للعمل ، انه ثمن النجاح. 

  ــاقو ــطة تن ــول املتوس ــار ، والعق ــاقو األفك ــرية تن ــول الكب ــذكر أن العق ت

عقــول الصــغرية تنــاقو األشــخاص واملاديــات، والعقــول األحــداث ، وال

 .الصغرية جدا تناقو شخصياهتا

 تذكر أن النجاح موجود ما دامت الرغبة موجودة. 
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  نجاح  يعتمد عىل حسن توقع. 

  يبدأ النجاح من احلالة النفسية للفرد ، فعلي  أن تؤمن بأن  ستنجح من

 .أجل  أن يكتب ل  النجاح فعال

 ستحيل إذا ر تستمتع بال ء الذي تعمل فيهيعد النجاح أمر م. 

 ّلص من املثبطني للهمم. 

 لكي تنجح فان  حتتا  إىل دعم ومساندة اآلخرين. 

 علي  أن تدفع ثمن النجاح . 

  حدد لنفس  ساعة عىل األقل ّلو فيها إىل نفس. 

 استيقظ صباحا وأنت سعيد. 

 كن منصتا جيدا. 

 كن السبب   أن يبتسم أحد كل يوم. 

 ن بعض الناس أن الشعور بالسعادة هو نتيجة النجاح ، ولكن العكس يظ

 .الصحيح حي  أن النجاح هو نتيجة الشعور بالسعادة

 ّيل نفس  ناجحا. 

 اسمع أرشطة عن النجاح. 

 يكون اإلنسان ناجحا بمقدار ما يقرر أنه سيكون ناجحا. 

 درب نفس  عىل النجاح ، فالنجاح مهارة حتتا  إىل تدريب. 

 دت التغيري فعال فغري عقل  أوالإذا أر. 

  شخصا ال يؤمنون 99إن شخصا يتمتع باأليامن له قوة تعادل. 
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   لن تستطيع أن تغرب العار من حول  ولكن  تستطيع أن تغري من نفس

 .والتغيري ليس مستحيال

 توقع النجاح. 

 ضع لنفس  خطة. 

 ابذل جمهودا إضافيا. 

  استفد من هزائم. 

 حتمل املسئولية. 

 األفكار اجلديدةرحب ب. 

 حافظ عىل لياقت  البدنية والذهنية. 
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 للشيخ حممد الغزايلمنوعات 
 

 من الرقيب القادر،واألمل   الرمحن الغفور،  حييا املؤمنـون،  ويسـتعدون  بني اخلوف

الكـريم  ص  ]نحو تفسري موضوعي لسور القرآن املحتم،  طال األجل أو قك للقاء

٤7-٤8]. 

 فيهام النفاق، ويبدو وجهه الذميم  األول كراهيـة احلكـم بـام  او موضعان ينكشفهن

كراهية الدفاع عن احلـق والقتـال   سـبيل اهلل، واملنـافقون عمومـا   أنزل اهلل. واآلخر 

الطاعات من صالة وصدقه،  وربام استطاعوا االستخفاء خذا الضيق،   يضيقون بأنواع

كـم بـام أنـزل اهلل واجلهـاد   سـبيله تنكشـف بـواطنهم لكـنهم أمـام احل أو كـابروا فيـه

 [.57ص   املرجع السابق]ويفضحون.

 دينه ودنياه اللتصاقه برتاب ولد عليه، وقد وعد اهلل  ليس هناو أذل ممن يقبل الدنية  

واخلري الكثري بالـدنيا و اآلخـرة.. واحلـق أن غرينـا حتـرو  املهاجرين باملستقبل األرغد

وملكهـا وتـرو عليهـا عقيدتـه ولغتـه.. واملسـلمون أوىل  فعمرهـاعـىل سـطح األرض 

املرجــع ] عليهــا رســالتهم ويصــلوا اخللــق بخــالقهم. بالتنقــل   أرض اهلل لينرشــوا

 [.62  ص السابق

  ّ[.7٤  ص املرجع السابق ق األمم الباطل فلن جيمعها إال احلق.]إذا فر 

 وت، وقد يلحقها من الندم ما يمحو املعصية العابرة ال تدمر املستقبل،  أهنا تولد لتم

مثيالهتا،  فنفعت من  كل ذكرى حسنة. بل ربام كانت لقاحا  حيصن من الوقوع  

وال تعربها،   حي  رضت.. إن املعا، التي هتل  األمم هي التي تستقر   النفس

لعلها تتحول  تستقر فيها لتكون جزء منها،  ولتكون بعدئذ جزء من املجتمع الكبري، 

عنها جريمة..   تقليد متبع أو ترشيع قائم،  فيكون البعد عنها مستغربا،  والنهيإىل
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لقد أميس التطهر منكرا  َّ مه جه ين ىن ُّٱٱوتدبر كالم قوم لول له

 [.169  ص املرجع السابق والتدنس مألوفا.]

 نبـوة حممـد رسـوخا   كل يوم جيـئ يزيـد أشـعة القـرآن وَهجـا ،  وحقائقـه قـوة،  ويزيـد

مرسـل األنبيـاء  قد دعا إىل التوحيد اخلالص،  فهل اكتشـف إلـه جديـد غـريوصدقا . ل

الـنظم  املعروفنيق ولقـد وضـع نظـام للفـرد واملجتمـع والدولـة،فهل وجـدت   هـذه

 [.373  ص املرجع السابقثغرهق إن ما يعيبها إال التعطيل واإلمهال ]

 انه من حق الصـغار إن يوقروا، وان توفر هلم شارات االحرتام، كام  من حق الكبار إن

 [.٤0٤  ص ]املرجع السابق أسباب العطف. يرمحوا، وان حتف خم

  ُاخلالق،  ومن العـار إىل ربـه الكبـري، فـاحلي واجلـامد  ّب اإليامن االنتقال من اخللق إىلل

 [.٤17ص   املرجع السابق] يدالن عىل اهلل.

 قـر دينـ  وحيـاول يقهـرو وحيـط مـن قـدرو.. وحي من السقول أن تلـني ملـن يريـد أن

 [.٤52   صاملرجع السابق] فتنت .

  النفاق من أخس الصفات،وهو ازدوا    الشعور والسلوو يبـدأ بـان يكـون املـرء ذا

وال يزال ينمو حتى يكون صاحبه كاحلرباء والتي تصطبط بألوان شتي حسب  ,وجهني

وهـم  فيه.. والكـذب واحللـف عليـه مـن أول أخـالق املنـافقني،  الوسط الذي تكون

هبوب الريح التي حتملهم هنا أو هناو،  فليس هلـم حمـور  يقرتبون أو يبتعدون حسب

حمددة يرتبطون خـا،، إنـام هـي منـافعهم اخلاصـة التـي  ثابت يدورون حوله، أو وجهة

  رن مم اميل ىل مل يك ىك مك لك اك ُّٱ يرنون إليها وال يتحولـون عنهـا
  املرجع السـابق .][1]املنافقون  َّ  زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 [.٤60ص 

 البالء،   لست ألوم أحدا استهان بنا أو ساء  نه بديننا مادمنا املسئولني األوائل عن هذا

 [.7]الطريق من هنا  ص  إن القطيع السائب البد أن تفرتسه الذئاب
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 مـا أو   الفنـون كلهـا،  ثـم هـو  املرء يفقد قيمته األدبية واملادية يوم يكون نابغة   فن

 [.27  ص املرجع السابق] جرئباهلل جاهل، وعليه 

 احلق ما استطعت، وجترد من اهلوى، فهذا هو  وانقد،  ووازن ورجح،وابح  عن أاقر

 [.58  ص املرجع السابق] «النهج

 تكوين األمة؛ فاألمم العظيمـة ليسـت إال صـناعة حسـنة لنفـر  إن تكوين الدعاة يعنى

ثر املطر   األرض املوات، الرجل العبقري فيمن حوله كأ من الرجال املوهوبني، وأثر

 [. 9 ]مع اهلل  ص املتألق وأثر الشعاع   املكان

 [.95  صاملرجع السابق] السمع، راشد القول اإلنسان احلق  عميق النظر، فقيه 

  ،إنـام العيـب اسـتغالهلا السـيئ، وتسـخريها لغـرض اهلـوى وإقـرار  القوة ليست عيبا

املرجـع ] لتوصل به إلشاعة اخلنـا ونرشـ املنكـراجلور،  واجلامل ليس عيبا ؛ إنام العيب ا

 [.12٤ص   السابق

 الناس إىل اإليامن،  وخلقه الفاضل هـو السـحر الـذي  صالح املؤمن ابلط خطبه تدعو

القلوب. أتظن مجال الباطن اضعف أثرا  مـن وسـامة  جيذب إليه األفئدة،  وجيمع عليه

 [.285  املرجع السابق] فات إليهاإلنسان وااللت املالمحق كال، إن طبيعة البرش حمبه

 ينطلـق املـرء بعـدها   إرجـاء  ليست العالقة مع اهلل ساعة مناجاة   الصباح أو املساء

يرقب املرء ربه حيثام كان،  الدنيا يفعل ما يريد،كال هذا تدين مغشوش. الدين احلق إن

ربه   كل مـا البرشي فيستعني ب وأن يقّيد مسالكه بأوامره ونواهيه، وأن يشعر بضعفه

 [.39ص  فن الذكر والدعاء ] يعرتيه

   ص املرجـع السـابق] اجلميل يثمـر   الكلـب العقـور أفـال يثمـر   إنسـان عاقـلق  

68.] 

  ،وأقـل مـن جـدواها  ومـا أنـدر األفئـدة اخلاشـعة  ما أكثر األلسنة املتحركة باسـم اهلل

حتوهلا إىل ألفاظ ومظاهر، وما فساد األديان جيئ من  لذكر اهلل، وأحو  العار إليها  إن
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ضـامئر حيـه ورسائـر طهـورا وقلوبـا ترمـق الشـهود  يؤدى الدين رسالته اليـوم ينشـئ

 اإلهلي برهبة،  ذل  هو الذكر احلق.

 [ .ص املرجـع السـابقال يألف الدرهم املرضوب رصتنا لكن يمر عليها وهو منطلق  

123.] 

 عب الذي يعانى من الغباء والتخلـف الالفقر الثا: أسوا عقبي من الفقر املايل، والش 

 [.13ص  يصلح للمعايل،  وال يستطيع محل رسالة كبرية.]من كنوز السنة 

 املرجع  إن يستسلم املرء للهوى فينزلق إىل أسفل.] اإلسفاف ال حيتا  إىل جهد،يكفى

 [.50  صالسابق

  املرجـع  .] الوقـوع خـا اإلنسان بخري مـا كـره الرذيلـة واشـمأز مـن فعلهـا وحتـرز مـن

 .[87  صالسابق

 نفس زكيه وعقـل سـليم وربـال وثيـق بـاهلل جـل شـانه، واملظهـر  العظمة احلقيقية هي

املرجـع  اجلميل عىل جلـد أجـرب، أو بـدن جمـذوم.] الفخم عىل كيان أجوف كالثوب

 [.102  صالسابق

   احلياة ليست لونا واحدا، فان اجلو يصفو ويغيم، والصحة تقـوى وتضـعف، واأليـام

  املرجـع السـابق] «وتدبر، واملهم أال تتعثر اخلطأ مع بعد الغاية ووعثـاء الطريـق بلتق

 .[103ص

   الفــرق كبــري بــني كســيح قعــد أول الطريــق، وبــني ناشــط مــرن عــىل حطــم العقبــات

واملؤمن احلق حييا ملء احلياة، ويعلم أن املـوت اختفـاء مـن سـاحة  واكتساح السدود.

او عـدم، بـل هنـاو ارتبـال بـاهلل، وعبوديـة دائمـة أخرى، فليس هنـ للظهور   ساحة

 .[125  صاملرجع السابق] بأسامئه احلسنى.. لذاته، وشعور موصول
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    العمل، ونظام يـرفض  نور   الفكر، وكامل   النفس، ونظافة   اجلسم، وصالح

 ]جهاد الدعوة بني عجز الفو ، ونشال حيارب الكسل وحياة موارة   كل ميدان.

 .[5وكيد اخلار   ص الداخل

 خمالفة نص أو تعطيل قاعدة،  مع بقاء كليهام قائام واضـحا عـىل مـا جـاءت بـه  املعصية

املحكمة. و العا، هالف أمر اهلل،  وهو يدري ما أمر اهلل  وقـد يتـوب إليـه  الرشيعة

 آجال.. أما املبتدع فقد اضطربت   ذهنه معا: الدين فهو يتقرب إىل اهلل بـام عاجال أو

 .[93-92اإلسالم   ]ليس من يرشع. ر

  نفســه، وال يبكــ إال مصــلحته، وال يقــرب منــه إال مــن يتملقــه  املســتبد ال يــري إال

 .[59اإلسالمية  ص ويرتضاه.]مشكالت   طريق احلياة

 زاكيـة،   الدين كام نزل من عند اهلل، وكام جتسد   سري الدعاة، أعامل صاحلة،  وأخالق

 ,اة يتقـون اهلل   الشـعوب، وشـعوب تتـواىص بالصـرب واملرمحـةوأحكام عادلة،  ورع

التقاليـد الراكـدة والوافـدة  ص  ]قضايا املـرأة بـني وتقيم تقاليدها عىل الرب واملواساة.

27.] 

  [.إنني أحارب األدوية املغشوشة بالقوة نفسها التـي أحـارب خـا األمـراض املنترشـة 

 .[36  ص املرجع السابق

  لصـفات الـذكورة واألنوثـة.. ال خشـونة  قيم   سباق الفضائل وزنا  إن اإلسالم ال ي

املرجـع  تنقصها حّظـا  مـن إحسـان.] الرجل هتب له فضال  من تقوى، وال نعومة املرأة

 [.99  ص السابق

  ملفاتن أنثي.. إنـه إقامـة بيـت عـىل السـكينة النفسـية واآلداب  الزوا  ليس عشق ذكر

إليامن باهلل والعيو وفقا  هلدايته،  والعمـل عـىل إعـالء حمكم من ا االجتامعية،   إطار

 .[107  صاملرجع السابق رسالته.] كلمته وإبالغ

  املرجـع السـابق أرخص احلالل وأي  تكاليفـه.] احلرام وأكثر مفارمه،  وما ىلما أغ  

 .[111ص
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    ه، هذه البيت املسلم؛ ليؤدى رسالته وحيقق و يفت هناو معار ثالثة ينبغي أن تتوفر

والـرتاحم.. فليسـت الرمحـة لونـا  مـن الشـفقة العارضـة،  الثالثة هي  السكينة واملودة

  املرجـع السـابق ودماثـة األخـالق ورشف السـرية.] وإنام هي نبع مـن الرقـة الدائمـة

 .[125ص

 يعيو لنفسه وحسب، ال هيتم إال ملآربه، وال يغنم إال ملتاعبه، وال يعـرف  بئس الرجل

  املرجـع السـابق] مصـلحه، وال جيفـو إال مـن ال حاجـه لـه عنـده. لـه ال مـن يقـرب

 .[139ص

  األوىل إال إذا استعادت أمته فقهها   علـوم األرض كـام  إن اإلسالم ال يستعيد أجماده

 .[129]معركة املصحف  ص تستعيد فقهها   علوم السامء.

  معركـة  « باحلياةنابض  اإلنسان املسلم شخص ال هلو ضمريه من اهلل مادام له قلب[

 .[٤3املصحف  ص
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 حكم تشحذ اهلمم وتسمو بالنفس 
 )من كنوز الشيخ حممد الغبايل( 

 
 

 .. صناعة الرجال

ميدان اجلرأة ..واملجد والنجاح واإلنتا    إن الرجوالت الضخمة ال تعرف إالة 

حيةة إالة إذا نفخ فيها  تظل أحالما  لذيذة ىف نفوس أصحاخا ،وال تتحول إىل حقائق

 الدنيا من حسٍّ وحركة ..  العاملون من روحهم ..ووصلوها بام 

 .. حياتك من صنع أفكارك
فكره ..فكام أن املرء ينهض عىل   كل ما يصنعه املرء هو نتيجة مبارشة ملا يدور 

 يضا  ..قدميه ، وينشط وينتج بدافٍع من أفكاره ..كذل  يمرض ويشقى بدافع من أفكاره أ

.. 
ً
 كن حليما

صدره وامتد حلمه ..وعذر  اتسعآفاق الكامل   الرجل العظيم حقا  كلام حلق 

الناس من أنفسهم ، والتمس املربرات ألغالطهم ..فشذا عدا عليه غر يريد جترحيه نظر إليه 

 الطريق وقد يرمونه باألحجار ..  من قمته ..كام ينظر الفيلسوف إىل صبياٍن يعبثون 

 .. ا ينهض الطغيانهكذ

ال قيام حلكم طاغية إال عىل األذهان املمسوخة واألفكار الراكدة البلهاء ..واحلجر 

 يراها الطاغية .. التيأن ينظروا لألمور إال من الزاوية  الرأيعىل ذوى 

 
 



 

  حكم تشحذ اهلمم وتسمو بالنفس

 
 

 

499 

 اجلرحية
ُ
 .. احلقيقة

أقل عارفيها إنصافه كاحلقيقة ..ما   ال أعرف مظلوما  تواطأ الناس عىل هضمه ..وزهدوا 

 من يقدرها ويغاىل خا ويعيو هلا .. -أولئ  العارفني    -..وما أقل 

 قائد رغباته ..
إيامنه   ثلمٌة  بالتايلرجولته ..وهى   عندما يكون املرء عبد رغبٍة تنقصه فتل  ثغرٌة 

 .أمام كل خلة  ينحنيواإليامن احلق جيعل الرجل صلب العود ال يميل مع كل ريٍح ..وال 

 السراب اخلادع ..
ارتقاب غده ..وال يزال كذل    أتدرى كيف ُي ق عمر املرء منه قيذهل عن يومه 

أجله ويده صفر من كل خري ..إننا نتعلم بعد فوات األوان أن قيمة احلياة أن  ينقيضحتى 

 نحياها ..نحيا كل يوٍم منها ، وكل ساعة ..

 قد حان األوان ..
نيٍة يلدها الغيب ..فشن هذا اإلرجاء لن يعود علي  بخري ال تعلق بناء حيات  عىل أم

بني جنبي  ..والظروف الباسمة  التي..احلارض القريب املاثل بني يدي  ..ونفس  هذه 

يتمخض عنها مستقبل  ..فال  التيئم اوحدها الدع هيتلتف حوالي  .. التيأو الكاحلة 

 أو 
ٍ
 .. انتظارمكان إلبطاء

 .. األمل صانع الرجال

حتيط به ..وقد يضاعف ما فيها من نقٍص وحرماٍن  التيأكثرنا يتربم بالظروف  إن

تنبت فيها بذور الرجولة ..وما تفتقت  التيالرتبة  هيونكد مع أن املتاعب واآلالم 

 مواهب العظامء إال وسط من ركام املشقات واجلهود ..
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 .. بني السخط والرضا

إرشاب حياهتم معنى السعادة   اس الشكوى أفشل الن ومدمنيإن عشاق السخط 

وفق ما يشتهون ..أما أصحاب اليقني وأولو  جتيءإذا جفت منها ..أو بتعبري أصح إذا ر 

 العزم فهم يلقون احلياة بام ىف أنفسهم من رحابٍة ..قبل أن تلقاهم بام فيها من عنت ..

 أنا وأنا ..
جمال الفزع   هيتف خا رجل  التي(  جمال الطمع غري ) أنا  يقوهلا امرٌؤ  التي) أنا (  

 بعد املرشقني .. االثنني..وبني 

 .. املسلم الكامل

أمته ، ال يصدر منه إالة اخلري ..وال ُيتوقع منه إالة   إن املسلم الكامل عضٌو نافٌع 

حركته وهدأته شعاٌع من نور احلق ..ومدٌد من روافد الربكة   الفضل والرب ..فهو 

وٌن عىل تقريب البعيد وتذليل الصعب ..إن فؤاده ينبوٌع جياٌش باإلحسان والُيمن ..وع

واإلفضال ..وحياته سلسلة موصولة احللقات من فعل اخلري ..ودعم املثل العليا ..وإبراز 

 عنارص الفضيلة ..

 اإلميان .. استعالء يفقوة اإلنسان 
  حبه قوٌة تنطبع من طبيعة اإليامن أنه إذا تغلغل واستمكن ..فشنه يضفى عىل صا

عمله ..وإذا اجته   سلوكه كله ..فشذا تكلم كان واثقا من قوله .. وإذا اشتغل كان راسخا  

تعمر  التيمتأل عقله وإىل العاطفة  التيهدفه ..ومادام مطمئنا  إىل الفكرة   كان واضحا  

 ة عن موقفه ..قلبه فقلام يعرف الرتدد سبيال  إىل نفسه ..وقلام تزحزحه العواصف العاتي
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 .. دع الناس وانطلق

إنة الرجل القوى جيب أن يدع أمر الناس جانبا  ..وأن يندفع بقواه اخلاصة شاقا  

حسابه أن الناس عليه ال له ..وأهنم أعباء ال أعوان ..وإذا ناله   طريقه إىل غايته ..واضعا  

ه إعياٌء فليكتم أمله عنهم ..وال ينتظر خريا    من بثهم أحزانه .. جرٌح أو مسة

 .. املعاصيتلك  احذر

املعصية العابرة ال تدمر املستقبل ..إهنا تولد لتموت وقد يلحقها من الندم ما يمحو 

مثيالهتا ، فنفعت من   هلا كل ذكرى حسنة ..بل ربام كانت لقاحا  حيصن من الوقوع 

ت ..  حي  رضة

 األمم العظيمة ..
حسنة لنفٍر من الرجال املوهوبني ..وأثر الرجل  األمم العظيمة ليست إالة صناعةٌ 

 املكان املتألق ..  األرض املوات ..وأثر الشعاع   فيمن حوله كأثر املطر  العبقري

 .. مجال الروح

 الذيتدعو الناس إىل اإليامن ..وُخُلُقه الفاضل هو السحر  صالح املؤمن أبلط خطبة

تظن  مجال الباطن أضعُف أثرا  من وسامِة جيذب إليه األفئدة وجيمع عليه القلوب ..أ

 إليه .. وااللتفاتاملالمحق كالة ..طبيعة البرش حمبة احلُْس 

 .. لباس ملوك يفعبيد 

نفسه وجدته   إن  لن جتد أعبد وال أخنع من رجٍل يدعى أنه حر ..فشذا فتشت 

خا  يرائيظاهر ذليال  لشهواته كلها ..وربام كان عبد بطنه وفرجه ..وربام كان عبد امل

  .الناس
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 .. عشاق املظاهر

عىل نفس  أمرين  أن تنزع إىل الربوز قبل استكامل املؤهالت املطلوبة ..وأن  احذر

 تستكمل هذه املؤهالت لتلفت خا أنظار الناس إلي  ..

 ال يلني
ٌ
 .. عزم

قى الضالون يرتبصون باملؤمنني ريب املنون وتقلب الزمان ..أال فليرتبصوا ..فسنب

عىل حقنا نكافح دونه حتى يعلو ..والكفاح مزيٌد من العرض والصرب .. وتل  طبيعة 

 احلياة .. وسري الدعاة .. 

 .. اإلميان بوصلة الذكاء

الذكاء وحده ال يكفى ..فشن إبليس كان ذكيا  ولكن شهوته غلبته ..واهلل ال يقبل 

أحر  املواقف   هتزم احلق  فهي.. إمرءا  خسيسا  مهام كان عقله ..والطيبة املغفلة ال تكفى

 وجتر عليه العار ..

 القراءة العظيمة ..
دراسة ما دون قاعدٍة   إن القراءات غري املتوازنة ّلق فكرا  مشوشا  ..وإن اإليغال 

 مشرتكة من علوٍم أخرى ..ال يعطى ثقافٍة سليمة ..

 كيف تنتصر الرساالت ..
الزعيم ،   م عىل أمرين متعادلني  التفوق احلقيقة أن نجاح الرساالت الكربى يقو

 اإلتباع ..  واحلب واإلخالص 

 لألعداء ..
ً
 شكرا

العاقل يسمع ما يقوله أعداؤه عنه ..فشذا كان ذل  باطال  أمهله فورا  ور يأس له 

  طريق اإلفادة منه ..فشن أعداء اإلنسان يفتشون بدقة   ..وإن كان غري ذل  تروى 

 قفون عىل ما نغفل نحن عنه من أمسِّ شئوننا ..مسالكه ..وقد ي
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 بسلوكك ..
ً
 كن قائدا

املجردة  والنواهياملجتمع بالتعاليم املرسلة .. أو األوامر   حسن اخلُُلق ال يَؤسس 

.. 

تفعل  كذا ، أو ال افعلطبع النفوس عىل الفضائل أن يقول املعلم لغريه    إذ ال يكفى 

إىل تربية طويلة ، ويتطلب إعدادا  مستمرا  ..ولن تصلح تربية كذا.فالتأديب املثمر حيتا  

نفوس من حوله أثرا    إال إذا إعتمدت عىل األسوة احلسنة ..فالرجل السىء ال يرتو 

 .. .طيبا  

 .. راقب قلبك

النفس نوازع األثرة والتطلع   رويدا  رويدا  ، كلام هاجت  تنطفئحرارة اإلخالص 

 النقي..وذل  ألن اهلل حيب العمل  واالفتخارالعلو   ت ، والرغبة إىل اجلاه ..وبعد الصي

 من الشوائب املكدرة ..

 .. أمسك عليك لسانك

إن للثرثرة ضجيجا  يذهب معه الرشيد ..وأكثر الذين يتصدرون املجالس ، ويتحدر 

ٍر منهم الكالم متتابعا  ..جيزم مستمعوهم بأهنم ال يستمدون حديثهم من وعٍى يقٍظ أو فك

 عميق ..وربام  ن أن هناو إنفصاال  بني العقل وهذا الكالم املسرتسل ..

 إنها العظمة
أبرا  .. وإن العظمة ال هدشها أن ّوض   إنة الصغار صغار النفس ولو عاشت 

 األوحال ، و أن حتمل األحذية ..  

  نبل الغاية يستلزم مهارة الوسيلة     
ارتكاخا بسمو املقصد ..تل    لة مريبة مرتخصا  ال جيوز ملؤمن أن يلجأ إىل وسي

الطريق  هيأحابيله األغرار ..الوسيلة الرشيفة وحدها   خدعة الشيطان ، وكم وقع 
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م  للغاية الرشيفة ..وعندما يزين ل  الوهم إقرتاف عمٍل ما لتبلط به ما تريد من خري ..فاهتة

 بخرٍي أبدا .. جييء ء الهدف  ..فشنة العمل اليس اهتمنفس  أو 

 .. دعاوى فارغة

ال تعترب دعوة منتكة إالة إذا بلغت أهدافها املرسومة ..وأقامت أركاهنا األصيلة 

ّلت عنها  التيمن ذل  فشن انتصارها ينقص بمقدار األجزاء   ء..فشذا ّلت عن 

 الذين أ -دون تردد  -..وعندما نستيقن أهنا تنازلت عن أركاهنا وأهدافها مجلة  ..نحكم 

ى   ءانتك   ، ولبس زهيا .. اسمهاآخر غريها ..وإن تسمة

 .. حنو األمل

، نقدر عىل وصل ما  املايضبسعة املعرفة ، وصدق اإلخالص ..وحسن اإلفادة من 

هدانا اهلل هلا .. وحبته  التيانقطع من حبالنا وأجمادنا ..ونستأنف املسري نحو الغاية النبيلة 

تاريخ برش ..وما دمنا نؤمن   ضامنات التوثيق ما ر يعهد   هلا باخللود ..وسنة توافر 

 بعد هذا اليقني قليل ..  ءبعده ..فكل   ءبمحمد وكتابه ، فام جيوز أن نتعادى عىل 

 مظلوم لكنه ظامل ..
اإلسالم يعترب الظلم وصفا  لشخصني ..من جيور عىل غريه ..ومن يقبل الضيم ىف 

إن  ﴿دينه ودنياه  ار ..وىف هذا يقول القرآن الكريم    دنية نفسه ..نعم ..من يقبل ال

اهم املالئك  ظاملى أنفسهم قالوا فيَم كنتم قالوا كنَّا مستضعفني   ﴾ األ ض يفالذ ن توفَّ

 .[ 97النساء   ]

 .. بأفكارك ارتفع

 لن تزيدنا إال خباال .. االنحطالكل حماولة القتحام املستقبل بفكر عصور 
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ِّ
ق

َ
 سريرتك ..ن

عت أشواكها شلةت زهرات اإليامن  إنة اخلصومة إذا نمت وغارت جذورها ..وتفرة

العبادات  ءأدا  الغض ..وأذوت ما يوحى به من حناٍن وسالم ..عندئٍذ ال يكون 

 املفروضة خري .وال تستفيد النفس منها عصمة  ..

 وعني السخط تبدى املعايبا ..
تعمى عن الفضائل وتضخم الرذائل ..وقد  فهيكنة ..عني السخط تنظر من زاويٍة دا

يذهب خا احلقد إىل التحليل وافرتاض األكاذيب ..وذل  كله مما يسخطه اإلسالم ، 

 وحياذر وقوعه ..ويرى منعه أفضل الُقُربات ..

 نفوٌس شاخمة ..

نفسه   شخصه ..وروعة اإليامن   أجل    جيب أن يكون املسلم شاعرا  بقوة اليقني 

فشن ر يستطع فرض ذل  عىل ما حوله بقى كالطود األشم ..ر جترفه الغامر السائدة ، ور ،

إعتز بشيامنه ..واستشعر القوة  المرئتطوه اللجج الصاخبة ..وماذا عسى أن يفعل الناس 

 ..دينه ق  ..إهنم لو تألبوا عليه مجيعا  ما نالوا منه قليال  أو كثريا    لصلته بربه ، واستقامته 

 كالشمس
ً
 .. كن واضحا

 ومبادئمن عنارص القوة أن يكون املسلم رصحيا  ..يواجه الناس بقلٍب مفتوٍح 

معروفة ..ال يصانع عىل حساب احلقِّ بام يغض  من كرامته وكرامة أنصاره ..بل جيعل قوته 

قيقٍة تقرير ح  يمثلها ..ويعيو هلا وال حييد عن هذه الكاحة أبدا   التيمن قوة العقيدة 

 .ما 

 .. فقه التعامل مع العيوب

  عيبا  ، فنحن بشزائه بني أموٍر معينة  إذا كان هذا العيُب عاهة   امرئ  إذا وجدنا 

مرتبته ..فمن السفاهة التشنيع عليه به عيانا  أو غيابا  ..وإذا كان ذنبا    بدنه ، أو ضآلة  



 

 506 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

بوة اجلواد ..فمن الدناءة أن نفضح مثله ك هيانزلق إليه ، وليس من شأنه أن يقارفه ..إنام 

ر به بني الناس ..وإن كان العيُب  وجدناه جرأة مستهرت ، أو معصية جماهر  الذيوأن نشهِّ

 جيب أن يقابله بكلمة احلق ..تقرع أذنيه دون مباالة ..  الذي..فهذا 

 .. طوق النجاة

يعيد إليه  الذيفشن الطهور إذا انزلق املسلم إىل ذنٍب وشعر بأنه باعد بينه وبني ربه ..

ستار الغفران والرضا ..أن جينح إىل ماٍل عزيٍز عليه   نقاءه ، ويرد  إليه ضياءه ..ويلفه 

 ..فينخلع عنه للفقراء واملساكني زلفى فيتقرب خا إىل أرحم الرامحني ..

 الوسطية :
ُرها ىف بلوغ امُلُثِل العليا  إن التوسط لبة الفضيلة ..والتوسط هنا أن متل  احلياة لتسخِّ

 ..ال أن متل  احلياة فتسخرو لدناياها ..وال أن حُتَرَم من احلياِة فتقعد ملوما  حمسورا ..

 هذا هو الزهد ..
ليس الزهد هو اجلهل باحلياة وهجر أسباب العمل ..وقصور الباع ىف خمتلف احِلَرف 

أودعه اهلل فيها  الذياجلامل .. وترو زينة الدنيا عجزا  عن بلوغها ..أو بالدة  عن تذوق 

..وُربة نبىٍّ إستمتع باملال والبنني .. وهو مع ذل  من الزاهدين  وُربة جمرٍم عاش 

يشتهى ويتلمظ ..فام كان من فقره رفعٌة لشأنِه ، وال زيادٌة حلسناته ..إنة الزهد أالة تبيع 

ت بني هذا وذاو ..  مثل  العليا بمل  الدنيا إذا خرية

 ..لِنحيا 
ً
 أبطاال

ْ
ت

ُ
م

َ
 أو لِن

ً
 رجاال

ملاذا ال حييط بشغاف .لنكن أقوياء ال هتزنا النوائب ، وال تقع منا إال موضع أقدامنا 

دمائنا غريزة   قلوبنا إطاٌر من الصالبة والقوة حيمينا من اخلضوع ملتاعب احلياة ق ويثري 

 العناد والكفاح ق فشما سدنا احلياة وإما فقدنا احلياة ..

 عليها .. يف يزد من مل
ٌ
 الدنيا فهو زائد
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نعم ، قد يوجد أشخاص يعيشون ويموتون من غري أعداء ..ومن غري أصدقاء 

 كذل  ..

لنفسه قرارا  ،  هييئالدنيا كالضيف العابر ..ال   وهؤالء وأمثاهلم إنام يقضون أعامرهم 

 ..  سلبيوال يرتو خلفه أثرا  ..وموقفهم بشزاء األمور 

 قاعدة ..
بهم الباطل ..وإذا ر توحدهم عبادة الرمحن مزقتهم إن  الناس إن ر جيمعهم احلق شعة

عبادة الشيطان ..وإذا ر يستهوهم نعيم اآلخرة ّاصموا عىل متاع الدنيا ..ولذل  كان 

 التطاحن املر من خصائص اجلاهلية املظلمة ..وديدن من ال إيامن له ..

 ال تطلب الرئاسة ..
م ..ومن حق من حق الفاضل أن  الكفاءة أن تستفيد األمة منه ..عىل أن  ذيُيقدة

الرجل مهام أوتى من فضٍل وكفاية ..فلن ينفع نفسه ولن تنتفع به أمته إذا كان مريضا  

يفوته توفيق اهلل مشئوم ولو  الذيحيب الرياسة ..فطالب الزعامة يفوته توفيق اهلل ..واملرء 

 كان عبقريا  ..

 ..ال ترتك هلم ثغرات 
أن يطالب بام له حق حتى يؤدى ما  المرئالعزة حق يقابله واجب ..وليس يسوغ 

يته عىل أصح وجوهه فال سبيل ألحٍد علي   عليه من واجب ..فشذا كلفت بعمٍل ما فأدة

..وال يستطيع َمْن فوق  وال دون  مرتبة  أن يعرض ل  بلفٍظ حمر  ..وتستطيع أن 

ينفذ منها إلي  اللوم والتقريع  التيسدِّ الثغرات  حتتفظ بعزة نفس  أما رؤسائ  ..حني

 ..إنة ألدة أعدائ  حينئٍذ يتهيب  ..

 
 
 



 

 508 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 لن تنفعنا أعمالنا ..
إننا لو وصلنا الليل بالنهار دأبا  ..ثم ُحرمنا عناية السامء ..فلن نحصد من تعبنا إال 

  .بوارا

 خالصة القول ..
لعقيدة ..غامض األهداف ، هيهات أن ثقوا أهيا السادة أن كل جيٍل ينشأ مزعزع ا

  ،يفلح

وأن كل عمٍل يقوم عىل إقصاء اإلسالم ، واستبعاد روحه ..والتجهم هلديه .. يستحيل أن 

يكلل إالة بالعار ..ومن َثمة فلن تنجح أبدا  ىف بالد اإلسالم ثورٌة تدوس عقائده ورشائعه 

 ..وهتمل أوامره ونواهيه ..

 عزم الرجال ..
اهلدف نحو هدف  ..ومهام أخطأت فتشب  باحلزم ، واستأنف املسري  امِض حثي 

الدنيا   صدرو نفٌس يرتدد ..والسقول   ..الكامل هو أن تسعى لبلوغ الكامل ما بقى 

واآلخرة أن حتتجب عن نا ري  امُلُثل الرفيعة ..وأن يستوىل علي  اإلياس واخلمول 

 وتقف وتستكني ..

 نريد .. الذياإلميان 
تكوين أسس للخري ..قوية التيار ، غالبة النفاذ ..فهو لن   ر يفلح اإلنسان إذا 

ميدان احلياة معركة ..وإذا ر يكن الصاحلون من وضوح النية وروعة السلوو   يكسب 

ألق السرية عىل النحو املعجب البارز ..فهيهات أن يفوز خم مبدأ .. أو تنجح خم تو

 فضيلة أو ّذل أمامهم رذيلة 

 خاص إىل الدعاة :
العاشقة املتعصبة ..ال  ..واجلامهري الذكيإن اخلطبة البليغة امُلعجبة ، والكتاب املبني 

 تساوى كلها قرشة نواة إذا كانت عالقة املرء بربه واهية ..
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 هذا هو الشرف ..
ِرَ  الناس من الظلامت إىل  ُّ ال ..وأن  الرشف أن ُترشد احليارى ، وأن تعلَِّم اجلُهة

 لنور ..ا

ف الناس برخم ، وأن ُتنِْقَذهم من أهوائهم ..وأن حتميهم من   خزيالرشف أن ُتَعرِّ

جنباهتا العدالة ..وُتغرَس   الدنيا وعذاب اآلخرة ..الرشف أن تعمر احلياة باحلق ، وتب  

 تراخا الفضائل والتقاليد الصاحلة ..  

 البد أن يتحطم ..
ٌ
 صنم
اهلتاف بشسمه ، والدوران حوله ..ليس إالة صنام  حيةا   يريد من الناس الذيالرجل 

 أن يلقى مصري األصنام املنحوتة من احلجر واخلشب .. ينبغي

 حتذير !!
نحسن فهمه وال عرضه ..وال  إىل اإلسالم ، ثم ال ننتميإهنا جلريمة قتٍل عمد أن 

صاص ..فهل نحسن العمل به ، وال الدفاع عنه ..والَقَدر ال يرتو هذه اجلرائم دون ق

 العمل قبل أن نؤخذ بجريرتنا ق .

 خيدعون أنفسهم ..
من الناس من يقارن جهده املحدود بأعامل أهل البالدة ..أو علمه القليل بأفكار أهل 

احلقيقة فقرٌي إىل ما يكمل مواهبه .. ولكنه   طائل ..وهو   ءاجلهالة ..فيظن نفسه عىل 

 .خمدوع 

 ظيما ..لديك ع التحديليكن حافز 
إذا أحببت أن تقارن نفس  بغريو فال تنظر إىل الدمهاء ثم تقول  أنا أفضُل حاال  ؛ بل 

انظر إىل الِعلية ثم قل  ملاذا أقكِّ عنهم قجيب أن أمىض عىل الطريق ، ومن صار عىل 

 الدرِب وصل ..

 إتهم نفسك ..



 

 510 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

عىل ركام من  ينطويإذا وجدت امرىء  راضيا  عن نفسه فافقد منه األمل ..ألنه 

العيوب والنقائص وهو ال يلتمس اخلالص منها ...بل إنه فاقد الشعور بوضاعتها 

قيمٍة  فأيال يرفع قدر صاحبه .. النظري..وهيهات ملثل هذا إكتامٍل أو نجاة ..والعلم 

رأسه قدرا  من املعلومات ..ولكن نفسه طافحٌة آلثاٍم َر ُتعاَلج ،   لشخٍص هتزن 

ب ..ثم هو وخشونة  َر هُت  ال يدرى أنه عليل ..مثل هؤالء  -مع ما هتزن من معرفٍة  -ذة

يكون علمهم آفة .. ألنه يقوى جهاالهتم وال يزيلها ..ويغرهم بام أوتوا بدال  من أن يزيُل 

من أنفسهم ما يسوءها ..وأفضل من هؤالء رجٌل قليل املعرفة عميق اإلخالص كثري 

تزكية نفسه وترقية أحواله ..وإن هذا أرجى عاقبة  وأرقى   التفتيو عن عيوبه ..جمتهٌد 

 عاجلة  من العلامء الكبار إذا ُرُضوْا عن أنفسهم ..وغفلوا عن إصالحها .. 

 غربلة شاملة ..
سادت تارهنا ..فِقَدُمها  التيجيب أن ُتغربل األفكار واملذاهب واألعراف والتقاليد 

 ق وحده ..للح ال يعطيها حق البقاء ..واإلحرتام 

 قليال ..
َّ
 قل متتع بكفرك إال

مصيدة األقدار ..فليتمتع اليوم بامله وجاهه   اإلنسان مهام قوى واغرت فهو 

ر ذل    ينبغيالغد ..وال   كفره وعناده ..فهو إن ضح  اليوم فسيبكى   ..وليسخِّ

ذل  كله بعض حلملة احلق أن ينخدعوا أو ييأسوا ملا يلقاه املبطلون من روا  ومكانة ..ف

 اختبارات احلياة املكتوبة عىل الناس أمجعني 

 كعودٍ زاده اإلحراق طيبا ..
إن حياة الدعة والطراوة تقتل املواهب ، وتطمر امللكات ..واإلنسان يتحرو ، 

وينكشف معدنه ..ويغزر إنتاجه كلام أحس خطر املعارضني ..أو صدمات الشدائد ..كأن 

تثريها التهديد ..فتتحفز للدفاع عن نفسها ..فتندفع إىل األمام أرسار احلياة الكامنة فيه يس
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تكتنفها ..فكأن هذه األنواء  التيناشطة  آملة ..ومعادن العظامء إنام تربق وسط األنواء 

 . ء  االنطفاءخرامها فيتوهج ..ولو ترو وحده لكان وشي    رياٌح تنفخ 

 

 
 

 



 

 512 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 

 منوعات البن املقفع
 

يروح به املرء نفسه أن ال جيري ملا هيوى وليس كائنا ، وال ملا هيوى وهوال  من أعظم ما -1

 حمالة كائن. 

فت، ومن النةَصب ما عاد عليـ ، وال  -2 اغتنم من اخلري ما تعجلت، ومن األهواء ما سوة

 تفرح بالبطالة، وال جتبن عن العمل. 

دينـه، ومـن اسـتخف  ذو العقل ال يستخف بأحد؛ فشنه من اسـتخف باألتقيـاء أهلـ  -3

 بالوالة أهل  دنياه، ومن استخف باإلخوان أفسد مروءته.

 يسلم العاقل من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة وحماسبة النفس.  -٤

ال جتد العاقل حيدث من هاف تكذيبه، وال يسأل من هاف منعه، وال َيِعـُد بـام ال جيـد  -5

 قدم عىل ما هاف العجز عنه. إنجازه، وال يرجو ما ُيعنةف برجائه، وال ي

ال عقل ملن أغفله عن آخرته ما جيد من لذة دنياه، وليس من العقل أن حيرمه حظه من  -6

 الدنيا بكه بزواهلا. 

 أغنى الناس أكثرهم إحسانا .  -7

من أشد عيوب اإلنسـان خفـاء عيوبـه عليـه؛ فـشن مـن خفـي عليـه عيبـه خفيـت عليـه  -8

عيب نفسه وحماسن غريه فلن يقلع عـن عيبـه الـذي ال  حماسن غريه، ومن خفي عليه

 يعرف، ولن ينال حماسن غريه التي ال يبك أبدا . 

 مخول الذكر أفضل من الذكر الذميم.  -9

خصال ُيَ   خا اجلاهل كلها كائن وباال  عليه، منها أن يفخر مـن العلـم واملـروءة بـام  -10

 تهانة واجلفوة ما يشمته خم. ليس عنده، ومنها أن يرى باألخيار من االس
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 ال يؤمننة  رش اجلاهل قرابٌة وال جوار وال إلف.  -11

وو بعــض املقاربــة تنــْل حاجتــ ، وال تقارْبــه كــل املقاربــة؛ : كــان يقــال -12 قــارب عــدة

 فيجرتئ علي  عدوو، وتذلة نفس ، ويرغب عن  نارصو. 

 احلازم ال يأمن عدوه عىل حال.  -13

 ، واحلزمُ  بشجالة الرأي، والرأي بتحصني األرسار.  ِالظفر باحلزم -1٤

فهو يزداد برأيه رأيا ، كـام تـزداد النـار  -وإن كان أفضل من املستشار رأي -املستشري -15

 بالودو ضوءا . 

  كثرة الصـديق، وال السـيئ األدب  احلبال يطمعن ذو الكِرْب   حسن الثناء، وال  -16

حمدة، وال احلريص   اإلخوان، وال امللـ  املعجـب   الرشف، وال الشحيح   امل

 بثبات املل .

 رصعة اللني أشد استئصاال  من رصعة املكابرة.  -17 

ين.  -18  أربعة أشياء ال يستقل  منها قليل  النار، واملرض، والعدو، والدة

املودة بني األخيار رسيع اتصاهلا، بطيء انقطاعها، ومثـل ذلـ  مثـل كـوب الـذهب  -19

لذي هو بطـيء االنكسـار، هـنيِّ اإلصـالح، واملـودة بـني األرشار رسيـع انقطاعهـا، ا

 بطيء اتصاهلا كالكوز الفخار يك ه أدنى عب ، ثم ال وصل له أبدا . 

الكريم يمنح الرجل مودته عن لقية واحدة، أو معرفة يـوم، واللئـيم ال يصـل أحـدا   -20

 إال عن رغبة أو رهبة.

إال بحسن العمل، كاملريض الذي علـم دواء نفسـه؛ فـشذا هـو ر  ال يتم حسن الكالم -21

 يتداَو به ر يغنه علمه. 

الرجل ذو املروءة قـد يكـرم عـىل غـري مـال، كاألسـد الـذي هيـاب وإن كـان عقـريا ،  -22
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والرجل الذي ال مروءة له هيان وإن كثر ماله كالكلب الـذي هيـون عـىل النـاس وإن 

ق وُخلِخل.   ُطوِّ

من ال يـربح َرْحُلـه مـن  - الناس بفضل ال ور وكرم العيو، وحسن الثناءإن أوىل -23

إخوانه وأصـدقائه مـن الصـاحلني موطـوءا ، وال يـزال عنـده مـنهم زحـام، وي ـهم 

أي ر  -وي ونه، ويكون من وراء حاجاهتم وأمورهم؛ فشن الكريم إذا عثر ر يستقل

  يستخرجه إال الفيلة. إال بالكرام، كالفيل إذا َوِحل ر -يستطع النهوض

لقاء األخ أخاه، وإفضاء كـل واحـد  -من املعونة عىل تسلية اهلموم، وسكون النفس -2٤

 منهام إىل صاحبه ببثه. 

ليكن مما تكف به األذى والعذاب عن نفس  أال تكون حسودا ؛ فشن احلسد خلـق  -25

ء واملعــارف لئــيم، ومــن لؤمــه أنــه موكــل بــاألدنى فــاألدنى مــن األقــارب، واألكفــا

 واخللطاء واإلخوان. 

ال تتخذن اللعن والشتم عىل عدوو سالحا ؛ فشنه ال جيرح   نفـس، وال منزلـة، وال  -26

 مال، وال دين. 

بنة أن تسـمى داهيـا ؛ فـشن مـن عـرف بالـدهاء خاتـل  -27
إذا أردت أن تكون داهيا  فال حُتِ

 له القوي. عالنية، وحذره الناس، حتى يمتنع منه الضعيف، ويتعرض 

ــة،  -28 ــى يعــرف باملســاحمة   اخلليق ــا اســتطاع؛ حت ــه م ــَن إرب ــب دف ــن إرب األري إن م

 واالستقامة   الطريقة. 

ومن العجب أن الرجل الذي ال بأس بلبه ورأيه يرى املرأة من بعيد متلففة    ثياخا؛  -29

وال خرب خمرب، ثم فيصور هلا   قلبه احلسن واجلامل، حتى تْعلَقها نفُسه من غري رؤية 

لعله هيجم منها عـىل أقـبح القـبح، وأدم الدمامـة؛ فـال يعظـه ذلـ ، وال يقطعـه عـن 

أمثاهلا، وال يزال مشغوفا  بام ر يذق، حتى لو ر يبق   األرض غري امرأة واحدة لظن 
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 أن هلا شأنا  غري شأن ما ذاق. 

مقــال، ورأي، إن اسـتطعت أن تضـع نفسـ  دون غايتـ    كـل جملـس، ومقـام، و -30

فافعل؛ فشن رفع الناس إياو فوق املنزلة التي حتـط إليهـا نفسـ ، وتقـريبهم  -وفعل 

إياو إىل املجلس الذي تباعدت منه، وتعظيمهم من أمرو ما ر ُتعظِّم، وتـزيينهم مـن 

 هو اجلامل.  -كالم  ورأي  وفعل  ما ر تزيِّن 

 راء من حسن املنا رة واملجادلة. احذر املراء، وأْغِرْبه، وال يمنعن  حذُر امل -31

اعلم أن  ستبتىل مـن أقـوام بسـفٍه، وأن سـفه السـفيه سـُيطلع لـه منـ  حقـدا ؛ فـشن  -32

عارضته، أو كافأته بالسفه فكأن  قـد رضـيت مـا أتـى بـه؛ فأحببـت أن حتتـذي عـىل 

مثاله؛ فشن كان ذل  عندو مذموما  فحقق ذم  إياه برتو معارضـته. فأمـا أن تذمـه، 

 ثله فليس   ذل  ل  سداد. ومتت

ال تلتمس غلبَة صاحب ، والظفر عليه عند كل كلمة ورأي، وال جترتئن عىل تقريعه  -33

 بظفرو إذا استبان، وحجت  عليه إذا ُوَضحت. 

إذا ُأْكِرمت عىل دين أو مروءة فذل  فليعجب ؛ فشن املروءة ال تزايل    الدنيا، وإن  -3٤

 . الدين ال يزايل    اآلخرة

 اعلم أن اجلبن مقتلة، وأن احلرص حمرمة.  -35

إذا بده  أمران ال تدري أهيام أصوب فانظر أهيام أقرب إىل هواو فخالفه؛ فشن أكثـر  -36

 الصواب   خالف اهلوى. 

 ُلطُف  بصاحب صديق  أحسن عنده موقعا  من لطف  به   نفسه.  -37

 املنطلق، ويشكر للمكتئب.  اتق الفرح عند املحزون، واعلم أنه حيقد عىل -38

 البغضة خوف، واملودة أمن.  -39
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 اعلم أن املستشار ليس بكفيل، وأن الرأي ليس بمضمون.  -٤0

فال جتعـل ذلـ   -إذا أشار علي  صاحب  برأي ثم ر جتد عاقبته عىل ما كنت تأمل  -٤1

 عليه ذنبا ، وال تلزمه لوما  وعذال . 

فـال متـنن بـه، وال تكثـرن  -أي  أو تركه فبدا صـواب  مل برإذا كنت أنت املشري فعُ  -٤2

ذكره إن كان فيه نجاح، وال تلمه عليه إن كان قد استبان   تركه رضر بأن تقول  أر 

 أقل ل   افعل هذا؛ فشن هذا جمانب ألدب احلكامء. 

تعلم حسن االستامع كام تتعلم حسن الكالم، ومـن حسـن االسـتامع إمهـال املـتكلم  -٤3

يض حديثه، وقلة التلفت إىل اجلواب، واإلقبال بالوجه، والنظر إىل املـتكلم، حتى ينق

 والوعي ملا يقول. 

نة جيال  من النـاس، أو أمـة مـن األمـم بشـتم وال  -٤٤ إذا كنت   مجاعة قوم أبدا  فال تعمة

ــأمن  ــال ت ــا ؛ ف ــائ  خمطئ ــراض جلس ــض أع ــاول بع ــ  تتن ــدري لعل ــ  ال ت ذم؛ فشن

اسـام  مـن أسـامء  -مـع ذلـ   -؛ فتنسب إىل السـفه. وال تـذمن مكافئتهم، أو متعمدا  

الرجال أو النساء بأن تقول  إن هذا لقبيح من األسامء؛ فشن  ال تدري لعل ذل  غري 

موافق لبعض جلسائ ، ولعله يكون بعض أسامء األهلـني واحلـرم. وال تستصـغرن 

 اليد.  من هذا شيئا ؛ فكل ذل  جيرح القلب، وجرح اللسان أشد من جرح

اعلم أن بعض شدة احلذر عوٌن علي    ما حتذر، وأن بعض شدة االتقاء ممـا يـدعو  -٤5

 إلي  ما تتقي. 

اعلم أن الناس هدعون أنفسـهم بـالتعريض والتوقيـع بالرجـال   الـتامس مثـالبهم  -٤6

ومساوهيم ونقيصتهم. وكل ذل  أبني عند سامعيه من وضـح الصـبح؛ فـال تكـونن 

 ر، وال جتعلن نفس  من أهله. من ذل    غرو
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 منوعات البن حزم

 

 من استخف بحرمات اهلل فال تأمنه عىل  ء مما تشفق عليه.  -1

ر أر إلبليس أصيد وال أقبح من كلمتني ألقامها عىل ألسنة دعاته  إحدامها  اعتذار من  -2

ء اليوم؛ ألنـه قـد أسـاء أساء بأن فالنا  أساء قبله. والثانية  استسهال اإلنسان أن ييس

أمس، أو أن ييسء   وجه ما؛ ألنه قد أساء   غـريه؛ فقـد صـارت هاتـان الكلمتـان 

 عذرا  مسهلتني للرش، ومدخلتني   حد ما يعرف وجيمل وال ينكر. 

 إمهال ساعة يفسد رياضة سنة.  -3

 لو علم الناقص نقصه لكان كامال .  -٤

 ن قلت عيوبه ودقت. ال هلو خملوق من عيب؛ فالسعيد م -5

إذا نام اإلنسان خر  عن الدنيا، ونيس كل رسور وكل حزن؛ فلو رتب نفسه   يقظته  -6

 لسعد السعادة التامة.  -أيضا   -عىل ذل  

 استبقاو من عاتب .  -7

 ال ترغب فيمن يزهد في ؛ فتحصل عىل اخليبة واخلزي.  -8

لظلـم، وتـرو مقارضـة اإلحسـان، ال تزهد فيمن يرغب في ؛ فشنه بـاب مـن أبـواب ا -9

 وهذا قبيح. 

ال تنصــح عــىل رشل القبــول، وال تشــفع عــىل رشل اإلجابــة، وال هتــب عــىل رشل  -10

اإلثابة، ولكن عىل سبيل استعامل الفضل، وتأدية ما علي  من النصـيحة والشـفاعة 

 وبذل املعروف. 

والفهــم،  أصــول الفضــائل كلهــا أربعــة عنهــا ترتكــب كــل فضــيلة، وهــي العــدل، -11
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 والنجدة، واجلود.

أصول الرذائل كلها أربعة عنها ترتكب كـل رذيلـة وهـي اجلـور، واجلهـل، واجلـبن،  -12

 والشح. 

 80، والرذائل مستقبحة ومستخفة. ومستثقلةمن العجائب أن الفضائل مستحسنة  -13

 ِمن أراد اإلنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه؛ فشنه يلوح له وجه تعسفه. -1٤

ن بديع ما يقع   احلسد قول احلاسد إذا سمع إنسانا  ُيْغِرب   علـم مـا  هـذا  ء مِ  -15

م إليه، وال قاله قبله أحد. فشن سمع من يبني ما قـد قالـه غـريه قـال  هـذا  بارد ر ُيَتَقدة

بارد وقد قيل قبله. وهذه طائفة سوء قد نصبت أنفسـها للقعـود عـىل طريـق العلـم، 

 ثر نظراؤهم من اجلهال. يصدون الناس عنها؛ ليك

ال عيب عىل من مال بطبعه إىل بعض القبائح، ولو أنه أشد العيوب وأعظم الرذائـل  -16

 ما ر يظهره بقول أو فعل، بل يكاد يكون أمحد ممن أعانه طبعه عىل الفضائل. 
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 (1)لسباعيصطف  امنوعات مل
 

 

 زيارة

هلل عليـ    احلريـة، وزر املحكمـة مـرة   زر السجن مرة   العمـر لتعـرف فضـل ا

العــام لتعــرف فضــل اهلل عليــ    حســن األخــالق، وزر املستشــفى مــرة   الشــهر 

لتعرف فضل اهلل علي    الصحة واملرض، وزر احلديقـة مـرة   األسـبوع لتعـرف 

فضل اهلل علي    مجال الطبيعة، وزر املكتبة مرة   اليوم لتعرف فضل اهلل علي    

 العقل، وزر ربة  كل آن لتعرف فضله علي    نعم احلياة.

 العاقل واحلكيم والفيلسوف

العاقــل مــن ر تْطــُط عاطفتــه عــىل تفكــريه، واحلكــيم مــن حفــظ دروس احليــاة، 

 والفيلسوف من حياول معرفة املجهول من املعلوم.

 اجلمال

 ومن حوهلا.مجال النفس يسعد صاحبها ومن حوهلا، ومجال الصورة يشقي صاحبها 

 درس من الطبيعة

ما أروع هذا الدرس الذي تلقيه الطبيعة علينا وأنا أنظر إليها مـن نافـذة غرفتـي، هـا 

هــي النســامت متيــل األشــجار اخلرضــاء باجتــاه واحــد حتــى تكــاد تتعــانق، ثــم تعــود 

لتتالقى مرة أخرى، كذل  اإلنسان النابض باحليـاة يتجـاوب مـع املجتمـع النـابض 

 باحلياة.

                                                 
(1)

 من كتابه هكذه علمتني الحياة . 
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 ط يف كل شيءتوس

ة واللــني، وعــو مــع النــاس وســطا  بــني العزلــة  عــو مــع أهلــ  وســطا  بــني الشــدة

واالنقباض، وعو مع إخوان  وسطا  بني اجلد واهلزل، وعو مع تالميـذو وسـطا  

بني الوقار واالنبسال، وعو مـع أوالدو وسـطا  بـني القسـوة والرمحـة، وعـو مـع 

نقطاع، وعو مع بطن  وسطا  بني الشـبع احلاكمني الصاحلني وسطا  بني الرتدد واال

واجلوع، وعو مع جسم  وسطا  بني التعب والراحة، وعو مع نفس  وسطا  بني 

 املنع والعطاء، وعو مع رب  وسطا  بني اخلوف والرجاء، تكن من السعداء.

 ال تشته

 ال تشته الزهـد كـيال تبـتىل بالريـاء، وال تشـته اجلـاه كـيال تبـتىل بالكربيـاء، وال تشـته

م بالقضــاء، وال تشــته الصــحة كــيال تبــتىل بالعــدوان عــىل  املــرض كــيال تبــتىل بــالترب 

الضعفاء، وال تشته الفقر كيال تبتىل بحسد األغنياء، وال تشته الغنى كيال تبتىل بظلم 

الفقراء، ولكن سل اهلل دائام  ما هو خري ل  عنده وأبقى، فشذا أقام  عىل حالة فقل  

 آمنت باهلل ثم استقم.

 الراحة واخللوة

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ألنفقت نصف أوقايت   الراحة واخللوة، )قليل 

 دائم خري من كثري منقطع.

 ليل ونهار

 ليل  هنار غريو، وليل غريو هنارو .

 بني السمع واالختبار

بعض الناس تسمعهم فتتمنى صحبتهم ولو   النار، فشذا خربهتم كرهت صـحبتهم 

 نة.ولو   اجل

 اغتنم ساعة نشاطك
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للنفس ساعات تنشط فيها للخـري، وسـاعات حتـرن فيهـا، فـشذا نشـطت فـأكثر، وإذا 

حرنت فأقك، فشن  إن أكرهتها عىل اخلري وهي ال تريده كانت كالدابة التي تركبها 

 مرغمة، ال تأمن أن تلقي ب  وأنت ُحَطَمة .

 مصاحبة األمحق

ع التحامق معه، وهو ال يسـتطيع التعاقـل ال تصاحب األمحق بحال، فشن  ال تستطي

 مع ، واألول رش  ل ، والثا: خار  عن طبيعته.

 مصاحبة األمحق كمصاحبة األفعى، ال تدري متى يؤذي  .

 الغالظة يف الدين

وهم ال يفهمون معناهـا،  َّ  مثزث رث ُّٱبعض دعاة الدين يذكرون قوله تعاىل  

وهـــي  َّ  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱوينســـون قولـــه تعـــاىل  

 واضحة املعنى.

 كثرة الكالم

 أصيب بالعيِّ   موطن حيسن الكالم فيه. الكالممن ابتِّل بكثرة 

 ثالثيات!

عند ثالث  الزهو بعلم  عند املناقشـة، والفخـر بعملـ  عنـد  ثالثاحذر ثالثا    

 الذين يعرفون ، والتقصري   اخلري عند سنوح فرصته.

 إساءة احلمقى إىل الدين

إليـه بحمقهـم وغـرورهم أكثـر ممـا ييسـء إليـه  يسـيئونين عـىل الـدين بعض الغيور

 أعداؤه بخبثهم ومكرهم.

 

 النظر يف كتاب اهلل
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ي العقل والروح وحيفظ اجلسم ويضمن السعادة أكثـر مـن إدامـة  ما رأيت شيئا  يغذِّ

 النظر   كتاب اهلل.

 اتهم نفسك يف موضعني

ر اهلل به أو هنى عنـه، و  التقصـري فـيام اهتم نفس    موضعني    الزيادة عىل ما أم

 أمر به أو هنى عنه.

 إمام يف املتقني

 من أيقن بحكمة اهلل وعدالته، وصرب عىل قضائه وقدره، كان إماما    املتقني.

 بالء املؤمن ومعافاته

 بالؤه للمؤمن أثر   رمحته، معافاته قد تكون أثرا  من عقوبته.

 جنود اهلل

 ويدافعون عن ، منها  عمل  الصالح. ون حيفظإن هلل جنودا  

 ال خيلف اهلل وعده

وعد عبده املؤمن بالدفاع عنه فتسّلط عليه األرشار وتراكمت عليه النكبـات، إن اهلل 

 املؤمن هو الذي أخلف عهده، وكان العهد مسؤوال . ولكنال هلف وعده، 

 مصيبتان

واحدة، ولكـن مصـيبة الفـاجر مصيبة املؤمن الصابر   ماله أو بدنه أو نفسه مصيبة 

 فيها مصيبتان  ثانيتهام   روحه ودينه وثوابه.

 أعذر إىل اهلل

وولده   إنكـار املنكـر، ثـم ر يـنجح، فقـد أعـذر إىل  وأهلهمن قام بواجبه نحو أمته 

 اهلل.

 عدوى اخلري والشر

 كل من اخلري والرشِّ يعدي، ولكن عدوى الرش أرسع وأبلط.
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 يةعز الطاعة وذل املعص

يكفي  من عزِّ الطاعة أن  ت  خا إذا عرفت عن ، ويكفي  من ذل املعصـية أنـ  

 ّجل منها إذا نسبت إلي .

 موطنان

حر   طاعة فاتت  بعد أن واتت ، ومعصـية ركبتـ  بعـد أن موطنان ابِ  فيهام وال 

 تركت .

 وموطنان افرح فيهام وال حر   معروف هديت إليه، وخري دللت عليه.

 كثر من االعتبار فيهام  قوي  ار قصمه اهلل، وعار فاجر فضحه اهلل.وموطنان أ

وموطنــان ال تطــل مــن الوقــوف عنــدمها  ذنــب مــع اهلل مىضــ، وإحســان إىل النــاس 

 سلف.

 وموطنان ال تندم فيهام  فضل ل  جحده قرناؤو، وعفو من  أنكره عتقاؤو.

 وموطنان ال تشمت فيهام  موت األعداء، وضالل املهتدين.

 موطنان ال ترتو اخلشوع فيهام  تشييع املوتى، وشهود الكوارث.و

 وموطنان ال تقك   البذل فيهام  محاية صحت ، وصيانة مروءت .

وموطنان ال ّجل من البخل فيهام  اإلنفاق   معصية اهلل، وبذل املال فيام ال حاجة 

 إليه.

 ن يستغي  ب .وموطنان انَس فيهام نفس   وقوف  بني يدي اهلل، ونجدت  مل

 وموطنان ال تتكرب فيهام  حني تؤدِّي الواجب، وحني جتالس املتواضع.

و، وحني جتالس املتكرب.  وموطنان ال تتواضع فيهام  حني تلقى عدوة

 وموطنان أكثر منهام ما استطعت  طلب العلم، وفعل املكرمات.

 وموطنان أقلل منهام ما قدرت  ّمة الطعام، وهلو العاطلني.
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 ان ادخرمها لتغري  األيام  صحت ، وشباب .وموطن

 وموطنان ادخرمها ليوم احلساب  علم ، ومال .

وموطنان ال جتزع من مشهد البكاء فيهام  بكاء املرأة حني تتظلةم، وبكاء املـتهم حـني 

 يقبض عليه.

 وموطنان ال يغّرن  الضح  فيهام  ضح  الطاغية ل ، وضح  املحزون عندو.

 لق قلب  فيه إال باثنني  عمرو، ال حتب فيه إال اهلل ورسوله.وموطن واحد ال تع

 ل فيه إال شيئا  واحدا   ساعة املوت، ال تر  فيها إال رمحة اهلل.ووقت واحد ال تفع

 خصلتان

 خصلتان أحبةه اهلل  التقوى، وحسن اخللق.من كانت فيه 

 ومن كانت فيه خصلتان أحبه الناس  السخاء، وبذل املعروف.

 نت فيه خصلتان أحبه جريانه  البشاشة، وكرم املعاملة.ومن كا

ر معروفهم، ونسيان إساءهتم.  ومن كانت فيه خصلتان أحبه إخوانه  تذك 

 ومن كانت فيه خصلتان أحبه تالمذته  بذل اجلهد   إفهامهم، ولني اجلانب هلم.

 هلم.ومن كانت فيه خصلتان أحبه أساتذته  رسعة الفهم عنهم، وتوفري االحرتام 

 ومن كانت فيه خصلتان أحبه أهله  لطف معاملتهم، وتفهم مشكالهتم.

 ومن كانت فيه خصلتان أحبه رؤساؤه  مجيل طاعته هلم، وإتقان عمله عندهم.

 ن أحبه اهلل والناس محيعا   فعل اخلري، واجتناب األذى.ومن كانت فيه خصلتا

 العيون اجلائعة

اجلائعة، هذه إذا شبعت اكتفت، وتلـ  كلـام  العيون اجلائعة أشد  رضاوة من البطون

 جاعت.أكلت 

 كيف تكون سعيدًا
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اهلل، واخدم الناس عىل خري ما يـريض النـاس، وتعلةـم  يريضأدِّ واجب  عىل خري ما 

أكثر مما تستفيد من العلم به، وافتح قلب  ألكرم ما   احليـاة مـن مبـاهج، وأغمـض 

 دا    األرض و  السامء.عين  عن أقبح ما فيها من أسواء، تكن سعي

 كيف تكون عظيمًا

من أطاع ربه وبّر والديه، ووصل رمحه، وأعان إخوانه، وأكرم أصدقاءه، ونفع سائر 

احلضــارة وإســعاد اإلنســانية، فــذل  هــو الــذي يــدعى    تقــدمالنــاس، وأســهم   

.  ملكوت السموات عظيام 

 أنفع من املوسيقى

وروعة صنعه، تنسيه من اهلموم واآلالم، أكثر من ساعة يتذكر فيها املؤمن عظمة اهلل 

 الغافلون إىل مجيل األصوات واألنغام. فيهاأيام يستمع 

 فارق جسمك مرة بعد مرة

، مهام طال ب  العمر، فاحرص عىل أن تفارقـه الفينـة  ال بد أن تفارق جسم  مرغام 

ض عليه مـا بعد الفينة، طائعا  خمتارا ، ّفِّف عن  ُغصص مفارقته عند املوت،  وتعوِّ

 .بعدهو خري منه 

 الفرصة الوحيدة

 بالعمل النافع، فليس فيها متسع للهو والعب . للخلوداحلياة هي الفرصة الوحيدة 

 اجتاه اجلماهري

، فليس إرساعها إىل كـل مـا هـالف الرشـائع، شهواهتااجلامهري ال عقل هلا فيام يوافق 

 وقوانني األخالق دليال  عىل صحة اجتاهها.

 جتاهات أهل احلضارةا

ــوم مقياســا  للصــحيح والفاســد،  أهــلالــذين يتخــذون مــن اجتاهــات  احلضــارة الي
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هطئون؛ فاحلضارات القديمة، وحضارة اليوم، كـان اهنيارهـا نتيجـة اجتـاه اجلامهـري 

 نحو االنحالل أو الفو .

 أتباع احلق وأنصاره

 وأضعف أنصارا .، والباطل أكثر أتباعا  أنصارا  احلق أقل أتباعا  وأقوى 

 كن كالطبيب اإلنساني

ال يروعنةــ  هتافــت اجلامهــري عــىل الباطــل، كتهافــت الفــراش عــىل النــار، فالطبيــب 

واجبه، مهام كثر املـر ، فـشذا اسـتطعت أن هتـدي واحـدا   يؤدياإلنسا: هو الذي 

 فحسب فقد أنقصت من عدد اهلالكني.

 وراء كل شر مستغل

وراء كــل مشــكلة  ــار يتحفــز، ووراء كــل وراء كــل خصــومة شــيطان يضــح ، و

ني، ووراء كل فتنة مستغل ون يتقاسمون منافعها. تشحذجريمة امرأة فاجرة   السكِّ

 أسرع يف االستجابة ألمر اهلل

إذا كان الذين هضعون إلبليس ي عون إىل ما يأمرهم به دون مباالة بالنتائج، أفـال 

 خت ُّٱٱمـره، مـع أن نتيجـتهم اجلنـةقبـاهلل أشـد  إرساعـا  أل يؤمنونيكون الذين 

 مس خس حسجس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت مت

 . َّ خص حص

 طريقا اآلخرة

للوصول إىل اآلخرة طريقان  أحـدمها مسـتقيم آمـن، فيـه قليـل مـن الشـجر واملـاء، 

والثا:  متعر  خطر، فيه كثري من املسـتنقعات واملؤذيـات، وأكثـر النـاس يفضـلون 

 ة   الظل واملاء، واستخفافا  باهلالو والشقاء.الثا: عىل األول، رغب
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 العالمات

 من عالمة علو اهلمة، أال تر  لنفس  من كل  ء إال بأحسنه.

 من عالمة الزهد، أن تعرض عن الدنيا وهي مقبلة علي .

 من عالمة الورع، أن تتوقى الشبهات.

منـ  للبـذل فـيام من عالمة الكرم، أن تكون للبذل فيام ال يتحدث عنه الناس أرسع 

 يشتهر أمره بينهم.

 من عالمة العظمة، أن تزداد ثباتا    طريق  كلام ازدادت فيه املتاعب.

 من عالمة الصدق، أن تكون كلمت  واحدة   الرغبة والرهبة والطمع واليأس.

 من عالمة احلكمة، أن حتمل نفس  عىل ما تريد أن تدعو الناس إليه.

 معاملت  للناس.من عالمة التقوى، أن حتسن 

 من عالمة حسن األخالق، أن تكون   بيت  أحسن الناس أخالقا .

 من عالمة احلمية هلل، أال تتوىل من ينته  حمارمه.

 من عالمة التواضع، أال تزهو بنفس    مواقف النك.

 من عالمة االستقامة، أال تتغري فضائل  بتغري أحوال .

رب  عام تعمل، قبل أن هيم  الرضا من من عالمة اإلخالص، أن هيم  الرضا من 

 الناس.

 من عالمة الصرب، أال تكثر من الشكوى للناس.

 من عالمة الشكر، أن ّجل من التقصري مع من أحسن إلي .

من عالمة صدق املؤمن   إيامنه، بذله هلل من أمواله، ومن عالمة نجاحه   دعوتـه، 

 ّليه عن راحته، وهلفته   أداء رسالته.

المة لطف اهلل بعبده، أن يسهل له العسري، ويرضيه باليسري، ويقرب له البعيد، من ع
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 وجينبه من اآلالم ما ال يستطيع حتمله.

من عالمة احلقيقة، أن تكون بسيطة يـدركها العـار واجلاهـل، فـشذا كانـت معقـدة ال 

 تفهم إال بعناء، كانت خياال  وومها .

 نسان بظلمة بيته، ويرتاح لظلمة قلبه.من عالمة انطامس البصرية، أن يضيق اإل

 من عالمة الشقاء، أن جيزع اإلنسان من ضيق رمسه، وال يبايل بضيق نفسه.

 ال جيتمعان يف قلب أبدًا

 ال جيتمع حب اهلل ومواالة الظاملني   قلب عار أبدا .

 ال جيتمع حب الدين ومواالة املفسدين   قلب داعية أبدا .

 الة املبطلني   قلب خملص أبدا .ال جيتمع حب احلق وموا

 ال جيتمع حب الرسول ومواالة أعدائه   قلب مسلم أبدا . 

 حبان ال جيتمعان

 حبان ال جيتمعان   وقت واحد  

 حب اهلل، وحب املعا،.

 حب اجلهاد، وحب احلياة.

 حب التضحية، وحب املال.

 حب احلق، وحب الرئاسة.

 حب السالم، وحب االنتقام.

 ح، وحب السالمة.حب اإلصال

 حب الكفاح، وحب الراحة.

 حب العدل، وحب االستبداد.

 حب الشعب، وحب الطغيان.
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 حب اخلري، وحب اخلداع.

 مفتاح السعادة

األخالق أوال  ثـم العلـم والكفـاءة، هـذا هـو مفتـاح السـعادة لألفـراد واحلكومـات 

 واجلامهري.

 احلسد على قدر النفع

 اسدوه وكثر حمب وه أيضا .كلام عظم نفع الرجل لقومه كثر ح

 الشجرة املثمرة

 الشجرة املثمرة هتفو إليها النفوس، وتتطلةع إليها األنظار، وتتساقط عليها األحجار.

 حسد األقران!

 ما يلقاه الرجل من حسد أقرانه أشد مما يلقاه من كيد أعدائه.

 رسالة الدين

 السمو  بأخالق الناس. –أي ديٍن كان  –رسالة الدين 

 شكلة اإلنسانيةم

مشكلة اإلنسانية   القديم واحلدي  واملستقبل، هـي مشـكلة األخـالق، ولألديـان 

ة هذه املشكلة   مجيع عصور التاريخ.  فضل كبري   ّفيف حدة

 أيها احملزونون

 أهيا املحزونون  خلق اهلل الزهور والرياض، ومجال الكون لكم قبل غريكم.

 واهلواء، واملاء والغذاء لكم قبل غريكم.أهيا املر   خلق اهلل الشمس 

 أهيا املحرومون  خلق اهلل أنفع األغذية وأرخصها، لكم قبل غريكم.

 أهيا املضطهدون  خلق اهلل هذه األرض الواسعة، لكم قبل غريكم.

 أهيا املظلومون  خلق اهلل السموات مفتحة األبواب لدعواتكم قبل غريكم.

 فيام حولكم ما ينسيكم آالمكم وأحزانكم وعرباتكم.أهيا املتأملون  خلق اهلل لكم 
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 أهيا احلائرون  كل يوم هلق اهلل لكم دليال  عليه، فاستعملوا عقولكم.

 أهيا امللحدون    عجزكم عن درء األذى عن أنفسكم دليل عىل وجود خالقكم.

ــال تغمضــوا  ــه، ف ــه وقدرت ــل حكمت ــيام حــولكم دلي ــاحثون    أنفســكم وف أهيــا الب

 .عيونكم

ــل عــىل صــحة  ــوم دلي ــي تتكشــف يومــا  بعــد ي أهيــا املــؤمنني    أرسار الوجــود الت

 عقيدتكم.

 مجال احلياة

 مجال احلياة، أن تر  عام أنت فيه، وير  العقالء عام أنت عليه.

 األهواء

 أكثر ضالل الناس من أهوائهم، ال من عقوهلم.

 هذا الكون

 ء إال كلامت من صفحة غالفه.هذا الكون العظيم كتاب مطوي، ر يقرأ العلام

 خبل الزعماء

أسوأ أنواع البخل  بخل الزعامء والرؤساء؛ إال أن يكـون بخـال  بـامل الدولـة فـذل  

 هو احلرص الذي حيبه اهلل ورسوله، ويقدره العقالء وحيفظ به املجتمع.

 أنواع املرض

ىل صـاحبه من املرض ما يرفع قدر صاحبه   الدنيا واآلخرة، ومن املرض ما ييسء إ

  الدنيا واآلخرة، وأكثر الناس يمرضون املرض الذي كتبه اهلل هناية حليـاة اإلنسـان 

 عىل األرض.

 حياة تافهة

أي قيمــة حليــاة تــذهب خــا لــذةق وأي عظمــة كعظمــة احليــاة التــي تزهــد   اللذائــذ 

 وتذهب   معايل األمورق.
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 نعمة العقل

غريات، وهؤالء حيقرون أعظم نعم احلياة أكثر الناس تنهزم عقوهلم إزاء امللذات وامل

 وأغالها وأحالها  نعمة العقل الذي ميز اهلل به اإلنسان عىل احليوان.

 ال بد للخري من قوة حتميه

اخلري محل وديع، والرش ذئب ماكر، فانظر هل يسلم احلمل من الذئب، إال أن تكون 

 وراءه قوة حتميهق

 للنجاح يف معرتك السياسة

ونظافة اليد، وصحة العقيدة، واستقامة األخالق، ال تكفي وحـدها  سالمة القلب،

للنجاح   معرتو السياسة ما ر يضف إليها  أملعية الذهن، ومرونة العمل، وحـرارة 

 الروح، وتفهم مشكالت املجتمع وطبائع الناس.
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 من فرائد احلكمة للحارث احملاسبي  
 

    َمن اهلل يوش  أال يكون عاملا بام ورد عىل اهلل تعاىل منه.بام ورد عليه  من ال يكون عاملا 

  اعلم يا أخي انه من أطاع اهلل ور هفـه فقـد أطاعـه   العمـل وعصـاه   تـرو اخلـوف

 فكيف بمن يعصيه وال هافه.

   لو أن  ر تأخذ من الدنيا إال قوت  غري ان  ر ترد اهلل به قطع ب  ولـو تركـت قوتـ

  به قطع ب .من الدنيا ور ترد اهلل

    لو عقلت عن اهلل أمرين لنظرت إليه بعظيم الشكر له حي  ر جيعل دعاءه إىل اجلنة

 ترو ما حتتا  إليه من الدنيا ور جيعل دعاءه إىل النار   حاجت  منها.

  اعرف النعمة تكن من أهلها فشن البهيمة ال جتد رائحة املس  وإن حشى بـه منخراهـا 

 ق حيب  احلق.وقال كن من أبناء احل

  اجعل نفس  تابعا   طريق اهلدى وال جتعلها قائدا إىل طريق اهلوى. 

 .احذر شهوة ال تبقى وندامة ال تفنى 

  نيس  غدا   قربو وعمل  اليوم هو عمل  غدا  فانظر من أنيس  أأنيس  اليوم هو

 وما عمل .

 .احفظ اهلل عند هواو حيفظ  عند لقاو 

 عة وباطنه معصية.تعوذ باهلل من عمل  اهره طا 

 .ما ترو احلق ألهله رسورا وال أبقى الباطل ألهله من اآلخرة نصيبا 

 .من علم ما بني يديه هان عليه ما   يديه 

  إذا أكملت معرفـة الرجـل بالـدنيا تعجـب مـن أبنائهـا وإذا عمـي عـن معرفـة اآلخـرة
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 تعجب من أبنائها.

 مـن عـرف اآلخـرة انقطـع إليهـا من عرف الدنيا قاطعها ومن ر يعرفهـا انقطـع إليهـا و

 ومن ر يعرفها قاطعها.

  اقل الشهوات ل  نفعا   الدنيا أرضها علي    اآلخرة وأقل شهوات اآلخـرة مؤنـة

 علي    الدنيا أردها علي    اآلخرة.

  ما أي  األمر عىل من أحتسب بنفسه عن منافسـة أهـل العـز   عـزهم فقـد هـدي إىل

 حبون لقرب اهلل عزوجل.املرتقى الذي ارتقى منه امل

 .اختيار العبد للعبودية شفاء وبرد عىل الفؤاد وجالء للبك 

 .طلب العبد للحرية بالء يعشى منه البك 

  العامل النا ر عملـه عـىل املحبـة والعامـل السـامع غـري النـا ر عملـه عـىل االسـتثقال

 فاعمل عمل من سمع ففهم ونظر فأبك وال تعمل عمل من سمع ور ينظر.

 ب نعمة تصري عقوبة ونقمة ورب عقوبة تصري نعمة.ر 

 .إذا أردت أن حتب شيئا فأكثر ذكره فشن الذكر والنسيان ال جيتمعان 

  احلسنة الصادقة املشكورة يثاب عليها صـاحبها   اآلخـرة ويـزاد منهـا   الـدنيا يـزاد

 للشكر ويثاب للصدق.

 عندها. من انفع العبادة أن يعامل العبد نفسه باستصغار الدنيا 

  ومن أحسن العبادة أن يمتلئ قلب العبد من حب الطاعة فشذا فاض عملـت اجلـوارح

 عىل قدر ما رأت من القلب فربام كانت اجلوارح   العبادة والقلب   البطالة.

  ومن أرشف العبادة أن تراقب اهلل بام حيب اهلل فـشذا فـرتت عـن ذلـ  راقبتـه فـيام يكـره

وىل التي كنت عليها حريصا عىل ذل  فيحدث لـ  حينئـذ ملتمسا العود إىل احلالة األ
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 إليها حنني شديد فشنه إذا رآو كذل  حتن وحترص رد علي  ما سلب .

  و  مجيع األعامل عىل العامل أن يعقل ما عىل القلب ومـا عـىل جـوارح فيبـدأ بـام عـىل

القلــب ثــم بــام عــىل اجلــوارح فــشن القلــب هــو األصــل واجلــوارح أغصــان وال تقــوم 

 ألغصان إال باألصل.ا

  ومن أحسن األخالق أن تكون سجية العبد التواضع ومـن أحسـن الفعـال اإلحسـان

 إىل من أساء إلي .

  اجتهد وال تيأس وال تقل عند ذكر الصاحلني لـوال ذنـوق لرجـوت طريقـة الصـاحلني

فيفرتو ذكر ذنوب  عن العمل فشن صاحب احلمل الثقيل أوىل أن جيتهد   إسقال مـا 

 ل من املخف الذي ليس عىل  هره  ء.قد مح

  إن أردت أن ينظر اهلل إلي  بالرمحـة فـانظر أنـت إىل الصـاحلني بالغبطـة واىل العاصـني

 بالرأفة.

  إذا وقع   قلب العبد االهتامم بالنفس اشتد خوفـه عليهـا وعظـم رجـاؤه للنـاس وإذا

 س.خال قلبه من هم نفسه حسن  نه خا وعظم رجاؤه هلا وخاف عىل النا

  من طالت فكرته   أربعة أشياء أورثته احلزن واهلم وهي تؤدي بعضها اىل بعض وكل

تم ل  خصلة منها كافية إذا فكرت   علم اهلل في  وأين اسم    أم الكتاب وبم ُه 

 وذكرت ذنوب .

  من طالت فكرته   أربعة أشياء أورثته اخلوف واخلشية وهي تؤدي بعضها إىل بعـض

كافية من فكـر   املـوت ورسعـة انقضـاء األجـل واملصـري إىل القـرب وكل واحدة منها 

 والوقوف للحساب والنار التي ال صرب ألحد عليها.

 .ال تنازع اهلل   حمبته فتكون قد عاملته بالغلبة 

 .ال تؤثر عىل اهلل أحدا فيكل  إىل من آثرته عليه 
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 .إىل متى تعد الشغل عونا 

 يغوي . إن ر ترتو ما يردي  اقبل علي  من 

 .إذا أردت أن تقسم صدقة أو معروفا   الناس أو   سواو 

   لو كان ل  عبيد أردت عتق بعضهم أليس كنت تبـدأ بأعـدهلم سـرية وانصـحهم لـ

 واخدمهم.

 .ان  إن ر ترتو ما يكرهه اهلل ر يذكرو فيمن حيبه 

 .ابذل اهلل ما أغناو عنه يبذل ل  ال غنى ب  عنه 

 فليرتو ما يباعد من اهلل تعاىل.من كان حيب القرب من اهلل  

 .اجعل بكو بني يدي  فشن الذي وراءو قد جزته 

  ان  لو رأيت من باع نصيبه من اآلخرة بنصيب غريه من الدنيا لعجبت منه فبـع انـت

 نصيب غريو من الدنيا بنصيب  من اجلنة فشن الذي يبقى من  انام هو رزق غريو.

 ملذمة ممن ال يموت.ال تطلب املحمدة ممن يموت فلتلحق  ا 

 .اترو خوف الدنيا تأمن اآلخرة واطلب أمن اآلخرة بخوف الدنيا 

   إذا عرضت ل  شهوة فاذكر العاقبة فكم من شهوة ذهبت عن  لذهتا وبقيـت عليـ

 ح هتا.

 .إن الذي يفسد علي  اآلخرة هو الذي ال حتتا  إليه   الدنيا فام راحت  إليه 

 حد يكيده بألوان املكايد ثم ر تره يترضـع ويسـتكني لو رأيت رجال بني مجاعة وكل وا

 وينقطع إىل من يرجو نجاته لسفهت رأيه وعقله فال تكونن أنت هو.

 .ما وجد احد من صاحبه رائحة أطيب رائحة أطيب من رائحة حسن اخللق 

   ــ  ربــ  وحماســبت  نفســ إن لــ    خصــال ثــالث شــغال عــام ســواها   مراقبت
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 ومذاكرت  ذنب .

  عـوارض الشـهوات بـاحلزن والندامـة عـىل الشـهوات املاضـية التـي قـد  ارصف عن

انقضت عن  لذهتا وبقيت علي  تبعاهتا والق عن قلب  اهلم تصديق بوعـد اهلل تعـاىل 

والزم قلب  اخلوف حذر الوعيد هلل تعـاىل وتواضـع لـه افتقـارا إىل رمحتـه واستصـغارا 

را ملحبتـه واسـتوجب اسـم لنفس  عند ذكر عظمتـه وانـف عنـ  التـزين للنـاس إيثـا

الشكر له عىل إحسانه إلي  باملحبة من  لعبادته واستوجب اسم اخلوف منه بالكراهة 

من  ملعاصيه واستوجب نعمة معرفته بحب  ملراقبته واسـتوجب اسـم احلـب ملراقبتـه 

 باإلنس به دون خلقه.

    طريـق إن للناس منازل ودرجات فمن نظـر بعينـي قلبـه أبكـ درجـاهتم ومنـازهلم

اآلخرة كام أبك بعيني رأسه منازل ودرجات أهل الدنيا وال يستحق احـد منزلـة مـن 

ــام  ــذكر لســانه ولكــن بعمــل اهلهــا والقي ــه وال ب ــة قلب ــدنيا واآلخــرة بمعرف ــازل ال من

برشوطها وكـام ال ينفـع الفقـري معرفتـه بيسـار املـورس ومـا يملـ  مـن النعـيم وألـوان 

 تنفع  معرفت  بـأعامل الصـاحلني وأنـت غـري األطعمة واالفرشة واللباس كذل  ال

 عامل بمثل عملهم بل هو حجة علي  واهلل نسأل التوفيق برمحته.
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 وصايا اآلباء لألبناء
 

يـا بنـي، إذا جلسـت   قـوم فـال تـتكلم بـام هـو »ابنه فقال   أوّص أبو األيود الدؤيل 

إذا وسـع اهلل عليـ  فوق  فيمقتـوو، وال بـام هـو دونـ  فيـزدروو، و

فابسط يدو، وإذا أمس  علي  فامسـ  وال جتـاود اهلل فـشن اهلل أجـود 

 «. من 

يا بني ال تعادوا أحدا ، وإن  ننتم أنه يرضكم، وال تزهـدوا   صـداقة »قال بعضهم لبنيه: 

أحد، وإن  ننتم أنه ال ينفعكم، فشنكم ال تـدرون متـى ّـافون عـداوة 

ة الصـديق، وال يعتـذر إلـيكم أحـد إال العدو، وال متى ترجون صـداق

 «.قبلتم عذره، وإن علمتم أنه كاذب، زجوا األمر زجا  

إيــاكم ومــا يــدعو إىل االعتــذار، ودعــوا قــذف »لبنيااه عنااد موتااه:  قااال يااعد العشاا ة 

ــراء  ــاكم والبغــي، ودعــوا امل املحصــنات، لتســلم لكــم األمهــات، وإي

م لكم األمـوال، وإيـاكم واخلصام، هتبكم العشائر، وجودوا بالنوال تن

ونكـاح الورهـاء، فشهنـا أدوأ الـداء، وابعـدوا مـن جـار السـوء داركــم، 

 «. ودعوا الضغائن فشهنا تدعو إىل التقاطع

يا بني  كن سبعا  خالسا ، أو ذئبا  خانسـا ، أو كلبـا  »سمعت بدويا ُ  يقول البنه  قال بعضهم: 

 .«حارسا ، وإياو وأن تكون إنسانا  ناقصا  

احلـذر ال ينجـي مـن : يوم ذي قار حيـرض بنـي وائـلان  قبيص  بن مسعود الشيباين قال ه

القدر، والدنية أغلظ من املنيـة، واسـتقبال املـوت خـري مـن اسـتدباره، 

والطعن   الثغر، خري وأكرم منه   الدبر، يا بني  هال  معذور، خري 

 .«دمن نا  فرور، قاتلوا، فام للمنايا من بُ 
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يا بنـي إذا نازعتـ  نفسـ  إىل صـحبة الرجـال، »البنه: يد العطا دي قال علقم  بن لب

فاصحب من إذا صـحبته زانـ ، وإن خدمتـه صـان ، وإن عرتـ  بـه 

مؤونة أعان . اصـحب مـن إن قلـت صـدق قولـ ، وإن ملـت سـدد 

صول ، واصحب من إن مددت يدو بفضل مـدها، وإن بـدت منـ  

ــ  حســنة عــدها. اصــحب مــن  إن ســألته ثلمــة ســدها، وإن رأى من

أعطاو، وإن سكت أغنـاو، اصـحب مـن ال يأتيـ  مـن البوائـق، وال 

 «. هتلف علي  منه الطرائق، وال هذل  عند احلقائق

كن يا بني جـوادا  باملـال   موضـع احلـق، ضـنينا  بـاألرسار عـن مجيـع »قال بعضهم البنه: 

اخللق، فشن أمحد جـود املـرء، اإلنفـاق   وجـه الـرب، والبخـل بمكتـوم 

 «.ل ا

يـا بنـي، إ: موصـي  بوصـية، إن ر حتفظهـا عنـي كنـت »فقال   أوّص بع  األنصا  ابنه

خليقا  أال حتفظها عن غريي  يا بنـي اتـق اهلل، وإن اسـتطعت أن تكـون 

اليوم خريا  من  من أمس، وغدا  خـريا  منـ  اليـوم، فافعـل. وإذا عثـر 

نـه فقـر حـارض، عاثر من بني آدم فامحد أال تكونه، وإيـاو والطمـع، فش

وعلي  باليأس، فشن  لن تيأس من  ء إال أغناو اهلل عنه، وإياو وما 

يعتذر منه، فشنه ال يعتذر من خري أبـدا ، وإذا قمـت إىل صـالت  فصـل 

 «.صالة مودع، وإن  ترى أن  ال تصِّل بعدها أبدا  

عاشـا ، كـو: لـه فراشـا  يكـن لـ  م»وقـد أهـدهتا إىل زوجهـا، فقـال   وأوصس امرأة ابنتها

وكـو: لــه وطــاء يكــن لــ  غطــاء، وإيــاو واالكتئــاب إذا كــان فرحــا ، 

والفرح إذا كان كئيبا ، وال يطلعن من  عىل قبيح، وال يسمن منـ  إال 

الطيب رحيا ، وال تفشني له رسا ، فشنـ  إن أفشـيت رسه، سـقطت مـن 
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 «.عينه، ور تأمني غدره، وعلي  بالدهن والكحل فهام أطيب الطيب

يا بنـي  اتقـوا اهلل بتقاتـه، واتقـوا السـلطان » مجعنا أبونا فقال  بن :ليف  العبدي:  قال نافع

 . «بحقه، واتقوا الناس باملعروف. فقام وقد مجع لنا أمر الدنيا واآلخرة

أد النوائـب وال تتعـرض للحقـوق، وال جتـب أخـاو إىل مـا  » البنه: قال حممد بن عيل 

 .«مرضته علي  أكثر من منفعته

ما هفى عِّل ما تعلمهـم وتلقيـه إلـيهم،  -واهلل-إنه »عبد امللك بن مروان مل دب بنيه: قال 

علمهـم الصـدق كـام تعلمهـم القـرآن، »فاحفظ عني مـا أوصـي  بـه  

وامحلهم عىل األخالق اجلميلة، وعلمهـم الشـعر يسـمحوا ويمجـدوا 

وينجــدوا، وجنــبهم شــعر عــروة بــن الــورد، فشنــه حيمــل عــىل البخــل، 

اللحــم يقــووا ويشــجعوا، وجــز شــعورهم تغلــظ رقــاخم، وأطعمهــم 

وجالس خم أرشاف الناس وأهل العلـم مـنهم، فـشهنم أحسـن النـاس 

أدبا  وهديا ، ومرهم فليسـتاكوا، وليمصـوا املـاء مصـا ، وال يعبـوه عبـا ، 

ووقــرهم   العالنيــة، وأدخــم   ال ــ، وارضخــم عــىل الكــذب كــام 

دعو إىل الفجـور، والفجـور يـدعو ترضخم عىل القرآن، فشن الكذب يـ

إىل النار، وجنبهم شـتم أعـراض الرجـال، فـشن احلـر ال جيـد مـن شـتم 

عرضه عوضا ، وإذا ولوا أمرا  فامنعهم مـن رضب األبشـار؛ فشنـه عـىل 

صاحبه عار باق ووتر مطلوب، واحثثهم عىل صلة الرحم. واعلـم أن 

 «. األدب أوىل بالغالم من النسب

يـا بنـي عليـ  بتقـوى اهلل » املخبوم  القاريش أناه وعاظ ابناه فقاال: عن اخلطاب بن املعىل

وطاعته وجتنب حمارمه باتباع سنته ومعاملـه حتـى تصـح عيوبـ  وتقـر 

عين  فاهنا ال ّفي عىل اهلل خافيه وا: قد وسمت ل  وسام ووضعت 
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ل  رسام إن أنت حفظته ووعيته وعملت به مألت أعني امللوو وانقاد 

ور تزل مرجتى مرشفا حيتا  إليـ  ويرغـب إىل مـا   ل  به الصعلوو 

يدي  فأطع أباو واقتك عىل وصية أبي  وفرغ لذل  ذهن  واشـغل 

به قلب  ولب  وإياو وهذر الكالم وكثرة الضح  واملـزا ح ومهازلـة 

اإلخـوان فــشن ذلــ  يــذهب البهـاء ويوقــع الشــحناء وعليــ  بالرزانــة 

ء حتكــي عنــ  والــق والتــوقر مــن غــري كــرب يوصــف منــ  وال خــيال

صديق  وعدوو بوجه الر  وكف األذى من غري ذلة هلم وال هيبـة 

منهم وكن   مجيع أمورو   أوسطها فشن خري األمور أوساطها وقلل 

الكــالم وأفــو الســالم وامــو متمكنــا قصــدا وال ّــط برجلــ  وال 

تسحب ذيل  وال تلو عنق  وال ردائ  وال تنظر   عطف  وال تكثر 

وال تقــف عــىل اجلامعــات وال تتخــذ الســوق جملســا وال  االلتفــاف

احلوانيــت متحــدثا وال تكثــر املــراء وال تنــازع الســفهاء فــشن تكلمــت 

فاختك وإن مزحت فاقتك وإذا جلست فرتبـع وحتفـظ مـن تشـبي  

أصابع  وتفقيعها والعب  بلحيت  وخامت  وذؤابـة سـيف  وّليـل 

ــذ ــرة طــرد ال ــدو   أنفــ  وكث ــرة أســنان  وإدخــال ي باب عنــ  وكث

التثاؤب والتمطى وأشباه ذل  مما يستخفه الناس من  ويغتمـزون بـه 

في  وليكن جملس  هاديا وحديث  مقسوما وأصط إىل الكالم احلسن 

ممــن حــدث  بغــري إ هــار عجــب منــ  وال مســألة إعــادة وغــض عــن 

الفكاهات من املضاح  واحلكايات وال حتدث عن إعجابـ  بولـدو 

وإيـاو وأحاديـ  الرؤيـا  سيف فرس  وال عن وال جاريت  وال عن 
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فشن  إن أ هـرت عجبـا ب ـء منهـا طمـع فيهـا السـفهاء فولـدوا لـ  

األحالم واغتمزوا   عقلـ  وال تصـنع تصـنع املـرأة وال تبـذل تبـذل 

العبد وال هتلب حليت  وال تبطنهـا وتـوق كثـرة احلـف ونتـف الشـيب 

وال تلـح    وكثرة الكحـل واإلرساف   الـدهن ولـيكن كحلـ  غبـا

احلاجات وال ّشع   الطلبـات وال تعلـم أهلـ  وولـدو فضـال عـن 

غريهم عدد مال  فشهنم إن رأوه قليال هنـت علـيهم وإن كـان كثـريا ر 

تبلط به رضاهم وأخفهم   غري عنـف ولـن هلـم قـي غـري ضـعف وال 

خاصــمت فتــوقر وحتفــظ مــن جهلــ  وجتنــب عــن  وإذاهتــازل أمتــ  

وأر احلــاكم شــيئا مــن حلمــ  وال تكثــر عجلتــ  وتفكــر   حجتــ  

اإلشارة بيدو وال حتفز عىل ركبتي  وتوق محرة الوجـه وعـرق اجلبـني 

وإن سفه علي  فاحلم وإذا هدأ غضب  فتكلم وأكرم عرضـ  وألـق 

الفضــول عنــ  وإن قربــ  ســلطان فكــن منــه عــىل حــد الســنان وإن 

بي أسرتسل إلي  فال تأمن من انقالبـه عليـ  وارفـق بـه رفقـ  بالصـ

وكلمه بام يشتهي وال حيملن  ما ترى من ألطافه إياو وخاصته ب  أن 

تدخل بينه وبني أحد من ولده وأهلـه وحشـمه وإن كـان لـذل  منـ  

مسـتمعا وللقـول منــ  مطيعـا فــشن سـقطه الـداخل بــني امللـ  وأهلــه 

ــدت فحقــق وإذا حــدثت  رصعــة ال تــنهض وزلــة ال تقــال وإذا وع

األصـم وال ّافـت بـه كتخافـت  فاصدق وال جتهر بمنطقـ  كمنـازع

األخرس وّـري حماسـن القـول باحلـدي  املقبـول وإذا حـدثت بسـامع 

فانسبه إىل أهله، وإياو األحادي  العابرة املشنعة التي تنكرها القلوب 

وتفق هلا اجللود وإياو ومضعف الكالم مثل نعـم نعـم وال ال وعجـل 
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ن وضـع  عجل وما أشبه ذل  وإذا توضأت فأجد عرو كفي  وليك

احلرض من األشنان   في  كفعلـ  بالسـواو وال تنخـع   الطسـت 

ولـيكن طرحــ  املـاء مــن فيــ  مرتسـال وال متــج فتنضـح عــىل أقــرب 

جلسائ  وال تعض نصف اللقمة ثم تعيد مـا بقـى منهـا منصـبغا فـشن 

ذل  مكروه وال تكثر االستسقاء عىل مائدة املل  وال تعب  باملشـاش 

ب الي  عىل مائدة بقلة خل أو تابل أو عسل فشن وال تعب شيئا مما يقر

السحابة قد صريت لنفسها مهابة وال متسـ  إمسـاو املثبـور وال تبـذر 

تبذير السفيه املغرور واعرف   مال  واجب احلقوق وحرمة الصديق 

واستغن عن الناس حيتـاجوا إليـ  واعلـم أن اجلشـع يـدعو إىل الطبـع 

كلـه متنـع أكـالت والتعفـف مـال والرغبة كام قيـل تـدق الرقبـة ورب أ

جسيم وخلق كريم ومعرفـة الرجـل قـدره ترشـف ذكـره ومـن تعـدى 

القدر هوى   بعيد القعر والصدق زين والكذب شني ولصدق ي ع 

عطب صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليه قائله ومعاداة احللـيم 

خري من مصادقة األمحق ولـزوم الكـريم عـىل اهلـوان خـري مـن صـحبة 

يم عىل اإلحسان ولقرب مل  جواده خري مـن جمـاورة بحـر طـراد اللئ

وزوجة السوء الداء العضال ونكاح العجوز يذهب بامء الوجه وطاعة 

النساء تزرى بالعقالء.تشبه بأهل العقـل تكـن مـنهم وتصـنع للرشـف 

تدركه وأعلم أن كل امريء حي  وضع نفسه، وإنام ينسب الصانع اىل 

ه.وإياو وإخوان السـوء فـشهنم هونـون مـن صناعته واملرء يعرف بقرين

رافقهم وحيزنون من صادقهم وقرخم أعدى من اجلرب ورفضهم من 
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استكامل األدب، واإلخوان إثنان فمحافظ علي  عند البالء وصـديق 

ل    الرخاء فاحفظ صديق البالء وجتنب صديق العافية فشهنم أعدى 

جبنــ  اجلهــم مــن األعــداء، ومــن اتبــع اهلــوى مــال بــه الــردى وال يع

الرجال وال حتقر ضئيال كاخلالل فشنام املرء بأصـغريه قلبـه ولسـانه وال 

ينتفع به بأكثر من أصغريه، وتوق الفساد وإن كنت   بـالد األعـادي، 

وال تفــرش عرضــ  ملــن دونــ ، وال جتعــل مالــ  أكــرم عليــ  مــن 

عرض ، وال تكثر الكالم فتثقل عـىل األقـوام وامـنح البرشـ جليسـ  

بول ممـن القاو.وإيـاو وكثـرة التربيـق والتزليـق فـشن  ـاهر ذلـ  والق

ينسب إىل التأني  وإياو والتصنع ملغازلة النساء، وكـن متقربـا متعـززا 

منتهزا   فرصت  رفيقا   حاجت  متثبتا   محلت  والبس لكل دهـر 

ثيابه ومع كل قوم شكلهم، واحذر ما يلزم  الالئمـة   آخرتـ  وال 

ى تنظـــر   عاقبتـــه،وال تـــرد حتـــى تـــرى وجـــه تعجـــل   أمـــر حتـــ

املصــدر.وعلي  بــالنورة   كــل شــهر مــرة وإيــاو وحــالق اإلبــط 

وعليـ   ،بالنورة،وليكن السـواو مـن طبيعتـ  وإذا اسـتكت فعرضـا

ــاء الرضــع  بــالعامرة فشهنــا أنفــع التجــارة وعــال  الــزرع خــري مــن اقتن

وذم  ومنازعت  اللئيم تطمعـه فيـ  ومـن أكـرم عرضـه أكرمـه النـاس

اجلاهل إياو أفضل من ثنائه علي ، ومعرفة احلق من أخالق الصـدق 

والرفيق الصالح ابن عم ومـن أي ـ أكـرب ومـن افتقـر احتقـر قكـ   

املقالة خمافة اإلجابة، والساعي إلي  غالب علي  وطول السفر ماللـة 

وكثرة املنى ضاللة، وليس للغائب صديق وال عىل امليت شفيق وأدب 

وتأديــب الغــالم شــقاء والفــاحو أمــري والوقــاح وزيــر  الشــيخ عنــاء
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واحلليم مطية األمحق واحلمق داء ال شفاء له واحللم خري وزير والدين 

أزيــن األمــور والســامجه ســفاهة والســكران شــيطان وكالمــه هــذيان 

والشعر من السحر والتهدد هجر والشح شقاء والشجاعة بقاء واهلدية 

حبة،ومن ابتدأ املعروف صار دينـا من األخالق ال ية وهي تورث امل

السـخاء  إىلومن املعروف ابتداء من غري مسألة وصاحب الرياء يرجع 

ولرياء بخري خري من معالنة برش والعرق نزاع والعادة طبيعة الزمـة إن 

خــري فخــري وإن رشا فرشــ ومــن حــل عقــدا احتمــل حقــدا ومراجعــة 

 منفعـةة وأعجـل السلطان خرق باإلنسان والفرار عار والتقـدم خمـاطر

إيسار   دعة وكثرة العلل مـن البخـل ورش الرجـال الكثـري االعـتالل 

 وحسن اللقاء يذهب بالشحناء ولني الكالم من أخالق الكرام.

الرجل سكنة وال عيو له مع خالفها فشذا مهمت بنكـاح امـرأة فسـل عـن  بن  إن زوج  يا

ن النسـاء أشـد أهلها فشن العـروق الطيبـة تنبـت الـثامر احللـوة.واعلم أ

اختالفا من أصابع الكف فتوق منهن كل ذات بـذا جمبولـة عـىل األذى 

فمنهن املعجبة بنفسها املزرية ببعلهـا إن أكرمهـا رأتـه لفضـلها عليـه ال 

تشكر عىل مجيل وال تر  منـه بقليـل لسـاهنا عليـه سـيف صـقيل قـد 

كشفت القحة سرت احليـاء عـن وجههـا فـال تسـتحي مـن إعوارهـا وال 

كلبة هرارة مهارشة عقـارة فوجـه زوجهـا مكلـوم  ،ي من جارهاتستح

لـدين وال الـدنيا وال حتفظـه لصـحبة اوعرضه مشتوم وال ترعى عليـه 

وال لكثرة بنني،حجابه مهتـوو وسـرته منشـور وخـريه مـدفون يصـبح 

ــه  ــده ضــياع وبيت ــيظ وول ــه غ ــر وطعام ــه م ــا ويميســ عاتبا،رشاب كئيب
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فـواهن وإن تكلــم  مسـتهل  وثوبــه وسـخ ورأســه شـع ،إن ضــح 

فمتكاره هناره ليل وليله ويل،تلدغه مثـل احليـة العقارة،وتلسـعه مثـل 

ذات سـم منقـع وإبـراق واخـتالق هتـب مـع  ومنهنالعقرب اجلـرارة،

الرياح وتطري مع كـل ذي جنـاح،إن قـال ال قالـت نعـم وإن قـال نعـم 

ترضب لـه األمثـال وتقكـ  ،قالت ال،مولدة ملخازيه،حمتقرة ملا   يديه

به دون الرجال،وتنقلـه مـن حـال إىل حـال حتـى قـال بيتـه ومـل ولـده 

وغ  عيشه وهانت عليه نفسه،وحتى أنكـره إخوانـه ورمحـه جريانـه، 

 ،املاضغة للسـاهنا ،  غري موضعها الذلومنهن الورهاء احلمقاء ذات 

اآلخذة   غري شأهنا،قد قنعـت بحبـه ورضـيت بكسـبه،تأكل كـاحلامر 

ملا يسمع هلا صوت ور يكنس هلا بيت،طعامهـا الراتع تنترش الشمس و

بائت وإناؤها ورض وعجينهـا حـامض وماؤهـا فـاتر ومتاعهـا مـزروع 

وماعوهنا ممنوع وخادمها مرضوب وجارها حمروب.ومنهن العطـوف 

الودود املباركة الولود املأمونة عىل غيبها املحبوبة   جرياهنا املحمـودة 

لكثــرية التفضــل اخلافضــة صــوتا   رسهــا وإعالهنــا الكريمــة التبعــل ا

النظيفة بيتا خادمها مسمن وابنها مـزين وخريهـا دائـم وزوجهـا نـاعم 

وبالعفاف واخلريات موصوفة، جعل  اهلل يـا بنـي ممـن  مألوفة ةموموق

ــالتقى وجيتنــب الســخط وحيــب الــر  واهلل  يقتــدي باهلــدى ويــأتم ب

 العِّل العظـيم خليفتي علي  واملتويل ألمرو وال حول وال قوة إال باهلل

 .«وصىل اهلل عىل حممد نبي اهلدى وعىل آله وسلم تسليام كثريا

أي بنّي، ال تزهدّن   معروف، فـشن الـدهر ذو رصوف؛ »البنه:  قال عبد اهلل بن شداد 

واأليام ذات توائب، عىل الشاهد والغائب؛ فكـم مـن راغـب قـد كـان 
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م أن الزمــان ذو مرغوبـا  إليـه، وطالـب أصـبح مطلوبــا  مـا لديـه؛ واعلـ

 .«ألوان، ومن يصحب الزمان يرى اهلوان

اغتنم مساملة من ال يدان لـ  بمحاربتـه، ولـيكن هربـ   ?يا بني  »أوّص أعرايب ابنه فقال

مــن الســلطان إىل الــوحو   الفيــا  وأطــراف البلــدان، حيــ  تــأمن 

سعاية الساعي، وطمع الطامع من ، وال تغرنـ  بشاشـة امـرٍئ حتـى 

ــا ورا ــم م ــدعهم   تعل ــاس   صــدورهم، وخ ــائن الن ــشن دف ــا؛ ف ءه

وجوههم، ولـتكن شـكات  الـدهر، إىل رب الـدهر، واعلـم أن اهلل إذا 

أراد ب  خريا  أو رشا  أمضاه في  عىل ما أحب العباد أو كرهوا، وأرح 

نفس  من التعب بقبول القيل والقال، فشن كلمة السـوء حبـة القلـب، 

صــاخا املــاء نبتـت، وكــذل  الكلمــة كـام أن احلنطــة حبـة األرض، إذا أ

 «.السوء إذا زرعت   صدرو نبتت منها الضغائن والبغضاء والعداوة

 ّلفـن وال وجهـ ، تبـذلن وال عرضـ ، تـدنس ال  » اهلل عبياد البناه موته عند ز اد قال

ــب جــدت  ــن إىل بالطل ــان ردو إن م ــ  رده ك ــا ، علي  قىضــ وإن عيب

 الناس، أيدي   عام بالتنزه قرالف واحتمل. منا   علي  جعلها حاجت 

 وهمل الرشف، يضع الفقر محل سوء فشن ل ، قسم بام القناعة والزم

 .احلرمان ويوجب الذكر،

يا بني، كن ممن نأيه عمن نأى عنه يقـني ونزاهـة، » ، أنه قال البنه:عن عون بن عبد اهلل 

 ودنوه ممن دنا منـه، لـيس نأيـه بكـرب وال بعظمـة، وال دنـوه خـداع وال

خالبة، يقتدي بمن قبله، فهـو إمـام ملـن بعـده؛ وال يعـزب، وال يظهـر 

جهله علمه، وال حيرض جهله، وال يعجل فـيام رابـه، ويعفـو فـيام يتبـني 

له، يغمض   الذي له، ويزيد   احلق الذي عليه، واخلري منه مـأمول، 
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والرش منه مأمون، إن كان مع الغافلني، كتب من الـذاكرين، وإن كـان 

لذاكرين، ر يكتب من الغافلني؛ ال يغره ثناء من جهله، وال ينسى مع ا

إحصــاء مــا قــد علمــه، إن زكــى، خــاف مــا يقولــون، واســتغفر ملــا ال 

يعلمون؛ يقول  أنا أعلم ق من غريي، ورق أعلم ق من نفيسـ؛ فهــو 

يستبطيء نفسـه   العمـل، ويـأيت مـا يـأيت مـن األعـامل الصـاحلة عـىل 

يســ، ومهــه أن يشــكر؛ يبيــت حــذرا، ويصــبح وجــل، يظــل يــذكر ويم

فرحا ، حذرا  ملا حذر من الغفلة، وفرحا  ملا أصاب من الغنيمة والرمحة؛ 

إن عصــته نفســه فــيام يكــره، ر يطعهــا فــيام أحبــت، فرغبتــه فــيام هلــد، 

وزهادتــه فــيام ينفــد، يمــز  العلــم بــاحللم؛ ويصــمت ليســلم، وينطــق 

ال ينصت خلري حني ينصـت وهـو ليفهم، وهلو ليغنم، وهالق ليعلم، 

يسهو، وال يستمع له وهو يلغو، ال حيدث أمانته األصدقاء، وال يكـتم 

شهادته األعداء، وال يعمل من اخلـري شـيئا ريـاء، وال يـرتو منـه شـيئا 

ــه مــن جمــالس اللهــو مــع  ــاء جمــالس الــذكر مــع الفقــراء أحــب إلي حي

فـيام ذهـب، األغنياء.وال تكـن يـا بنـي ممـن يعجـب بـاليقني مـن نفسـه 

وينسى اليقني فيام رجا وطلب، يقول فـيام ذهـب لـو قـدر  ء لكـان، 

، شاخصا غـري مطمـئن، وال يثـق مـن اإلنسانويقول فيام بقي ابتط أهيا 

الرزق بام قد ضمن. ال تغلبـه نفسـه عـىل مـا يظـن، وال يغلبهـا عـىل مـا 

يستيقن، فهو مـن نفسـه   شـ ، ومـن  نـه إن ر يـرحم   هلـ ، إن 

م، وإن صح أمـن، وإن افتقـر حـزن، وإن اسـتغنى افتـتن، وإن سقم ند

رغب كسل، وإن نشط زهد، يرغب قبل أن ينصـب، وال ينصـب فـيام 

يرغــب، يقــول ر أعمــل فــأتعنى، بــل أجلــس فــأمتنى، يتمنــى املغفــرة 

ويعمل باملعصية، كان أول عمره غفلة وغرة، ثم أبقـى وأقيـل العثـرة، 

ه األمل فافتتن، وطـال عليـه األمـد فشذا   آخره كسل وفرتة، طال علي

فاغرت، وأعذر إليه فيام عمر، وليس فيام أعمـر بمعـذر، عمـر مـا يتـذكر 

شـكر، أو ليُ  منّ  أعطيفيه من تذكر، فهو من الذنب والنعمة موقر، إن 
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إن منــع قــال ر يقــدر، أســاء العبــد واســتأثر، يرجــو النجــاة ور حيــذر، 

ــادة ور يشــكر، حــق أن يشــكر  ــذر، ويبتغــي الزي وهــو أحــق أن ال يع

يتكلف ما ر يؤمر، ويضيع ما هو أكثر، أن يسأل أكثـر، وان أنفـق قـرت، 

يسأل الكثري، وينفق اليسري، قـدر لـه خـري مـن قـدره لنفسـه فوسـع لـه 

ما يكفيـه ومنـع مـا يلهيـه، فلـيس يـرى  فأعطيرزقه، وخفف حسابه، 

الزيـادة شيئا يغنيه، دون غنى يطغيه، يعجز عن شكر ما أويت، ويبتغـي 

فيام بقي، يستبطيء نفسه   شكر ما أويت، وينسى ما عليـه مـن الشـكر 

فيام وىف، ينهى فال ينتهي، ويأمر بام ال يأيت، هيل    بغضـه ويقكـ   

حبه، غره من نفسه حبه ما ليس عنده، وبغضه عىل ما عنده مثله، حيب 

 الصاحلني فال يعمل أعامهلـم، ويـبغض املسـيئني وهـو أحـدهم، يرجـو

اآلخرة   البغض عىل  نه، وال هشى املقـت   اليقـني مـن نفسـه، ال 

يقدر   الدنيا عىل ما هيوى، وال يقبل من اآلخرة مـا يبقـى، يبـادر مـن 

و  حسب أنه قد تاب، الدنيا ما يفنى ويرتو من اآلخرة ما يبقى، إن عُ 

وان ابــتِّل عــاد. يقــول   الــدنيا قــول الزاهــدين، ويعمــل فيهــا عمــل 

غبني، يكره املوت إلساءته، وال ينتهي عن اإلساءة   حياته، يكره الرا

املوت ملا ال يدع، وحيب احلياة ملا ال يصنع، إن منع مـن الـدنيا ر يقنـع، 

وإن أعطـي منهـا ر يشــبع، وإن عرضـت الشـهوة قــال يكفيـ  العمــل 

فواقع، وإن عرض لـه العمـل كسـل وقـال يكفيـ  الـورع. ال تـذهب 

 تبعثه رغبته عىل العمل. يرجـو األجـر بغـري عمـل، خمافته الكسل، وال

ويؤخر التوبة لطول األمـل، ثـم ال يسـعى فـيام لـه خلـق، ورغبتـه فـيام 

تكفل له من الرزق، وزهادته فيام أمر به من العمل، ويتفرغ ملا فـرغ لـه 

من الرزق، هشى اخللق   ربه، وال هشى الرب   خلقه، يعـوذ بـاهلل 

ذ بـاهلل مـن هـو حتتـه، هشـى املـوت، وال يرجـو ممن هو فوقه، وال يعيـ

الفوت، يأمن ما هشى وقد أيقـن بـه؛ وال ييـأس ممـا يرجـو وقـد تـيقن 
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منه؛ يرجو نفع علم ال يعمل به، ويأمن رض جهل قد أيقن بـه، يسـخر 

بمن حتته من اخللق؛ وينسى ما عليـه فيـه مـن احلـق، ينظـر اىل مـن هـو 

لق، هاف عىل غريه بـأدنى مـن فوقه   الرزق، وينسى من حتته من اخل

ذنبه، ويرجو لنفسه بأي  من عمله، يبك العـورة مـن غـريه ويعقلهـا 

من نفسه، إن ذكر اليقني قال ما هكذا من كـان قـبلكم، فـان قيـل أفـال 

تعمل أنت عملهم؛ يقول  من يستطيع أن يكـون مـثلهم. فهـو للقـول 

 ، واخليانة مدل، ويستصعب عليه العمل، يرى األمانة ما عو  وأر

ان أسخط وابتىل، يلـني ليحسـب عنـده أمانـة فهـو يرصـدها للخيانـة، 

يتعلم للصداقة ما يرصد به للعداوة، يستعجل بالسيئة وهو   احلسـنة 

أحـب  األغنياءبطيء، هف عليه الشعر، ويثقل عليه الذكر، اللغو مع 

قائام من الذكر مع الفقراء، يتعجل النوم ويؤخر الصوم، فال يبيت  إليه

، ويصبح ومهه التصبح من النـوم ور يسـهر، ويم ـ  وال يصبح صائام 

إن  -زاد احلجا  عن املسـعودي   روايتـه  -ومهه العشاء وهو مفطر 

صىل اعرتض، وأن ركع ربض، وإن سجد نقر، وإن سأل احلـف، وإن 

سئل سوف، وإن حدث حلف، وإن حلف حن ، وإن وعـد أخلـف، 

طلبـه رش، وتركـه وزر، لـيس لـه    وإن وعظ كلـح، وإن مـدح فـرح؛

نفسه عن عيب الناس شغل، ولـيس هلـا   اإلحسـان فضـل يميـل هلـا 

وحيب هلا، منهم العدل؛ أهل اخليانة له بطانة، وأهل األمانة له عداوة، 

إن سلم ر يسـمع، وإن سـمع ر يرجـع، ينظـر نظـر احلسـود، ويعـرض 

  الشاهد بام ليس إعراض احلقود؛ يسخر باملقرت، ويأكل باملدبر، وير

  نفسه، ويسخط الغائب بام ال يعلم فيه؛ جـريء عـىل اخليانـة، بـريء 

من األمانة، من أحب كذب، ومن أبغـض خلـب؛ يضـح  العجـب، 

ويم  األدب، ال ينجو منه من جانب، وال يسلم منـه مـن صـاحب؛ 

إن حدثتــه ملــ ، وإن حــدث  غمــ ، وإن ســؤته رسو، وإن رسرتــه 

ل ، وإن باطنته فجع ، وإن تابعتـه ختـ ، وإن رضو، وإن فارقته أك
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ــد أن  ــ ؛ حيســد أن يفضــل، ويزه ــه مقت ــه حســدو، وإن خالفت وافقت

يفضل، حيسد من فضله، ويزهد أن يعمل عمله؛ يعجز عن مكافأة من 

أحسن إليه، ويفرل فيمن بغى عليه؛ ال ينصت فيسلم، ويـتكلم بـام ال 

يـتعلم للمـراء، ويتفقـه  يعلم؛ يغلب لسانه قلبه، وال يضبط قلبه قوله؛

للرياء، ويظهر الكربياء؛ فيظهر منه ما أخفى، وال هفى منه مـا أبـدى؛ 

 . «يبادر ما يفنى، ويواكل ما يبقى، يبادر بالدنيا، ويواكل بالتقوى

 اهلل حـق إليـ  مـؤد إ: بني يا  »فقال يسترت أن أراد ملا حممدا   ابنه احلسن بن اهلل عبد أوّص

 يـا  والقبـول االسـتامع   حقـه إيل فـأد نصـيحت ،و تأديبـ    تعاىل

 بطـول السـالمة عـىل واسـتعن النـدى، وأفـض األذى، مـن كف بني،

 الصمت فشن فيها، الكالم إىل نفس  تدعوو التي املواطن   الصمت

. صـوابه فيهـا ينفعـه وال خطـؤه فيهـا يرضـه سـاعات وللمـرء. حسن

. الفرصة بعد واألناة اإلمكان، قبل العجلة اخلطأ أعظم من أن واعلم

 العاقـل عداوة حتذر كام ناصحا   كان وإن اجلاهل مشورة احذر بني، يا

 بعـض   بمشـورته يورطـ  أن اجلاهـل فيوشـ  عـدوا ، ل  كان إذا

 ومعـاداة وإيـاو. اجلاهـل وتـوريط العاقـل مكر إلي  فيسبق اغرتارو

 .«جاهل ومباراة حليم مكر منها يعدم  ال فشنه الرجال

 البناء أراد ليلة كانت فلام. يوسف بن احلجا  من هند ابنته الفبا ي :ا ج  بن ءأيام جزو  

 هلكت أم  وإن البنات، يؤدب األمهات إن بنية، يا  أسامء هلا قال خا

. الكحـل احلسـن وأحسـن املـاء، الطيب بأطيب فعلي  صغرية، وأنت

 فتـاحم فشهنـا والغـرية وإيـاو للـود، مقطعـة فشهنـا املعاتبـة وكثـرة وإياو

 .«عبدا   ل  يكن أمة لزوج  وكو:. الطالق
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 مـن لـ  ولـيكن قـادر، عليـه وأنـت الكـالم دع  »بـه أوصـاه مـا   النعامن البنه املنذ  قال

  قـال. جامع بأمر مر:  النعامن له فقال. أبدا   إليه ترجع خبيء عقل 

 .«واحلياء احلزم الزم

 قلـوب ائـتالف رسعـة فـشن عهـدي،و وصـيتي اقبـل بنـي، يـا  »البناه امءكاحل بع  وقال 

 مــن الفجــار وبعــد األهنــار، بــامء املطــر قطــر ائــتالف كســعرة األبــرار

 آري عـىل اعتالفهـا طـال وإن التعـاطف، مـن البهـائم كبعد االئتالف

 فـشن عـددهم، بكثـرة منـ  أعنـي الـوزراء بصـالح بنـي يـا كن. واحد

 .«غناؤه قليل محله فادح واحلجر ثمنها، كثري حمملها خفيف اللؤلؤة

 اضـا، إذا النهار و  دجا إذا الليل   ربكم اتقوا بني، يا  »فقال بنيه اخلباع  أيلم أوّص 

 وراءه لكـم لـيس فشنه ومعصيته وإياكم. ويتقي هاف كلام اهلل يكفكم

 عــن وكفــوا بــالنوال، جــودوا بنــي، يــا. معتكــ دونــه لكــم وال وزر،

 فــال حمقــا   كــان فغــن ،مــبطال   أو كــان حمقــا   ســائال   متــنهن ال الســؤال،

 فقد مبطال   كان وإن خلة، منه تسد فشهنا علة حال   كان وإن حترموه،

 وال عاملـا   متـاروا وال. فـأعطوه بكـه، عـن احلياء ورصح خفره ذهب

 كـــمميلج اجلاهـــل وإن فيغلـــبكم، حيـــاججكم العـــار فـــشن جـــاهال ،

 رمبح والفجور وإياكم. العطب فيه كان الغضب جاء فشذا فيغضبكم،

 وإيـاكم. حرمتـه   ابـتِّل إال حرمـة رجـل انتهـ  مـا قـل فشنه القوام،

 فيهــا كــان وإن نــال،ي ال  ملــا طالبــة للــامل، متلفــة فشهنــا اخلمــر ورشب

 لـيس فشنـه واالخـتالف وإياكم. للعقل مفسدة فيها فشن البدن صالح

 خـــدين وال جـــارا ، لكـــم الســـوء جـــار يكـــونن وال. ائـــتالف معـــه
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 جارا ، لكم السوء جار يكونن وال. ائتالف معه ليس فشنه واالختالف

 أمـوالكم، تكثـر الـرحم بصـلة وعليكم. زوارا   لكم السوء خدين وال

 والتـوا: والعجـز يـاكمإو. وآثـاركم ديـاركم من فتعفو تقطعوها وال

 ةثابتـ شـجرة مثـل أنـتم بنـي، يا. املالمة ويكثران الندامة يورثان فشهنام

 فـيكم النـاس فيطمـع تفرقـوا وال تمعوافاج األغصان، ملتفة األركان

 بنـي، يـا. مكان بكل مثال   وتكونوا الشجرة وتعجف األغصان فتفرق

 مـاذا لـوم مـن قلت وال شتمت، وال شتمت ما سنة مائتا عِّل أتت قد

 .«فتندموا ّالفوا وال تسلموا، بوصيتي خذوا. صنعت

 إذا. منـي لكـم أنصـح أحـد فـال عنـي خـذوا بنـي، يـا  » فقـال بنيه عاصم بن قيس أوّص 

 سـودوا إذا القـوم فشن أكربكم فسودوا رحالكم إىل فانكفوا دفنتمو:

 سـودوا إذا القـوم فـشن أصـغركم تسـودوا وال آباءهم، اخلفوا أكربهم

ــ  أزرى أصــغرهم ــائهم   خــم ذل ــاكم. أكف ــاىل اهلل ومعصــية وإي  تع

 ارتفـع، رفعـوا مـن فـشهنم  أمـرائكم بطاعـة ومتسـكوا. الـرحم وقطيعة

 للكـريم منبهـة فشنه فأصلحوه، املال خذا وعليكم. اتضع وضعوا ومن

 وإن الرجـل، كسـب أخـر فشهنـا واملسـألة وإيـاكم. اللئيم عن واستغناء

 اهلل رسـول سـمعت فش: والنياحة وإياكم. كسبه ترو إال يسأل ر أحدا  

 وال. وأصـوم فيهـا أصـِّل كنـت التـي ثيـاق   وادفنو: عنها ينهي^ 

 وبيـنهم وبيننا اجلاهلية   أغتاهلم كنت فش: بمدفني وائل بن بكر تعلم

 وخـذوا. ديـنكم علـيكم فيعيبـوا عليكم يدخلوها أن فأخاف مخاشات

 ي ـكم مهـام فشنـه تالبسـوه، أن لئـيم عرق وكل إياكم  خصال بثالث

 أعــداء بنــي واحــذروا الغــيظ، واكظمــوا يومــا ، يســوءكم فســوق يومــا  
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  .«آلبائكم بائهمآ منها  عىل فشهنم آبائكم

لكـي تكـون ملكـا مهابـا بـني الناس..إيـاو أن تـتكلم    » أوّص أحد السلف ولده قائال :

وإذا جاءو أحد بنبأ فتبني  األشياء إال بعد أن تتأكد من صحة املصدر..

وإياو والشائعة..ال تصدق كل ما يقال وال نصـف مـا  قبل أن تتهور..

مه باإلحسان إليه.. ادفع بالتي هـي وإذا ابتالو اهلل بعدو.. قاو تبك..

إذا أردت أن تكتشــف صــديقا ..  أحســن..فشن العــداوة تنقلــب حبــا ..

ســـافر معـــه.. ففـــي الســـفر.. ينكشـــف اإلنســـان..يذوب املظهـــر.. 

وينكشف املخرب  وملاذا سمي السفر سفرا ققق إال ألنه عـن األخـالق 

ــائع يســفر  ــاس وأنــت عــىل حــق.. أو قــذف والطب وو وإذا هامجــ  الن

بالنقــد.. فــافرح..إهنم يقولــون لــ .. أنــت نــاجح ومــؤثر.. فالكلــب 

  امليت.. ال ُيركل وال ُيرمى إال الشجر املثمر 

عندما تنتقد أحدا .. فبعني النحل تعود أن تبك..وال تنظر للناس بعني الذباب فتقع  بن :

  نـم بـاكرا  يـا بنـي.. فالربكـة   الـرزق صـباحا ... عىل ما هو مسـتقذر 

وتـذكر قصـه املعـزة   خاف أن يفوت  رزق الـرمحن.. ألنـ  تسـهر وأ

وحيـنام يثـق بـ  أحـد فشيـاو ثـم   والذئب حتى ال تأمن من يمكـر....

سأذهب بـ  لعـرين األسـد.. وسـأعلم  أن األسـد ر  إياو أن تغدر 

يصبح ملكا  للغابة ألنه يزأر   ولكن ألنه.. عزيز النفس  ال يقـع عـىل 

  جائعا  يتضور.. ال ت ق جهد غريو.. فتتجور فريسة غريه مهام كان 

فهــي تلــون   ســأذهب بــ  للحربــاء.. حتــى تشــاهد بنفســ  حيلتهــا 

ــاو  ــا نســخ... تتكــرر وأن هن ــتعلم أن مثله ــون املكــان.. ل ــدها بل جل

  منافقني.. وهناو أناس بكل لباس تتدثر وبدعوى اخلري.. تتسرت 

أشـكر اهلل   مت ـ.. وتسـمع.. وتبكـ  يكفـي أنـ   .. أن تشكر...اشـكر اهلل تعود  ا بن 

والنـاس حتـب الشـخص الـذي   وأشكر الناس.. فاهلل يزيد الشاكرين 
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اكتشفت يا بني.. أن أعظم فضـيلة   احليـاة..   عندما تبذل له.. يقدر 

  وأن الكذب وإن نجى.. فالصدق أخلق  بمن كان مثل   الصدق 

حتـى ال تتوسـل ألي نـذل... فهـو  أمر لنفس  بديال  لكل  ء.. استعد ألي  ربن ...وف  

واستفد من كل الفـرص.. ألن الفـرص التـي تـأيت اآلن..  يذل وحيقر 

ال تتشـكى وال تتــذمر.. أريــدو متفـائال .. مقــبال  عــىل   قـد ال تتكــرر  

اهرب من اليائسني واملتشـائمني  وإيـاو أن جتلـس مـع رجـل   احلياة..

  يتطري  

.. و إيـاو أن تسـخر مـن شـكل أحـد...فاملرء ر هلـق بمصيبة غريو. ال تتشمس وال تفرح

نفسه.. ففي سخريت .. أنت   احلقيقة تسخر ممن صنع والذي أبـدع 

  وخلق وصور  

فـاهلل السـاتر.. حيـب مـن يسـرت  وال  النـاس.. فيفضـح  اهلل   دارو... ال تفضح عيوب

و وإذا دعت  قدرت  عىل  لم الناس.. فتذكر أن اهلل ه  تظلم أحدا ...

ــدر  ــيم...  األق ــىل رأس يت ــح ع ــا .. فامس ــوة يوم ــعرت بالقس   وإذا ش

ولســوف تــدهو.. كيــف للمســح أن يمســح القســوة مــن القلــب.. 

فـشذا اهنزمنـا فقـد   ال جتادل.. ففي اجلدل كال الطرفني ه    فيتفطر 

لقد   وإذا فزنا فلقد خ نا الشخص اآلخر....  خ نا كربياءنا نحن 

ال تكـن أحـادي   ذي انتك والذي  ن أنـه ر ُينكـ اهنزمنا كلنا... ال

لكـن إيـاو أن تـذوب   رأي   الرأي.. فمـن اجلميـل أن تـؤثر وتتـأثر 

   اآلخرين... وإذا شعرت بأن رأي  مع احلق فاثبت عليه وال تتأثر 

  وأن تستحوذ عىل قلوب الناس وهي ال تشعر   تستطيع يا بني أن تغري قناعات الناس....

حر وال بالشعوذة... فبابتسامت .. وعذوبة لفظ  تسـتطيع ليس بالس

ــا   خــام أن تســحر   ــل االبتســامة   دينن ــن جع ابتســم... فســبحان م

فشذا   إن ر جتد من يبتسم ل .. ابتسم له أنت   )عبادة( وعليها نؤجر  
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وحيـنام   كان ثغرو بالبسمة يفرت.. ب عة تتفتح لـ  القلـوب لتعـرب  

ال   حوو ش .. دافع عن نفس ... وضح.. برر يقع   قلب الناس ن

تقــف مــع مــن وقــف إذا   تكــن فضــوليا  تــدس أنفــ    كــل أمــر...

   اجلمهور جتمهر  

ال حتزن يا بني عـىل مـا   احليـاة  فـام خلقنـا  هذا.. إنه يسوء: هذا املنظر   بن ..ترفع عن

..هون لذل ...  فيها إال لنمتحن ونبتىل حتى يرانا اهلل.. هل نصربققق

فـشذا اشـتد سـواد   علي .....وال تتكدر  وتأكد بـأن الفـر  قريـب...

ال تبــ  عــىل املــايض.. فيكفــي أنــه   الســحب.. فعــام قليــل ســتمطر  

أنظـر للغـد..   فمن العب  أن نمس  نشارة اخلشب وننرشـ    مىض..

فكــام تــرى نفســ    كــن عزيــزا .. وبنفســ  افخــر   اســتعد.. شــّمر  

فأنـت تكـرب حيـنام   يـاو أن حتقـر نفسـ  يومـا   فش  سرياو اآلخرون..

  وأنت فقط من يقرر أن يصغر  تريد أن تكرب..
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 «.يا بني تودد إىل الناس، فشن التودد إليهم أمن، ومعاداهتم خوف»البنه: لقامن قال 

 .«يا بني كل أطيب الطعام، ونم عىل أوطأ الفراش»وقال: 

 «.، وأطل بالليل القيام  أكثر الصياموقال

يـا بنـي خصـلتان إذا أنـت حفظـتهام فـال تبـايل مـا ضـيعت بعـدمها  دينـ  ملعـادو   »وقاال

 «.ودرمه  ملعاش 

إياو والكسل والضجر، فشن  إذا كسلت ر تؤد حقا ، وإذا ضـجرت ر تصـرب عـىل »وقال: 

 «.حق

 «.ريا بني استعذ باهلل من رشار النساء وكن من خيارهن عىل حذ»وقال: 

 «.إياو وصاحب السوء، فشنه كالسيف املسلول يعجب منظره ويقبح أثره  »وقال

إذا أتيت جملس قوم فارمهم بسهم اإلسالم ثم أجلـس، فـشن أفاضـوا   ذكـر   »وقال البنه

اهلل فأجل سهم  مع سهامهم، وإن أفاضوا   غريه فخلهـم واهنـض، 

 «.يريد بسهم اإلسالم السالم

 «.وطار تكسب األوزار، فارفض وطرو، واغضض بكويا بني إن األ  »وقال

ارحــم الفقــراء لقلــة صــربهم، واألغنيــاء لقلــة شــكرهم، وارحــم اجلميــع لطــول »وقااال: 

 «.غفلتهم

 يا بني ال تأكل شيئا  فوق شبع، فشن  إن تنتبذه للكلب خري ل  من أن تأكله.  »وقال

غمه، ونقل الصخور مـن يا بني من كذب ذهب مجال وجهه، ومن ساء خلقه كثر   »وقال

 «.مواضعها أي  من تفهيم من ال يفهم

 «.العار مصباح فمن أراد اهلل به خريا  اقتبس منه»وقال: 
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ال هيونن عليكم من قبح منظره ورث لباسه، فشن اهلل تعاىل إنـام ينظـر إىل القلـوب، »وقال  

 «.وجيازى باألعامل

 «.ال مال كصحة البدن، وال نعيم كطيب نفس»وقال: 

 «.يا بني إذا افتقرت فال حتدثن أحدا  بفقرو؛ كيال يبغض  الناس وهتون عليهم  »وقال

يا بني علي  بمجالس العلامء، واسمع كالم احلكامء؛ فـشن اهلل حييـي القلـب امليـت   »وقال

 «.باحلكمة كام حييي األرض بوابل املطر

العقـل؛ ألن العبـد إذا يا بني إن غاية الرشـف والسـؤدد   الـدنيا واآلخـرة حسـن »وقال: 

حسن عقله غطى ذل  عيوبه، وأصلح مسـاوئه، وريض عنـه خالقـه، 

 «.وكفى باملرء عقال  أن يسلم الناس من رشه

يا بني، علي  بتقوى اهلل وطاعته، وجتنب حماِرَمه باتباع سـنته ومعاملـه حتـى تصـح »وقال: 

سـمت عيوب ، وتقر عين ، فشهنا ال ّفي عـىل اهلل خافيـة، وإ: قـد وَ 

، إن أنـت حفظتـه ووعيتـه وعملـت بـه  ل  وسام، ووضعت ل  رسام 

مألت أعني امللوو، وانقاد ل  به الصـعلوو، ور تـزل مرجتـي مرشـفا 

حُيتا  إلي ، ويُرغب إىل ما   يدي ، فأطع أباو، واقتك عىل وصـية 

، وإيـاو وَهـْذر  غ لـذل  ذهنـ ، واشـغل بـه قلبـ  ولب ـ ة أبي ، وَفرِّ

الضح  واملزاح، ومهازلة اإلخوان، فشن ذل  يذهب الكالم، وكثرة 

ــوقر، مــن غــري كــرب  ــة والت البهــاء، ويوقــع الشــحناء، وعليــ  بالرزان

 «.يوصف من ، وال ُخيالء حتكى عن 

ئل غريو أن تكون أنت املجيب كأن  أصبت غنيمة أو  فـرت بعطيـة، إياو إذا ُس » وقال:

، ودللــت فشنــ  إن فعلــت ذلــ  أزريــت باملســئول، وعنفــت الســائل

 «.السفهاء عىل سفاهة حلم  وسوء أدب 
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أخذ عِّل بن أق طالـب بيـدي، فـأخرجني إىل ناحيـة اجلبـان؛ »قال: عن كميل بن ز اد 

فلام أصحرنا  جلس، ثم تنفس؛ ثم قال  يـا كميـل بـن زيـاد، القلـوب 

، أوعية، فخريها أوعاها.احفظ ما أقول ل   الناس ثالثة  فعـار ربـا:

ومتعلم عىل سبيل نجاة، ومهج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كـل 

ريح، ر يستضيئوا بنور العلم، ور يلجئـوا إىل ركـن وثيـق.العلم  خـري 

مــن املــال؛ العلــم  حيرســ ، وأنــت حتــرس املــال؛ العلــم  يزكــو عــىل 

العمل، واملـال  تنقصـه النــفقة؛ وحمبـة العـار  ديـن، يـدان خـا العلـم، 

عار الطاعة   حياته، ومجيل األحدوثـة بعـد موتـه؛ وصـنيعة يكسب ال

املال  تزول بزواله، مات خزان األموال، وهم أحياء.والعلامء  باقون، 

ما بقي الدهر؛ أعياهنم مفقودة، وأمثاهلم   القلوب موجودة؛ هاه، إن 

، لو أصبت له محلة، بـىل أصـبته لقنـا   ههنا ـ وأشار بيده إىل صدره ـ علام 

مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للـدنيا، يسـتظهر بحجـج اهلل عـىل  غري

كتابــه، وبنعمــه عــىل عبــاده؛ أو  منقــادا  ألهــل احلــق، ال بصــرية لــه   

إحيائه، يقتدح الش    قلبه بأول عارض مـن شـبهة، ال ذا، وال ذاو؛ 

ــاد للشــهوات؛ أو  مغــرى بجمــع  ــذات، ســلس القي أو  منهــوم بالل

وليسا من دعاة الدين، أقرب شـبها خـام  األنعـام األموال، واالدخار؛ 

الســائمة؛ كــذل  يمــوت العلــم بمــوت حامليــه.اللهم، بــىل  ال ّلــو 

األرض من قائم هلل بحجة، لئال تبطل حجـج اهلل وبيناتـه؛ أولئـ  هـم 
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األقلون عددا   األعظمون عند اهلل قـدرا ؛ خـم يـدفع اهلل عـن حججـه، 

ها   قلـوب أشـباههم؛ هجـم خـم حتى يؤدوها إىل نظرائهم، ويزرعو

العلم عىل حقيقة األمر، فاستالنوا ما استوعر منه املرتفون، وأنسوا بـام 

استوحو منه اجلاهلون؛ صحبوا الدنيا بأبدان  أرواحها معلقة باملنظر 

األعىل؛ أولئ  خلفاء اهلل   بالده، ودعاته إىل دينـه؛ هـاه، هـاه  شـوقا  

 . «ول . إذا شئت فقمإىل رؤيتهم، وأستغفر اهلل يل 

إ: لقليل الغضب، ولقلام غضبت، فأقول   غضبي شيئا ، ندمت  »:قال مو ق العجيل

عليه إذا رضيت؛ فقال رجل  إ: أشكو إلي  قسوة قلبـي، ال أسـتطيع 

الصـوم، وال أصِّل؛ فقـال له مورق  إن ضعفت عـن اخلـري، فاضـعف 

 . «عن الرش؛ فش: أفرح بالنومة أنامها

يا بني متيم ال يفوتنكم وعظي إن فاتكم الـدهر بنفيسـ، إن بـني »: م بن صيف  قال أكث

حيزومي وصدري لبحرا  من الكلم، ال أجد له مواقع غـري أسـامعكم، 

وال مقار إال قلوبكم فتلقوها بأسامع صـافية، وقلـوب واعيـة، حتمـدوا 

عواقبها  إن اهلوى يقظان، والعقل راقد، والشـهوات مطلقـة، واحلـزم 

ول، والنفس مهملة، والروية مقيـدة، ومـن جيهـل التـوا:، ويـرتو معق

ولن يعدم املشاور مرشدا ، واملستبد برأيـه موقـوف  الروية يتلف احلزم

عىل مداحض الزلـل، ومـن سـمع سـمع بـه، ومصـارع األلبـاب حتـت 

 الل الطمـع، ولـو اعتـربت مواقـع املحـن، مـا وجـدت إال   مقاتـل 

الرشاد، ومـن سـل  اجلـدد أمـن العثـار،  الكرام، وعىل االعتبار طريق

ولن يعـدم احلسـود أن يتعـب قلبـه، ويشـغل فكـره، ويثـري غيظـه، وال 

 جياوز رضه نفسه.

الصرب عىل جرع احللم، أعذب من جني ثمـر النـدم، ومـن جعـل عرضـه دون  ا بن  متيم: 
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ماله، استهدف الذم، وكلم اللسان، أنكى مـن كلـم احلسـام، والكلمـة 

تنجم مـن الفـم، فـشذا نجمـت فهـي سـبع حمـرب، أو نـار مزمومة ما ر 

تلهب، ولكل خافية خمتٍف، ورأى الناصح اللبيب دليل ال جيور، ونفاذ 

 "الرأي   احلرب، أنفذ من الطعن والرضب.

، أال تبكون خوفا  من النـريانق أال، وإنـه مـن اخوتاهيا »قال: عن عبد الواحد بن  ب د 

  أال تبكون خوفا  اخوتاهاهلل تعاىل منها؛ يا بكى خـوفا  من النار  أعـاذه 

  أال تبكونق بىل، فـابكوا عـىل اخوتاهمن شدة العطو يوم القيامةق يا 

املاء البارد أيام الدنيا، لعله أن يسقيكموه   حظائر القـدس، مـع خـري 

القــــدماء واألصــــحاب  مــــن النبيــــني، والصــــديقني، والشــــهداء، 

 غ ـال  ثـم جعـل يبكـي، حتـى والصاحلني، وحسن أولئ  رفيقا . ق

 . «عليه

فـيام أوىص بـه عـِّل بـن احلسـن املسـلمي  عليـ  بالصـدق   قال: عن يفيان الثو ي 

املواطن كلها، وإياو والكذب، واخليانة، وجمالسة أصحاخا، فشهنا وزر 

كله؛ وإياو يا أخي  والرياء   القول والعمل، فشنه رشو بعينه؛ وإيـاو 

ــه عجــب.وال تأخــذن والعجــب  فــان العمــل ال صــالح  ال يرفــع وفي

دين ، إال ممن هو مشفق عىل دينه؛ فشن مثل الذي هو غري مشـفق عـىل 

دينــه  كمثــل طبيــب بــه داء، ال يســتطيع أن يعــالج داء نفســه، وينصــح 

لنفسه؛ كيف يعالج داء الناس، وينصح هلمق فهذا الذي ال يشفق عـىل 

حلمـ  ودمـ ، ابـ  دينه كي يشفق عىل دين .ويا أخي  إنـام دينـ   

عىل نفس  وارمحها؛ فشن أنـت ر ترمحهـا  ر تـرحم؛ ولـيكن جليسـ   

من يزهدو   الدنيا، ويرغب    اآلخرة؛ وإياو وجمالسة أهـل الـدنيا  
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ــ ،  ــ  دين ــشهنم يفســدون علي ــدنيا، ف ــذين هوضــون   حــدي  ال ال

وقلب ؛ وأكثر ذكر املوت، وأكثر االستغفار مما قد سلف مـن ذنوبـ ، 

اهلل السالمة ملا بقي من عمرو.ثم  علي  يا أخي بـأدب حسـن، وسل 

وخلق حسن؛ وال ّالفن اجلامعة، فشن اخلـري فيهـا؛ إال مـن هـو مكـب 

عىل الدنيا  كالذي يعـمر بيتـا ، وهـرب آخـر؛ وانصـح لكـل مـؤمن إذا 

سأل    أمر دينه، وال تكتمن أحـدا  مـن النصـيحة شـيئا ؛ إذا شـاورو 

 .وإياو أن ّون مؤمنا ، فمن خان مؤمنا   فقد خان فيام كان هلل فيه ر

اهلل ورســوله؛ وإذا أحببــت أخــاو   اهلل، فابــذل لــه نفســ ، ومالــ ؛ 

وإياو  واخلصومات، واجلدال، واملراء؛ فشنـ  تصـري   لومـا ، خوانـا  

.وعلي  بالصرب   املواطن كلها، فشن الصرب جير إىل الرب، والرب جير  أثيام 

او واحلدة والغضب؛ فشهنام جيران إىل الفجـور، والفجـور إىل اجلنة؛ وإي

جير إىل النار.وال متارين عاملا  فيمقت ، وإن االختالف إىل العلامء رمحة، 

واالنقطـــاع عـــنهم  ســـخط الـــرمحن؛ وإن العلـــامء  خـــزان األنبيـــاء، 

وأصــحاب مــواريثهم؛ وعليــ  بالزهــد  يبكــو اهلل عــورات الــدنيا؛ 

 حســاب ؛ ودع كثــريا ممــا يريبــ  إىل مــاال وعليــ  بــالورع  هفــف اهلل

؛ وادفـع الشـ  بـاليقني  يسـلم لـ  دينـ ؛ وأمـر  يريب   تكـن سـليام 

بالـمعروف، وانـه عـن املنــكر  تكـن حبيـب اهلل؛ وابغـض الفاسـقني  

تطرد به الشياطني؛ وأقل الفرح والضح ، بام تصيب من الدنيا  تزدد 

ــ  اهلل  ــ   يكف ـــمل آلخرت ــد اهلل؛ واع ــوة عن ــاو؛ وأحســن ق ــر دني أم

رسيرت   حيسن اهلل عالنيتـ ؛ وابـ  عـىل خطيئتـ   تكـن مـن أهـل 

الرفيق األعىل؛ وال تكن غافال ، فشنه لـيس يغفـل عنـ .وأن هلل عليـ  

حقوقا  ورشوطا  كثرية، وينبغي ل  أن تؤدهيا، وال تكونن غافال  عنها؛ 
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أمـرا  فشنه ليس يغفل عن ، وأنت حماسب خا يـوم القيامـة.وإذا أردت 

من أمور الدنيا  فعلي  بالتؤدة؛ فشن رأيته موافقا  ألمر آخرت   فخذه؛ 

وإال  فقف عنه؛ حتى ينظر إىل من أخذه  كيف عمله فيها، وكيف نجا 

منها؛ واسأل اهلل العافية.وإذا مهمت بأمر من أمور اآلخرة  فشمر إليها 

ال ، ال وأرسع، من قبل أن حيول بينها وبين  الشيطان.وال تكـونن أكـو

تعمل بقدر ما تأكـل، فشنـه يكـره ذلـ ؛ وال تأكـل بغـري نيـة، وال بغـري 

شـهوة، وال حتشــون بطنــ   فتقـع جيفــة ال تــذكر اهلل.وأكثـر مــن اهلــم 

ــه مــن احلســنات  اهلــم،  ـــجد املــؤمن   كتاب ــا ي ــر م ــشن أكث واحلــزن، ف

واحلزن.وإياو والطمع فيام   أيدي الناس، فشن الطمع هـالو الـدين؛ 

والرغبة، فشن الرغبة تقيس القلب؛ وإياو واحلرص عـىل الـدنيا، وإياو 

فان احلرص مما يفضح الناس يـوم القيامـة؛ وكـن طـاهر القلـب، نقـي 

اجلسد من الذنوب واخلطايا، نقي اليدين من املظار، سليم القلـب مـن 

الغو، واملكر، واخليانة؛ خايل البطن من احلرام، فشنه ال يـدخل اجلنـة  

حت؛ كف بكو عن الناس، وال متشني بغـري حاجـة، حلم نبت من س

وال تكلمن بغري حكم، وال تبطو بيدو إىل ما لـيس لـ .وكن خائفـا 

حزينا  ملا بقي من عمرو؛ ال تدري ما حيدث فيه من أمر دينـ ؛ وإيـاو 

أن تِّل نفس  من األمانـة شـيئا ، وكيـف تليهـا، وقـد سـامو اهلل  لومـا  

، ور يستكمل يوم محلهـا، حتـى وقـع   جهوال ق أبوو آدم  ر يبق فيها

اخلطيئة.أقل العثـرة، واقبـل املعـذرة، واغفـر الـذنب؛ كـن ممـن يرجـى 

خريه، ويؤمن رشه؛ ال تبغض أحدا ممـن يطيـع اهلل؛ كـن رحـيام  للعامـة 

واخلاصة، وال تقطع رمحـ ، وصـل مـن قطعـ ، وصـل رمحـ ، وإن 

؛ وأقــل قطع .وجتـاوز عمــن  لمـ ، تكــن رفيـق األنبيــاء والشـهداء
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دخول السوق  فشهنم ذئاب عليهم ثيـاب، وفيهـا مـردة الشـياطني مـن 

اجلن واإلنس؛ وإذا دخلتها، فقد لزم  األمر بـاملعروف، والنهـي عـن 

املنكر؛ وإن  ال ترى فيها إال منكرا ؛ فقم عىل طرفهـا، فقـل  أشـهد أن 

 ال إله إال اهلل، وحده ال رشي  له، له املل  وله احلمد، حييـي ويميـت،

بيده اخلري، وهو عىل كل  ء قدير، وال حـول وال قـوة إال بـاهلل العـِّل 

العظيم؛ فقد بلغنا  أنه يكتب لقائلها بكل من   السـوق  عجمـي، أو 

فصيح  عرش حسنات؛ وال جتلس فيها، واقض حاجتـ  وأنـت قـائم  

يســلم لــ  دين .وإيــاو أن يفارقــ  الــدرهم، فشنــه أتــم لعقلــ ، وال 

الوة، فشنـه يزيـد   احللـم؛ وعليـ  بـاللحم، وال متنعن نفس  من احلـ

ندم عليه، وال تدعه أربعني يوما   فشنه ييسء خلق ؛ وال تـرد الطيـب، 

فشنــه يزيــد   الــدماغ؛ وعليــ  بالعــدس، فشنــه يفــرز الدمـــوع، ويــرق 

القـلب؛ وعلي  باللباس اخلشـن  جتـد حـالوة اإليـامن؛ وعليـ  بقلـة 

الصــوم  فشنــه يســد عنــ  بــاب األكــل  متلــ  ســهر الليــل؛ وعليــ  ب

الفجور، ويفتح علي  باب العبادة؛ وعلي  بقلة الكالم  يلني قلبـ ؛ 

وعلي  بطول الصمت  متل  الورع.وال تكونن حريصـا  عـىل الـدنيا، 

وال تكن حاسدا   تكن رسيع الفهم؛ وال تكـن طعانـا   تـنج مـن ألسـن 

م اهلل لـ  مـن الناس؛ وكن رحيام   تكن حمببا  إىل الناس؛ وارض بام قس

الرزق  تكن غنيا ؛ وتوكل عىل اهلل  تكن قويا ؛ وال تنازع أهل الـدنيا   

دنياهم  حيبـ  اهلل، وحيبـ  أهـل األرض؛ وكـن متواضـعا   تسـتكمل 

أعامل الرب؛ اعمل بالعافية  تأت  العافية من فوقـ ؛ كـن عفـوا  تظفـر 

مـ  بحاجت ؛ كن رحيام، يرتحم علي  كل  ء.يا أخـي، ال تـدع أيا

وليالي  وساعات  متر علي  باطال ، وقـدم مـن نفسـ  لنفسـ  ليـوم 
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العطو؛ يا أخي، فشن  ال تروي يوم القيامة  إال بالر  من الـرمحن؛ 

وال تدرو رضوانه  إال بطاعت ؛ وأكثـر مـن النوافـل  تقربـ  إىل اهلل؛ 

وعليـــ  بالســـخاء  تســـرت العـــورات، هفـــف اهلل عليـــ  احلســـاب 

رة املعـروف  يؤنسـ  اهلل   قـربو؛ واجتنـب واألهوال؛ وعليـ  بكثـ

املحارم كلها  جتد حـالوة اإليامن.جـالس أهـل الـورع، وأهـل التقـى  

يصلح اهلل أمر دين ؛ وشاور   أمر دين  الذين هشـون اهلل؛ وسـارع 

  اخلريات  حيول اهلل بين  وبني معصـيت ؛ وعليـ  بكثـرة ذكـر اهلل  

املوت  هيون اهلل علي  أمر الـدنيا؛  يزهـدو اهلل   الدنيا؛ وعلي  بذكر

واشتق إىل اجلنة  يوفـق اهلل لـ  الطاعـة؛ وأشـفق مـن النـار  هيـون اهلل 

علي  املصائب؛ أحب أهل اجلنة  تكـن معهـم يـوم القيامـة؛ وابغـض 

أهل املعا،  حيب  اهلل، واملؤمنـون شـهود اهلل   األرض؛ وال تسـبنة 

من املعروف؛ وال تنازع أهل الـدنيا  أحدا  من املؤمنني؛ وال حتقرنة شيئا

  دنياهم؛ وانـظر يا أخي، أن يكــون أول أمـرو  تقـوى اهلل،   ال ـ 

والعالنية؛ واخـو اهلل خشية من قـد علـم  أنـه مــيت، ومبعـوث، ثـم 

، وحتاسب بعملـ ، ثـم املصـري Qاحلرش، ثم الوقوف بني يدي اجلبار 

إما نار فيها ألوان العذاب؛ إىل إحدى الدارين  إما جنة ناعمة خالدة، و

مع خلود ال موت فيـه؛ وار  رجـاء مـن علـم  أنـه يعفـو، أو يعاقـب. 

 وباهلل التوفيق، ال رب غريه. 

كتب أبو حازم األعر  إىل الزهري  عافانا اهلل وإياو أبا بكر من  » عن الذ ال بن عباد قال:

ا أن الفتن، ورمح  من النار؛ فقد أصبحت بحال  ينبغي ملن عرف  خـ

يرمح  منها؛ أصـبحت شـيخا كبـريا ، قـد أثقلتـ  نعـم اهلل عليـ   بـام 

أصح من بدن ، وأطــال مـن عمـرو، وعلمـت حجـج اهلل تعـاىل  ممـا 
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محل  من كتابه، وفقه  فيـه مـن دينـه، وفهمـ  مـن سـنة نبيـ  ^؛ 

فرمى بـ    كـل نعمـة أنعمهـا عليـ ، وكـل حجـة حيـتج خـا عليـ  

شكرو، وأبدى فيه فضله عليـ ؛ وقـد الغرض األقىص؛ ابتىل   ذل  

 ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ُّٱقال  
ق Qأنظر  أي رجل تكون إذا وقفت بني يدي اهلل [7إبراهيم  ]َّ يئ

فسأل  عن نعمه علي   كيف رعيتهـاق وعـن حججـه عليـ   كيـف 

قضيتهاق وال حتسبن اهلل راضيا  من  بالتغرير، وال قابال  من  التقصري؛ 

 ُّٱعــىل العلــامء   كتابــه، إذ قــال تعــاىل  هيهــات، لــيس كــذل  أخــذ 

ـــران  ] َّ من خن حن جن يم  ىم مم آل عم

اآلية. إن  تقـول  أن  جـدل، ماهر، عار، قد جادلت الناس  [187

دلتهم، وخاصمتهم  فخصمتهم؛ إدالال  منـ  بفهمـ ، واقتـدارا  افج

  نت مت زت ُّٱ  Qمن  برأي ؛ فأين تـذهب عـن قـول اهلل 
النساء  ] َّ يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

اآليــة. اعلــم، أن أدنــى مــا ارتكبــت، وأعظــم مــا احتقبــت  أن [109

أنست الظار، وسهلت له طريق الغي  بدنوو حني أدنيـت، واجابتـ  

حني دعيت؛ فام أخلق   أن تبوء باسم  غدا  مع اجلرمة، وأن تســأل 

عــام أردت، بشغضــائ  عــن  لــم الظلمــة؛ إنــ  أخــذت مــا لــيس ملــن 

يرد عىل أحد حقا ، وال ترو باطال  حني أدنـاو؛  أعطاو، ودنوت ممن ال

وأجبت من أراد التدليس بدعائه إياو حني دعاو، جعلوو قطبا  تـدور 

رحــى باطـــلهم عليــ ، وج ــا  يعــربون بــ  إىل بالئهــم، وســلام إىل 

ضاللتهم، وداعيا  إىل غيهم، سالكا  سبيلهم؛ يدخلون ب  الشـ  عـىل 
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إليهم؛ فلم تبلط أخص وزرائهم،  العلامء، ويقتادون ب  قلوب اجلهال

وال أقــوى أعــواهنم هلــم، إال دون مــا بلغــت مــن  إصــالح فســادهم، 

واختالف اخلاصة والعامة إليهم؛ فام أي  ما عمروا ل ،   جنـب مـا 

خربوا علي ؛ ومـا أقـل مـا أعطـوو،   كثـري مـا أخـذوا منـ ؛ فـانظر 

ول؛ لنفســ ، فشنــه ال ينظــر هلــا غــريو؛ وحاســبها حســاب رجــل مســئ

وانظر كيف شكرو ملن غـذاو بنعمـه، صـغريا ، وكبـريا ق وانظـر كيـف 

إعظامــ  أمــر مــن جعلــ  بدينــه   النــاس بخــيال ق وكيــف صــيانت  

لكسوة من جعل  لكسوته ستريا ق وكيف قربـ  وبعـدو، ممـن أمـرو 

أن تكون منه قريبا ق مال  ال تنتبه من نعست ، وتستقيل من عثرت ق 

 مقاما  واحدا   أحي له فيه دينا ، وال أميـت لـه فتقول  واهلل، ما قمت هلل

فيه باطال ؛ إنام شـكرو ملـن اسـتحمل  كتابـه، واسـتودع  علمـه، مـا 

  خب حب جب هئ ُّٱيؤمن  أن تكون من الذين قـال اهلل تعـاىل  
[169األعــــــــــراف  ] َّ مت خت حت جت هب مب

اآلية. إن  لست   دار مقام قد أوذنـت بالرحيـل، مـا بقـاء املـرء بعـد 

طوبى ملن كان مع الدنيا عىل وجل، يا بؤس من يموت، وتبقى  أقرانه؛

ذنوبه من بعده؛ إن  ر تؤمر بـالنظر لوارثـ  عـىل نفسـ ؛ لـيس أحـد 

أهال  أن تردفه عىل  هرو؛ ذهبت اللذة، وبقيت التبعة، مـا أشـقى مـن 

سعد بكسـبه غـريه؛ احـذر، فقـد أتيـت، وّلـص، فقـد أدهيـت؛ إنـ  

فظ علي  ال يغفل؛ جتهز  فقد دنـا منـ  تعامل من ال جيهل، والذي حي

ــه ســقم شــديد؛ وال حتســبن أ: أردت  ــد دخل ــ ، فق ســفر، وداو دين

توبيخ ، أو تعيريو وتعنيف ؛ ولكنـي أردت أن تـنعو مـا فـات مـن 



 

 568 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 ُّٱرأي ، وترد علي  ما عزب عن  من حلم ؛ وذكرت قوله تعاىل  

أغفلــت ذكــر  [55الــذاريات  ]َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

ن  وأقران ، وبقيت بعدهم كقرن أعضب؛ فانظر  من مىض من أسنا

هل ابتلوا بمثل ما ابتليت به، أو دخلوا   مثـل مـا دخلـت فيـه؛ وهـل 

تراه ادخر لـ  خـريا  منعـوه، أو علمـ  شـيئا  جهلـوه؛ بـل جهلـت مـا 

ــه مــن حالــ    صــدور العامــة، وكلفهــم بــ   أن صــاروا  ابتليــت ب

حلـوا؛ وإن حرمـت، يقتدون برأي ، ويعملـون بـأمرو؛ إن أحللـت، أ

حرموا؛ وليس ذل  عندو، ولكنهم إكباخم عليـ ، ورغبـتهم فـيام   

يدي   ذهاب عملهم، وغلبـة اجلهـل عليـ  وعلـيهم، وطــلب حـب 

الرياسة، وطلب الدنيا من  ومنهم؛ أما تـرى مـا أنـت فيـه مـن اجلهـل 

ــتهم بالشــغل عــن  ــبالء والفتنــة؛ ابتلي ــه مــن ال والغــرة، ومــا النــاس في

وفتنتهم بام رأوا من أثر العلم علي ، وتاقت أنفسهم إىل أن مكاسبهم، 

يدركوا بالعلم ما أدركت، ويبلغوا منه مثل الذي بلغـت؛ فوقعـوا بـ  

  بحر ال يـدرو قعـره، و  بـالء ال يقـدر قـدره؛ فـاهلل لنـا ولـ  وهلـم 

املستعان.واعلم، أن اجلاه جاهان  جاه جيريه اهلل تعاىل عىل يدي أوليائه 

ه، اخلامل ذكرهم، اخلافية شخوصـهم؛ ولقـد جـاء نعـتهم عـىل ألوليائ

لسان رسول اهلل ^.إن اهلل حيب  األخفياء، األتقياء، األبريـاء، الـذين 

إذا غـابوا ر يفتقدوا، وإذا شهدوا ر يعرفـوا؛ قلـوخم مصـابيح اهلـدى، 

هرجون من كل فتنة سوداء مظلمة؛ فهؤالء أولياء اهلل، الذين قـال اهلل 

  نث مث زث رث يت ىت نت متزت رت يب ُّٱفــيهم  تعــاىل 
وجاه جيريه اهلل تعاىل عىل يدي أعدائه ألوليائه ومقة [22املجادلة  ]َّ

ــم،  ــ  هل ــيم أولئ ــاس بتعظ ــيعظمهم الن ــم، ف ــوخم هل ــذفها اهلل   قل يق
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 جم هل ُّٱويرغب الناس فيام   أيدهيم، لرغبة أولئـ  فيـه إلـيهم  
ومــــا  [19املجادلــــة  ] َّ جه  هن من خن حن جن مم خمحم

خوفني  أن تكون ممن ينظر ملن عاش  مستورا  عليـه   دينـه، مقتـورا  أ

عليــه   رزقــه، معزولــة عنــه الباليــا، مكــوفة عنــه الفــتن   عنفــوان 

شبابه، و هور جلده، وكامل شهوته، فعـنى بذلـ  دهره؛ حتى إذا كرب 

سنه، ورق عظمه، وضعفت قوته، وانقطعـت شـهوته ولذتـه  فتحـت 

وح، فلزمتـه تبعتهـا، وعلقتـه فتنتهـا، وأعشـت عينيـه عليه الدنيا رش فت

زهرهتــا، وصــفت لغــريه منفعتهــا؛ فســبحان اهلل، مــا أبــني هــذا الغــبن، 

وأخ  هذا األمر؛ فهال إذ عرضت ل  فتنتهـا  ذكـرت أمـري املـؤمنني 

،   كتابه إىل سعد، حني خاف عليه مثل الذي وقعت فيـه، عمر 

فـأعرض عـن زهـرة مـا أنـت فيـه،  عند ما فتح اهلل عىل سعد؛ أما بعـد 

حتى تلقى املاضني الذين دفنوا   أسامهلم، الصقة بطوهنم بظهورهم؛ 

ليس بينهم وبني اهلل حجاب، ر تفتنهم الـدنيا، ور يفتتنـوا خـا، رغبـوا، 

فطلبوا؛ فام لبثوا أن حلقوا.فشذا كانت الدنيا تبلط من مثل  هذا    كرب 

فمن يلـوم احلـدث   سـنه، سن ، ورسوخ علم ، وحضور أجل ؛ 

واجلاهل   علمه، املأفون   رأيه، املدخول   عقلـهق إنـا هلل وإنـا إليـه 

راجعــون.عىل مــن املعــول، وعنــد مــن املســتعتبق نحتســب عنــد اهلل 

مصيبتنا، ونشكو إليه بثنا وما نرى من ؛ ونحمـد اهلل الـذي عافانـا ممـا 

 ابتالو به؛ والسالم علي  ورمحة اهلل وبركاته. 

، يقرأ عىل سمعت سفيان الثوري؛ قال: عن مبا ك أبو محاد موىل إبراهيم بن يام 

عِّل بن احلسن السليمي  يا أخي، ال تغبط أهل الشهوات بشهواهتم، 
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وال ما يتقلبون فيه من النعمة؛ فشن أمامهم يوما  تزل فيه األقدام، 

ويشتد فيه  وترعد فيه األجسام، وتتغري فيه األلوان، ويطول فيه القيام،

احلساب، وتتطاير فيه القلوب، حتى تبلط احلناجر.فيا هلا من ندامة، 

عىل ما أصابوا من هذه الشهوات؛ اجعل كسب  فيام يكون ل ، وال 

جتعل كسب  فيام يكون علي ؛ فشن الذي يقدم ماله، ويعطي حق اهلل 

منه  فامله له، وأفضل منه؛ والذي هلف ماله، ويضيع حق اهلل فيه  

له وبال عليه يوم القيامة.اكسب حالال ، واجلس مع من كسبه من فام

حالل، وكل طعام من كسبه من حالل؛ وليكن أهل مشورت  من 

كسبه من حالل، فان الورع  مالو الدين، واستكامل أمر 

اآلخرة.واعلم، أنه يا أخي  ال يمتنع أحد عن احلرام، إال من هو 

  ودم ؛ فاجتنب احلرام، مشفق عىل حلمه ودمه؛ فشنام دين   حلم

وال جتلس مع من يكسب احلرام، وال تأكـل مع من كسبه من حرام، 

وال تـدل أحدا  عىل احلرام، وال تشرين به إىل أحد فيأخذه، وال تورثه 

إىل أحد؛ وانصح لكل بر وفاجر  أن ال يأخذه؛ فشن فعلت من ذل  

كون عونا  شيئا ، فأنت عون له، والعون رشي .وإياو والظلم، وأن ت

للظار، وأن تصحبه، أو تؤاكله، أو تبتسم   وجهه، أو تنال منه شيئا   

فتكون عونا  له، والعون رشي .ال ّالفن أهل التقوى، وال ّادن 

أهل اخلطايا، وال جتالس أهل املعا،، واجتنب املحارم كلها، واتق 

ة، أهلها.وإياو واألهواء، فشن أوهلا وآخرها باطل؛ ولكل ذنب توب

وترو الذنب أي  من طلب التوبة؛ وإن اهلل غفور رحيم ألهل 

املعا،، رحيم للتوابني، حليم ودود؛ وإياو أن تزداد بحلمه عن   

املعصية، واحلرام، والظلم؛  ألنبيائهجرأة عىل املعصية، فشن اهلل ر يرض 
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 هئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱفقال  

 مل  يك ىك ُّٱٱٱ  ثم قال للمؤمنني [51املؤمنون  ]َّ حب جب

 ُّٱثم أمجلها، فقال   [267البقرة  ]َّ رن مم ام يل ىل

 خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
وأعلم يا أخي، أنه  [168البقرة  ]َّ لك خك حك جك مق حقمف

ر يرض ألنبيائه، وال للمؤمنني، وال للمرشكني  حراما ؛ وال تتهاون 

، يعاقب  بالذنب الصغري، ولكن انظر  من عصيتق عصيت ربا  عظيام 

 الصغري، ويتجاوز عن الكبري.وإن أكيس الكيس  من يدخل اجلنة عىل

بذنب عمله، فنصبه بني عينيه، ثم ر يزل حذرا  عىل نفسه من تلـ  

اخلطيئة، حتى فـارق الدنيا، ودخل اجلنة.وإن أمحق احلمق  من دخل 

النار بحسنة واحدة، نصبها بني عينيه، ور يزل يذكرها، ويرجو ثواخا، 

لذنوب، حتى فارق الدنيا، ودخل النار.فكن يا أخي  ويتهاون با

كيسا ، حذرا  عىل ما زل من  ومىض، ال تدري ماذا يفعل ب  رب  

فيه؛ وما بقي من عمرو  ال تدري ماذا حيدث ل  فيها؛ فشن إبراهيم 

 ٰذ  ُّٱخليل الرمحن  حـذر عىل نفسه، فسـأل ربه؛ فقـال   
  ف وقـال يوس [35إبراهيم  ]َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر

وقـال  [101يوسف  ]َّ حك جك مق حق  مف ُّٱ

 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ  مـوسى 
 مب زب رب يئ ىئ ُّٱ  وقال شعيب  [17القصص  ]َّ ين
فهؤالء أنبياؤه، خافوا عىل  [89األعراف  ] َّ زت  رت يب ىب نب
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 أنفسهم؛ وإنام املسلم  من سلم املسلمون من لسانه ويده. 

إ: ال أوصيكم بدنياكم، أنتم خا حد ثه،  قول:  عن عطاء اخلراياين، أنه كان  وم  يف

مستوصون، وأنتم عليها حراص؛ وإنام أوصيكم بآخرتكم، تعلمن  

أنه لن يعتق عبد، وإن كان   الرشف واملال؛ وإن قال  أنا فالن ابن 

فالن، حتى يعتقه اهلل تعاىل من النار؛ فمن أعتقه اهلل من النار عتق، 

ار  كان   أشد هلكة هلكها  أحد قط.فجدوا ومن ر يعتقه اهلل من الن

  دار املعتمل لدار الثواب، وجدوا   دار الفناء لدار البقاء؛ فشنام 

سميت الدنيا  ألهنا أدنى فيها املعتمل؛ وإنام سميت اآلخرة  ألن كل 

 ء فيها مستأخر؛ وألهنا دار ثواب  ليس فيها عمل، فألصقوا إىل 

ذنب  اللهم، اغفر يل؛ فشنه التسليم ألمر اهلل؛ الذنوب إذا أذنبتم إىل كل 

وألصقوا إىل الذنوب  ال إله إال اهلل وحده ال رشي  له، اهلل أكرب كبريا ، 

واحلمد هلل رب العاملني، وسبحان اهلل وبحمده، وال حول وال قوة إال 

باهلل، وأستغفر اهلل وأتوب إليه.فشذا نرشت الصحف، وجاء هذا 

عبد إىل خطاياه  رجا خذا الكالم املغفرة،  الكالم، قد ألصقه كل

 جت ُّٱوأذهبت هذه احلسنات سيئاته؛ فشن اهلل تعاىل يقول   كتابه  
هود  ]َّ جح  مج حج مث هتمت خت حت

فمن خر  من الدنيا بحسنات وسيئات  رجا خا مغفرة  [11٤

لسيئاته؛ ومن أرص عىل الذنوب، واستكرب عن االستغفار  خر  ذل  

لذنوب، مستكربا  عن االستغفار، قاصه احلساب، اليوم مكا  عىل ا

وجازاه بعمله.إال من جتاوز عنه املتجاوز الكريم، فشنه لذو مغفرة 

للناس عىل  لمهم، وهو رسيع احلساب.واجعلوا الدنيا ك ء 

فارقتموه، فواهلل، لتفارقنها؛ واجعلوا املوت ك ء ذقتموه، فواهلل، 
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وه، فواهلل، لتنزلنها؛ وهي دار لتذوقنه؛ واجعلوا اآلخرة ك ء نزلتم

الناس كلهم.ليس من الناس أحد هـر  لسفر، إال أخذ لـه أهبته، 

وجتهز له بجهازه، وأخذ للحر  اللة، وللعطو مزادا ، وللربد حلافا ؛ 

فمن أخذ لسفره الذي يصلحه، اغتبط؛ ومن خر  إىل سفر ر يتجهز 

ر جيد  ال ؛ وإذا  له بجهازه، ور يأخذ له أهبته  ندم؛ فشذا أضحى 

 مئ  ر جيد ماء يرتوى به؛ وإذا وجد الربد  ر جيد لذل  حلافا ؛ فال 

أرى رجال  أندم منه.وإنام هذا سفر الدنيا ينقطع عنه، وال يقيم فيه؛ 

فأكيس الناس  من قام يتجهز لسفر ال ينقطع، فأخذ   الدنيا لظمأ ال 

ا ؛ ومن أضحى يومئذ  يروى؛ فمن آواه اهلل    ل عرشه  ر يضح أبد

ر يستظل أبدا ؛ ومن قام، فأخذ لري  ر يعطو أبدا ؛ فشن من عطو 

يومئذ  ر يرو أبدا ؛ ومن قام فأخذ لكسوته  ر يعر أبدا ؛ فشنه من عري 

يومئذ  ر يكس أبدا .ر يأت أحد من الناس بربائتني؛ واحدة  منهن بعد 

جلبار تعاىل  يقيض   رقاب هول املطلع، والثانية    القيام بني يدي ا

 خلقه ما يشاء، ال رشي  له. 

قـال ذو النـون لفتـى مـن النسـاو  يـا عن حممد بن أمحد املذكر، عن بع  أصاحابه؛ قاال: 

فتى، خذ لنفس  بسالح املالمـة، وأقمعهـا بـرد الظالمـة  تلـبس غـدا  

رسابيل السالمة؛ واقكها   روضة األمان، وذوقها مضض فـرائض 

ظفر بنعيم اجلنان؛ وجرعها كأس الصرب، ووطنها عىل الفقر  اإليامن  ت

حتى تكون تام األمرفقال له الفتى  وأي نفس تقوى عـىل هـذاقفقال  

نفس عىل اجلوع صربت، و  رسبال الظـالم خطـرت؛ نفـس ابتاعـت 

اآلخــرة بالــدنيا، بــال رشل، وال ثنيــا؛ نفــس تــدرعت رهبانيــة القلــق، 
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  ـــن  بــنفس   وادي احلنــادس ورعـت الــدجا إىل واضــح الفلـق.فام

سلكت، وهجرت اللذات فملكت، وإىل اآلخرة نظرت، وإىل العينـاء 

أبكت، وعن الذنوب أقكـت، وعـىل الـذر مـن القـوت اقتكـت، 

وجليوش اهلوى قهرت، و   لم الدياجي سهرت؛ فهي بقناع الشوق 

خمتمــرة، وإىل عزيزهــا    لــم الــدجا مشــتمرة، قــد نبــذت املعــايو، 

احلشايو؛ هذه نفس خدوم، عملت ليوم القدوم، وكل ذلـ   ورعت

 . «بتوفيق احلي القيوم

سمعت سفيان يقول لعِّل بن احلسن فـيام يوصـيه  يـا أخـي، ، قال: عن مبا ك أيب محاد

علي  بالكسب الطيب، وما تكسب بيدو؛ وإياو وأوساخ الناس  أن 

ل عليتـه تأكله، أو تلبسـه؛ فـشن الـذي يأكـل أوسـاخ النـاس، مثلـه  مثـ

لرجل، وسفله ليس له؛ فهو ال يزال عىل خوف أن يقع سفله، وتتهـدم 

علته.فالذي يأكل أوساخ الناس، هو يتكلم خـوى، ويتواضـع للنـاس 

خمافة أن يمسكوا عنه.ويا أخي، إن تناولت مـن النـاس شـيئا   قطعـت 

لسان ، وأكرمت بعض الناس، وأهنت بعضهم، مع ما ينزل ب  يـوم 

لذي يعطي  شـيئا  مـن مالـه، فـشنام هـو وسـخه، وتفسـري القيامة؛ فشن ا

وسخه  تطهري عمله من الذنوب؛ وإن أنت تناولت مـن النـاس شـيئا   

إن دعوو إىل منكر أجبتهم.وإن الذي يأكل أوساخ النـاس، كالرجـل  

له رشكاء    ء ينبغي لـه أن يقاسـمهم.يا أخـي، جـوع، وقليـل مـن 

الناس، وكثري مـن العبـادة؛ وقـد العبادة  خري من أن تشبع من أوساخ 

بلغنا  أن رسول اهلل ^ قال  لـو أن أحـدكم أخـذ حـبال ، ثـم احتطـب 

حتى يدبر  هره، كان خريا  له، من أن يقوم عىل رأس أخيه  يسأله، أو 
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يرجوه؛ وبلغنا  أن عمر بـن اخلطـاب قـال  مـن عمـل مـنكم  محـدناه، 

فعـوا رؤوسـكم، وال ومن ر يعمل  اهتمناه؛ وقال  يا معرش القـراء، ار

تزيدوا اخلشـوع عـىل مـا   القلـب؛ اسـتبقوا   اخلـريات، وال تكونـوا 

  عياال  عىل الناس؛ فقد وضح الطريق. وقال عِّل بن أق طالـب 

إن الــذي يعــيو مــن أيــدي النــاس  كالــذي يغــرس شــجرة   أرض 

 غريه.فاتق اهلل يا أخي، فشنه ما نال أحد من الناس شيئا ، إال صار حقريا  

ذليال  عند الناس، واملؤمنـون شـهود اهلل   األرض.وإيـاو أن تكسـب 

خبيثــا ، فتنفقــه   طاعــة اهلل؛ فــشن تركــه فريضــة، مــن اهلل واجبــة، وإنــه 

طيب، ال يقبل إال طيبا ؛ أرأيـت رجـال  أصـاب ثوبـه بـول، ثـم أراد أن 

يطهره، فغسله ببول آخر، أترى كـان ذلـ  يطهـرهق كـال، إن القـذر ال 

ــر إ ــنة؛ وإن اهلل يطه ــيئة، إال باحلس ــى الس ــذل   ال متح ــب؛ فك ال بطي

طيب، ال يقبل إال الطيب؛ وإن احلرام  ال يقبـل    ء مـن األعـامل؛ 

 أو  هل عمل أحد ذنبا ، فمحاه بذنبق. 

قرأت كتاب إبـراهيم بـن أدهـم إىل عبـد امللـ  مـواله؛ أمـا قال: عن أيب حممد البلخ  

ه جاء: كتابـ  ـ فوصـل  اهلل ـ تـذكر مـا بعد  أوصـي  بتقـوى اهلل، إن

جرى بيننا، فمن رعى حق اهلل  وفر حظه، وسلم منه الناس؛ ومن ترو 

حظه، ور يراقب حقه  ولع به الناس؛ وذل  إىل اهلل، وال حول لنا وال 

قــوة إال بــاهلل.ثم إن القــوم نــاس مــثلكم  يغضــبون، ويرضــون؛ فكــان 

ن، وبه يأخذون، وبه يعطـون؛ الذي يقومهم  إليه يرجعون، وبه يقنعو

فأثنى عليهم أحسن الثناء، فاقتدوا بآثارهم وأفعـاهلم، حتـى أنـتم عـىل 
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ــد  ــا بع ــا، وأبقان ــاىل أحســن إلين ــازهلم.ثم إن اهلل تع ــون من ــتهم، ومتن مل

ــؤمن مكــره؛  ــه ال ي ــا لرشــ، فشن ــاهلل أن يكــون إبقاؤن ــوذ ب اجلــريان؛ فنع

مـا حيـب، ور يـتكلم بـام واألعامل باخلواتيم، وإنه مـن خافـه  ر يصـنع 

يشــتهي؛ وينبغــي لصــاحب الــدين  أن يرجــو   الكــالم مــا يرجــو   

ــان  ــ  إىل اهلل.ف ــل، وذل ــن الفع ـــا هــاف م ــه م ــل، وأن هـــاف من الفع

استطعت  أن ال يكون عندو أحد هو آثر مـن اهلل، فراقبـه   الغضـب 

 والرضا؛ فشنه يعلم ال  وأخفى، ويغفر، ويعذب؛ وال منجـى منـه إال

إليه؛ فشن استطعت  أن تكف عام ال يعني ، وأن تنظر لنفس ؛ فشنه ال 

يسعى ل  غريو.إن الناس قد طلبوا الدنيا  بالغضـب، والرضـا؛ فلـم 

ينالوا منها حاجتهم، وإنه من أراد اآلخرة  كان الناس منه   راحة، ال 

هدع من ذهلا، وال ينازعهم   عزها؛ هو من نفسـه   شـغل، والنـاس 

 راحة.فاتق اهلل، وعلي  بالسداد؛ فشن من مىض  إنام قـدموا عـىل منه  

أعامهلم، ور يقدموا عـىل الرشـف، والصـوت، والـذكر؛ فـشن اهلل تعـاىل 

أبى، إال عدال ؛ أعاننا اهلل وإياكم عىل ما خلقنا له، وبـارو لنـا ولكـم   

 بقية العمر، فام شاء اهلل.وأما ما ذكرت من أمر القك، فال تشـقوا عـىل

أنفسكم  إن جاءكم أمر   عافيـة، فللـه احلمـد؛ وإن كانـت بليـة، فـال 

تعدلوا بالسالمة؛ فشنـه مـن تـرو مـن أمـره مـا ال ينبغـي  أحـق بـاجلزع 

منكم؛ إنا قد أيقنا  أن الناس ال يذهـبون بحــقوق النـاس، واهلل مــعط 

كل ذي حـق حقه، وسـعي الــناس  هلـم وعلـيهم، واجلـزاء غـدا ؛ فـشن 

أن ال تلقوا اهلل بمظار؛ فأمـا مـا  لمـتم  فـال ّـافوا الغلبـة،  استطعتم 

فشن اهلل تعاىل ال يعجزه  ء.فمن علم أن األمـور هكـذا  فليكـرب عـىل 
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نفسه، ولـيقض مـا عليهـا؛ فـشن غـدا  أشـده، وأرضه؛ حسـبنا اهلل ونعـم 

الوكيل؛ وأما من بقـي مـن بقيـة اجلـريان، فـاقرهم السـالم، فقـد طـال 

 العهد. 

سمعت سـفيان الثـوري يقـرأ ا ك أيب محاد ا موىل إبراهيم بن يلم، بعني  ز   ا قال: عن مب

عىل عِّل بن احلسني ـ من أهل الكوفة، رجل من بنـي سـليم، ممـن كـان 

أقطع له عمر بن اخلطاب اخلورنق ـ رسالة سفيان بن سعيد إىل أخ لـه  

برمحته؛  بمواعظ، ورشائع من الدين، وأدب؛ عافانا اهلل وإياو من النار

وأوصي  وإياي بتقوى اهلل، وأحذرو أن جتهل بعد إذ علمت، وهتل  

بعد إذ أبكت، وتدع الطـريق بعد إذ وضـح ل ، وتغرت بأهل الـدنيا  

بطلبهم هلا، وحرصهم عليها، ومجعهم هلا؛ فشن اهلـول شـديد، واخلطـر 

عظيم، واألمر قريب؛ وكـان قـد كـان، وتفـرغ وفـرغ قلبـ ، ثـم اجلـد 

لوحا الوحـا، واهلـرب اهلـرب، وارتــحل اىل اآلخــرة قبـل أن اجلد، وا

يرحتل ب ، واستقبل رسل رب ، وانكمو واشدد مئزرو، من قبل أن 

يقىض قضاؤو، وحيال بين  وبني ما تريد.فقد وعظت  بام وعظــت بـه 

نفيســـ، والتــــوفيق مـــن اهلل، ومفتـــاح التوفيـــق  الـــدعاء، والترضـــع، 

رطت؛ وال تضيع حق  من هذه األيـام واالستكانة، والندامة عىل ما ف

والليــايل؛ أســأل اهلل الــذي مــن علينــا بمعرفتــه  أن ال يكلنــا وإيــاو إىل 

أنفسنا، وأن يتوىل منا ومن  ما يتوىل من أوليائه وأحبابه ثـم إيـاو ومـا 

يفسد علي  عمل ، فـشنام يفسـد عليـ  عملـ   الريـاء؛ فـشن ر يكـن 

أنـ  أفضـل مـن أخ لـ ؛  رياء  فشعجاب  بنفس ، حتى هيل إليـ  
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وعسى  أن ال تصيب من العمل مثل الـذي يصـيب؛ ولعلـه أن يكـون 

هو أورع من  عـام حـرم اهلل، وأزكـى منـ  عمال .فـشن ر تكـن معجبـا  

بنفس ، فشياو أن حتب حممدة الناس، وحممدهتم  أن حتب أن يكرموو 

بعمل ، ويروا ل  بـه رشفـا  ومنزلـة   صـدورهم، أو حاجـة تطلبهـا 

هم   أمور كثرية؛ فشنام تريد بعمل   زعمت وجه الدار اآلخرة، ال إلي

تريد بـه غريه.فكفـى بكثـرة ذكـر املـوت، مزهـدا    الـدنيا، ومرغبـا    

اآلخرة؛ وكفى بطول األمل  قلة خوف، وجرأة عىل املعـا،؛ وكفـى 

 باحل ة والندامة يوم القيامة  ملن كان يعلم، وال يعمل. 

سمعت ابن السامو، وكتب إىل أخ له؛ أمـا بعـد  أوصـي  قاال:  لحعن عبد اهلل بن صا

ــ ؛  ــ    عالنيت ــ ، ورقيب ــ    رسيرت ــو نجي ــذي ه ــوى اهلل  ال بتق

فاجعل اهلل   بالـ ، عـىل حالـ    ليلـ  وهنـارو، وحـب اهلل بقـدر 

قربه من ، وقدرته علي ؛ فاعلم أن  بعينه، لـيس ّـر  مـن سـلطانه 

كه إىل ملـ  غـريه؛ فلـيعظم منـه حـذرو، إىل سلطان غريه، وال من مل

وليكثر منه وجل .واعلم، أن الذنب مـن العاقـل  أعظـم مـن الـذنب 

من األمحق، والذنب من العار  أعظم من الذنب من اجلاهل، والذنب 

 من الغني  أعظم من الذنب من الفقري.

جـدي  وجـدت كتابـا  عنـدعن حممد بن محيد بن عبد الرمحن بن  وياف األصابهاين قاال:  

عبد الرمحن من أخيه حممد بن يوسـف، إىل عبـد الـرمحن ابـن يوسـف  

سالم علي ؛ فش: أمحد إليـ  اهلل الـذي ال إلـه إال هـو؛ أمـا بعـد  فـش: 

أحــذرو متحولــ  مــن دار مهلتــ  إىل دار إقامتــ ، وجــزاء أعاملــ ، 

فتصري   قـرار بـاطن األرض بعـد  اهرهـا، فيأتــيان  منكـر ونكـري، 
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ن يكن اهلل مع   فال بـأس، وال وحشـة، وال فاقـة؛ وإن فيقعدان ؛ فش

يكن غري ذل ، فأعاذ: اهلل وإياو من سوء مكع، وضيق مضجع.ثم 

يتبع  صيحة احلرش، ونفخ الصور اجلبار بعد فصل القضاء للخالئق؛ 

فخلت األرض من أهلها، والساموات من سكاهنا؛ فبـادرت األرسار، 

ــالنبيني والشــهداء وأســعرت النــار، ووضــعت املــوازين، و  ُّٱجــيء ب

فكم  [75الزمر  ] َّ يه  ىه مه جه ين ىن منخن حن جن

ــن معــذب  ــم م ــا ، وك ــ  ون ــن هال ــم م ــن مفتضــح ومســتور، وك م

ومرحوم؛ فيا ليت شعري، ما حايل وحال  يومئذق ففي هذا  ما هـدم 

اللــذات، وســال عــن الشــهوات، وقكــ األمــل، واســتيقظ البــاغون، 

عىل هذا اخلطر العظيم، وأوقع الـدنيا وحذر الغافلون.أعاننا اهلل وإياو 

 واآلخرة من قلبي وقلب  موقعها بني قلوب املتقني؛ فشنام نحن به وله. 

إىل بعض إخوانه  أقرئ من أقرأنـا منـه السـالم،  كتب حممد بن  ويف األصبهاين

وتزود آلخرت ، وجتاف عن دنياو، واستعد للموت، وبادر الفـوت؛ 

أفــــزاعا ، قـــد فزعـــت منهـــا األنبيـــاء واعلـــم أن أمــــام  أهــــواال  و

 والرسل... والسالم. 

أوصني. قال  أوصي  أن تكون ملكا    الدنيا واآلخـرة؛ : قال  جل ملحمد بن وايع

 قال  كيف يل بذل ق قال  ازهد   الدنيا. 

دخلت عىل املغرية بن حكيم   مرضـه الـذي مـات قال: عن عبد العب ب بن أيب الرواد 

 ني؛ فقال  اعمل هلذا املضجع.فيه؛ قلت  أوص

  علته  أوص؛ فقال  إذا مت، فتصـدقوا بقمييصـ هـذا؛ فـش:  قيل ملعرو  الكر:   
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 أحب أن أخر  من الـدنيا عريانا ، كام دخلت إليها عريانا . 

أوصـني؛ قـال  أوصـي  بتقـوى اهلل، وإيثـاره  ّـف : قال  جل لعمر بن عباد العب اب

 اهلل املعونة.  علي  املؤونة، وحتسن ل  من

إىل رجـل  أوصـي  بتقـوى اهلل  الـذي ال يقبـل غريهـا، وال  كتب عمر بن عبد العب ب

يــرحم إال أهلهــا، وال يثيــب إال عليهــا؛ فــشن الــواعظني خــا كثـــري، 

 والعاملني خا قليل. 

كنت إذا أردت الصائفة  أتيت ميمون بن مهـران قال: عن أبان بن أيب  اشد القش ي 

 يزيد عىل كلمتني  اتق اهلل، وال يغريو طمع، وال غضب.  أودعه؛ فام

كتب إيل برش بن احلارث ـ أبو نكـ ـ إىل أق احلسـن ـ عـِّل بـن قال: عن عيل بن :رشم 

خرشم ـ  السالم علي ؛ فش: أمحد إليـ  اهلل الـذي ال إلـه إال هـو؛ أمـا 

وإيـاكم بعد  فش: أسأل اهلل  أن يتم ما بنا وبكم من نعمـة، وأن يرزقنـا 

الشــكر عــىل إحســانه، وأن يميتنــا وحييينــا وإيــاكم عــىل اإلســالم، وأن 

يسلم لنا ولكم خلفا  من تلف، وعوضا  من كل رزية.أوصـي  بتقـوى 

اهلل يا عِّل، ولزوم أمره، والتمس  بكتابه؛ ثم اتبـاع آثـار القـوم الـذين 

سبقونا باإليامن، وسهـلوا لنا السبل؛ فاجـعلهم نصـب عينيـ ، وأكثـر 

رض حاالهتم عليـ   تـأنس خـم   اخلـالء، ويغنـوو عـن مشـاهدة ع

املأل؛ فمثل حاهلم، كأن  تشـاهدهم؛ فمجالسـة أصـحاب النبـي ^  

أوفق من جمالسة املـوتى، ومـن يرقـب منـ  زلتـ  وسـقطت  إن قـدر 

عليها؛ فشن ر يقدر عليها  جعل جليسا  أن رآه عندو عيب ، فرماو بـام 

م  اهلل اخلري، وجعلـ  مـن أهلـه ـ أن أكثـر ر يره اهلل من .واعلم ـ عل

عمرو ـ فيام أرى ـ قد انقىض، ومن ير  حاله قد مىض؛ وأنت الحق 
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خم، وأنـت مطلـوب؛ وال تعجـز طالبـ  وأنـت أسـري   يديـه، وكـل 

اخللـق   كــربيائه صـغري، وكلهــم إليـه فقـري؛ فــال يشـغلن  كثـرة مــن 

 إىل غنـي، وأسـري ال حيب ، وترضع إليه  ترضع ذليل إىل عزيز، وفقـري

جيد ملجأ، وال مفرا  يفر إليه عنا؛ وخائف ممـا قـدمت يـداه  غـري واثـق 

عىل ما يقدم.ال يقطع الرجـاء، وال يـدع الـدعاء، وال يـأمن مـن الفـتن 

والبالء؛ فلعله إن رآو كذل   عطف علي  بفضله، وأمدو بمعونتـه، 

بـ ، واسـتعنه وبلط ب  ما تأمله من عفوه ورمحتـه؛ فـافزع إليـه   نوائ

عىل ما ضعفت عنه قوت ؛ فشن  إذا فعلت ذلـ   قربـ  بخضـوع  

له، ووجدته أرسع إلي  من أبوي ، وأقرب إلي  مـن نفسـ ؛ وبـاهلل 

التوفيق، وإياه أسأل خري املواهـب لنـا ولـ .واعلم يـا عـِّل، أنـه  مـن 

ابتـِّل بالشـهرة ومعرفة الناس، فمصيبته جليلـة، فجربهـا اهلل لنـا ولـ  

ع واالســتكانة، والــذل لعظمتــه؛ وكفانــا وإيــاو فتنتهــا، ورش باخلضــو

عاقبتها؛ فشنه توىل ذل  من أوليائه، ومن أراد توفيقه.وارجع إىل أقرب 

األمــرين بــ  إىل إرضــاء ربــ ، وال تــرجعن بقلبــ  إىل حممــدة أهــل 

زمان  وال ذمهم؛ فشن من كان يتقي ذل  منه  قد مات؛ وإنارة إحيـاء 

زمانـ ؛ وإنـام أنـت   حمـل مـويت، ومقـابر  القلوب  مـن صـالح أهـل

أحياء  ماتوا عـن اآلخـرة، ودرسـت عـن طرقهـا آثـارهم.هؤالء أهـل 

زمان ، فتوار مما ال يستضاء فيها بنور اهلل، وال يستعمل فيها كتابـه إال 

مــن عصــم اهلل؛ وال تبــال مــن تركــ  مــنهم، وال تــأس عــىل فقــدهم؛ 

قرخم؛ وحسب  اهلل،  واعلم  أن حظ    بعدهم، أوفر من حظ   
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فاّذه أنيسا ، ففيه اخللف منهم.فاحذر أهل زمانـ ، ومـا العـيو مـع 

من يظن به   زمان  اخلري، وال مع من ييسء به الظن خري؛ وما ينبغي 

أن يكــون طلعــة أبغــض إىل عاقــل هتمــه نفســه، مــن طلعــة إنســان   

إن زمانــ ؛ ألنــ  منــه عــىل رشف فتنــة إن جالســته، وال تــأمن الــبالء 

جانبته؛ وللموت   العزلة، خري من احليـاة.وإن  ـن رجـل  أن ينجـو 

من الرش، يـأمن خـوف فتنـة  فـال نجـاة لـه؛ إن أمكنـتهم مـن نفسـ   

آثموو، وإن جانبتهم  أرشكوو؛ فاخرت لنفس ، واكره هلا مالبسـتهم؛ 

وأرى  أن الفضل اليوم ما هو إال   العزلة، ألن السالمة فيها؛ وكفـى 

ضال .اجعل أذن  عام يؤثمـ  صـامء، وعينـ  عنـه عميـاء؛ بالسالمة ف

 مم ُّإحذر سوء الظن، فقد حذرو اهلل تعاىل ذل ؛ وذل  قوله تعاىل  

 والسالم.  [12احلجرات  ] َّ  حنجن يم ىم

أخذ بيـدي سفيان الثوري، فأخـرجني إىل اجلبان، فاعتزلنا ناحيـة قال: عن أيب مهلهل 

هلهل، إن استطعت أن ال ّالط عن طريق الناس؛ فبكى، ثم قال  يا م

  زمان  هذا أحدا ، فافعل؛ وليكن مه  مرمة جهازو، واحذر إتيان 

، وارغب إىل اهلل   حوائجـ  لـدهيم، وافـزع إليـه فـيام األمراءهؤالء 

ينوب ؛ وعلي  باالستغناء عن مجيع الناس، وارفع حوائجـ  إىل مـن 

الكوفة أحدا   أفزع إليـه ال تعظم احلوائج عنده؛ فواهلل، ما أعلم اليوم ب

  قرض عرشة دراهم أقرضني، ثم كتبها عِّل، حتـى يـذهب وجيـيء؛ 

 ويقول  جاء: سفيان، فاستقرض مني، فأقرضته.

علي  بالقصد   معيشت ، وإياو أن تتشبه باجلبابرة، وعلي  بام »: قال يفيان الثو ي

 مـن الطعـام، والرشـاب، واللبـاس، واملركـب؛ ولـيكن أهــل ال يقـرف
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 . Qمشورت   أهل التقوى، وأهل األمانة، ومن هشى اهلل 

أما بعد  فكـأن العبـاد قـد عـادوا إىل اهلل »إىل بعض عامله   كتب عمر بن عبد العب ب 

ــوا،  ــام عمل ــئهم ب ــم ينب  ام يل ىل مل يك ىك ُّٱٱتعــاىل، ث

فشنه ال معقـب حلكمـه، وال  [31النجم  ]َّ من زن  رن مم

الذي اسـتحفظه عبـاده، وأوصـاهم ينازع   أمره، وال يقاطع   حقه 

به.وإ: أوصي  بتقوى اهلل، وأحث  عىل الشـكر فـيام اصـطنع عنـدو 

مــن نعمــة، وآتــاو مــن كرامــة؛ فــشن نعمــه  يمــدها شــكره، ويقطعهــا 

كفره.أكثر ذكر املوت  الذي ال تدري متـى يغشـاو، وال منـا مـن وال 

لزهادة فوت.وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته، فشن ذل  يدعوو إىل ا

فيام زهدت فيه، والرغبة فيـام رغبت فيه؛ ثم كـن مما أوتيت مـن الـدنيا 

عىل وجل، فشن من ال حيـذر ذلـ ، وال يتخوفـه  توشـ  الكـعة أن 

تدركه   الغفلة.وأكثر النظر   عمل    دنياو، بالذي أمرت به، ثم 

اقتك عليه؛ فشن فيه لعمري شغال  عن دنياو؛ ولن تدرو العلم، حتى 

ؤثره عىل اجلهل؛ وال احلق، حتى تـذر الباطـل؛ فنسـأل اهلل لنـا ولـ  ت

 حسن معونته، وأن يدفع عنا وعن  بأحسن دفاعه برمحته. 

أمـا بعـد  فشنـه قـد أحـيط بـ  مـن كـل جانـب؛ »، أنه كتاب إىل أخ لاه: عن األوزاع  

واعلم  أنه يسار ب    كل يوم وليلـة؛ فاحـذر اهلل، واملقـام بـني يديـه، 

 ون آخر عهدو به؛ والسالم. وأن يك

قد أحببت ـ رمحنا اهلل وإيـاو ـ أن ، أنه كتب إىل احلكم بن غيالن القي : عن األوزاع 

يقف  ما عملت من املراء، وإن كان عىل ما تعلم فيه؛ وأن جتعل ملعادو 
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  طر  هنارو نصـيبا ، وال يسـتفرغن  إيثـار غـريه؛ ودع امتحـان مـن 

قد  هر لـ  منـه؛ فـشن سـرت عنـ  خالفـا ،  اهتمت، وضع أمره عىل ما

فامحد اهلل عىل عافيته؛ وإن عرض ل  ببدعة، فأعرض عن بدعته، ودع 

من اجلدال ما يفـتن القلـب، وينبـت الضـغينة، وجيفـي القلـب، ويـرق 

الورع   املنطق والفعل؛ وال تكن ممن يمتحن من لقـي باألوابـد، ومـا 

عـىل سـكينة وتواضـع، عسى أن يفرتي به أحد؛ وليكن مـا كـان منـ  

تريد به اهلل؛ وليعن  ما عنى الصاحلني قبلـ ، فشنـه قـد أعظمهـم ثقـل 

السـاعة، فجــرت عــىل خــدودهم مـن اخلشــوع دمــوعهم، وطــووا مــن 

ــىل  ــتهم ع ــهم، وراح ــىل أنفس ــاهم ع ــاهلهم؛ عن ــأ من ــىل  م خــوف ع

الناس.نسأل اهلل أن يرزقنا وإياو علـام  نافعـا ، وخشـوعا  يؤمننـا بـه مـن 

 ألكرب؛ إنه أرحم الرامحني، والسالم علي . الفزع ا

كـان الفقهـاء يتواصـون بيـنهم بـثالث، ويكتـب »قاال:  عن عون بن عبد اهلل بان عتبا  

بــذل  بعضــهم إىل بعــض  مــن عمــل آلخرتــه  كفــاه اهلل دنيــاه، ومــن 

أصــلح رسيرتــه  أصــلح اهلل عالنيتــه، ومــن أصــلح مــا بينــه وبــني اهلل  

 ناس.أصلح اهلل ما بينه وبني ال

كتـب رجـل إىل أخيـه  أمـا بعـد  فاطلـب مـا يعنيـ  بـرتو مـاال : قال أمحد بان عاصام

يعني ، فشن   ترو ماال يعني   درو ملا يعني . قال  وكتب رجل إىل 

أخيه، أما بعد  فاهلل اهلل، اسـمع أحـدث  عنـه  انـه ر يرفـع املتواضـعني 

نني بقـدر بقدر تواضعهم، ولكن بقدر كرمه وجوده؛ ور يفرح املحـزو

حزهنم، ولكن بقدر رأفته ورمحته؛ فـام  نـ  بـالتواب الـرحيم  الـذي 

يتودد إىل من يـؤذى بـه، فكيـف بمـن يـؤذى فيـه؛ ومـا  نـ  بـالتواب 
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الرحيم الكريم  الذي يتوب عىل من يعاديه، فكيف بمـن يعـادي فيـه؛ 

والذي يتفضل عىل من يسخطه ويؤذيه، فكيف بمـن يرتضـاه، وهتـار 

 ه. سخط العباد في

قـال عمـر لرجـل  أوصـي  بتقـوى اهلل، فشهنـا عن عبد الرمحن بن عباد اهلل بان د ناا  قاال: 

ذخرية الفائزين، وحـرز املـؤمنني؛ وإيـاو والـدنيا أن تفتنـ ؛ فشهنـا قـد 

فعلت ذل  بمن كان قبل   إهنا تغر املطمئنـني إليهـا، وتفجـع الواثـق 

وال يـدفع التلـف خا، وتسلم احلريص عليها، وال تبقى ملن اسـتبقاها، 

عنها من حواها؛ هلا منا ر خجة؛ ما قـدمت منهـا أمامـ   ر يسـبق ، 

 وما أخرت منها خلف   ر يلحق . 

أمـا بعـد  فـش: أوصـي  بوصـية اهلل التـي  » ، أنه كان  كتب هبذه:عن عون بن عبد اهلل

حفظها، سعـادة  ملن حفـظها، وأضاعتها  شـقاوة ملـن ضـيعها؛ ورأس 

، وحتقيقهـا  العمـل، وكامهلـا  الـورع؛ وإن تقـوى اهلل  التقـوى  الصـرب

رشطه الذي اشرتل، وحقه الذي افرتض؛ والوفاء بعهد اهلل  أن جتعل 

له، وال جتعل ملن دونه؛ فشنام يطاع من دونه بطاعته، وإنام تقـدم األمـور 

وتؤخر بطاعته؛ وأن ينقض كل عهد للوفاء بعهـده، وال يـنقض عهـده 

ا إمجاع من القول له، تفسري ال يبـكه  إال البصري، لوفاء بعد غريه؛ هذ

 وال يعرفه  إال اليسري. 

قال عار ملن فوقه   العلم  كم أبنـي مـن البنـاءق قـال  يكفيـ  مـا عن وهب بن منبه قال: 

يسرتو من الشمس، ويكن  من الغي ؛ قـال  كـم آكـل مـن الطعـامق 

ثيـابق قـال  قال  فـوق اجلـوع، ودون الشـبع؛ قـال  كـم ألـبس مـن ال
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؛ قال  كم أضـح ق قـال  مـا يسـفر وجهـ ، وال لباس املسيح 

يسمع صوت ؛ قال  كم أبكيق قال  ال متل أن تبكـي مـن خشـية اهلل؛ 

قال  كم أخفـي مـن العمـلق قـال  حتـى يظـن النـاس  أنـ  ر تعمـل 

حسنة؛ قال  كم أعلن مـن العمـلق قـال  مـا يـأتم بـ  احلـريص، وال 

ل عليـ  كـالم النـاس ـ. قـال  وسـمعت راهبـا  تؤتى ـ أو قال  وال يقب

يقول  إن لكل  ء طرفني ووسطا ، فشذا أمسكت بأحد الطرفني  مال 

اآلخــر، وإذا أمســكت بالوســط  اعتــدل الطرفــان؛ ثــم قــال  علــيكم 

 باألوسط من األشياء. 

حدثني حمدث أن عبد املل  بـن عمـر بـن عبـد العزيـز دخـل عـىل عمـر؛ عن شعيب قال: 

مري املؤمنني، إن يل إلي  حاجة، فأخلني ـ وعنده مسـلمة بـن فقال  يا أ

عبد املل  ـ فقال له عمر  أرس دون عم ق فقـال  نعم؛ فقـام مسلــمة 

وخر ، وجلس بني يديه؛ فقال له  يا أمري املؤمنني، ما أنت قائل لرب  

غدا  إذا سأل ق فقال  رأيت بدعة فلم متتها، أو سنة ر حتيها؛ فقال لـه  

أ ء محلتكه الرعية إيل، أم رأي رأيته من قبل نفسـ ق قـال  ال  يا بني

واهلل، ولكن رأي رأيته من قبل نفيس، وعرفت أن  مسئول، فـام أنـت 

قائلق فقـال لـه أبـوه  رمحـ  اهلل، وجـزاو مـن ولـد خـريا ؛ فـواهلل، إ: 

ألرجو أن تكون من األعوان عىل اخلري؛ يا بنـي  إن قومـ  قـد شـدوا 

ة عقدة، وعروة عـروة؛ ومتـى مـا أريـد مكـابرهتم عـىل هذا األمر  عقد

انتزاع ما   أيدهيم، ر آمن أن يفتقوا عِّل فتقـا  تكثـر فيـه الـدماء؛ واهلل، 

لزوال الدنيا أهـون عِّل  من أن هيراق   سـببي حمجمـة مـن دم؛ أو مـا 

تر   أن ال يأيت عىل أبي  يـوم مـن أيـام الـدنيا، إال وهـو يميـت فيـه 
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فيه سنة؛ حتى حيكم اهلل بيننا وبني قومنا باحلق، وهو خري بدعة، وحييي 

 احلاكمني. 

قال عمر بـن عبـد العزيـز  عظنـي يـا أبـا حـازم؛ عن عبد العب ب بن أيب حازم عن أبيه قال: 

قال  قلت  اضطجع، ثم اجعل املوت عند رأس ، ثم انظر ما حتب أن 

فيـ  تلـ   تكون فيه تل  الساعة، فخذ فيه اآلن؛ وما تكره أن يكـون

 الساعة، فدعه اآلن. 

قـال رجـل  مـررت ذات يـوم بفضـيل بـن عيـاض؛ قال:  عن حممد بن  ب د بن :نيس

فقلــت لــه  أوصــني بوصــية ينفعنــي اهلل خــا؛ قــال  يــا عبــد اهلل، أخــف 

مكان ، واحفظ لسان ، واستغفر لـذنب ، وللمـؤمنني، واملؤمنـات؛ 

 كام أمرو. 

صحب ابـن حمرييـز رجـال    السـاقة   أرض الـروم،  عن عمر بن عبد امللك الكناين قال:

فلام أردنا أن نفارقه؛ قال له ابن حمرييز  أوصني، قال  إن اسـتطعت أن 

تعرف وال تعرف، فأفعل؛ وإن اسـتطعت أن مت ـ وال يمشـى إليـ ، 

 فافـعل؛ وان استطعت أن تسأل، وال تسأل، فأفعل. 

عيب غريه، وطوبى ملن تواضع هلل من    طوبى ملن نظر   عيبه عن قولكان ابن وهب 

غري مسكنة، ورحم أهل الذل واملسكنة، وتصدق من مال مجع من غري 

معصية، وجالس أهل العلم واحللم، وأهل احلكمـة؛ ووسـعته السـنة، 

 ور يتعدها إىل البدعة. 

  أما بعد، فشن    زمان كان أصحاب النبي ^ يتعوذون أن كتب يفيان إىل عباد بن عباد

ركوه، وهلم من العلم ما ليس لنا، وهلم من القدم ما ليس لنا؛ فكيف يد
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بنا حني أدركناه  عىل قلـة علـم، وقلـة صـرب، وقلـة أعـوان عـىل اخلـري، 

وفساد من الناس، وكدر مـن الـدنيا؛ فعليـ  بـاألمر األول والتمسـ  

بــه، وعليــ  بــاخلمول، فــشن هــذا زمــن مخول.وعليــ  بالعزلــة، وقلــة 

د كان الناس إذا التقوا  ينتفـع بعضـهم بـبعض؛ فأمـا خمالطة الناس؛ فق

اليوم  فقد ذهب ذاو، والنجاة   تركهم فيام نرى.وإياو واألمراء  أن 

تدنو مـنهم، وّـالطهم    ء مـن األشـياء؛ وإيـاو أن ّـدع، فيقـال 

لــ   تشــفع، وتــدرأ عــن مظلــوم، أو تــرد مظلمــة؛ فــشن ذلــ  خديعــة 

؛ وكـان يقـال  اتقـوا فتنـة العابـد إبليس؛ وإنام اّذها فجار القرا ء سلام 

اجلاهل، والعار الفاجر، فشن فتنـتهام فتنـة لكـل مفتون.ومـا لقيـت مـن 

املسألة والفتيا  فاغتنم ذل ، وال تنافسهم فيه؛ وإيـاو أن تكـون كمـن 

حيب أن يعمل بقوله، أو ينرش قوله، أو يسمع من قوله؛ فـشذا تـرو ذاو 

ســة؛ فــشن الرجــل  تكــون الرياســة منــه  عــرف فيــه.وإياو وحــب الريا

أحــب إليــه مــن الــذهب والفضــة؛ وهــو بــاب غــامض، ال يبكــه إال 

البصري من العلامء بالسامرسة؛ فتفقد نفس ، واعمل بنية؛ واعلـم  أنـه 

 قد دنا من الناس أمر  يشتهى الرجل أن يموت، والسالم. 

اكتبـوا إىل  كنـت جالسـا  عنـد يوسـف بـن أسـبال؛ فقـال ، قاال: عن أيب يهل احلسان

حذيفة؛ أمـا بعـد  فـش: أوصـي  بتقـوى اهلل، والعمـل بـام علمـ  اهلل، 

واملراقبة حي  ال يراو أحد إال اهلل، واالسـتعداد ملـا ال حيلـة ألحـد   

دفعه، وال ينـتفع بالندم عند نزوله؛ فاح  عن رأس  قنـاع الغـافلني، 

سـابقني، فـال وانتبه من رقدة املوتى، وشـمر السـاق؛ فـشن الـدنيا ممـر ال

تكــن ممــن قـــد أ هــر الشــ ، وتشـــاغل بالوصــف، وتــرو العمـــل 
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باملوصوف له؛ فشن لنا ول  من اهلل مقاما  يسألنا فيه عن الرمق اخلفـي، 

وعن اخلليل اجلا ؛ ولست آمن أن يكون فـيام يسـألني ويسـأل  عنـه  

وساوس الصدور، وحلاظ األعني، وإصغاء األسامع، وما يصخر مثـل 

اعلم، أن مما يوصف به منافقو هذه األمة  أهنم خالطوا عن صفة مثله.

أهل الدين بأبداهنم، وفارقوهم بأهوائهم، وخففوا مما سعوا من احلق، 

ور ينتهوا عن خبي  فعـاهلم؛ إذ ذهبـوا إليـه، فنـازعوا    ـاهر أعـامل 

الرب باملحامل والرياء، وتركوا باطن أعـامل الـرب مـع السـالمة، والتقـى 

بال تصحيح، فأحرمهم اهلل الثمن الربيح.واعلم يا أخي  كثرت أماهلم 

أنه ال جيزينا من العمل القول، وال مـن الفعـل، وال مـن البـدل العـدة؛ 

وال من التوقي التالوم، وقد رصنا   زمان هذه صفة أهله؛ فمن يكـن 

كـــذل   فقـــد تعـــرض للمهال .إحـــذر القـــراء املصـــغني، والعلـــامء 

النـاس عـن سـبيل اهلـوى؛ وفقنـا اهلل  املتحرين؛ حيوا بطـرق، وصـدوا

 وإياو ملا حيب والسالم.

يا أبا الفيض، دلني عىل طريق الصدق واملعرفة؛ فقال  يا أتاه  جل فقال: أنه عن ذي النون 

أخي، أد إىل اهلل صدق حالت  التي أنـت عليهـا، عـىل موافقـة الكتـاب 

ــه إذا زل بــ    ر والســنة؛ وال تــرق حيــ  ر تــرق، فتــزل قــدم ؛ فشن

تسقط؛ وإذا ارتقيت أنت  تسقط؛ وإياو أن ترتو ما تراه يقينا، ترجوه 

 شكا. 

قال يل أمحد بن حنبل  إ: ألحب أن أصـحب  إىل مكـة؛ ومـا قال:  عن عيل بن املد ن 

يمنعني من ذاو، إال أ: أخاف  أن أمل ، أو متلني؛ قال  فلام ودعتـه، 

نعم، الزم التقوى قلبـ ،  قلت له  يا أبا عبد اهلل، توصيني ب ء؛ قال 
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 وانصب اآلخرة أمام . 

حدثني رجل من أهل داود الطائي؛ قال  قلت له يومـا   يـا عن حممد بن إشكاب الصفا : 

أبا سليامن، قد عرفت الرحم بيننا، فأوصني؛ قال  فـدمعت عينـاه، ثـم 

قــال يل  يــا أخــي، إنــام الليــل والنهــار مراحــل، تنــزل بالنــاس مرحلــة 

نتهي خم ذل  إىل آخر سفرهم؛ فشن استطعت  أن تقدم مرحلة، حتى ت

  كل يوم مرحلـة زادا  ملـا بـني يديـه، فافعـل؛ فـشن انقطـاع السـفر عـن 

قريب ما هو، واألمر أعجل من ذل ؛ فتزود لسفرو، واقض مـا أنـت 

قاض من أمرو؛ فكأن  باألمر قد بغتـ ؛ إ: ألقـول هـذا، ومـا أعلـم 

 م قام. أحدا  أشد تضييعا  مني لذل ، ث

إىل بعض إخوانه  أما بعـد  فعليـ  بتقـوى اهلل، الـذي ال حتـل  كتب إباراهيم بن أدهم

  عز، وقوي، Qمعصيته، وال يرجى غريه؛ واتق اهلل، فشنه من اتقى اهلل 

وشبع، وروي، ورفع عقله عن الدنيا؛ فبدنه منظور بـني  هـرا: أهـل 

أبكـت عينـاه مـن الدنيا، وقلبه معاين لآلخـرة، فأطفـأ بكـ قلبـه مـا 

حب الدنيا؛ فقذر حرامها، وجانـب شـهواهتا، وأرض بـاحلالل الصـا  

منها، إال ما ال بد لـه  مـن ك ـة يشـد خـا صـلبه، أو ثـوب يـواري بـه 

عورته، من أغلظ ما يقدر عليه وأخشـنه؛ لـيس لـه ثقـة وال رجـاء، إال 

ــه  ــه ورجــاؤه مــن كــل  ء خملــوق، ووقعــت ثقت اهلل؛ قــد رفعــت ثقت

عــىل خــالق األشــياء، فجــد، وهــزل، وأهنــ  بدنــه هلل، حتــى  ورجــاؤه

غارت العينـان، وبـدت األضـالع؛ وأبدلـه اهلل تعـاىل بـذل   زيـادة   

عقله، وقوة   قلبه، ومـا دخـر لـه   اآلخــرة أكثـر؛ فـارفض يـا أخـي 

الدنيا، فشن حب الدنيا يصم ويعمي، ويـذل الرقـاب؛ وال تقـل  غـدا ، 
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ل   بشقـامتهم عـىل األمـا:، حتـى جـاءهم وبعد غد؛ فشنام هل  من ه

احلـق بغتـة وهـم غـافلون، فنقلـوا عـىل إرصارهـم إىل القبـور، املظلمــة 

الضــيقة، وأســلمهم األهلــون والولــد؛ فــانقطع إىل اهلل بقلــب منيــب، 

 وعزم ليس فيه ش ؛ والسالم. 

لـه  يوما  ـ وأتاه رجل ـ، فقـال  قال ذو النـون املكي قاال: عن  ويف بن احلسن 

أوصني؛ فقال  بم أوصي ق إن كنت ممن قـد أيـد منـه   علـم الغيـب 

بصــدق التوحيــد، فقــد ســبق لــ  قبــل أن ّلــق إىل يومنــا؛ هــذا دعــاء 

النبيني، واملرسلني، والصـديقني؛ وذلـ  خـري مـن وصـيتي لـ ، وإن 

 يكن غري ذل  فلن ينفع  النداء. 

وحامتـا  األصـم يقـوالن  كـان  سمعت حممد بن شقيق بن إبراهيم البلخـي،عن أيب تراب: 

لشقيق وصيتان  إذا جاءه رجل من العرب، يوصـه بالعربيـة، ويقـول  

توحــد اهلل بقلبــ ، ولســان ، وشــفت ؛ وأن تكــون بــاهلل أوثــق ممــا   

يدي ؛ والثال   أن تر  عن اهلل.وإذا جـاءه أعجمـي، قـال  احفـظ 

إال  مني ثالث خصال؛ أول خصلة  أن حتفظ احلق، وأن يكـون احلـق،

باالجتامع؛ فشذا اجتمع الناس، فقالوا  إن هذا احلق، يعمل ذل  احلق، 

يريــد الثــواب مــع اإليــاس مــن اخللــق؛ وال يكــون الباطــل بــاطال ، إال 

باالجتامع؛ فشذا اجتمعوا، وقـالوا  إن هـذا باطـل؛ تركـت هـذا الباطـل 

ا خوفا  من اهلل تعاىل، مع اإلياس من املخلوقني؛ فشذا كنت ال تعلـم هـذ

ال ـء  حــق هــو، أم باطــل؛ فينبغــي لـ   أن تقــف، حتــى تعلــم هــذا 

ال ء  حق هو، أو باطـل؛ فانـه حـرام عليـ   أن تـدخل    ء مـن 
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 األشياء، إال أن يكون مع  بيان ذل  ال ء وعلمه. 

حدثـني من أر   أن عمر بن اخلطاب أوىص رجال ؛ فقال  قال:  عن مالك بن أنس 

 ، واجتنب عدوو، واحذر خليلـ ؛ وال أمـري ال تعرتض فيام ال يعني

من القوم  إال من خـ  اهلل؛ واألمـني من القوم  ال تعدل به شيئا ؛ وال 

تصحبن فاجرا   كي تعلم من فجـوره، وال تفـو إليـه رسو؛ واسترشـ 

   أمرو  الذين هشون اهلل. 

اهلل عن   قلت لذي النون ملا أردت توديعه  أوصني ريضقال:  عن  ويف بن احلسني

ــ ،  ــال  ال تكــن خصــام  لنفســ  عــىل رب ــا عنــ ؛ فق بوصــية أحفظه

مستزيدة   رزق  وجاه ؛ ولكن خصام  لرب  عـىل نفسـ ، فشنـه ال 

جيتمع مع  علي ؛ وال تلقني أحدا  بعني الزدراء والتصغري؛ وإن كان 

ــة،  ــلب املعرف ـــ  تس ـــبته؛ فلعل ـــبت ، وعاق ــن عاق ـــوفا  م مرشــكا   خ

 ويرزقها. 

كتـب عمـر بـن املنهـال القـر  إىل إبـراهيم بـن أدهـم، وهـو اهيم بان بشاا  قاال: عن إبار

بالرملة  أن عظني عظة أحفظها عن ؛ فكتب إليه  أما بعد  فشن احلزن 

عىل الدنيا طويـل، واملـوت مـن اإلنسـان قريـب، وللـنفس منـه   كـل 

وقت نصيب، وللـبىل   جسمه دبيـب؛ فبــادر بالعمـل قبـل أن تنـادى 

 ، واجتهد   العمل   دار املمر، قبل أن ترحل إىل دار املقر. بالرحيل

قلت لداود الطائي  أوصـني؛ قـال  أقلـل معرفـة النـاس؛ قال:  عن عبد اهلل بن إد  س

قلت  زد:؛ قال  ارض باليسري من الدنيا، مع سالمة الدين؛ كام ريض 

دنيا  أهل الدنيا بالدنيا، مع فساد الـدين؛ قلـت  زد:؛ قـال  اجعـل الـ

 . «كيوم صمته، ثم أفطر عىل املوت
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ثنا أق، قال  كتـب رجـل مـن إخـوان سـفيان الثـوري إىل : عن طاهر بن أمحد البب ي

سفيان الثوري  أن عظني، فأوجز؛ فكتـب إليـه  عافانـا اهلل وإيـاو مـن 

الســوء كلــه؛ يــا أخــي، إن الــدنيا  غمهــا ال يفنــى، وفرحهــا ال يــدوم، 

لنفس   حتى تنجو؛ وال تتـوان  فتعطـب؛  وفكرها ال ينقيض؛ فاعمل

 والسالم. 

 سمعت إبراهيم يقول  بلغني أن عمـر بـن عبـد العزيـز قال: عن إبراهيم بن بشا  

قال خلالد بن صفوان  عظني، وأوجز؛ فقال خالد  يا أمري املؤمنني، إن 

أقواما  غرهم سرت اهلل، وفتـنهم حسـن الثنـاء؛ فـال يغلـبن جهـل غـريو 

فسـ ؛ أعاذنـا اهلل وإيـاو  أن نكـون بالسـرت مغـرورين، ب   علم  بن

وبثناء الناس م ورين، وعام افرتض اهلل علينـا متخلفـني ومقكـين، 

فبكى، ثـم قـال  أعاذنـا اهلل وإيـاو مـن اتبـاع قال: وإىل األهواء مائلني.

 . «اهلوى

ا أبـا أن رجــال أتـى أبـا الـدرداء، وهـو يريـد الغـزو؛ فقـال  يـ: عن حبيب بن عباد اهلل 

الدرداء، أوصني؛ فقال  أذكر اهلل   ال ـاء، يـذكرو   الرضـاء؛ وإذا 

 . «أرشفت عىل  ء من الدنيا، فانظر إىل ما يصري

أوصني؛ قال  أوصي  أن تكون ملكا    الدنيا واآلخرة؛ : قال  جل ملحمد بن وايع 

 . «قال  كيف يل بذل ق قال  إزهد   الدنيا

أوصــني يـا أبـا عبـد الـرمحن؛ قـال  ليسـع  بيتـ ، : سعود قال  جل لعبد اهلل بن م

 . «واكفف لسان ، واب  عىل ذكر خطيئت 

قال رجل ألق بن كعب ـ أحسـبه تابعيـا ، أو صـحابيا  ـ عظنـي، وال قال:  عن الشافع  
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تكثر عِّل فأنس؛ فقال له  اقبل احلـق ممـن جـاءو بـه، وإن كـان بعيـدا ، 

 .«جاءو به، وإن كان حبيبا  قريبا  بغيضا ؛ واردد الباطل عىل من 

ألق  يا أبا املنـذر، عظنـي؛ قـال  وأخ اإلخـوان عـىل قـدر تقـواهم، وال جتعـل  وقال أ ضا 

 . «لسان  بذلة ملن ال يرى فيه؛ وال تغبط احلي، إال بام تغبط امليت

سـمعت رجـال  يقـول لسـفيان ـ الثـوري ـ  يـا أبـا عبـد اهلل، قاال:  عن أمحد بان  اونس 

 . «ي؛ قال  إياو واألهواء، إياو واخلصومة، إياو والسلطانأوصن

يا أهيا الناس خذوا عني هؤالء الكلامت فلـو ركبـتم املطـي »: قال عيل بن أيب طالب 

حتى تنضوها مـا أصـبتم مثلهـا ال يرجـون عبـد إال ربـه وال هـافن إال 

علم ذنبه وال يستحي إذا ر يعلم أن يتعلم وال يستحيي إذا سئل عام ال ي

أن يقول ال اعلـم واعلمـوا أن الصـرب مـن اإليـامن بمنزلـة الـرأس مـن 

 «.اجلسد وال خري   جسد ال رأس له

عاجلت الشجعان والسباع فلـم يغلبنـي أحـد كصـاحب السـوء.أكلت »قال أحد السلف: 

ــة.أكلت الصــرب  ــن العافي ــذ م ــم أر أل ــب وضــاجعت احلســان فل الطي

عت األقــران وبــارزت ورشبــت املــر فــام رأيــت أشــد مــن الفقر.صــار

الشجعان فلـم أر أغلـب مـن املـرأة السـليطة.رميت بالسـهام ورمجـت 

باألحجار فلم أجـد أصـعب مـن كـالم السـوء هـر  مـن فـم مطالـب 

ــم أر صــدقة أنفــع مــن رد ذي  ــاألموال والــذخاير فل بحق.تصــدقت ب

 .«ضاللة إىل اهلدى

فسـأل  عـن  Qاهلل انظر أي رجل تكـون إذا وقفـت بـني يـدي »: قال يلم  بن د نا  

رعيتها وعن حججه علي  كيـف قضـيتها، وال حتسـبن اهلل  نعمه كيف

بالتقصـري، هيهـات لـيس كـذل ،  راضيا من  بالتغرير وال قابال من 
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 فــانظر إىل نفســ  فشنــه ال ينظــر هلــا غــريو، وحاســبها حســاب رجــل

مسئول، وانظر كيف شكرو ملن غذاو بنعمه صغريا وكبريا، ما ل  ال 

وتستقيل من عثرتـ ، إنـ  لسـت   دار مقـام، وقـد  نفس تنتبه من 

أقرانه، طوبى ملن كان مـع الـدنيا عـىل  أذنت بالرحيل، ما بقاء املرء بعد

ر تـؤمر بـالنظر  وجل، يا بؤس من يموت وتبقى ذنوبه من بعده، إنـ 

لوارث  عىل نفس ، ليس أحد أهال أن تردفه عىل  هرو، ذهبت اللذة 

د أوتيت، وّلص فقد أدهيت إن  تعامل من التبعة، إحذر فق وبقيت

يغفل، جتهز فقد دنا منـ  سـفر، وداو  ال جيهل، والذي حيفظ علي  ال

اجلهـل والغـرة،  دين  فقد دخله سقم شديد، أما ترى ما أنت فيـه مـن

 « وما الناس فيه من البالء والفتنة.

حتمـل اهلل سـبحانه  وحـده، إذا أصبح العبد وأمسى وليس مهه إال اهلل»: قال ابن القيم 

ولسانه لذكره،  حوائجه كلها، ومحل عنه كل ما أمهه، وفرغ قلبه ملحبته

 وجوارحه لطاعته، وإن أصبح وأمسـى والـدنيا مهـه محلـه اهلل مهومهـا

وغمومها وأنكادها، ووكلـه إىل نفسـه، فشـغل قلبـه عـن حمبتـه بمحبـة 

 ذكـره بـذكرهم، وجوارحـه عـن طاعتـه بخـدمتهم اخللق، ولسانه عن

غريه كالكري ينفخ بطنه  وأشغاهلم، فهو يكدح كدح الوحوش   خدمة

وطاعته  ويعك أضالعه   نفع غريه، فكل من أعرض عن عبودية اهلل

 «وحمبته بِّل بعبودية املخلوق وحمبته وخدمته.

إذا أراد اهلل بعبد خريا أهلمـه الطاعـة وألزمـه القناعـة وفقهـه   الـدين »: قال املاو دي 

ليقني فاكتفى بالكفـاف واكتسـى بالعفـاف وإذا أراد بـه رشا وعضده با
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حبب إليه املال وبسط منه اآلمال وشغله بدنياه ووكله إىل هواه فركب 

 أضـعف النـاس مـن ضـعف عـن كـتامن رسه«.«الفسـاد و لـم العبـاد

وأغنـاهم مـن  وأصربهم مـن سـرت فاقتـه قوي عىل غضبه وأقواهم من

 «. له قنع بام تي 

إ: قـد حرمـت صـحبت ؛ فأوصـني. قـال  إيـاو : عماران للخرضا قال موياى بان 

 .«واللجاجة، وامل    غري حاجة، والضح  من غري عجب

، فقـال لـه حـني صديقا  لعبد اهلل بن عباس   كان جندب بن عبد اهلل األنصا ي

ودعه  أوصني يا ابن عباس، فش: ال أدري أنجتمع بعدها أم ال. فقال  

يس بتوحيـد اهلل، وإخـالص العمـل هلل، وإقـام أوصي  يا جندب ونف»

الصالة، وإيتاء الزكاة؛ فشن كل خري أتيـت بعـد هـذه اخلصـال مقبـول، 

وكـن  ،وإىل اهلل مرفوع، ومن ر يكمل هذه األعامل رد عليـه مـا سـواها

  الدنيا كالغريب املسافر، واذكر املوت، ولتهن الدنيا علي ، فكأنـ  

واحتجت إىل ما قدمت، ور تنتفع ب ء قد فارقتها ورصت إىل غريها، 

 ثم افرتقا. « مما خلقت

أوصـي  بتقـوى اهلل، فشنـه مـن اتقـاه كفـاه »إىل ابنه عبـد اهلل   كتب عمر بن اخلطاب 

ووقـاه، ومـن أقرضـه جـزاه، ومـن شـكره زاده، فاجعـل التقـوى عــامد 

بكو، ونور قلب ، واعلم أنه ال عمل ملن ال نية له، وال جديد ملـن ال 

لق له، وال إيامن ملن ال أمانة له، وال مال ملن ال رفق له، وال أجر ملـن خ

 «.ال حسنة له

عليـ  »دعـاه فأوصـاه، وقـال   إذا أراد أن يسـتعمل رجـال   كان عايل بان أيب طالاب 

بتقوى اهلل الذي البد من لقائه، وال منتهى ل  دونه، فشنه يمل  الدنيا 
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ب  من اهلل، فشن مـا عنـده خلـف واآلخرة، وعلي  فيام أمرو به بام يقر

 «. من الدنيا

عظني وأوجز. قـال   -وكنت من سامره  -قال يل أبو جعفر املنصور قال شبيب بن شيب : 

فقلت يا أمري املؤمنني  إن اهلل ر جيعل فوق  أحدا  من خلقه؛ فال ترض 

قـال  واهلل لقـد أوجـزت «. من نفس  بأن يكون عبد هو أشـكر منـ 

 واهلل لئن كنت قكت فام بلغت كنه النعمة في . وما قكت. قلت  

أوصني. فقال له  اذكر اهلل عنـد مهـ  إذا مهمـت، : قال يعد بن أيب وقاص لسلامن 

وعند لسان  إذا تكلمت، وعند حكم  إذا حكمـت، وعنـد يـدل إذا 

 بطشت.

عىل عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر  أوصـني. فقـال   د:ل حممد بن عيل بن حسني

صي  أن تتخذ صغار املسلمني ولـدا، وأوسـطهم أخـا ، وأكـربهم أو»

 أبا ، فارحم ولدو، وصل أخاو، وبر أباو.

؛ فشنه جنب أولياء اهلل حمارمه، وألزم Q، فقال  أوصي  يا بني بتقوى اهلل أوّص  جل ابنه

 «.قلوخم طاعته، فكذب األمل، والحظ األجل

يا هرم  »ن فيام أوصاه ووعظه به أن قال  ، كابأويس القر:  ملا التقى هرم بن حيان

توسد املـوت إذا بـت، واجعلـه أمامـ  إذا قمـت، وال تنظـر إىل صـغر 

ذنب ، ولكن انظر من عصيت، ومن عظـم أمـر اهلل فقـد عظـم اهلل. يـا 

هرم  ادع اهلل أن يصلح ل  قلب  ونيت ، فشن  ر تعالج شيئا  هو أشد 

 «.فاغتنم إقباله قبل إداره علي  منهام، بينام قلب  مقبل إذ أدبر،

إياو والكالم فيام ال يعني ، فشنـه إثـم وال آمـن عليـ  فيـه »: قال عبد اهلل بن عباس 

الوزر، وإياو والكالم فيام يعنيـ    غـري موضـعه، فـرب مسـلم تقـي 
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تكلم بام يعنيه   غري موضعه فعنت. فـال متـار سـفيها  وال فقيهـا . فأمـا 

يه فيغلب ، واذكر أخـاو إذا غـاب عنـ  بـام السفيه فيوذي ، وأما الفق

حتــب أن تــذكر بــه، واعمــل عمــل رجــٍل يعلــم أنــه مكافــأ باإلحســان، 

 «.جمازي  باإلجرام

كل قليال، تعمل طويال، والزم »: قال معاو   بن أيب يفيان لسفيان بن عو  األزدي

 «. العفاف تسلم من القول، واجتنب الرياء يشتد  هرو عند اخلصوم

صـن عقلـ  بـاحللم، ودينـ  بـالعلم، ومروءتـ  بالعفـاف، ومجالـ  بـرتو »: وقال ر:ار

 «.اخليالء، ووجه  باإلمجال   الطلب

توكل عىل اهلل حتى يكون أنس  وموضع شـكواو، واجعـل »: قال معرو  الكر:  

ذكر املوت جليس ، واعلم أن الفر  من كل بالء كتامنـه، فـشن النـاس 

و، ولـن يرضـوو إال بـام شـاء اهلل لن يعطوو ولن يمنعوو، ولن ينفعو

 «. ل ، وقضاه علي 

أوصيكم بتقوى اهلل، أن تتقوه، وتثنوا عليه بام هو أهلـه، إنـه »: الصد ق  قال أبو بكر

كان غفارا ، وأن ّلصوا هلل اليقني فيام بلغكم   كتابـه، فشنـه أثنـى عـىل 

وننا إهنم كـانوا يسـارعون   اخلـريات ويـدع»زكريا وأهل بيته، فقال  

ثـم اعلمـوا عبـاد اهلل أن قـد ارهتـن «. رغبا  ورهبا  وكـانوا لنـا خاشـعني

بحقه أنفسـكم، وأخـذ عـىل ذلـ  مـواثيقكم، واشـرتى مـنكم القليـل 

الفا: بالكثري الباقي. هـذا كتـاب اهلل بيـنكم، ال يطفـأ نـوره، وال تنفـد 

عجائبــه، فاستنصــحوا كتابــه، واتبعــوا كالمــه، واستضــيئوا منــه ليــوم 

م، فشنام خلقكم لعبادته، وأمركم بطاعته، وقد وكل بكم كرامـا   لمتك

كاتبني يعلمون ما تفعلون.ثم اعلموا عباد اهلل أنكم تغدون وتروحون 
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  أجل قد غيب عنكم علمه، فشن استطعتم أن تنقىض آجـالكم وأنـتم 

  عمل اهلل فافعلوا، ولن تنالوا ذل  إال باهلل. سارعوا   مهل آجالكم 

 «.نقيض أعامركم فرييكم سوء أعاملكمقبل أن ت

رس عـىل بركـة اهلل، وال تنـزلن »لعكرم  حني وجهاه إىل عاامن:  الصد ق  قال أبو بكر

عىل مستأمن، وال تؤمنن عىل حق مسلم. وقدم النذر بني يدي . ومهام 

قلت إ: فاعل فافعل، وال جتعل قول  لغـوا    عفـو وال عقوبـة، فـال 

ف إذا خوفـت، ولكـن انظـر متـى تقـول ومـا ترجى إذا أمنت، وال ّـا

تقـول، وال تعـذب عـىل معصـية بـأكثر مـن عقوبتهـا، فشنـ  إن فعلـت 

اثمت، وإن تركت كذبت، وال تؤّمنن رشيفا  دون أن يكفل بأهله، وال 

 «.تكّلفّن ضعيفا  أكثر من نفسه، واتق اهلل إذا لقيت، وإذا لقيت فاصرب

  كتاب اهلل، وأوثق العـرى كلمـة التقـوى، أصدق احلدي»: قال عبد اهلل بن مسعود 

خري امللـل ملـة إبـراهيم، وأحسـن السـنن سـنة حممـد ^، رش األمـور 

حمدثاهتا، ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى، خري الغنى غنى النفس، خري 

ما ألقي   القلب اليقني، اخلمر مجاع اآلثـام، النسـاء حبالـة الشـيطان، 

اية مفتاح املعجزة، من الناس من الشباب شعبة من اجلنون، حب الكف

ال يأيت اجلامعة إال دبرا ، وال يذكر اهلل إال هجرا ، أعظم اخلطايا اللسـان 

الكذوب. سباب املؤمن فسق، قتاله كفر، أكل حلمه معصية، من يتـأل 

عىل اهلل يكذبه، ومن يغفر يغفر لـه. مكتـوب   ديـوان املحسـنني  مـن 

 «.عفا عفي عنه

ال َتُكن ممن َيْرُجو اآلخرة بغري عمل، ويؤّخُر التوبـَة لطـوِل »: لب قال عيل بن أيب طا
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األَمل، ويقوُل   الدنيا بقول الزاهدين، ويعمُل فيها بعمـل الـراغبني، 

إْن ُأعطَي منها ر يشـبع، وإن ُمـنِح ر َيقنـع، يعجـز عـن ُشـكِر مـا أويت، 

 ال َيــْأيت، حيــب  ويبتغــي الزيــادة فــيام َبِقــي، َينْهــى وال َينتهــي، ويــأمر بــام

الصاحلني وال يعمل أعامهلم، ويبِغَض املسيئني وهو منهم؛ يكره املوَت 

لكثرة ذنوبه، ويقيُم عىل ما يكـرُه املـوت لـه، إن سـقم َ ـلة نادمـا ، وإن 

صَح َأِمَن الِهيا، ُيْعَجب بنفسه إذا ُعو ، وَيْقنَُط إذا ابتِّل، تغلُِبـه نفُسـُه 

ا عىل ما يستيقن، وال َيثُِق من الـرزق بـام ضـِمَن عىل ما يظن، وال َيغلُبهَ 

له، وال َيْعَمل من العمل بام ُفِرض عليـه، إن اسـتغنى َبطِـر وُفـتن، وإن 

افتقر َقنَِط وَحِزن، فهو مـن الـّذنب والنعمـة مـوَقر، يبتغـي الزيـادة وال 

َيشكر، ويتكّلف من الناس ما ر ُيْؤمر، ويضيع من نفسه مـا هـو أكثـر، 

إذا سأل، ويقكـ إذا عمـل، هشـى املـوَت، وال يبـاِدر الَفـْوَت،  وُيَبالط

يستكثر مـن معصـية غـريه مـا يسـتقل  أكثـره مـن نفسـه؛ ويسـتكثُر مـن 

طاعته ما يستقّله من غريه، فهو عـىل النـاس طـاِعن، ولنفسـه مـداهن، 

الَلْغُو مع األغنياء أَحب إليه مـن الـذكر مـع الفقـراء، حيكـم عـىل غـرِيه 

حيكــُم عليهــا لغــريه، وهــو ُيَطــاع وَيْعيِصــ، ويســتو  وال  لنفســه، وال

 «.ُيو 

ال يكرب علي   لم من  لم ؛ فشنام يسعى   مرضته ومنفعت . وليس جزاء »وقال ر:ر: 

 من رسو أن تسوءه.

ليس اخلـري أن يكثـر مالـ  وولـدو، ولكـن اخلـري أن يكثـر »: قال عيل بن أيب طالب 

س بعبـادة ربـ ؛ فـشن أحسـنت علم ، ويعظم حلم ، وتبـاهى النـا

محدت اهلل، وإن أسأت استغفرت اهلل؛ وال خري   الـدنيا إال لـرجلني، 
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رجل أذنب ذنوبا  فهو يتدارو ذل  بتوبٍة، ورجل يسارع ف ياخلريات. 

أهيـا النـاس علـيكم  ?وال يقل عمٌل مع تقـوى، وكيـف يقـل مـا يتقبـل

فـرق. وال تنكـرن بالتواصل والتباذل، وإياكم والتقـاطع والتـدابر والت

األمـر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر؛ فيــوىل اهلل علــيكم رشاركــم، ثــم 

 «. تدعون فال يستجاب لكم

إياكم والبطنة، فشهنا مكسلة عن الصالة، مفسـدة للجسـم، »  قال عمر بن اخلطاب: 

مؤدية إىل السقم، وعليكم بالقصد   قـوتكم فهـو أبعـد مـن ال ـف، 

لعبـادة، وإن العبـد لـن هيلـ  حتـى يـؤثر واصح للبدن، وأقـوى عـىل ا

 شهوته عىل دينه.

كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل، جدد القلـوب، خلقـان »: قال عبد اهلل بن مسعود 

 «.الثياب، أحالس البيوت، ّفون   األرض، وتعرفون   السامء

ليـ  علي  بقلة األكل متل  سهر الليل، وعلي  بالصـوم فشنـه يسـد ع»: قال الثو ي 

باب الفجور، ويفتح علي  بـاب العبـادة، وعليـ  بقلـة الكـالم يلـني 

 قلب ، وعلي  بالصمت متل  الورع.

يا من قد وهى شبابه، وامتأل بالزلـل كتابـه، أمـا بلغـ  أن اجللـود إذا »: قال ابن القيم 

استشهدت نطقت  أما علمت أن النار للعصـاة خلقـت  إهنـا لتحـرق 

 أن التوبة حتجب عنها، والدمعة تطفيها.كل ما ُيلقى فيها، فتذكر 

يــا مقيمــني ســرتحلون، يــا غــافلني عــن الرحيــل ســتظعنون، يــا »: قااال اباان اجلااوزي 

 «.مستقرين ما ترتكون، أراكم متوطنني تأمنون املنون

أهيا الناس، إنكم ر ّلقوا عبثا ، ولن ترتكوا سدى، وإن لكـم معـادا  ينـزل اهلل »وقال ر:ر: 
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لفصل بينكم، فخاب وخ  من خر  من رمحـة اهلل للحكم فيكم، وا

التـــي وســـعت كـــل  ء، وحـــرم اجلنـــة التـــي عرضـــها الســـاموات 

واألرض. واعلموا أن األمان غدا  ملن خاف، وباع قليال  بكثري، وفانيا  

وســيخلفها مــن بعــدكم  ?ببــاق، أال تــرون أنكــم   أســالب اهلــالكني

تم   كـل يـوم تشـيعون الباقون، حتى تـردوا إىل خـري الـوارثني.ثم أنـ

غاديا  ورائحا  إىل اهلل، قد قىض نحبه، وبلط أجله، ثم تغيبونه   صـدع 

من األرض، ثـم تدعونـه غـري موسـد وال ممهـد، قـد خلـع األسـباب، 

وفارق األحباب، ووجـه إىل احلسـاب، غنيـا  عـام تـرو، وفقـريا  إىل مـا 

أحد منكم من  قدم.وأيم اهلل إ: ألقول لكم هذه املقالة وما أعلم عند

الذنوب أكثـر ممـا عنـدي. وأسـتغفر اهلل يل ولكـم، ومـا بلغـت حاجـة 

يتسع هلا ما عندنا إال سددناها، وال أحد منكم إال وددت أن يده معي 

ومع حلمتي الذين يلونني، حتى يستوي عيشنا وعيشكم. وايم اهلل لو 

بابه، أردت غري هذا من عيو لكان اللسان مني ناطقا  ذلوال  عاملا  بأسـ

ولكنه مىض مـن اهلل كتـاب نـاطق وسـنة عادلـة، دل فيهـا عـىل طاعتـه 

 «.وهنى فيها عن معصيته

أما بعد فان املرء يسوءه فوت ما ر يكن ليدركه وي ه درو مـا ر يكـن ليفوتـه »وقال ر:ر: 

فليكن رسورو بام نلت من أمر أخرت  وليكن اسـف  عـىل مـا فاتـ  

به فرحا وما فاتـ  منهـا فـال تـأس  منها وما نلت من دنياو فال تكثرن

 «.عليه حزنا وليكن مه  فيام بعد املوت

كونوا ينابيع العلم مصابيح اهلدى احـالس البيـوت رس  »: قال عبد اهلل بن مسعود 

الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون   أهـل السـامء وّفـون   
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 «. أهل األرض

  علمنـي. بن جبـل قـال سـلامن الفـاريس قال رجل ملعاذ عن عبد اهلل بن يلم  قال: 

صـم »قال  إ: عىل طاعتـ  حلـريص. قـال   ققال  وهل أنت مطيعي

وأفطر، وصل ونم، واكتسـب وال تـأثم، وال متـوتن إال وأنـت مسـلم، 

 «. وإياو ودعوة املظلوم

إنـام مهـا اثنتـان اهلـدى والكـالم فأفضـل الكـالم كـالم اهلل »: قال عبد اهلل بن مسعود 

اهلدى هدى حممد ^ ورش األمور حمدثاهتا وكل حمدثـة بدعـة وأفضل 

فال يطولن عليكم األمد وال يلهينكم األمل فشن كل ما هـو آت قريـب 

 .« األوان البعيد ما ليس آتيا

إال وان الشقي من شقي   بطن أمه وأن السعيد من وعظ »: قال عبد اهلل بن مسعود 

سوق وال حيل ملسـلم أن هيجـر بغريه إال وان قتال املسلم كفر وسبابه ف

أخاه فوق ثالثة أيام حتى يسلم عليه إذا لقيـه وجييبـه إذا دعـاه ويعـوده 

 «. إذا مرض

يا هذا  بدل اهتامم  ب  وارسق من  ل  فالعمر قليل تظلم إىل ربـ  منـ  »وقال ر:ر: 

واستنكــ خالقــ  عليــ ، يــأمرو باجلــد وأنــت عــىل الضــّد. تفــر إىل 

، تطلب نيل العىل وما ارتقيت در  املجاهدة الزحف ولكن ال إىل فئة

 َّ يف ىف يث ُّٱأتـــروم احلصـــاد، ور تبـــذر لـــوال إيثـــار يوســـف 
[21يوســف  ] َّ يب  ىب  ُّٱخــر  إىل راحــة  مــا[33يوســف  ]

 «.ُرب خفض حتت ال ى، وغنى من عنا، ونرضة من شحوب

يـه رعـود يا من أجدبت أرض قلبه، متى هتـب ريـح املـواعظ فتثـري سـحابا ، ف»وقال ر:ر: 

وّويف، وبـروق وخشـية، فتقـع قطـرة عـىل صـخرة القلـب فيـرتوى 
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 «.وُينبت

وكم أعطاو ومـا تقنـع، لقـد استقرضـ  مالـ   ،كم ناداو موالو وما تسمع»وقال ر:ر: 

 «.إن اجلنة تنبت وما تزرع  وقال ل  ،فامل  جتمع

كـر وجـالس إذا رأيت من قلب  قسوة فـأكثر مـن تـالوة كتـاب اهلل بتـدبر وتف»وقال ر:ر: 

الذاكر هلل واصحب الزاهدين وعلي  بالسنة وسرية النبـي ^ وسـرية 

 «. أصحابه 

عمل كال اب، وقلب من التقوى خراب، وذنوب بعدد الرمـل »: قال حييى بن معاذ 

هيهات، أنت سكران بغـري  ?والرتاب، ثم تطمع   الكواعب األتراب

ت أجلـ ، مـا رشاب، ما أكمل  لو بادرت أمل ، ما أجل  لـو بـادر

 «. أقواو لو خالفت هواو

عذبوا أنفسكم   طاعة اهلل برتو شـهواهتا قبـل أن تلقـي الشـهوة »: قال حييى بن معاذ 

منهــا أجســامكم   ديــار عاقبتهــا، واعلمــوا أن القــرآن قــد نــدبكم إىل 

ــدنياه،  ــرُكهم ل ــا أت ــاس إليه ــأرسع الن ــا، ف ــة، ودعــاكم إليه وليمــة اجلن

الوليمة  أشدهم جتويعا  لنفسه، وخمالفة هلا،  وأوجُدكم لذة لطعم تل 

فشنه ليس أمر من أمور الطاعة إال وأنتم حتتاجون أن ّرجـوه مـن بـني 

ضدين خمتلفني بجهد شديد، وسأ هر لكم هـذا األمـر  فـش: وجـدت 

أمر اإلنسان أمرا  عجيبـا ، قـد خـالف مـا ُكلِـف سـائر اخللـق مـن أهـل 

ليكن العمل من  فيه عىل حسب األرض والسامء فأحسن النظر فيه، و

احلاجة منـ  إليـه، واسـتعن بـاهلل فـنعم املعـني، واعلـم أنـ  ر تسـكن 

لتنعم فيها جاهال ، وعن اآلخرة غافال ، ولكنـ  أسـكنتها لتتعبـد فيهـا 

عاقال  ومتتطي األيام إىل ربـ  عـامال ، فشنـ  بـني دنيـا وآخـرة، ولكـل 
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خـر، فـانظر أن حتسـن واحدة منهام نعيم و  وجود أحـدمها يطـول اآل

طلب النعيم، فقـد حكـي عـن إبـراهيم بـن آدم أنـه قـال  غلـط امللـوو 

 «. طلبوا النعيم فلم حيسنوا

رد سبيل العجب بمعرفة النفس، وّلص إىل إمجام القلـب »: قال أبو يليامن الدا اين 

بقلة اخللطاء، وتعرض لرقة القلب بمجالسة أهل اخلوف، واستجلب 

حلزن، والتمس باب احلزن بدوام الفكرة، والـتمس نور القلب بدوام ا

وجوه الفكرة   اخللوات، وحترز من إبلـيس بمخالفـة هـواو، وتـزين 

ــه  ــاء من ــو باحلي ــاإلخالص والصــدق   األعــامل، وتعــرض للعف اهلل ب

ــادة الــنعم بالشــكر، واســتدم الــنعم بخــوف  واملراقبــة، واســتجلب زي

كسـالمة القلـب، وال  زواهلا، وال عمـل كطلـب السـالمة، وال سـالمة

عقل كمخالفة اهلوى، وال فقر كفقر القلب، وال غنـى كغنـى الـنفس، 

وال قــوة كــرد الغضــب، وال نــور كنــور اليقــني، وال يقــني كاستصــغار 

الدنيا، وال معرفة كمعرفة النفس، وال نعمة كالعافية من الذنوب، وال 

نافسة عافية كمساعدة التوفيق، وال زهد كقك األمل، وال حرص كامل

  الدرجات، وال طاعة كأداء الفرائض، وال تقوى كاجتناب املحارم، 

وال عــدم كعــدم العقــل، وال فضــيلة كاجلهــاد، وال جهــاد كمجاهــدة 

النفس، وال ذل كالطمع، ومن ر حيسن رعاية نفسه أرسع بـه هـواه إىل 

اهللكة، وال ينفع اهلال  نجاة املعصوم، ومرارة التقوى اليوم حالوة   

اليــوم، واهلالــ  مــن هلــ    آخــر ســفره وقــد قــارب املنــزل،  ذلــ 

واخلارس من أبدى للناس صالح عملـه وبـارز بـالقبيح مـن هـو أقـرب 
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 «. إليه من حبل الوريد

إذا كنت حتّب ال ور   احلياة فاعتِن بصـحت ، وإذا كنـت »: قال مصطفى السباع  

اخللود   احلياة  حتّب السعادة   احلياة فاعتِن بخلق ، وإذا كنت حتّب 

 «.فاعتِن بعقل ، وإذا كنت حتّب ذل  كله فاعتِن بدين 

إياكم وجمـالس اللهـو؛ فـشن اللهـو ينسـى القـرآن، وحيرضـه »: قال عيل بن أيب طالب 

الشيطان، ويدعو إىل كل غي. وحمادثة النساء تزيط القلوب، وهي مـن 

ــ ــادقني، وج ــع الص ــشن اهلل م ــيطان. أال فاصــدقوا؛ ف ــايد الش انبوا مص

الكذب؛ فشنه جمانٌب لإليامن، إن الصادق عىل شفا منجاٍة وكرامة، وإن 

الكاذب عىل شفا هواٍن. قولـوا احلـق تعرفـوا بـه، وتكونـوا مـن أهلـه، 

وأدوا األمانة إىل من ائتمـنكم، وصـلوا أرحـام مـن قطعكـم، وعـودوا 

بالفضل عىل من حرمكم. وإذا عاهدتم ففـوا، وإذا حكمـتم فاعـدلوا، 

اخروا باآلباء وال تنابزوا باأللقاب، أال وال متادحوا وال متازحوا وال تف

وال تباغضوا، أفشوا السـالم وردوا التحيـة عـىل أهلهـا بأحسـن منهـا، 

وتعـاونوا عـىل «وارمحوا األرملة واليتيم، وأعينوا الضـعيف واملظلـوم،

ــم والعــدوان ــد ،الــرب والتقــوى وال تعــاونوا عــىل اإلث ــدنيا ق أال وإن ال

وآذنت بوداع. أال وإن اآلخرة قـد أقبلـت وآذنـت بـاطالع، أال أدبرت 

 «.وإن املضامر اليوم، والسباق غدا  وإن السبقة اجلنة والغاية النار

 .من أجل املكارم اجتناب املحارم » وقال ر:ر:

 هو اجلواد حني يسأل احلليم حني يستجهل البار بمن يعارش.السيد وقال ر:ر: 

 «.من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها»: قال عبد الرمحن بن عو  

إن الرجل ليدخل عىل السـلطان ومعـه دينـه فيخـر  ومـا »: قال عبد اهلل بن مسعود 
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 «. معه دينه.قال وكيف ذل ققال يرضيه بام يسخطه

ال تـزال كـريام  عـىل النـاس أو ال يـزال النـاس يكرمونـ  مـا ر »: قال احلسن البرصي 

فشذا فعلـت ذلـ  اسـتخفوا بـ  وكرهـوا حـديث   تعال ما   أيدهيم؛

 وأبغضوو.

إن اهلل جعل أسعد عباده عنده وأرشدهم لديه وأحظاهم يوم »: قال األحنف بن قيس 

القيامة أبذهلم للمعروف يدا وأكثرهم عىل اإلخوان فضـال وأحسـنهم 

 .«له عىل ذل  شكرا

أربعـة أشـياء  »نق  فقـال  ما رّس زهدو   الدنيا يا تقّي الـدي»: قيل للحسن البرصي 

علمت أن رزقي ال يأخذه غريي فاطمأّن قلبـي، وعلمـت أن عمـِّل ال 

يقوم به غريي فاشتغلت به، وعلمت أن اهلل مّطلع عِّّل فاسـتحييت أن 

يرا: عىل معصية، وعلمت أن املوت ينتظر: فأعددت الزاد للقاء رّب 

 «.العاملني

لذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه عجبت للبخيل يستعجل الفقر ا»: قال عيل 

طلب، فيعيو   الـدنيا عـيو الفقـراء، وحياسـب   اآلخـرة حسـاب 

األغنيــاء. وعجبــت للمتكــرب الــذي كــان بــاألمس نطفــة ويكــون غــدا  

جيفة. وعجبت ملن ش    اهلل وهو يرى خلق اهلل، وعجبت ملن نيسـ 

رى وهـو املوت وهو يرى من يموت. وعجبت ملن أنكـر النشـأة األخـ

يرى النشأة األوىل. وعجبت لعامر دار الفناء وتـارو دار البقاء.الويـل 

ملن أفسد آخرته بصالح دنياه، ففارق ما عمـر غـري راجـع إليـه، وقـدم 

 عىل ما خرب غري منتقل عنه.
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أحكم كلمة قاهلـا احلكـامء قـوهلم  صـانع وجهـا  واحـدا ، يكفيـ  »: قال أو س القرين 

ض الكتـب السـاموية  إذا أحـب العـار الـدنيا الوجوه كلها وجد   بعـ

 .«نزعت لذة مناجايت من قلبه

إذا رأيـت الليـل مقـبال  فرحـت، وأقـول أخلـوا بـرق، وإذا   »كان بع  أهل الكامل  قول

 .«رأيت الصبح قريبا  استوحشت كراهة لقاء من يشغلني عن رق

يت إحدامها أسخطت مثل الدنيا واآلخرة مثل رضتني إن أرض»: وقال وهب بن منبه 

 .«األخرى وقال عبد احلميد  الدنيا منازل، فراحل ونازل

أشد الناس ح ـة يـوم القيامـة ثالثـة رجـل ملـ  عبـدا »: قال أبو الفرج بن اجلوزي 

فعلمه رشائـع اإلسـالم فأطـاع وأحسـن وعىصـ السـيد فـشذا كـان يـوم 

نــد ذلــ  القيامــة أمــر بالعبــد إىل اجلنــة وأمــر بســيدة إىل النــار فيقــول ع

أما كنت مالكا ملهجتـه ومالـه وقـادرا  عبديواح تاه واغبناه أما هذا 

شـقيت فيناديـه امللـ  املوكـل بـه ألنـه  ومايلعىل مجيع ماله فام له سعد 

تأدب وما تأدبت وأحسن وأسأت ورجل كسب ماال فعىص اهلل تعـاىل 

ىف مجعـه ومنعــه ور يقدمــه بــني يديـه حتــى صــار إىل وارثــه فأحســن ىف 

اقه وأطاع اهلل سبحانه ىف إخراجه وقدمـه بـني يديـه، فـشذا كـان يـوم إنف

القيامــة أمــر بــالوارث إىل اجلنــة وأمــر بصــاحب املــال إىل النــار فيقــول 

وأعـاميل فيناديـه  أحـوايلفأحسـنت بـه  مـايلواح تاه واغبناه أما هـذا 

املل  املوكل به ألنـه أطـاع اهلل ومـا أطعتـه وأنفـق لوجهـه ومـا أنفقـت 

شقيت ورجل علم قوما ووعظهم فعملوا بقوله ور يعمل فشذا فسعد و

كان يوم القيامة أمر خم إىل اجلنـة وأمـر بـه إىل النـار فيقـول واح ـتاه 

واغبناه أما هذا علمي فام هلم فازوا به وما فزت وسلموا به وما سلمت 
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فيناديه امللـ  املوكـل بـه ألهنـم عملـوا بـام قلـت ومـا عملـت فسـعدوا 

 «. وشقيت



 

 610 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 

 وبفات ومقتطفات من احلياة 
 

  رأس اإلنسان و  وقـت  سبحان من وازن بخلقه أربعة سوائل خمتلفة» أ بع  يف واحد:

بـه  واحـد؛ مـالح   عينيـه يمنعهـا مـن اليـبس، وعـذب   فمـه يسـوغ

الطعام والرشاب، ولز    أنفه ليكـفة الغبـار، ومـر    أذنيـه ليحميـه 

 «.احلرشات من

احلقيقـة ال هشـى إال اهلل،  كن حامـل حقيقـة ال هتـاب اآلخـرين، فحامـل» حامل احلقيق :

تكن عبدا  إال  وكن حرا    أفكارو وتوجيهات ، واعمل بام تقول، وال

 «.خلالق 

اعتادت عليه، فال جتعـل عبادتـ  هلل  قد متل النفس اجلمود، وقد متل شيئا  » طاق  متحرك :

فعلـه، بـل اجعلهـا طاقـة  ت عـىلجامدة، وال جتعلها شيئا  روتينيا  اعتـد

 روحية جبارة متحركة، تسـتمد منهـا األمـل والصـرب، يقـول تعـاىل 

 «.پپ پ پ

منه فهو أجله اجلاهلني. فال  من  ن أنه نال العلم، وهو قد نال طرفا  » ال تظن نفسك عاملا :

عاملـا ، فـشذا ِخْلـَت  حتسب للعلم وقتا ، واعمل حيات  متعلام  ولو كنت

 «.لعلم فقد جهلتبنفس  ا

بمقتضاها فـشذا اسـتثقلت العمـل،  ابتط اهلمة العالية التي تدفع  إىل العمل» اهلم  العالي :

 «.فرتت مهت 

بالقلب حلظات من ال ور أقـول   إهنا متر» يقول ابن تيمية رمحه اهلل  حلظات من الرسو :

 «.طيب إن كان أهل اجلنة   مثل هذا العيو، إهنم لفي عيو
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  كنف اهلل واستمد  إذا عظمت مصيبت  أو َحُقرت، فاجعل ذات » صغرت: عظمس أو

اهلل  قوت  من أنواره بقول   حسبنا اهلل ونعم الوكيل، فمن يتوكل عىل

 «.فهو حسبه

واألحـزان فـاتق اهلل، فهـو كفيـل بتفـريج  إذا تعّ ت أمورو، وخاجلت  اهلمـوم» اتق اهلل:

 «. مهل، وتيسري أمورو

اهلل عليـه مـن فضـله،  حيـنام تفـتح أبـواب الـدنيا للعبـد ويغـدق» فضل:الشكر لصاحب ال

 وتتواىل النعم فعليـه أن جيعـل كـل هـذا الفضـل إىل صـاحب الفضـل،

 «.ويشكر ليل هنار حتى يزيد من عطاياه 

اإلجابة، فشن ر جيـب املالـ  احلكـيم  ادُع اهلل بثبات، واستشعر اليقني  » ا:رت ا:تيا  اهلل:

اختيار اهلل عـز وجـل خـري  ىض حكمته، وليعلم العبد أنفقد أّخر بمقت

 «.من اختياره لنفسه

اإلنسـان   احليـاة  أال مـا أشـبه» يقـول مصـطفى صـدق الرافعـي  كان كالسافين  املتبنا :

أو  إن ارتفعـت السـفينة أو انخفضـت بالسفينة   أمـوا  هـذا البحـر 

ذه مادت، فليس ذلـ  منهـا وحـدها، بـل مـا حوهلـا. ولـن تسـتطيع هـ

قانون ما حوهلا شيئا ، ولكن قانوهنـا هـي الثبـات،  السفينة أن متل  من

فال يْعتَِبنة اإلنسـان  ونجاهتا   قانوهنا. والتوازن واالهتداء إىل قصدها

  «.فليجتهد أن حيكم نفسه عىل الدنيا وأحكامها، ولكن

بـالنقص اعمل فكرو الصا  عىل طلب أرشف املقامات، وال تـر  » ال ترىض بالنقص:

   كل حال، ولو كان ل  تصور بصعود نحو السـاموات، فمـن أقـبح

 النقائص رضاو باألرض.



 

 612 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

ال يثبـت عـىل حـال فتـارة فقـر  اعلـم أن الزمـان» يقول اإلمام ابن اجلـوزي  تقلب الليايل:

وتـارة يشـمت  وتارة غنـى، وتـارة عـز وتـارة ذل، وتـارة يفـرح املـوايل

ىل كــل حــال  وهــو تقــوى اهلل، األعـادي. والعاقــل مــن الزم أصــال  عــ

من عزته لذة حصلت مع عـدم التقـوى فشهنـا سـتحول وّليـه  واملنكر

 «.خارسا  

غري طاعة اهلل، وما أتعس تل  الوجوه    أجسادهمما أتعس أولئ  الذين أبلوا » تعساء:

مـا أتعـس الـذين كّبلـوا  العاملة الناصبة التي ر تسـجد هلل سـجدة، بـل

 «.أثقلتهم   الدنيا قبل اآلخرةأنفسهم بذل املعا، ف

تكـون مظلومـا  حيـاول االنتصـار  أهـون ألـف مـرة أن» تقول يـامن السـباعي  كن مظلوما :

اآلخـرين،  لنفسه، مـن أن تكـون  املـا  ولـو مـرة واحـدة تسـمع أّنـات

 «.وترى آالمهم وال تبايل

، فلـو تلّفـت الكون بأرسه مجيال   حينام تكون روح  مجيلة تستطيع أن ترى» مفاتيح بيدك:

الســعادة  حولــ  ونظــرت إىل نفســ  لرأيــت أرسار الفــرح ومفــاتيح

 بيدو، ولكن  غافال  عنها، فكثري منا ال يدرو أنـه   سـعادة إال حيـنام

يفقدها أو يفقد أسباخا، و  حقيقة األمر  نحن الذين بشرادتنا نستطيع 

 «.حياتنا إىل أفراح أو إىل أحزان وآالم أن نحيل

لبعضـها فـال تكتفـي بـام  إن مسال  النجاح وطرقه كثرية، فشذا سـعيت» إلبداع:النجاح وا

وصــلت وأســعى بــأن تســل  الــبعض اآلخــر، بــل واعمــد أن تبحــ  

مسال  أخـرى للنجـاح وأن تنّقـب عـن دروب جديـدة ر  بنفس  عن

 «.ومبدعا   يسبق  إليها أحد، حتى تكون ناجحا  

مـن العلــوم أو  أن حتقـق هـدف    علــم إن ر تســتطع» أهادافهم: ال تثنا  اآل:ار ن عاان
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منصب طمحت إليه بسـبب خـور عزيمـة أو  ـرف عـارض أو قضـاء 

أن تثنـي غـريو عـام عجـزت أنـت عـن حتقيقـه، فهـو  مقّدر، فال حتاول

 «.خمتلف نسيج خمتلف، ونفسية خمتلفة، وبظرف

واملخـاوف فاجعـل  إذا حـورصت باألوهـام والوسـاوس والقلـق»  اقا  عاىل خماوفاك:

وقتـا   رطبا  بذكر اهلل، واعمل عمال  مفيدا  مضاعفا  حتى ال تـدع لسان 

  .«للتفكري   أوهام  وخماوف 

أخرى، وتذكر أنـه أرحـم  إذا عصيت اهلل فال تقبل معصيت  له بمعصية» معصي  بأ:رى:

املحتا   الرامحني، وأنه لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا ، واعلم أن 

 «.لعاملنيالفقري إليه، وهو غني عن ا

اإلنسـان بـام حيـدث  ال يتـأثر» قال الفيلسـوف الفرنيسـ مـونتني ال تتأثر برأي من حولك: 

 «.مثلام يتأثر برأيه حول ما حيدث

فسيصـعب عليـ  فطامهـا،  إذا دّللـت نفسـ  وأعطيتهـا كـل مـا هتـوى،» عظم  ال دالل:

صـعاب مغالبة ال عندها ستشعر بَضَعتَِها وقلة شأهنا، أما إذا درّبتها عىل

 «.فستكون عظيمة ولن ّذل  أبدا  

وّطن نفس  عىل العطاء وافرح لفرح اآلخـرين، واحـذر مـن أن حتسـد » ال جترب احلسد:

 اآلخرين، فـشذا سـكن احلسـد قلبـ ، فسـرتى النعمـة نقمـة، والفـرح

 «.حزنا ، ولن هتنأ بحيات  أبدا  

كر فنبحه كلـب فمنعـه إلنكار من –أحد الصاحلني  –خر  إبراهيم اخلواص  إنكا  املنكر:

يميض، فعاد ودخل املسجد وصىل ثم خـر ، فبصـبص الكلـب لـه  أن

فسـئل عـن تلـ  احلـال فقـال  كـان عنـدي  فمىض وأنكر فزال املنكر.

 فكان ما رأيتم  منكر فمنعني الكلب، فلام ُعدت تبت من ذل ،
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اهلل تعـاىل املعصـية ألجـل  لـو أن شخصـا  تـرو» قال اإلمام ابـن اجلـوزي  ترك املعصي  هلل:

 «.لرأى ثمرة ذل ، وكذل  إذا فعل طاعته

عـىل أمانتـ ، مـديرا   إذا كنت قائام  بحمـل أمانـة فأنـت مـؤمتن» ال تستعبدهم وهم أحرا :

تستعبدهم  كنت أو وزيرا  أو رئيسا ، وتذكر أن من ترعاهم أحرارا ، فال

 «.بنفوذو وسلطت  فتذّل   الدنيا قبل اآلخرة

وهـم يظنـون أهنـم  كم مـن اآلبـاء يسـيئون» تقول يامن السباعي  ها:كم من األواين كرسنا

 حيسنون صنعا   وكم من األوا: ك ـناها ونحـن نريـد أن نضـع فيهـا

 «.الزهور  

فيـه مـن حـوادث  اترو غدا  حتـى يأتيـ ، فـال تشـغل نفسـ  ممـا» ال تشغل نفسك بالغد:

رشا   وكوارث ومصائب، وال تستبق األحداث قبل جميئهـا، وال تتوقـع

ال حيدث، وتفاءل باخلري جتـده أمامـ ، واشـغل نفسـ  بيومـ   حتى

 «.فشنه ر ينته بعد 

والشـمس إذا سـطعت، والقمـر إذا  شـبيه بـالفجر إذا تـنفس، والـربق إذا ملـع،» الضحك:

 «. أضاء، والنجوم إذا ملعت، والزهر إذا تفّتق

كليف ستسأل عنه يوم الدين، أهنا ت إذا عرضت علي  األمانة ومحلتها فتذكر» ثقل األمان :

وحيرتمـ  بسـببها  أنـا ترشـيف هيابـ  –ولو لوهلة  –أما إذا اعتقدت 

 «.اخللق فتذكر هيبة املحرش لتنسى ترهات ما اعتقدته

وّـاذل واهنـزام  اخلوف سالح ذو حدين، فهو ضعف» املحمود: اخلو  املذموم واخلو 

ة وإقـدام إن كان اخلوف   غري موضعه، وهو حذر وجسارة وشـجاع

  موضعه و  وقته، فهو   األول انتظار مـن غـري عمـل، و   إن كان

 «.انتظار الثا: عمل من دون

حتزمهـا معـ    أمتعـة حقائـب  إذا عزمت عىل السفر فاترو مهومـ  وال» اترك مهومك:
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تأمـل  سفرو وتلذذ بكل دقيقة من عمرو   طاعة أو تفكـر أو ذكـر أو

ــان اهلل ــع بجن ــياحة، ومتت ــا   أو س ــى تناهل    أرضــه دون معصــية حت

 «.سامئه

وتـذكر أن احليـاة أقكـ مـن أن  ال تسمح لنفس  بالثورة مـن أجـل التوافـه،» قرص احلياة:

 «.نقّكها

 «.العمل انشغل عن القلق بالذكر واالستغراق  » االنشغال بام  فيد:

لـن يمسسـ  خـوف أو منـه، ف كن من أولياء اهلل وأحبائه تكن قريبا  »  ال :و  وال حبن:

 «.حزن

 فشنه قريب من  وعنده اخلري كله  إذا ضاقت علي  نفس  والدنيا فاجلأ إليه» قر ب منك:

.» 

عتيـد  لو ُقّدر ل  قضاء، فكل حماوالت  اجلهيـدة لـرّده لـن تفلـح إال بسـالح»  د القضاء:

 «.قوي واحد  هو الدعاء  فالدعاء يرد القضاء

 ة هم أعداء اإلنسانية الذين يعيشون عىل حقوق اآلخـرين،إن أعداء احلري» أعداء احلر  :

 «.يتلذذون بمص دمائهم

االنقباض   صـدرو تـذكر  إذا اسودت الدنيا   وجه ، وشعرت بأر» بعد العرس  رسا :

 «.ي ا   أن بعد الليل ال بد أن يرشق الصباح، وتذكر أن مع الع 

والتــي ال تنتهــي، فعليــ  أن  احلقيقيــةإذا أردت أن تشــعر بالســعادة » السااعادة احلقيقياا :

من اهلل  تستفتي قلب  قبل كل خطوة ّطوها  هل هذه اخلطوة تقرب 

أو تبعدو عنه؛ فشن كانت تقرب  فافعلها، وإن كانت تبعـدو عنـه ولـو 

 «.بسيطة فال تقرخا أبدا مهام كانت   أشبار



 

 616 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

تفتحـة، كاملـاء النقـي، كـالوردة امل إن الوضوح مجيل، كالسامء الصافية،» الوضوح اجلميل:

تعاملـ  مـع ربـ  ومـع  كالفتاة التقية املصانة، فكن واضحا  صادقا   

 «.الناس  تكن من املفلحني

حتـى يـتعلم الشـموخ والعـزة  عّلم ابن  أن يقبل  عىل رأس  ال عـىل يـدو» عل مه العبة:

 «.بدال  من أن يتعلم االنحناء اإلذالل

الشــخص اآلخــر، هــو شــخص ثــرى  حمــل الشــخص الــذي أحــل نفســه» رفاااق جد اادة:

 شخصيته ثراء عريضا ، فهـو عندئـذ قـد عـاش   عقـل أشـبه بحجـرة

جدراهنا مغطاة باملرايا فأينام وجه نظره طالع صورته. وقد تتحول هذه 

 «.نوافذ، فهو عندئذ خليق أن ينظر عربها إىل آفاق جديدة املرايا إىل

يتقبـل أشـد  ن صـا  املـزا  ورائقـه، وسـعه أنإن املـرء إذا كـا» علياك: تقب ل ما  قاد ه اهلل

األزمــات واملواقــف خطــورة بأقــل مــا يمكــن مــن التــأثر، أمــا إذا كــان 

املزا  ملبده؛ فشن املواقف وأتفهها يوش  أن يصـل بـه إىل شـفا  متعكر

 «.اليأس

ب هذا الدواء: تسـتغفر اهلل مائـة مـرة،  إذا شعرت بضيق شديد أو خفيف فجـرب أن» جر 

  ا ب  من ضيق أو تربم قد زال متاما .وستعجب أن م

حيـتفظ لـ  بالشـباب الـدائم  ال  ء كصفات النفس وخصاهلا وعاداهتا» الشباب الدائم:

البرشـة  برغم ما تبلط من سن، وهي أيضا  أفعل   منظرو مـن تـدلي 

 واستخدام األدهنة املرطبة، واّاذ الثياب املهندمة 

وضـد هـواو، ولـيكن  اجعل حتدي  مع عقل إذا أردت أن تتحدى ف» حتد ك مع وضد:

 «.ضد من يكون برشل أال يكون رب الكون

أكثـر ممـا تتصـور، وإذا  إذا عودت نفسـ  عـىل الرخـاوة فسـتجدها رخـوة» مالك نفسك:
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 عودهتا عىل الصالبة فسـتجدها أقسـى مـن احلجـر، وإذا عودهتـا عـىل

ل الــبالدة فهــي أقــرب مــا تكــون للمــوت، أمــا إذا عودهتــا عــىل العمــ

 «.الراحة إال إذا دعوهتا الدؤوب فلن ّلد إىل

اإلبـداعي لـيس مـن اهلـم أن تكـون عـىل خطـأ وأنـت      التفكـري» أن تكون عىل :طاأ:

الرضوري أن متـر   منطقـة خطـأ  طريق  إىل احلل؛ ألنه قد يكون من

  .«كي تصل إىل موقف يمكن  رؤية املمر الصحيح من خالله

عـىل هـذا األسـاس،  كنـت تعتقـد بأنـ  غـري مهـم، فستتكـفإذا » كن م مناا  بأمهيتاك:

 وسرتغم اآلخرين عىل أن يعاملوو بأن  كذل ، أما إذا اعتقدت أن 

مهم، فاعتقادو هذا ستعكس عىل نفسيت ، وبالتايل سيجعل اآلخرين 

 «.ينظرون إلي  باهتامم

و فـاعال  مـا ر يكـون ناجحـا  أ ال يمكن ألي مربِّ أو معلم أو داعية أن» اجعلهم حيبونك:

وهلذا يقول اهلل عز  يكون حمبوبا  من طالبه ومدعويه مهام محل من علم،

 «.وجل لسيد البرشية   عالقته بالناس

ك  وحك: ينظـرون أن حتـركهم أرواحهـم  إن سياسة الناجحني   هذا العار أهنـم ال» حر 

 «. روفهم النفسية، بل هم الذين حيركون أرواحهم

السمع ونعمة احلركة ونعمة الصحة  أن تشكر اهلل عىل نعمة البك ونعمةتعلم » اشكر اهلل:

متل  نعـام  عظيمـة،  ونعمة اإليامن ونعم كثرية ال تعد وال حتىص، فأنت

وتـراه  هذه النعم، 1/٤وكن راضيا  مطمئنا ، فغريو ربام ال حيصل عىل 

 «.مرتاح النفس والضمري، 

قلق والبدء باحلياة، إلي  خـذه القاعـدة  عـّدد ال إذا أردت التوقف عن» توق ف عن القلق:



 

 618 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 «.نِعم  وليس متاعب  

الدعاء، فـشذا كنـت راضـيا  بقـدر اهلل  إذا دعوت اهلل فال تستعجل، وبالط  » انتظا  الفرج:

إذا كنـت قانطـا  مسـتعجال   منتظرا  لفرجه فسيأتي  نك اهلل ال حمالـة..

ــه  ــم أن ــارو وصــربو، واعل ــنجح   اختب ــت ر ت ــأخري  يبتليــ فأن بالت

 «.لتحارب وسوسة إبليس

أن ال حسـب وال نسـب وال  إذا التبست علي  األمـور، واختلطـت فـاعلم» اكتسب أدبا :

منصب وال لقب يبقى أو ينفع، فالعمل الصالح الذي تقوم به يغنيـ  

 عن كل ذل ، فهو اخلالد الباقي 

ر الطاقات: اجلبال؛ فشهنم قادرون  حزحةإن الذي يعتقدون أهنم يستطيعون ز» اإل امن  فج 

 «.عىل ذل ، أما الذين ال يؤمنون بذل ؛ فشهنم ال يستطيعون 

وكدر، وحيفظ باطنه  مطلوب من العبد أن ينّقي رسيرته من كل غو» ايتعذ باهلل واعمل:

 من كل حقد وغل، وأن يتحّصن من كيد الشـيطان بمضـاعفة اليقظـة

ت سـورة )النـاس( وإخالص العمل وصدق التوجه هلل وحده، وأنزلـ

وهواجسـه، ومطلـوب منـه  االسـتعاذة  لتقيـه مـن وسـاوس الشـيطان

نفسـه األمـارة  املتبوعة بعمـل  كمحاربـة الشـيطان وتسـلطه ومقاومـة

 «بالسوء.

كنباٍت بال ماء.. ودون ابتسامة  اإلنسان دون أمل» تقول يامن السباعي  اإلنسان دون أمل:

اإلنسـان  حـرتق شـجرها..كوردة دون رائحة.. إنه دون حـب كغابـة ا

 «.دون إيامن، وحو   قطيع ال يرحم

علمي وتصـفية ذهنـي، أجـدو حيـنام  يا من تعينني عىل زيادة إيام: وغزارة» أجدك بقريب:

وإعجـاز  يضيق صـدري، ويتع ـ أمـري.. أجـد فيـ  أرسار احلكمـة

الكلمة.. أجدو ربيعـا  لقلبـي وجـالء حلـز:، وذهابـا  هلمـي وغمـي.. 



 

  وقفات ومقتطفات من احلياة

 
 

 

619 

 «.نزل  وحفظ  أ سبحان من

تبتـئس، واسـعى إىل منافـذ أخـرى  إن سد  منفذ من منافذ اخلري   وجه  فـال» ال تبتئس:

 «.غايت  وال تيأس، وحترو يمنة وي ة حتى تنال هدف  وحتقق

معـدهنا، ويـذهب كـدرها،  اجلامل عمـل حقيقـي   جـوهر الـنفس، يصـقل» نقاء النفس:

 وينقـذها مـن خـواطر ويرفع خصائصها، ويعصمها من مزالق الرشـ،

السوء، ثم يبعثها   احلياة كام تنبع  النسمة اللطيفة   وقدة الصيف، 

الدافئ   سربة الشتاء، وعندما تبلـط الـنفس هـذا املسـتوى  أو الشعاع

ألهنـا ال جتـد مسـتقرا  فيهـا بـل ال جتـد  ترتـد وسـاوس الشـيطان عنهـا؛

 «.مدخال  إليها

: اخللـق  ال هـو بـاملالو  اإلنسان من أعظم معجـزات»  يقول حممد قطب كن كاملالك دائام 

حلظـات  وال بالشـيطان، ولكنـه مشـتمل عـىل اخلـري والرشـ، وقـادر  

االرتفــاع أن يصــبح كاملالئكــة، وقــادر   حلظــات اهلبــول أن يصــبح 

 «.كالشياطني

من رضوريات اخلليقـة،    مجال النفس ترى اجلامل رضورة» املبتسم: ال تعبس أهيا القلب

 «.ْي كأن اهلل أمر العار أال يعبس للقلب املبتسموَ 

  التعـب والَكـْدح واملشـقة  ليست اللـذة   الراحـة وال الفـراغ ولكنهـا» اللذة يف التعب:

 «.حني تتحول أيامنا إىل راحة وفراغ

إال إذا انتقلـت الـنفس مـن  ال تـتم فائـدة االنتقـال مـن بلـد إىل بلـد» من شعو  إىل شعو :

 «.ور، فشذا سافر مع  اهلم فأنت مقيم ر تربحشعور إىل شع

عرفـُت ذلـ  حيـنام  لطف اجلامل صورة أخرى من عظمـة اجلـامل،» قطرة تلمع يف غصن:

لـو  أبكت قطرة من املاء تلمع   غصن، فخّيل إيلة أن هلا عظمة لبحر



 

 620 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 «.صُغر فعّلق عىل ورقة

خاليا  وفّرغه للنةبت والشجر،  إذا كنت   أيام الطبيعة، فاجعل فكرو» اجعل فكرك :اليا :

واملـاء والسـامء،  واحلجر واملدر، والطـري واحليـوان، والزهـر والعشـب

ــه ويقــول لــ   ــٍذ يفــتح العــار باب  ونــور النهــار و ــالم الليــل، حينئ

 «.ادخل..

  األرض بعض األمكنة  أليس عجيبا  أن كل إنسان يرى» اإلنساني : :يال اجلن  يف النفس

اجلنـة  لروح خاصة، فهل يدل هذا عىل  ء إال أن خيـالكأهنا أمكنٌة ل

 «.منذ آدم وحواء ن ال يزال يعمل   النفس اإلنسانية

يكـون كـل    مجـال الـنفس» قال مصطفى صادق الرافعـي  جنان يابح  يف مجال النفس:

 ء مجيال ، إذ ُتلقي النفس عليه مـن ألواهنـا، فتنقلـب الـدار الصـغرية 

الـنفس ال   مسـاحتها هـي، وتعـرف لنـور النهـار ألهنا   سعة  قكا  

الظمأ، ويظهر الليل كأنه معرض جواهر أقيم  عذوبة كعذوبة املاء عىل

بألوانه وأنواره ونسـامته كأنـه  للحور العني   الساموات، ويبدو الفجر

 «.جنٌة سابحة   اهلواء

ره حرضت ، فهذا ال إذا غاب عن عيني  ما هّية  ء حارض رآُه غريو ور ت» كامل اخللق:

 «.يعني أنه غري موجود، وإنام يؤكد قصور املخلوق وكامل اخلالق

أنـ   هل أحسست باألر يعتك فؤادوق هل أحسسـت» حممد قطب  قال الطر ق إىل اهلل:

تتهاوى حتت وطأته، وأن  ال تستطيع احتاملـه، هـل أحسسـت وخـزه 

 اهنيار السلطان عىل إىل التأوه.. إىل االنفطار.. إىل يدفع  إىل الصياح..

نفس  رغم هذا، وقلت توايس نفس  وجتمع  النفسق ثم هل متالكت

 «.)إهنا الطريق إىل اهلل( شتاهتا، تصربها فليكن ذل    سبيل اهللق
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سداها اإلخالص وحلمتها املحبـة التـي  االبتسامة احلقة هي التي» االبتسام  احلق  واآللي :

العصـبية فهـي كالعملـة  مة اآلليـةوسـعت النـاس مجيعـا .. أمـا االبتسـا

 «.الزائفة قلة أن تنطِّل عىل أحد

وحفظـت  حفظـت القـرآن وأنـا ابـن سـبع سـنني،» الشافعي رمحـه اهلل  قال مهم احلافظني:

 «.املوطأ وأنا ابن عرش سنني

هيـرب  سألُت الليل عن أمجل ساعاته، فقال  ساعة» السباعي  قالت يامن أمجل الساعات:

ن العالئـق واخلالئـق، ويتسـللون عنـد السـحر ملالقـاة فيها املحبـون مـ

 «.الذي غفا عنه املحرومون احلبيب األعظم

األر الصـا ، صـادق  الفـرح الصـا  مثـل» قالـت يـامن السـباعي  الفرح واألمل الصافيان:

 «.حقيقي ال متحو األيام ذكراه أبدا  

واملجتمـع، إذ  ة عىل التعلـيمإن آثار املعلم واضح» سعيد حارب  قال الدكتور رثا  املعلم:

ـــه، وتكـــوين أفكـــاره  ـــه وتطـــوير مهارات أن صـــياغة اإلنســـان وتربيت

متر من خـالل املدرسـة والتعلـيم، الـذي يـأيت املعلـم كقائـد  وتصوراته

 «.وحمرو له

ليلـة وراٍض متامـا ، و  النهايـة  اذهب إىل النوم شاعرا  بأن  ناجح   كـل» عقلك الباطن:

أنـ  ولـدت  النجـاح   عقلـ  البـاطن، اعتقـدستنجح   زرع فكرة 

 «.لتنجح، وستحدث العجائب كلام دعوت اهلل

اهلل فرحـا   إذا شعرت ببداية ضـيق   صـدرو فـاذكر اهلل واسـتغفره يبـدل » اليأس واهلم:

ــا   ــورا ، وإذا ر تفعــل ازداد ضــيق  إىل هــم، وإذا غــدوت مهموم وحب

 «.اليأس ونفدت قواو توالو



 

 622 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 تراود النفس بعض األما: وتتسلط عليهـا» الرشقاوي  الدكتور حسن يقول مترد وغفل :

األباطيــل فتتمــرد عــىل التكــاليف أو تثــور عــىل الواجبــات وهتمــل   

 «.وتتغافل عن العمل هلل واجلهاد   سبيله تعاىل الفرائض املقررة

واعلـم  صحت  ال تقدر بثمن، فال تسرتخصها بـالقلق واخلـوف والغضـب،» ال أيتطيع:

 «.؛ فشن قلتها حتقق ما كنت ّشاه«ال أستطيع»   املسيطر وال تقل أن

 إن عملية اإلدراو ليسـت مبنيـة كلهـا عـىل» بركات  يقول الدكتور حممد :ربتنا وجتا بنا:

املثريات اخلارجية أو املحسوسات، بـل إننـا نضـيف إليهـا مـن خربتنـا 

واحد بقـدر  وهلذا هتلف الناس   إدراكهم ملوضوع وجتاربنا املاضية،

عنـده مـن رابطـات ومعـا:  ما يستطيع كل مـنهم أن يضـيف إليـه مـن

  .«مستمدة من اخلربات السابقة

 ال حتمل نفس  عىل عمـل ال تطيقـه، واسـَع أن تقـوم بعمـل حتبـه،» طاق  ليس هلا حدود:

 «.حتى يكون إنتاج  غزيرا ، وطاقت  ليس هلا حدود

: ارتقيت وارتقى ب  مـن  تعمل، وفيام هتدف، جتدو كن عظيام  فيام تفكر، وفيام» كن عظيام 

 «.حول ، وبلغت منازل العظامء   الدنيا قبل اآلخرة

علم اليقـني،  إن يل ستة من اخلدم املخلصني منهم تعلمت كل ما أعلم»حلل أيباب القلق

 «.أسامؤهم هي  ماذا، وملاذا، ومتى، وكيف، وأين، وَمن  

فتكـون قـد  أمهتـ ، فـدع نصـف تفكـريو   اآلخـرة،إذا شغلت  الـدنيا و» فكر باآل:رة:

 «.حققت مراد عيش    الدنيا وّففت من مهوم 

إال  تذكر أن كل ذنب مهام عظم ممكن أن تتحلـل منـه بالتوبـة النصـوح» حتلل من املظلوم:

 «.الظلم العباد مهام حقر، فتوبت  منه مرهونة بتحلل  من املظلوم

افتقرت فاطلب رزق  من مسبب األرزاق وعـّول  إذا» اطلب  زقك من مسبب األ زاق:
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 .والدعاء وال تدعو معه أحدا   عليه   الطلب

واعلم أن مـن  إن ر تكن رفيقا  فتصنّع الرفق حتى يستقر   قلب  وكيان ،» تصن ع الرفق:

حيرم الرفق حيـرم اخلـري، فـشذا ُحرمـت خـريا  مـا فتـذكر أنـه ربـام يكـون 

  .«اهللفظا ت  يوما  ما مع خلق  بسبب

ــة،  إذا ر يكــن لــدي  شــيئا  تعطيــه لآلخــرين، فتصــّدق بالكلمــة» ال تكاان بخاايال : الطيب

 «.واالبتسامة الصادقة، وخالق الناس بخلق حسن

املتميـزة  عندما تنجح   أمر ما كافئ نفس ، وأشعر اآلخـرين بنجاحاتـ » كاف  نفسك:

 «.ت أهلهوأ هرها، فشذا شعروا باحتفائ  بشنجازات ، كافئوو بام أن

بعباده أال جيمع علـيهم اهلمـوم واملصـائب مـرة واحـدة، بـل  من لطف اهلل تعاىل لطف اهلل:

ويقلبهم   النعم، فشذا ابتالهم مرة صـرب  يكرمهم ويعطيهم ويفرحهم

 «.القلة، ونكر الكثرة

 

 فهـي ال اعلم أن اهلل قد أنعم علي  نعمة  اهرة وباطنة، أما الظـاهرة» نَِعم ظاهرة وباطن :

تعد وال حتىص، وأما الباطنة فمنها األر إلحساسـ  بـاملرض واخلطـر، 

حرمان  من أشياء ليشعرو تعاىل بحاجت  الدائمة إليه، ومنهـا  ومنها

ليتكون دائم الصلة به سبحانه، وحتى املوت نعمة  تأخري إجابة الدعاء

 «.جالله رغم أنه مصيبة فهو لقاء مع اهلل جل

احليـاة أقكـ مـن أن  فس  بالثورة من أجل التوافه، وتـذكر أنال تسمح لن» جتنب الثو ة:

 «.نقّكها

متربما   ارض بالقضاء ما دام حمتوما ، حتى ال يكتب علي  وأنت ساخطا  » ا ض بالقضاء:
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 «.به

 لو شـعرت يومـا  بانقبـاض، فحـاول أن تسـتبدل مشـاعرو السـلبية» عجائب االيتغفا :

 10السـتغفار خـدوء وتـرّوي بأخرى إجيابية، وإذا ر تسـتطع فجـرب ا

 «.مرات فأكثر

 البح  عن القادة يعترب مـن املهـام الصـعبة جـدا ، ولكـن» قال مجال مايض  نوعي  القائد:

باملالحظة الدقيقة، تبني أن هناو فروقا  واضحة بني من يصلح للقيـادة 

 «.ومن ال يصلح

التـي تـوحي   تعـاىلّـري الوسـط العـدل   أمـورو كلهـا، وتـذكر آيـات اهلل» خت   الويط:

ـــاىل   يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ بالوســـطية   قولـــه تع
 جه ين ىن من ُّٱ َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي
]اإلرساء   َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه

29.] 

املعـا،  النفس ليس هلا ضابط إال صاحبها، فهي كسولة، مخولة، تشتهي»احكم نفسك: 

، وإذا والسوء، ال تستقر عىل رأي، إذا هوت شيئا  طوعت له كل طاقـة

أمرا  نصبت لـه رشاكـا  جسـورة. فكـن حـاكام  حازمـا    قيادهتـا  عافت

 «.تسلم

 حاجتنا للطعام والرشاب، وحاجتنا إىل األمن، وحاجتنـا إىل» عرشة حاجات ملنح الطاق :

احلب، وحاجتنا إىل التقدير، وحاجتنا إىل املعرفة، وحاجتنا إىل النجاح 

جتنـا إىل االسـتثارة، وحاجتنـا إىل وحاجتنا إىل االنـتامء، وحا والتفوق،

الضبط، كل هذه احلاجـات جمتمعـة كفيلـة بتوليـد  احلرية، وحاجتنا إىل

 «.طاقة للعطاء ال تنضب إال بموت اإلنسان
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األرض، فهو  اهلل أو سخطه ال يستدل عىل العبد باملنح واملنع   هذه رضا» نتيج  االبتالء:

الح. إنـه يعطـي ليبـتِّل، يعطي الصالح والطالح، ويمنع الصـالح والطـ

 «.ليبتِّل، واملعول عليه هو نتيجة االبتالء ويمنع

بين  وبني  تلتقي األرواح الشفافة   حلظة سكون الكون، وحينام يكون» شفافي  األ واح:

 القمر   كبد السامء مؤانسة وحوار وّدي، فهنا التقاء األرواح الشفافة،

ــات اهلل   الكــون تســ ــا  مــن خملوق د الشــفافية والصــفاء   فكــن قريب

 «.روح 

عـىل    قلـب املـؤمن التقـي، ويغمـر روحـه، ويفـيض الرضاحينام ينسكب » :الرضاحياة 

جوارحه، ويشيع   كيانه، ويندي حياته، فهو ينظـر نـور اهلل، ويسـعى 

 «.احلياة عليه بكل بالءاهتا ألجله، وهتون

ابتسـامة  فتتجاذب من نظرة أو ينكشف ائتالف األرواح عند أول لقاء،» ائتال  األ واح:

أو كلمة أو رائحة أو شـعور خفـي، وقـد يـأيت اإلفصـاح عنـه متـأخرا ، 

الفطريـة تسـبقه، وقـد حتظـى كـل روح بعـدد حمـدود مـن  ولكن األلفة

واحــدة  األرواح يالئــم طبيعتهــا ويــوازي ســعتها، فقــد حتظــى بــروح

 «.رديفة، وقد تسعد بتالقي مئات منها

 نهج اإلسالمي وحـده هـو أصـلح املنـاهج إلحيـاء حقـائق ومنحهـاامل» املنهج اإليالم :

احلركـة   عـار الضــمري وعـار الســلوو. وإن اإلدراو النظـري وحــده 

مسـاندة العبـادة، وعـن غـري طريقهـا ال يقـّر هـذه  هلـذه احلقـائق بـدون

 «.حياة الفرد وال   حياة اجلامعة احلقائق، وال حيركها حركة دافعة  

عـن كـل  لة القلب بـاهلل، والشـعور بخشـيته تـدفع إىل كـل صـالح، وتنهـيص» :شي  اهلل:
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انحراف. فالذي هشى ربه حقا  ال يمل  أن ُهطـر   قلبـه  ـال  لغـريه 

 «.من خلقه

والفـوت،  جنات لإلقامة الدائمـة   نعيمهـا الـذي يمثلـه األمـن مـن الفنـاء»  إقام  أبد  :

يبـات األرض.. كـام والطمأنينة من القلق الذي يعكـر ويـنغص كـل ط

األهنــار مــن حتتهــا، وهــو يلقــي  ــالل النــداوة واحليــاة  يمثلــه جريــان

ليعلم كل عظيم أن هناو مـن هـو أعظـم » اهليمن  والعظم :واجلامل   

هو أقوى منه، وكل جبار أن هناو من هو  منه، وكل قوي أن هناو من

أن  منه، وكل متنفـذ أكثر منه جربوت، وكل عار أن هناو من هو أعلم

 «.اهلل هو املهيمن القيوم، وليعلم كل ذل  وليتق اهلل فمن هم دونه

مهرجـان إهلـي مقــام للبرشـ   كـل مكـان و  كــل أوان،  احليـاة رحلــة  » احليااة  حلا :

مـا دمـت فيـه، وتعـاطف مـع  فاسـتثمر قوتـ  وانطلـق، ومتتـع بجـامل

عرب م األرواح القريبة من روح ، وال تنس أن هذه الرحلة برمتها هي

 «.حلياة خالدة، فالتمس السعادة   الدنيا والسعادة األبدية   اآلخرة

هو أصل احلياة الكبري، الذي ينبثق منه كل فـرع مـن فـروع  إن اإليامن» أصل احلياة الكب :

ثـامره، وغـال فهـو فـرع مقطـوع مـن  اخلـري، وتتعلـق بـه كـل ثمـرة مـن

ولـيس هلـا  انية،شجرته، صائر إىل ذبول وجفاف. وإال فهي ثمرة شيط

امتداد أو دوام  وهو املحور الذي تشد إليه خيول احلياة الرفيعة. وإال 

مفلتة ال متس  ب ء، ذاهبة بددا  مـع األهـواء والنـزوات.. وهـو  فهي

األعــامل، ويردهــا إىل نظــام تتناســق معــه  املــنهج الــذي يضــم شــتات

واحــدة، هلــا دافــع  وتتعــاون، وتنســل    طريــق واحــد، و  حركــة

 «.معلوم، وهلا هدف مرسوم
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الروحي التي جتمع العبد بربه ال تقـّدر بـأثامن الـدنيا، يـتجىل  حلظة اللقاء» اللقاء الروح :

فيها عالئق الـدنيا لرتقـى الـنفس إىل عنـان  اخلالق للمخلوق، وتنزوي

أنسام اجلنان وتنـاجي رخـا  السامء فتصافح مالئكة الرمحن، وتطل عىل

 «.والدّيان ال هتلس إىل مسامعه إال أنت  حوار ربا: رّنان، 

الكبـري والصـغري، العـار واجلاهـل، وال حتتقـر رأي أحـد  استفد من مجيع الناس،» حكم :

 «.سداد الرأي ما يفوق تصورو   مهام كان، فقد يكون لديه من

كرم حامتي، وأغدقت عليـه مـن العطايـا والـنعم فأنـت ال  لو أكرمته» هل ابتليس بحايد:

ال زال فيـ ، وهـو فضـل  وعلمـ   دّوه أبدا ، فسبب العـداوةتزال ع

تسـقط،  وأدب  ومال  ومنصب ، فهو ينظر متى تتعثر، ويتحرى متى

ويتمنى متى هتوى. أحسن أيامه يوم مترض، وأسعد ساعاته يوم يراو 

مغموما  منك ا  حزينا ، وأسـعد سـاعاته يـوم تفتقـر، وأتعـس  مهموما  

 «.خرب عنده إذا علوت وارتقيت ونجحت حلظاته إذا اغتنيت، وأفظع

التسليم، فال تأخذ اخلرب عىل عواهنه دون التفكري    طّور ذهن  من عادة» إغالق الذهن:

خمالفة حتـى ال يتولـد فيـ  مـيال  إىل  احتامالت أخرى أو وجهات نظر

حــرا ، ولكــن ضــمن  إغــالق الــذهن. إن الفكــر ال ينــتج إال إذا عــاش

 «.ثوابت ومتغريات معينة

عـىل مخولـ  وتـأخرو بأهلـ  وولـدو ومالـ ، وُرْ  ال تعـذر نفسـ » الغافلون الالهون:

ــالزمن ال ينتظــر أحــدا ،  نفســ  عــىل عــدم ســعي  ملعــايل األمــور، ف

فـرتة مـن  والتاريخ ال يعرتف بمسّوف، فكم من غافٍل والٍه تلقـاه بعـد

 «.الزمن، فشذا هو كام هو   علمه وعبادته ونشاطه ر يتغري..
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عام ب ، ومزق الش  قلب  واستبد ب ، وتلّفَت  إن ضاقت ب  النفس» ليس  نغلق:باب 

القريـب منـ  غريـب،  فلم جتد من تثق، وغدا قلب  حيـرتق، وأصـبح

وقلبه حيمل ثقال  وصخرا  رهيب، ولفـ  ليـل وحـزن وهلـف، وأغلـق 

باب الودِّ وانكفوا، فكْن موقنا  بأن هنالـ  بـاب يفـيض رمحـة  الناس

إليه قلوب اخللق تنطلق فعند رب  بـاب  ى ورحاب.. بابونورا  وهد

 «.ليس ينغلق

املؤثرة، فاجعلها صادقة مـن القلـب، وعشـها بكـل  إن رمَت الكلمة» ع  حرا ة الكلم :

حسـنا  وحـرارة  وصـدقا   جوارحـ  حتـى تعـرّب عـام بـداخل  فتمتلـئ

 وإخالصـا . فكـم مـن كلمـة أو خطـة أو قصـيدة بـال روح، فهـي جثـة

تتحرو وال حترو ساكنا ، ألهنا قدمت بال معانـاة وال معايشـة  هامدة ال

 «.قيمتها وتأثريها ووقعها  وال صدق  فخ ت

مـا   الكـون يسـبح ويسـّبح، فـام لـ  أهيـا اإلنسـان  إذا كان كـل» وكٌل يف فلك  سبحون:

ألمــر عظـيم وأنـت ال تفقــه،  وقفـت تـراوح   مكانـ ، فقــد خلقـت

كثـري ممـن  ال اجلهالـة، وقـد كّرمـ  عـىلوعّلم  اهلل من علمه وأبيت إ

ــادة وتســبيحا   ــ  عب ــ  أفضــل من ــو دون ــن ه ــت م ــد جعل ــق، وق خل

 «.وفضال  

السيال ال تلغي القيم، وأن املشانق ال تقتـل املبـادئ وأن  قل جلالدي العار أن» أحٌد أحد:

ٱ ٻ ٻ واقــرأ   شــموخ وصــدق  التعــذيب ال يميــت احلقــوق،

عليهـا، وقـد  فعـاش عليهـا ومـات كام قرأها بالل بـن ربـاح، ٻ 

بقي صوته ينقل حّيا  عىل هـواء القلـوب عـرب أثـري الصـدق والصـمود 

 «.والصالح والصرب واإلرصار
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 تأكل أم  وترشب وهتضم ليصّب كل ذل  ل . عندما كنت جنينا  » فضل األم:

  من دم أم  ليقوم خا هيكل  الصغري. يشتد امتصاص  للجري عندما كنس جنينا :

هائلة وممزقة ألم ، فكانت فرحتهـا بقـدوم   كانت آالم الوالدة ا :رجس للحياة:عندم

وســعدت بــأن تعطيــ   فرحــة عظمــى أنســتها آالم احلمــل والــوالدة

 عصارة حلمها وعظمها   اللبن، وعصارة قلبها وأعصاخا   الرعاية.

فـامذا أنـت  وأصبح أكرب مما تتطلع إليه من جزاء أن تراو سليام  معاىف  

 «.هذه التضحية العظيمةق  اعل جتاهف

وتبعـ  آخـرون فأنـت قائـد، وإذا ك ـت قاعـدة مـن  إذا بـادرت لفعـل  ء»أنس قائد: 

ــد، ــت قائ ــت قاعــدة أخــرى فأن ــرّي  ســبق  وبني وإذا اســتطعت أن تغ

مسار آخر  قناعات اآلخرون فأنت قائد، وإذا غرّيت اجتاه السائرين إىل

ة وأقنعـت اآلخـرين خـا فأنـت فأنت قائد، وإذا أسست مفاهيم جديـد

  .«قائد 

الـدعاء، فـال تبتـئس وال هتـتم وال تغـتم وال تقلـق، فـاهلل  إذا كنت جتيـد» تعل م فن الدعاء:

املضـطر إذا دعـاه، وإليـه يفـزع املكـروب  قريـب سـميع جميـب، جييـب

فـتعّلم كيـف ترفـع يـدو  ويستغي  به املنكوب، وترتاح إليه القلـوب.

دون   ذكـره، وتبـالط   سـؤاله، وتلـح عليـهبالدعاء وتطلق لسـان   

 «.خوف أو حياء، وفوق ذل  كله، كن موقنا  باإلجابة

اآلخـرة، وسـيكفي  اهلل هـم  ال تشتت مّه    شؤون الدنيا، واجعل مّه » اهلم الواحد:

ـا  واحـدا  كفـاه اهلل هـم دنيـاه،  )َمن جعـل دنياو، و  املستدرو اهلـمة مهة

 «.هل ( الدنيا يبال   أي أوديةومن تشعبته اهلموم ر 
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أو تعب أو نكد   هل تتمنى حياة دون حزن أو شقاء  هل ترجو حياة دون مرض» كن هلا:

تعاسة أو مصائبق لقـد أعـدت  أو موتق هل تريد حياة دون  لم أو

يعـرون وال يفنـى  هذه احلياة   دار ليس كدارنا، فأهلها ال جيوون وال

زنـون وال يموتـون. دار فيهـا غـرف شباخم، وال هم يمرضـون وال حي

 اهرها من باطنها، وباطنها مـن  اهرهـا، فيـه مـا ال عـني رأت،  يرى

خطــر عــىل قلــب برشــ. فيهــا ال ــور واحلبــور  وال أذٌن ســمعت، وال

 «.والنور، فكن هلاق

وكـن داعيـا  موقنـا    الـدعاء  العبادة كأقىص ما هيم . اجعل مه   » اإل:الص واهلم :

واهلـج بـذكر اهلل خاشـعا ، وتـدّبر   جـلة معـا:  هتمـ . كأعظم دعوة

 «.آيات القرآن بأقىص مهت  

  أضـلع ، وهتفـت باسـمه   مسـمع  ورجوتـه غسـل  إن عرفت اهلل خفقة»معي   اهلل: 

ــه   صــلوات  ــ ، وناجيت ــ  بأدمع ــه    خطيئت ــ ، ودعوت ومهجع

 «.خشوع  وترضع ، فكن موقنا  أنه أبدا  مع 
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 ا  ـــامـــخت
 

 أ:  القا ئ.. 

بعد هذه اجلولة اإليامنية التي عشنا فيها مع أقوال سـلفنا الصـالح، وعلامءنـا األجـالء،       

 ودعاتنا األفاضل، اسأل نفس .. أين نحن من هؤالءق

ثم تذكر أخي أن املقصود األول هو العمل بكالمهم، وحتويله إىل واقـع سـلوكي، ولـيس  

 وتنمية الثقافة جمرد زيادة املعلومات 

أسأل اهلل تعاىل أن يبارو   هذا العمل وأن ينفع به كل مـن وقـف عليـه، وأن جيـزي خـريا  

 ...كل من أعان عىل نرشه بني املسلمني

فهذا ألنه جهد برشي، وقد أبـى اهلل أن جيعـل أو تكرار وما وجدتة فيه من خطأ أو نسيان 

 العصمة إال لكتابه..

 أسبل عليها رداء احلكم والكرم                            ئا كتبي وسامعهاباهلل يا قار       

 أو أصلحنه تثب إن كنت ذا فهم                        واسرت بلطف  ما تلقاه من خطاء 

 وكم حسام نبا أو عاد ذو ثلم                            فكم جواد كبى والسبق عادته   

 والعذر يقبله ذو الفضل والشيم                               للوكلنا يا أخي خطآء ذو ز  

 اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. وصّل 

 أمري بن حممد املدري

 إمـام وخطـيب مسـجد اإلميـــان

 صنعاء -اليمـــــن 

 00967711423239/+ وتس آب  جوال

 
 Almadari1@hotmail.com 
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 املراجع فهرس املصادر و
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 د. ت.

 م. 1957أحكام القرآن، أبو بكر ابن العرق، حتقيق  عِّل حممد البجاوي، القاهرة،  (2

إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، القاهرة، دار الشعب، كتاب  (3

 الشعب، د. ت.

 ، ابن اجلوزي، بريوت، املكتب اإلسالمي.أخبار احلمقى واملغفلني (٤

 م. 199٤اإلخالص، أبو عبد الرمحن املكي األثري، طنطا، دار الصحابة،  (5

 م. 1993اإلخالص، حسني العوايشة، األردن، املكتبة اإلسالمية،  (6

اإلخالص والنية، أبو بكر عبد اهللّ ابن أق الدنيا، حتقيق إياد خالد الطباع، دمشق،  (7

 م. 1992 -هـ 1٤13، 1للطباعة والنرش والتوزيع، ل دار البشائر 

أخالق أهل القرآن، أبو بكر حممد بن حسني اآلجري، حتقيق  حممد عمرو عبد  (8

 هـ.. 1٤06اللطيف، بريوت، دار الكتب العلمية، 

األخالق اإلسالمية وأسسها، عبد الرمحن حسن حبنكه امليدا:، الطبعة األوىل،  (9

 هـ.  1٤07، دمشق، دار القلم، ول ثانية

أخالق العلامء، أبو بكر حممد بن حسني اآلجري، حتقيق إسامعيل بن حممد  (10

 األنصاري، اإلسامعيلية، مك، د. ت.
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أخالق النبي صىل اهللّ عليه وسّلم وآدابه، األصفها:، حتقيق  أمحد حممد مريس،  (11

 م. 1972القاهرة، دار النهضة املكية، 

حممد عبد الرمحن طوالبة، إرشاف ومراجعة  نجم اإلخوان، ابن أق الدنيا، حتقيق   (12

 عبد الرمحن خلف، القاهرة، دار االعتصام، د. ت.

 ،بريوت ،دار صادر ،د.ت..املقفع بن اهلل عبداألدب الصغري والكبري ، (13

 م. 1987اآلداب الرشعية واملنح املرعية، ابن مفلح، القاهرة، مؤسسة قرطبة،  (1٤

الغّزي، حتقيق عبد الغفار سليامن، القاهرة، آداب العرشة وذكر الصحبة واألخوة،  (15

 مكتبة الرتاث اإلسالمي، د. ت.

آداب املتعلمني ورسائل أخرى   الرتبية اإلسالمية، أبو حامد الغزايل. نصري  (16

 م. 1967الدين الطويس، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، بريوت، 

كتب العلمية، اآلمرون باملعروف   اإلسالم، صالح الدين املنجد، ل.دار ال (17

 بريوت، د. ت.

 بريوت،عطا أمحد القادر عبد،حتقيق آداب النفوس،احلارث بن أسد  املحاسبي (18

 .،د.تاجليل دار،لبنان،

 هـ. 1٤01، 1أدب الدنيا والدين، املاوردي، بريوت، دار الريان للرتاث ل  (19
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 م. 1990بريوت، 



 

 634 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  
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د الغابة، ابن األثري، حتقيق  حممد إبراهيم البنا وآخرون، بريوت، دار الفكر، د. أس (33
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 األصول من علم األصول، العثيمني، ل. مكتبة الرياض، د. ت. (39
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 الرياض، د. ت.
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 م. 1987القرآن، 
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 اإليامن، ابن تيمية، حممد خليل هّراس، مك، دار الطباعة املحمدية، د. ت. (59
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 مكتبة اإليامن. –ابن اجلوزي  –بحر الدموع  (66

 املكتبة التوقيفية. –امحد فريد  –البحر الرائق   الزهد والرقائق  (67
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 دبية بمك، د. ت.تاريخ عمر بن اخلطاب، ابن اجلوزي، مطبعة التوفيق األ (77
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 م. 197٤دار الكتاب العرق، 

جامع الرتمذي، حممد بن عبد الرمحن املباركفوري، بريوت، حتفة األحوذي رشح  (80
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تفسري التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، تونس، الدار التونسية للنرش  (92

 م. 198٤والتوزيع، 

تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري، مطبوع خامو جامع البيان  (93

 م. 1987للطربي، القاهرة، دار الريان للرتاث، 



 

 640 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 تفسري القرطبي  اجلامع ألحكام القرآن. (9٤

تفسري القرآن، عبد الرزاق بن مهام الصنعا:، حتقيق مصطفى علم حممد،  (95

 م. 1989الرياض، مكتبة الرشد، 

 م. 1993تفسري القرآن احلكيم، الشيخ حممد رشيد رضا، بريوت، دار املعرفة،  (96

تفسري القرآن العظيم، ألق الفدا إسامعيل بن كثري القر ، ل. ثانية، دار املعرفة،  (97

 هـ. 1٤00م، ول. مكتبة الرياض احلديثة، دار الفكر،  1987بريوت، 

حممد حامد الفقي، القاهرة، مكتبة السنة  التفسري القيم، ابن قيم اجلوزية، حتقيق  (98

 املحمدية، د. ت.

 التفسري الكبري، الفخر الرازي، بريوت، دار الرتاث العرق، د. ت. (99

تفسري جماهد، اإلمام أبو احلجا  جماهد بن بكر التابعي، حتقيق  حممد عبد الرمحن  (100

العلمية، د. الطاهر بن حممد السوركي، باكستان، اسالم اباد. وبريوت، املنشورات 

 ت.

تفسري املراغي، الشيخ أمحد مصطفى املراغي، القاهرة، مصطفى الباق احللبي،  (101

 م. 197٤

 م. 1976تلبيس إبليس، ابن اجلوزي، حتقيق  حممود مهدي االستانبويل، القاهرة،  (102

التمثيل واملحارضة، أبو منصور الثعالبي، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،  (103

 هـ. 1381

 1٤00لغافلني، ابن النحاس، حتقيق  نك السمرقندي، جدة، دار الرشوق، تنبيه ا (10٤

 هـ.
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 1٤01هتذيب األخالق، ابن مسكويه، الطبعة الثانية، بريوت، دار الكتب العربية،  (105

 م. 1981هـ/ 

هتذيب مدار  السالكني، ابن قيم اجلوزية )ابن القيم(، حتقيق  عبد املنعم العرق  (106

 هـ. 1٤08ملطبوعات احلديثة، وصالح الغشمري، جدة، دار ا

التوابني، ابن قدامة املقديس، حتقيق  عالء عبد الوهاب حممد، القاهرة، دار األمني،  (107

 م. 1993

التواضع واخلمول، ابن أق الدنيا، حتقيق  لطفي الصغري، القاهرة، دار االعتصام،  (108

 د. ت.

اللطيف عاشور،  التوبة إىل اهللّ ومكفرات الذنوب، أبو حامد الغزايل، حتقيق عبد (109

 القاهرة، مكتبة القرآن، د. ت.

 هـ. 1٤12التوبة، ابن تيمية، دار ابن حزم، بريوت،  (110

 م.1995الطبعة التاسعة  –دار الوفاء  –السيد حممد نوح  –توجيهات نبوية  (111

التوكل عىل اهللّ، ابن أق الدنيا، حتقيق  جاسم الفهد الدورسي، بريوت، دار  (112

 هـ. 1٤07البشائر اإلسالمية، 

 م. 1980ثقافة الداعية، يوسف القرضاوي، بريوت،  (113

 م. 1978جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد الرب، دار الفتح،  (11٤

مج  12هـ  1٤07جامع البيان   تفسري القرآن، الطربي، القاهرة، دار احلدي   (115

 وخامشه تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري.
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ب احلنبِّل، عم ان، مكتبة الرسالة احلديثة، د. ت، جامع العلوم واحلكم، ابن رج (116

 القاهرة مؤسسة الكتب الثقافية د. ت.

هـ، مك،  1٤08اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، بريوت، دار الكتب العلمية،  (117

 م. 1987اهليئة املكية العامة للكتاب، 

هلند، اجلامع لشعب اإليامن، البيهقي، حتقيق  عبد العِّل عبد احلميد حامد، ا (118

 هـ.  1٤07، 1مج، ل  8بومباي، الدار السلفية، 

جالء األفهام   فضل الصالة والسالم عىل حممد خري األنام، ابن القيم، حتقيق   (119

 يوسف شاهني، بريوت، دار الكتب العلمية، د. ت.

اجلواب الكا  ملن سأل عن الدواء الشا ، ابن قيم اجلوزية، القاهرة، دار الريان،  (120

 هـ. 1٤08

 جلهاد والسري، ابن املبارو، حتقيق  نزيه محاد، جدة، د. ت.ا (121

حادي األرواح إىل بالد األفراح، ابن قيم اجلوزية، بريوت، دار الكتب العلمية،  (122

 م. 1983

 .1حزم،ل عائض بن عبد اهلل  القر:،بريوت ،دار ابن ،حتى تكون أسعد الناس (123

اجلوزي، بريوت، دار  احل  عىل حفظ العلم وذكر كبار احلفاظ، أبو الفر  بن (12٤

 م.  1985الكتب العلمية، 

 م. 1993احلسد واحلاسدين، جمدي فتحي السيد، طنطا، دار الصحابة للرتاث،  (125

حسن السمت   الصمت، جالل الدين السيوطي، حتقيق  حممد السعيد بن  (126

بسيو: زغلول، ل. أوىل، مكة املكرمة، دار الباز للنرش والتوزيع/ بريوت، دار 

 هـ. 1٤07، 1لمية، ل الكتب الع
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حسن الظن باهللّ، ابن أق الدنيا، حتقيق  خملص حممد، الرياض، دار طيبة، د. ت،  (127

 هـ. 1٤08، 1ل 

 حقوق اجلار، الذهبي، حتقيق  مربوو كامل، القاهرة، د. ت.  (128

حقوق النساء   اإلسالم، حممد رشيد رضا، حتقيق  حممد نارص الدين األلبا:،  (129

وت، د. ت. احللم، ابن أق الدنيا، حتقيق  جمدي السيد املكتب اإلسالمي، بري

 م. 1996إبراهيم، القاهرة، 

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصفها:، القاهرة دار الرياض، ل  (130

 هـ. 1٤07هـ، وبريوت، دار الكتاب العرق،  1٤07، 5

، السعودية، احلياء   ضوء القرآن الكريم واألحادي  الصحيحة، سليم اهلاليل (131

 م. 1988 -هـ 1٤08األحساء، مكتبة ابن اجلوزي، 

حياة الصحابة، الشيخ حممد يوسف الكاندهلوي، حتقيق  الشيخ نايف العباس،  (132

 م. 1985ود. حممد عِّل دولة، دار العلم، دمشق، 

حياة القلوب بدعاء عالم الغيوب، أق السمح حممد بن عبد الظاهر بن حممد نور  (133

 هـ. 1٤15لرياض، دار سفري للطباعة والنرش والتوزيع، الدين الفقيه، ا

خزانة األدب، عبد القادر البغدادي، حتقيق  عبد السالم هارون، القاهرة، مكتبة  (13٤

 م. 1989اخلانجي، 

حتقيق  عصام شعيتو دار  -خزانة األدب وغاية األرب  لعِّل بن عبد اهلل احلموي  (135

 م. 1987 - 1ومكتبة اهلالل بريوت ل
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املؤمنني عمر بن اخلطاب ووصاياه، حممد أمحد عاشور، القاهرة، دار خطب أمري  (136

 م. 1995االعتصام، 

 م. 197٤خلق املسلم، الغزايل، القاهرة، دار الكتاب احلديثة،  (137

 حزم بن أمحد بن عِّل حممد أبواألخالق والسري   مداواة النفوس، (138

 .م1،1979،لاجلديدة اآلفاق دار،بريوت،الظاهري

ابن قيم اجلوزية، حتقيق  حممد مجيل غازي، جدة، دار املاز:، الداء والدواء،  (139

 م. 1983

، 1الدر املنثور   التفسري باملأثور، جالل الدين السيوطي، بريوت، دار الفكر، ل  (1٤0

 هـ. 1٤03

الدر املنضود   ذم البخل ومدح اجلود، املناوي، حتقيق أبو الفضل األثري، طنطا،  (1٤1

 م. 1990دار الصحابة للرتاث، 

الدرر   اختصار املغازي والسري، ابن عبد الرب، حتقيق شوقي ضيف، القاهرة،  (1٤2

 م. 1996املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، 

دستور األخالق   القرآن الكريم، دراسة مقارنة لألخالق النظرية   القرآن،  (1٤3

وت، حممد عبد اهللّ دراز، تعريب وحتقيق وتعليق  عبد الصبور شاهني، ل. رابعة، بري

 م. 1982مؤسسة الرسالة، 

الدستور القرآ: والسنة   شئون احلياة، حممد عزة دروزة، بريوت/ دمشق،  (1٤٤

 م. 1981

 هـ. 1٤07الدعاء، الطربا:، دار البشائر، بريوت، ل سابعة،  (1٤5
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الدعوة اإلسالمية، أصوهلا ووسائلها، أمحد غلوش، دار الكتاب املكي ودار  (1٤6

 وت، د. ت.الكتاب اللبنا:، القاهرة، بري

.،بريوت، دار الكتب 1الذريعة إىل مكارم الرشيعة، الراغب األصفها:، ل  (1٤7

 م. 1980العلمية، 

ذم البغي، ابن أق الدنيا، حتقيق  أبو اليزيد العجمي ونجم عبد الرمحن خلف،  (1٤8

 م. 1988، الرياض، دار الراية، 1985القاهرة، دار الصحوة، 

 الدنيا، حتقيق  جمدي السيد إبراهيم، مكتبة ذم الدنيا، أبو بكر عبد اهللّ بن أق (1٤9

 م. 1988القرآن، 

ذم قسوة القلب، ابن رجب احلنبِّل، حتقيق  الوليد بن عبد الرمحن، مكة املكرمة،  (150

 هـ.1٤16دار عار الفوائد، 

.ذم اهلوى، أبو الفر  بن اجلوزي، حتقيق  مصطفى عبد الواحد ومراجعة حممد  (151

 هـ. 1381احلديثة، الغزايل، القاهرة، دار الكتب 

الذنوب وقبح آثارها عىل األفراد والشعوب، حممد بن أمحد سيد أمحد، مكة  (152

 م. 1993 -هـ 1٤13، 3املكرمة، مكتبة السوادي، ل 

دار االندلس  -مازن عبد الكريم الفريح  -الرائد دروس   الرتبية والدعوة  (153

 2جدة السعودية ل -اخلرضاء 

 م.1998الطبعة األوىل  –دار البشري -يعِّل الطنطاو –رجال من التاريخ  (15٤

 م.2002الطبعة األوىل –دار الراية –خالد أبو شادي –رحلة البح  عن اليقني  (155

الطبعة األوىل  -بومباي  -حتقيق ضياء احلسن السلفي  -الرضا عن اهلل بقضائه  (156

 م.1990هـ 1٤10
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 دار العفا: مك. 1ل -سيد العفا:  -رهبان الليل  (157

وص األخبار، جار اهللّ الزخمرشي، العراق، وزارة األوقاف ربيع األبرار ونص (158

 م. 1980والشئون الدينية، 

الرحلة   طلب احلدي ، أمحد بن عِّل بن ثابت  اخلطيب البغدادي، حتقيق  نور  (159

 م. 1975الدين عرت، بريوت، دار الكتب العلمية، 

 م. 1992الرقة والبكاء، ابن قدامة املقديس، طنطا، دار الصحابة للرتاث،  (160

 م. 1985الروح، ابن القيم، حتقيق  عبد الفتاح حممود عمر، دار الفكر، عامن،  (161

، بريوت، دار العلم 25روح الدين اإلسالمي، عفيف عبد الفتاح طبارة، ل  (162

 م. 1985للماليني، 

 م. 1985.، بريوت، دار اصدار الرتاث، ٤روح املعا:، األلويس، ل  (163

حبان، حتقيق  عِّل بن رشف العمري، روضة العقالء ونزهة الفضالء، ابن  (16٤

 م. 1981القاهرة، 

روضة العقالء ونزهة الفضالء، ابن حبان، رشح وحتقيق حممد حميي الدين عبد  (165

احلميد، حممد عبد الرزاق محزة، حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 م. 1977هـ/  1397

 1٤03دار الكتب العلمية، روضة املحبني ونزهة املشتاقني، ابن القيم، بريوت،  (166

 م. 1983 -هـ

الرياض النارضة واحلدائق النرية الزاهرة   العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة، عبد  (167

 الرمحن بن نارص السعدي، منشورات املؤسسة السعدية، الرياض، د. ت.
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شعيب األرناؤول وعبد  زاد املعاد   هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، حتقيق  (168

 1٤07، الكويت، مكتبة املنار، 15در األرناؤول، بريوت، مؤسسة الرسالة، ل القا

 هـ.

 1٤07، ٤زاد املسري   علم التفسري، ابن اجلوزي، بريوت، املكتب اإلسالمي، ل  (169

 م. 1987هـ، 

الزهد، ابن املبارو، حتقيق  حبيب الرمحن األعظمي، بريوت، دار الكتب العلمية،  (170

 د. ت.

بن حسني البيهقي، حتقيق  فقي الدين الندوي، الكويت، دار  الزهد الكبري، أمحد (171

 م. 1983 -هـ 1٤03، 2القلم، ل 

 هـ. 1٤08الزهد، أمحد بن حنبل، القاهرة، دار الريان،  (172

الزهد والورع   العبادة، ابن تيمية، حتقيق  حامد سالمة وحممد عويضة، األردن،  (173

 هـ. 1٤07الزرقاء، 

احلسن البويس، حتقيق حممد حجي، وحممد  زهر األكم   األمثال واحلكم، (17٤

 م. 1981األخرض، الدار البيضاء، دار الثقافة، 

حتقيق -أبو إسحاق إبراهيم بن عِّل احلكي القريوا:-زهر األداب وثمر األلباب (175

 هـ . 1٤17  -1ل  –بريوت / لبنان  -دار الكتب العلمية -  يوسف عىل طويل

حممد بن حممد بن يوسف  -وب والقبائح الزهر الفائح   ذكر من تنزه عن الذن (176

 هـ.1٤06 - 1ل -دار الكتاب العرق  -حتقيق حممد بسيو:  -اجلزري 

 الزوا  والعالقات األرسية، سناء اخلويل، بريوت، دار النهضة العربية، د. ت. (177
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الزواجر عن اقرتاف الكبائر، أبو العباس أمحد بن حممد اهليثمي  ابن حجر اهليثمي،  (178

 م. 1993.، بريوت، دار الكتب العلمية، 2الشامي، ل ضبط  أمحد 

السلوو اخللقي االجتامعي   اإلسالم، أبو الوفا مصطفى املراغي، القاهرة،  (179

 ، د. ت.69املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، سلسلة دراسات   اإلسالم، العدد 

، ٤ل  السلوو االجتامعي   اإلسالم، حسن أيوب، بريوت، دار الندوة اجلديدة، (180

 هـ. 1٤03

سهام اإلصابة   الدعوات املستجابة، جالل الدين السيوطي، حتقيق  جمدي فتحي  (181

 م. 1995السيد، طنطا، دار الصحابة للرتاث، 

دار  -السمت   الصمت، السيوطي، حتقيق  حممد السعيد زغلول، مكة املكرمة (182

 .هـ 1٤07، 1الباز للنرش والتوزيع، بريوت، دار الكتب العلمية، ل 

 1٤07سوانح وتأمالت   قيمة الزمن، خلدون بن األحدب، جدة، دار الوفاء،  (183

 هـ.

سري أعالم النبالء، الذهبي، حتقيق  شعيب األرناؤول، مؤسسة الرسالة، بريوت،  (18٤

 د. ت.

السرية، ابن إسحاق، حتقيق  حممد محيد اهللّ، املغرب، معهد الدراسات واألبحاث  (185

 هـ. 1396للتعريب، 

م، ابن هشام املعافري، حتقيق  طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة، د. سرية ابن هشا (186

 ت.

 سرية عمر بن عبد العزيز، ابن اجلوزي، بريوت، دار الفكر، د. ت. (187

 م. 198٤شأن الدعاء، اخلطاق، حتقيق  أمحد يوسف الدقاق، دمشق/ بريوت،  (188
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، دمشق، إياد خالد الطباع شجرة املعارف واألحوال، العز بن عبد السالم، حتقيق  (189

 م. 1989

، ٤شخصية املسلم، حممد عِّل اهلاشمي، بريوت، دار البشائر اإلسالمية، ل  (190

 هـ. 1٤10

 م. 1987شخصية املسلم كام يضعها اإلسالم، عبد املنعم النمر، القاهرة،  (191

 م.1979ه1399الطبعة األوىل  -دار الفكر  -شذرات الذهب   أخبار من ذهب  (192

ب األرناؤول، وزهري الشاويو، بريوت، رشح السنة، للبغوي، حتقيق  شعي (193

 هـ. 1٤00املكتب اإلسالمي، 

 م. 1987رشح سنن النسائي، السيوطي، القاهرة، دار احلدي ،  (19٤

شعب اإليامن للبيهقي، حتقيق  البسيو: زغلول، بريوت، دار الكتب العلمية،  (195

 م. 1990

بريوت، دار شعب اإليامن، أمحد بن حسني البيهقي، حتقيق  حممد السعيد بسيو:،  (196

 هـ. 1٤10، 1الكتب العلمية، ل 

 الشفا   مواعظ امللوو، ابن اجلوزي، بريوت، دار الفكر، د. ت. (197

 م. 1985الشكر، ابن أق الدنيا، حتقيق يس السواس وحممود األرناؤول، بريوت،  (198

 م. 1986الشورى، عبد اهللّ أمحد قادري، جدة،  (199

 املكتبة التوقيفية.–ي السيد جمدي فتح–الصحابة والصاحلون عىل فراش املوت  (200

الصداقة والصديق، أبو حيان التوحيدي، حتقيق  عِّل متويل صالح، القاهرة،  (201

 م. 1972
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صفوة الصفوة، أبو الفر  بن اجلوزي، حيدر آباد الدكن،دائرة املعارف العثامنية،  (202

 هـ. 1392

 صفحات من صرب العلامء عىل شدائد العلم، عبد الفتاح أبو غدة، بريوت، دار (203

 املنارة، د. ت.

صفوة األخبار ومنتقى اآلثار، موسى حممد األسود، الكويت، مكتبة دار الرتاث،  (20٤

 م. 1988هـ،  1٤08، 1ل 

الصالة ومقاصدها، أبو عبد اهللّ الرتمذي، حتقيق  الشيخ خيج غزاوي، بريوت،  (205

 م. 1986دار إحياء العلوم، 

 الة.مؤسسة الرس–سيد العفا:  -صالح األمة   علو اهلمة (206

الصمت وآداب اللسان، ابن أق الدنيا، حتقيق  نجم عبد الرمحن خلف، بريوت،  (207

 هـ. 1٤06، 1ل 

الصمت وحفظ اللسان، أبو بكر عبد اهللّ بن أق الدنيا، حتقيق  حممد أمحد عاشور،  (208

 م. 1988 -هـ 1٤08، 2دار االعتصام، ل 

لتني للنرش والتوزيع، صيد اخلاطر، ابن اجلوزي، حتقيق  عبد القادر عطا، دار القب (209

 .د. ت، القاهرة

الطبقات الكربى، حممد بن سعد، حتقيق  حممد عبد القادر عطا، بريوت، دار   (210

 هـ. 1٤10الكتب العلمية، 

 م. 1937الطرائف األدبية، عبد العزيز امليمني، بريوت، دار الكتب العلمية،  (211

 م. 1979النهضة،  طريق اهلجرتني وباب السعادتني، ابن القيم، القاهرة، مكتبة  (212
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الطبعة األوىل –دار التوزيع والنرش اإلسالمية  –جمدي اهلاليل  –الطريق إىل الربانية  (213

 م.2003

 م. 1985الظرف والظرفاء، ابن حييى الوشار، حتقيق  فهمي سعيد، بريوت،  (21٤

 -دار الكتب العلمية  -حتقيق السعيد بسيو: زغلول  -العرب   خرب من غرب  (215

 م.1985ه1٤05األوىل الطبعة  -بريوت 

عدة الصابرين وذخرية الشاكرين، ابن قيم اجلوزية، حتقيق  نعيم زوزو، بريوت،  (216

 دار الكتب العلمية، د. ت. 

العقد الفريد، ابن عبد ربه األندليس، حتقيق  أمحد أمني وآخرين، القاهرة، مكتبة  (217

 هـ. 1381، 1النهضة املكية، ل 

أق الدنيا، حتقيق جمدي السيد إبراهيم، العقل وفضله واليقني، أبو بكر بن   (218

 الرياض، مكتبة الساعي، د. ت.

 هـ. 1٤16علو اهلمة، حممد أمحد، وإسامعيل املقدم، الرياض  (219

عمدة القاريء، رشح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، بريوت، دار الفكر،  (220

 هـ. 1399

سة الرسالة، عمل اليوم والليلة، النسائي، حتقيق  فاروق محادة، بريوت، مؤس (221

 م. 1985

عوارف املعارف، السهروردي، مطبوع عىل هامو إحياء علوم الدين، طبعة  (222

 م. 1957احللبي، 

عون املعبود، رشح سنن أق داود، أبو الطيب العظيم آبادي، حتقيق  عبد الرمحن  (223

 هـ. 1388، 2حممد عثامن، املدينة املنورة، املكتبة السلفية، ل 



 

 652 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

 ل دار املنطلق اإلمارات العربية املتحدة. -اشد حممد امحد الر -العوائق  (22٤

العيال، أبو بكر عبد اهللّ بن أق الدنيا، حتقيق  نجم عبد الرمحن خلف، القاهرة، دار  (225

 م. 1990 -هـ 1٤10، 1ابن القيم، ل 

عيون األثر،   فنون املغازي والشامئل والسري، حممد بن حممد بن سيد الناس،  (226

يي الدين نتو، املدينة املنورة/ بريوت، دار ابن كثري، حتقيق  حممد اخلطراوي، وحم

 هـ. 1٤13

 عيون األخبار، ابن قتيبة الدنيوري، بريوت، دار الكتب العلمية، د. ت. (227

 1393غذاء األلباب رشح منظومة اآلداب، اإلسفراييني احلنبِّل، مكة املكرمة،  (228

 هـ.

محن بن حممد بن قاسم، الفتاوى، ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مجع وترتيب عبد الر (229

 القاهرة، مكتبة ابن تيمية، د. ت. 

فتح الباري برشح صحيح البخاري، ابن حجر العسقال:، حتقيق  حمب الدين  (230

اخلطيب، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه  حممد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، دار الريان 

 هـ. 1٤07للرتاث، 

جوي، حتقيق  عبد الرحيم فتح اخلالق   مكارم األخالق، أمحد سعيد الد (231

 م. 1991مرديني، دمشق، 

الفرقان بني أولياء الرمحان وأولياء الشيطان، ابن تيمية، حتقيق  رشيف حممد هزاع،  (232

 م. 1990 -هـ 1٤10، 1مك، دار الصحابة للرتاث، ل 

 م. 1983فضائل األعامل، احلافظ املقديس، املدينة املنورة، املكتبة العلمية،  (233
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، اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق  حممدعباس، مؤسسة الرسالة، فضائل الصحابة (23٤

 هـ. 1٤03

الفضائل   ضوء الكتاب والسنة، حممد سار حميسن، مك، اإلسكندرية، مؤسسة  (235

 م. 1983شباب اجلامعة، 

 1988بريوت،  -فضائل القرآن، احلافظ بن كثري، حتقيق  حممد إبراهيم البنا، جدة (236

 م.

 اهللّ عليه وسّلم، إسامعيل بن إسحاق القايض، حتقيق  فضل الصالة عىل النبي صىل (237

 م. 1977حممد نارص الدين األلبا:، بريوت، املكتب اإلسالمي، 

 هـ. 1٤1٤فقه السرية، الشيخ حممد الغزايل، ل. خامسة، دمشق، دار القلم،  (238

 .1فن الذكر والدعاء عند خاتم األنبياء،حممد الغزايل،القاهرة،دار هنضة مك ،ل (239

 م. 1987هـ  1٤07ائد  ابن القيم، القاهرة، دار الريان للرتاث، الفو (2٤0

الطبعة احلادي عرشة  -القاهرة  -دار الرشوق  - -سيد قطب  –   الل القرآن  (2٤1

 هـ.1٤05

القصد والرجوع إىل اهللّ، املحاسبي، دراسة وحتقيق عبد القادر أمحد عطا، دار  (2٤2

 م.  1980هـ  1٤00الرتاث العرق، 

لزهد والقناعة، أبو عبد اهللّ القرطبي، حتقيق  مسعد عبد احلميد قمع احلرص با (2٤3

 م. 199٤السعد:، بريوت، دار الكتب العلمية، 

قوت القلوب، أبو طالب املكي، تقديم  عبد املنعم احلفني، القاهرة، دار الرشاد،  (2٤٤

 م. 1991



 

 654 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

هـ،  1٤09القناعة، أمحد بن اسحاق الدينوري، حتقيق  عبد اهللّ بن يوسف اجلديع،  (2٤5

 الرياض، مكتب الراشد للنرش والتوزيع.

كتاب األمثال ألق عبيد القاسم بن سالم، حتقيق عبد املجيد قطامو، بريوت،  (2٤6

 م، )منشورات جامعة املل  عبد العزيز باململكة العربية السعودية(. 1980

 كتاب اإلخوان إبن أق الدنيا  انظر اإلخوان البن أق الدنيا. (2٤7

 (.(.193ابن اجلوزي، انظر )الرب والصلة، رقم  كتاب الرب والصلة، (2٤8

كتاب التوابني، أبو حممد عبد اهللّ بن أمحد املقديس )ابن قدامة(، حتقيق  دار الكتب  (2٤9

 م. 1983 -هـ 1٤03العلمية، بريوت، 

كتاب الغيبة والنميمة، أبو بكر عبد اهللّ ابن أق الدنيا، حتقيق  عمرو عِّل عمر،  (250

 م. 1988 -هـ 1٤09، 1لسلفية، ل اهلند، بومباي، الدار ا

.، املكتبة العلمية، 2كتاب فضائل األعامل، احلافظ املقديس، املدينة املنورة، ل  (251

 م. 1983

 هـ. 1٤08الكرم واجلود والسخاء، سمري حسن حلبي، بريوت، دار الصحابة،  (252

كلامت   األخالق اإلسالمية، كامل حممد عيسى، جدة، دار املجتمع للنرش  (253

 هـ. 1٤09 والتوزيع،

كنز العامل من سنن األقوال واألفعال، عىل بن حسام الدين اهلندي، بريوت،  (25٤

 م. 1981هـ،  1٤01، 5مج، ل  17مؤسسة الرسالة، 

كيف تكون رجال بامة ،امري بن حممد املدري،مكتبة خالد بن الوليد للطباعة  (255

 م.2012، 2والنرشوالتوزيع ،صنعاء ،ل

 م. 1987 –مكتبة السنة  -قيق امحد شاكر حت -أسامة بن منقذ -لباب اآلداب (256
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 دار اجليل. -البن رجب احلنبىل  -لطائف املعارف  (257

 ابن اجلوزي. -اللطائف   الوعظ (258

املتحابون   اهللّ، عبد اهللّ بن أمحد املقديس، حتقيق  جمدي السيد إبراهيم، القاهرة،  (259

 دار القرآن، د. ت.

دنيا، حتقيق  حممد عبد القادر عطا، بريوت، جمابو الدعوة، أبو بكر عبد اهللّ بن أق ال (260

 م. 1986 -هـ 1٤06، 1دار الكتب العلمية، ل 

 م. 1956جممع األمثال، امليدا:، حتقيق  حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة،  (261

 هـ. 1٤03 - 2جممع احلكم واألمثال   الشعر العرق  ألمحد قبو دار الرشيد ل (262

، عِّل بن أق بكر اهليثمي، القاهرة، دار السعادة، د. جممع الزوائد ومنبع الفوائد (263

 هـ. 1٤02.، دار الكتاب العرق، 3ت./ بريوت، ل 

حماسبة النفس واإلزراء عليها، ابن أق الدنيا، حتقيق مصطفى بن عِّل بن عوض،  (26٤

 م. 1986بريوت، 

 م. 19٤8هـ/  1399املحاسن واملساوئ، للبيهقي، بريوت، دار بريوت،  (265

دباء، وحماورات الشعراء والبلغاء، الراغب األصفها:، بريوت، حمارضات األ (266

 مكتبة احلياة، د. ت.

املحاور اخلمسة للقرآن الكريم، الشيخ حممد الغزايل، دمشق/ بريوت، دار القلم،  (267

 هـ. 1٤11

 خمتك تفسري الطربي، حممد عِّل الصابو:، بريوت، دار القرآن الكريم، د. ت. (268

مضان وكتاب الوتر، للمروزي، اختكها  أمحد بن عِّل خمتك قيام الليل وقيام ر (269

 م. 1982املقريزي، باكستان، فيصل آباد، 
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خمتك منها  القاصدين، ابن قدامة املقديس، قدم له حممد أمحد دمهان، حتقيق   (270

 م.  1982شعيب األرناؤول، وعبد القادر األرناؤول، القاهرة، دار الرتاث، 

 هـ. 1٤08.، ، دار الكتب العلمية، 2ية، ل مدار  السالكني، ابن قيم اجلوز (271

مداواة النفوس، ابن حزم، حتقيق  أبو حذيفة بن حممد، مك، طنطا، مكتبة  (272

 هـ. 1٤07، 1الصحابة، ل 

 املكتبة التوقيفية.-ابن اجلوزي –املدهو  (273

املسابقة إىل اخلريات، حممد فتحي وآخرون، سلسلة من صفات عباد الرمحن،  (27٤

 م. 1990طنطا، 

األخالق ومذمومها، اخلرائطي، حتقيق  جمدي السيد إبراهيم، الرياض، مساوئ  (275

 م. 1989القاهرة، مكتبة القرآن،  مكتبة الساعي، د. ت

املستخلص   تزكية األنفس، سعيد حوى، القاهرة، دار السالم للطباعة والنرش  (276

 م. 1995والتوزيع، 

م، وبريوت  1988، املستطرف   كل فن مستظرف، األبشيهي، بريور مكتبة احلياة (277

 دار الفكر.

الطبعة األوىل –دار الكلمة –عبد احلميد الباليل -املصفى من صفات الدعاة (278

 م.2000

املصنف، ألق بكر عبد الرزاق الصنعا:، حتقيق  حبيب الرمحن األعظمي،  (279

 م. 1983بريوت، املكتب اإلسالمي، 

، 1أمحد الندوي، ل املصنف   األحادي  واآلثار، ابن أق شيبة، حتقيق  خمتار  (280

 هـ. 1٤03اهلند، 
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املعارف، ابن قتيبة، حتقيق  حممد إسامعيل، وعبد اهللّ الصاوي، باكستان، آرام باغ  (281

 م. 1976كرامي، 

معار التنزيل، اإلمام البغوي، حتقيق  خالد عبد الرمحن الرون سوار، دار املعرفة،  (282

 هـ. 1407ل. ثانية، بريوت،

، 2.   1الكريم، عبد الوهاب لطف الديلمي، ل  معار الدعوة   قصص القرآن (283

 م. 1986هـ/  1٤06جدة، دار املجتمع للنرش والتوزيع، 

معار   السلوو وتزكية النفوس، عبد العزيز بن حممد العبد اللطيف، الرياض، دار  (28٤

 .هـ 1٤1٤الوطن للنرش، 

 .مك 1ل الغزايل، حممد املصحف، معركة (285

، 1بريوت، دار الكتب العلمية، ، دار طيبة، ل  مفتاح دار السعادة، ابن القيم، (286

 هـ. 1٤1٤

مكارم األخالق، ابن تيمية، إعداد عبد اهللّ بدران، ومحد عمر احلاجي، مكة  (287

 هـ. 1٤1٤املكرمة، 

مكارم األخالق، الطربا:، حتقيق  فاروق محادة، ل.ثالثة، الدار البيضاء، دار  (288

 الثقافة، د. ت.

  -ريم، حييى املعلمي، القاهرة، دار االعتصام، د. ت.مكارم األخالق   القرآن الك (289

مكارم األخالق ومعاليها، اخلرائطي، حتقيق  سعاد سليامن اخلندقاوي، مك،  (290

 م. 1991مطبعة املد:، 



 

 658 دة الغرراجلواهر والدرر من أقوال السا  

املكاسب والرزق احلالل وحقيقة التوكل عىل اهللّ، احلارث ابن أسد املحاسبي،  (291

 م. 198٤ن، دراسة وحتقيق، حممد عثامن اخلشت، مكتبة القرآ

 م. 1992مكاشفة القلوب، أبو حامد الغزايل، بريوت، دار الكتب العلمية،  (292

 1985من وصايا الرسول صىل اهللّ عليه وسّلم، طه العفيفي، دار الرتاث العرق،  (293

 م.

 مناقب عمر بن اخلطاب، ابن اجلوزي، بريوت، دار الكتب العلمية، د. ت. (29٤

اجلوزي، مطبعة دائرة املعارف العثامنية، حيدر املنتظم   تاريخ امللوو واألمم، ابن  (295

 م. 1357آباد الدكن، 

املنتظم   تاريخ األمم وامللوو، ابن اجلوزي، حتقيق ودراسة  حممد عبد القادر عطا  (296

 م. 1992 -هـ 1٤12، 1وآخرين، بريوت، دار الكتب العلمية، ل 

-طنطا  -ة والعلوم دار البشري للثقاف -حممود املنري  -املنتقى من أقوال الدعاة  (297

 م200٤مك 

 حممد احلمد.-املنتقى من بطون الكتب  (298

 حممد امحد الراشد.-املنطلق  (299

منها  اليقني، رشح أدب الدنيا والدين، األرزنجا:، بريوت، دار الكتب العلمية،  (300

 م. 1980

موارد الظمآن   دروس الزمان، للشيخ عبد العزيز حممد السليامن، الرياض،  (301

 هـ. 1٤03



 

  فهرس املصادر و املراجع

 
 

 

659 
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