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¢
إن الحؿد هلل كحؿده وكستعقـف وكستغػره وكتقب إلقف ،وكعقذ باهلل مـ ُشرور أكػسنـا و ينقئات أعؿالـنا،
مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،وأشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شنريؽ لنف ،وأشنفد
تسننؾقؿا كثقن ًنرا.
أن محؿ ندً ا عبننده وريننقلف ننؾك اهلل عؾقننف وعؾننك ولننف وأ ننحابف ألؿعننقـ ويننؾؿ
ً
أما بعد..
يا أيفا اإلخقة فلو ًٓ أحققؽؿ لؿق ًعا بتحقة اإليالم فسال ٌم اهلل عؾقؽؿ ورحؿتف وبركاتف..
وأيلل اهلل -لؾ وعال -أن يـػعـل وإياكؿ هبٰذا الؾؼاء ،وأن يجعؾف لؼاء خقر وبركة.
يف بداية ٰهذا الؾؼاء الذي هق عـ أهموة الوقت يف حواة المسلم أدعق بالدعاء الثابت يف « حقح مسنؾؿ»
هم أصلح لنا ديننا الذي هو عصممة أررىما،
مـ حديث أبل هريرة ﭬ أن الـبل ﷺ كان يدعق فقؼقل« :ال ّٰل َّ
وأصلح لنا دىواىا التي فوها رعاشنا ،وأصلح لنا آخرتنا التي إلوها رعادىا ،واجعمل الحوماة ييمادة لنما يف كمل
ٌ
وشنامؾ
لنامع لؾخقنر،
خور ،والموت راحة لنا رن كل شر» ف ٰفذا الندعاء -أيفنا اإلخنقة -دعنا ٌء عظنقؿ
ٌ
ٕبقابف ،خقر الدكقا وأخرة يف الحقاة ويف الؿؿات ،و ٰهذا الدعاء العظقؿ يدل َدٓلة ظاهرة عؾك ِشدة العبد
يف ٰهذه الحقاة ويف كؾ وقت إلك عقن اهلل -تبارك وتعالك -لف ،وتقفقؼف وتسديده ،نال ُ ديـنؽ و نال
دكقاك و ال وخرتؽ كؾ ذلؽ إكؿا يتحؼؼ ويؽقن إذا أ ؾحف اهلل لؽ وأعاكؽ عؾنك نالحف ،ووفؼنؽ
لػالحؽ ويعادتؽ يف الدكقا وأخرة ،بدون ذلؽ ٓ تصؾح دكقاك وٓ يصؾح ديـؽ وٓ تصنؾح وخرتنؽ،
ول ٰفذا العبد بحالة ماية إلك إ ال اهلل -تبارك وتعالك -لف ،يف ديـنف ودكقناه ووخرتنف ،ول ٰفنذا كنان ٰهنذا
ويبؾِف لؿقعفا «أصلح لنا ديننا ،أصلح لنا دىواىما ،أصملح
ً
الدعاء محق ًطا لام ًعا
شامال لؾخقر بلبقابف ،كؾفا ُ
لنا آخرتنا» هؽذا كان يدعق الـبل الؽريؿ َ -ع َؾ ْق ِف الص َال ُة َوالس َال ُم ،-وعـندما يندعق الؿسنؾؿ هبٰنذا الندعاء
العظقؿ ٓبدّ مـ العؿؾ وإخذ بإيباب كؿا قال ﷺ« :احرص على را ينػعك واسمتعن بماه» فالندعاء
ايتعاكة ،ايتعاكة ولجق ٌء إلك اهلل گ وٓبد معف مـ فعؾ إيبابٓ ،بد لؾعبد أن يػعؾ إيباب الشنرعقة
التل هبا ال ُ ديـف و ال دكقاه و ال ُ وخرتف ،عؾك ما هق مبقـ يف كتاب اهلل -تبنارك وتعنالك -وينـة
كبقف ﷺ.
بندأت بنف هنق مـاين ٌ غاينة الؿـاينبة
حدي ُثـا -أيفا اإلخقة -عـ الققت وأهؿقتف ،و ٰهذا الدعاء الذي
ُ
لؿقضقع حديثـا ٰهذه الؾقؾة؛ ٕن ال وقتـا وما يرتت عؾك الحف مـ كتناجج عظقؿنة و ِؿنار ياكعنة يف
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الدكقا وأخرة ٓبد فقف مـ عقن اهلل-تبارك وتعالك -وتسنديده لؾعبند ،فننذا أعاكنؽ اهلل  ۵وهقنل لنؽ
أيباب ال وقتؽ ويالمتف وحػظف ووقايتف مـ الشرور تحؼؼ لؽ ال وقتؽ ،وايتػاد ُتؽ مـف.
وأما إذا خذل اهلل -تبارك وتعالك -العبد ووكؾف إلك كػسف فنن وقتف يضقع يدً ى ،وأيامف تعبث وتنذه
هبا ًء؛ ٓ يستػقد مـفا ،وٓ يـتػع هبا ،ويؼدم عؾك اهلل -تبارك وتعنالك -ينقم الؼقامنة وقند ضناعت حقاتنف،
ضاعت دكقاه فقؿا ٓ يؼربف مـ اهلل تبارك وتعالك.
ول ٰفذا -أيفا اإلخقة -مـ أهؿ إيس العظقؿة يف ٰهذا الباب الذي هق ال الققنت وآينتػادة مـنف
الؾجقء إلك اهلل  ۵يف كؾ وقت وحقـ ،يؾجل الؿسؾؿ إلك ربف -تبارك وتعالك -أن يصؾح لنف وقتنف ،وأن
يعؿر لف وقتف بالخقر ،وأن يجـبف أيباب ضقاع الققت وذهابف يدً ى بغقر فاجدة ،أو ذهابنف بؿنا يعنقد عؾنك
العبد بالؿضرة يف ديـف ودكقاه ووخرتفٓ ،بد لؾعبد أن يعؾؼ قؾبف باهلل -لؾ وعال -يف كؾ شلء ،حتك يسنعد
يف الدكقا وأخرة ،يؾجل إلك اهلل ،ول ٰفذا ك ُثرت إدعقة الـبقية التل فقفا الؾجنقء إلنك اهلل -لنؾ وعنال -يف
ال إمر ويداد الؼقل وتؿام العؿؾ والبعد عـ الزلؾ ...إلك غقر ذلؽ بلدعقة كثقرة عـ الـبل ﷺ.
وأيلل اهلل -لؾ وعال -أن ُيصنؾح لنل ولؽنؿ وقتـنا وأن يفنديـا لؿق ًعنا ينقاء السنبقؾ ،وأن يجـبـنا
مضالت الػتـ ما ظفر مـفا وما بطـ.
أيفا اإلخقة ..أهؿقة الققت يف حقاة الؿسؾؿ ،الققت كـز ؿقـ ،كـز ؿقـ يف ٰهذه الحقاة ،هق أ ؿنـ كـنز
وأغؾك كـز ،كـز يليت وٓ يعقد ،كـز يحافظ عؾقف العؼالء مـ الـاس ،وال ُػطـاء مـ بـل ودم ،ويعتـقن بف غاينة
العـاية ،ويعدوكف أ ؿـ شلء يـبغل أن ُيعتـك بف ،ويحافظ عؾقف ،يعدوكف أ ؿـ مـ الؿال ،ومـ البقنت ،ومنـ
الطعام ،ومـ الشراب ،ومـ ياجر إمقر.
يؼقل أحد السؾػ يصػ الصحابة( :أدركت قق ًما هؿ أحرص عؾك وقتفؿ مـؽؿ عؾك دكاكقركؿ) .كاكقا
حريصقـ عؾك الققت غاية الحرص ،معتـقـ بف غاية العـاية ،مفتؿقـ بف تؿام آهتؿامِ ،
لعظؿ شلن الققنت
يف كػقيفؿِ ،
وعظؿ مؽاكتف يف قؾقهبؿ ،وإلدراكفؿ ٕهؿقتف وعظؿ شلكف.
وعـدما كتلمؾ -أيفا اإلخقة -كتاب اهلل -لؾ وعال -ويـة الـبل ﷺ كجد فقفؿا مـ إدلة الشلء
الؽثقر ،إدلة الدالة عؾك عظؿ شلن الققت وأهؿقة الؿحافظة عؾقف والعـاية بف ،وأكف مـ أهؿ إمقر التل
يـبغل عؾك الؿسؾؿ أن ُيعـك هبا وأن يحافظ عؾقفا تؿام الؿحافظة.
و َأعرض عؾقؽؿ فقؿا يؾل ُلؿؾة مـ الـصقص مـ كتاب اهلل -تبارك وتعالك -ويـّة كبقف ﷺ فقفا التـبقف
عؾك أهؿقة الققت وأهؿقة العـاية بف ،وأيلل اهلل -لؾ وعال -أن يـػعـل وإياكؿ هبا:
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مـ ٰهذه الـصقص أن اهلل -تبارك وتعالك -يف ويات كثقرة يف الؼرون الؽريؿ أقسنؿ بنللزاء منـ الققنت
كن :العصر والضحك والػجر والؾقؾ والـفنار ..وكحقهنا ،كؼقلنف لنؾ وعنال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾
[الػجر] ،وققلنف تعنالك﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾[الؾقنؾ]  ،وكؼنقل تعنالك﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾[الشؿس]  ،وكؼقلف تعالك﴿ :ﭲ ﭳ﴾[الضحك] ،
وكؼقلف تعالك ﴿ :ﭑ ﭒ﴾[العصر] وكحقها مـ أيات يف الؼرون الؽريؿ.
و ٰهذا إقسام مـ اهلل -تبارك وتعالك -يف ٰهذه إلزاء مـ الققت دلقؾ عؾك أهؿقة الققت وعظؿ
شلكف؛ ٕن اهلل  ۵عـدما ُيؼسؿ بشلء مـ مخؾققاتف فنن يف ذلؽ دٓلة عؾك عظؿ الؿؼسؿ بف ولاللة شلكف
ورفعة قدره ،فنقسام اهلل -تبارك وتعالكٰ -هبذه إلزاء مـ الققت (الػجر ،الؾقؾ ،العصر ،الضحك
...وكحق ذلؽ) دلقؾ عؾك عظؿ شلن الققت عـد اهلل -لؾ وعال ،-وفقفا دٓلة عؾك أهؿقة العـاية بف؛ ٕن
اهلل -لؾ وعال -أقسؿ بف؛ ٕكف محؾ إعؿال ،ومؽان الطاعات ،والتؼرب إلك اهلل -لؾ وعال -بساجر
أكقاع العبادات الذيـ يتؼربقن إلك اهلل -تبارك وتعالك -ويطقعقكف ويؿتثؾقن أمره ،ويؼقمقن بؿا أمرهؿ اهلل
تبارك وتعالك -بف يؼقمقن بذلؽ يف أوقات إما الػجر أو الضحك أو العصر أو الؾقؾ أو الـفار ،يف أوقاتيؼقمقن هبا ،فإوقات شلهنا عظقؿ وأمرها خطقر ،وهل تذه

وٓ تعقد ،كؾ وقت ذه

مـ عؿرك ٓ

يعقد إلقؽ ،وهق مؽان لؾعؿؾ ،مؽان لطاعة اهلل -تبارك وتعالك -والتؼرب إلقف بؿا ُيرضقف ،وبؿا يحبف
گ إوقات مؽان لألعؿال ،والؿقفؼقن مـ عباد اهلل يستعؿؾقن ٰهذه إوقات يف طاعة اهلل وفقؿا يؼرب
إلك اهلل -لؾ وعال ،-أما الؿػرطقن الؿضقعقن فنن ٰهذه إوقات الثؿقـة والساعات الؿحدودة تؿضل
الحا يف إعؿال
عؾقفؿ مـ عؿرهؿ وتذه عؾقفؿ يف حقاهتؿ دون أن يستػقدوا مـفا كؿا ًء يف اإليؿان و
ً
وتزو ًدا يف العؾقم الـافعة وح ْػ ًظا لفا يف طاعة اهلل -تبارك وتعالك -والتؼرب إلقف.
ّ
الشاهد -أيفا اإلخقة -أن إقسام اهلل -تبارك وتعالكٰ -هبذه إلزاء مـ الققت ٌ
دلقؾ عؾك عظؿ شلن
الققت وأهؿقة العـاية بف.
ومـ الـصقص الدالة عؾك أهؿقة الققت وعظؿ شلكف أن اهلل -تبارك وتعالك -يف غقر وية مـ الؼرون
الؽريؿ عد الققت وألزاءه يف لؿؾة كعؿف العظقؿة التل أكعؿ هبا -تبارك وتعالك -عؾك ِعباده ،لقستعؿؾقها
يف طاعتف -لؾ وعال -وما ُيؼرب إلقف.
ومـ ذلؽ عؾك يبقؾ الؿثال ما لاء يف يقرة الـحؾ التل يسؿقفا بعض أهؾ العؾؿ يقرة الـعؿ لؽثرة
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ما عد اهلل -تبارك وتعالك -فقفا مـ كعؿف عؾك عباده يف ٰهذه السقرة العظقؿة ،يؼقل -تبارك وتعالك -يف
ُلؿؾة ما عده وذكره مـ كعؿف عؾك عباده يؼقل ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾[الـحؾ] ﴿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾ أي يخر لؽؿ ٰهذا
الققت ،لقؾ يليت ويعؼبف هنار ،ؿ يعؼ

الـفار ٌ
وقت يؿضل وياعات تؿضل
لقؾ ،وهؽذا لقؾ وهنارٌ ،
َ

ّ
يخرها اهلل -تبارك وتعالك -لؽ ،ولؽ مـفا؛ أي الؾقالل وإيام لؽ مـفا وقت محدد وأمد معدود ٓ
تستؼدم عـف ياعة وٓ تستلخر؛ إن قضك اهلل -تبارك وتعالك -مقتؽ بؾقؾ ُمت قبؾ أن يليت الصبا  ،وإن
قضك -تبارك وتعالك -مقتؽ بـفار مت قبؾ أن يليت الؾقؾ ،فؾؽ يف ال ّؾقؾ والـّفار ٰهذه الـعؿة العظقؿة،
لؽ فقفا ياعات محدودة وأيا ٌم معدودة ،يتؿضل وإذا مضت واكتفت أيامؽ وياعاتؽ يتـتفل أكت
باكتفاء وقتؽ.
ول ٰفذا قال بعض السؾػ( :يا ابـ ودم إكؿا أكت أيام معدودة) ،يا ابـ ودم إكؿا أكت أيام معدودة فاكتفل
يخر لؽ الؾقؾ والـفارّ ،
يخر لؽ الؾقؾ والـفارّ ،
باكتفاء أيامؽ .اهلل -لؾ وعالّ -
يخر لؽ ٰهذه
إوقات ،هقلها لؽ ،أولدك فقفا ،خؾؼؽ بعد أن لؿ تؽـ شقئا مذكقرا ،وأولدك يف ٰهذه إوقات ،ولؽ
مـفا ،لؽ مـفا وقت محدد؛ ٕن أققا ًما قبؾـا وأمؿ مضت قبؾـا أخذوا كصقبفؿ مـ الؾقالل وإيام ،أخذوا
كصقبفؿ مـ الؾقالل وإيام ،يخر لفؿ -تبارك وتعالك -لقؾفؿ وهنارهؿ الذي أمضقه ،مـفؿ مـ أمضاه
مؿتثال أمره إلك أن اكؼضك وقتف وحضر ألؾف ،ومـفؿ مـ أمضك لقالقف وأيامف فقؿا
ً
مطق ًعا هلل عابدً ا لف
يغض اهلل -تبارك وتعالك ،-وهق يؼدُ م إلك ربف بؿا قدم يف ٰهذه الحقاة بؿا قدم يف أيامف ولقالقف.
اهلل -لؾ وعال -يؿتـ عؾك عباده بلكف يخر لفؿ ال ّؾقؾ والـّفار  ،يخر لؽ لقالقؽ وأيامؽ التل هل
لؽ يف ٰهذه الحقاة التل هل كصقبؽ يف ٰهذه الحقاة ويتـؼضل ﴿ ،ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﴾[الرعد] فنذا
لاء ألؾ اإلكسان اكتفت أيامف ولقالقف ،ولق كان أل ُؾف كؿا قدّ مت يـتفل بـفار ٓ ُيدْ ِر ُك الؾقؾ ،وإذا كان
الضحك،
ألؾف يـتفل بؾقؾ ٓ يدرك الـّفار ،ف ٰفذه كعؿة عظقؿة يخرها اهلل تبارك وتعالك ،ال ّؾقؾ ،الـّفارّ ،
كعؿ يخرها اهلل -تبارك وتعالك -لؽ ،هقلها لؽ ،أولدك فقفا ،وأمرك بايتعؿالفا
الػجر ،العصرٰ ،هذه ٌ
يف طاعتف -تبارك وتعالك -وفقؿا يؼرب إلقف گ ،ول ٰفذا ختؿ ٰهذه أية الؽريؿة بؼقلف ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾[الـحؾ] مـ يستعؿؾ عؼؾف ويستخدم فؽره ،ويتلمؾ يف الؾقؾ والـفار
والشؿس والؼؿر وتعاق ٰهذه إوقات لقلد فقفا أعظؿ عربة ،ولقلد فقفا أكرب زالر لف عـ التؿادي يف
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الخطل وآيتؿرار يف الباطؾ ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾ ،يؼقل اهلل تبارك وتعالك ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾[ول عؿران] ٰهذا شلن أولل إلباب
يتػؽرون يف خؾؼ الس ٰؿقات وإرض ،ويتػؽرون يف اختالف الؾقؾ والـفار ،واختالف الؾقؾ والـفار ،أي
تعاقبفؿا يليت لقؾ فقخؾػف هنار ،ؿ يليت هنار فقخؾػف لقؾ ،واهلل -لؾ وعال -لعؾ اختالف الؾقؾ والـفار
قت كؾف هنار أو كان الققت
لؾـاس تذكرة ،لعؾفا لؾـاس تذكرة وعربة وعظة يستػقدون مـفا ،لق كان الق ُ
كؾف لقؾ ،ربؿا ٓ تـتظؿ إمقر وٓ يجد اإلكسان مدّ كر ،وربؿا ّ
يؿؾ ويزلر ويتقاكك ويؽسؾ؛ لؽـ حؽؿة
اهلل -تبارك وتعالك -بالغة يف اختالف الؾقؾ والـفار ،كشاط يتجدد ،وحققية تتجدد مع اإلكسان بتعاق
الؾقؾ والـفار ،وتجدد إوقات.
فاختالف الؾقؾ والـفار فقف ذكرى وعربة ،وعربة ٕولل إلباب كؿا قال اهلل -تبارك وتعالك -يف وية
أخرى ﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ ٕي شلء؟ ﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[الػرقان]،
﴿ﮨ﴾ أي لقؾ يليت ويخؾػف هنار ،وهنار يليت ويخؾػف لقؾ ،فجعؾف اهلل -تبارك وتعالك -عؾك ٰهذا الـسؼ
ِخؾػة ،لقؾ يليت فقخؾػف هنار ،وهنار يليت فقخؾػف لقؾ؛ ٕي شلء؟ ﴿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﴾ ،لؿـ أرد أن ّ
يذكر
لعؾف اهلل -تبارك وتعالك -عؾك ٰهذا الـسؼ لـتذكر عظؿة اهلل -لؾ وعال -عظؿة الخالؼ ،كؿال اقتداره
گ ،هق -لؾ وعال -قادر عؾك أن يجعؾ الـفار يرمدا إلك يقم الؼقامة ،وقادر عؾك أن يجعؾ الؾقؾ
يرمدا إلك يقم الؼقامة ،ولق لعؾ -لؾ وعال -الؾقؾ يرمدً ا إلك يقم الؼقامة لؿا ايتطاع أحد أن يليت
بضقاء يؼضل فقف الـاس معاشفؿ ،ولق لعؾ -تبارك وتعالك -الـفار يرمدً ا إلك يقم الؼقامة لؿا ايتطاع
أحد أن يلتقفؿ بؾقؾ يسؽـقن فقف ،فلكعؿ عؾقفؿ اهلل -لؾ وعال -وتػضؾ فجعؾ الؾقؾ والـفار خؾػة يليت
لقؾ ويخؾػف هنار ،ويليت هنار ويخؾػف لقؾ ،وهؽذا تتعاق إيام ،وهؽذا تؿضل ٕي شلء؟ لؿـ أراد أن
يذكرٰ ،هذا مجال خص لؾذكرى لقتذكر الغافؾٌ ،
ّ
وهنار مضك ولقؾ أقبؾ ،وهؽذا
فؾقؾ مضك وهنار أتك،
ٌ
يؿضل اإلكسان يف ٰهذا الققت الؿتعاقِ وإيام والؾقالل الؿتتابعة لقتذكر ربف گ العظقؿ الؼدير الحؽقؿ
أيضا ما أمره -تبارك وتعالك -بتذكره مـ ققام بطاعة اهلل وامتثال ٕوامر اهلل وب ٍ
عد عـ
الؽبقر ،ويتذكر ً
ُ
شؽرا هلل گ عؾك ٰهذه
معا ل اهلل تبارك وتعالك ﴿ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾[الػرقان] أي ً
الـعؿة العظقؿة والؿـّة الجسقؿة التل هل لعؾ الؾقؾ والـفار خؾػة ﴿ ﮭ ﮮ ﮯ﴾.
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وتلمؾقا -أيفا اإلخقة -فقؿا بعد وعؾك يعة مـ الققت أيات التل أعؼبت ٰهذه أية الؽريؿة إلك
تؿام يقرة الػرقان بد ًءا مـ ققلف تعالك ﴿ :ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

﮻ ﮼ ﮽ ﴾ فذكر -تبارك وتعالك -ػات عباد الرحؿـ الذيـ يتذكرون عؾك تعاق الؾقالل وإيام
واختالف الؾقؾ والـفار ،يتذكرون فقجدون يف طاعة اهلل ويعؿؾقن فقؿا يؼرب إلك اهلل ،ويبتعدون عـ كؾ
ما هنك -تبارك وتعالك -عـف.
ومـ الـصقص التل لاءت يف الؼرون الؽريؿ مبقـة ٕهؿقة الققت ،وعظؿ شلكف ما ذكره -تبارك
وتعالك -يف بعض أيات مـ حال مـ ضقعقا أوقاهتؿ يف ٰهذه الحقاة ،حال مـ ضقعقا أوقاهتؿ يف ٰهذه
الحقاة يف الؽػر والعصقان والضالل والطغقان والبعد عـ طاعة الرحؿـ -تبارك وتعالك ،-فشلن همٓء
عظقؿا يف مؼامات عديدة عؾك وقت أضاعقه ،وأيام فر ُطقا فقفا
أكفؿ يـدمقن كدام ًة كربى ويليػقن أي ًػا
ً
وأهؿؾقها ،يـدمقن كدام ًة كربى ويسللقن ربفؿ -تبارك وتعالك -أن يعطقفؿ وق ًتا لديدً ا وحقا ًة أخرى
الحا غقر الذي كاكقا يعؿؾقكف يف ٰهذه الحقاة ،وهقفات هقفات أن يتحؼؼ لفؿ ذلؽ،
عؿال
لقعؿؾقا فقفا ً
ً
مـ اكؼضك وق ُتف وضقعف وفرط فقف ،فن ّكف ٓ يعقد وٓ ُيعاد ل ٰفذه الحقاة لقعؿؾ مرة أخرى بطاعة اهلل -تبارك
وتعالك ،-ول ٰفذا يف مؼامات عديدة يـدم كدامة شديدة مـ ضقعقا أوقاهتؿ يف ٰهذه الحقاة يف غقر طاعة اهلل -
لؾ وعال ،-وقد كبف -تبارك وتعالك -إلك ذلؽ ،وحذر عباده مـ ذلؽ يف ٍ
ويات مـ الؼرون الؽريؿ:
مـفا ققلف تبارك وتعالك ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽ ﮾ ﮿﯀

﯁ ﯂   ﴾[الؿـافؼقن] عـد الؿقت مضقع وقتف يسلل ربف -تبارك وتعالك -أن
الحا غقر الذي كان
يمخره إلك ألؾ قري ؛ يعـل مدة مـ الققت محدودة إلك ألؾ قري  ،لقعؿؾ فقفا
ً
يعؿؾف لقطقع فقفا ربف تبارك وتعالك﴿ ،﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﴾ يعـل أكـ يف ٰهذا
الققت الذي تلخرين فقف مـ الؿتصدققـ مـ الصالحقـ مـ الؿطقعقـ مـ الؿؿتثؾقـ ٕمرك ﴿ ﮼ ﮽
﮾ ﮿ ﯀﴾ يطؾ

تؿديدً ا يف الققت ﴿ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﴾ فؿا الجقاب؟ ﴿ 

          ﴾[الؿـافؼقن] مـ لاء ألؾف واكتفك وقتف لق طؾ أن يؿدد
لف مـ وقتف دققؼة ٓ يؿدد لف.
ومـ لطاجػ ما ُيذكر يف ٰهذا الؿؼام أن الحسـ البصري  $كان مرة يف دفـ لـنازة وكنان إلنك لـبنف
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اح لف فؼال الحسـ لصاحبف بعد الدفـ ( لق كـت مؽان ٰهذا الرلؾ الؿدفقن ماذا تتؿـنك؟) لنق كـنت
مؽاكف أي شلء تتؿـك قال( :أتؿـك أن يعقدين اهلل -تبارك وتعالك -إلك الدكقا مرة اكقة ٕعؿؾ الحا غقنر
كـت أعؿؾف) فؼال لف الحسـ( :وأكت أن فقؿا تتؿـاه فاعؿنؾ) يعـنل أكنت أن عـندك ُفسنحة منـ
الذي ُ
الققت ،عـدك مجال لؾعؿؾ ،أما إذا ُقبضت رو اإلكسان وخرلت مـف ،فنكف يتؿـك ويسنلل ربنف -تبنارك
وتعالك -أن يعقده إلك الحقاة ،وأن يعطقف لز ًءا مـ الققت لقعؿؾ فقف ،فال يستجاب لف وٓ يؼبؾ مـف وينقم
الؼقامة ،يقم الؼقامة عـدما يدخؾ أهؾ الـّار الـار ،حؿاكنا اهلل وإيناكؿ مـفنا ،ووقاكنا ووقناكؿ مـفنا ،عـندما
يدخؾ أهؾ الـ ِ
الـار ،يصطرخقن يف الـار ويصقحقن فقفا ،ويسللقن اهلل -تبارك وتعالك -أن ُيعقدهؿ إلنك
ار َ
الدكقا لقعؿؾقا فقفا الصالحات ولقؼقمقا فقفا بطاعنة اهلل -تبنارك وتعنالك -فنال ُيسنتجاب لفنؿ ،قنال اهلل
تعننالك ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   ﴾[فاطر] هؽنذا يؼقلنقن يف الـنار ﴿ ﮽

﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂  ﴾ يعـل أعطـا وقتا يا اهلل ،أعطـا وقتا لديدا ،أعدكا إلنك الندكقا منرة
نالحا
اكقة لـعؿؾ الحا غقر الذي كـا كعؿؾف يف الدكقا مـ الؽػر والطغقان والضالل والعصقان ،كعؿنؾ
ً
غقر الذي كـّا كعؿؾ ،فؿاذا يؽقن الجقاب يؼقل اهلل تعنالك﴿ : ﴾ يعـنل يف الندكقا ﴿  

         ﯓ ﯔ ﯕ﴾ ف ٰفذا شلهنؿ يف الـار يصنطرخقن فقفنا
عؾك ضقاع إوقات يف ٰهذه الحقاة.
وكحـ -وهلل الحؿدٓ -زلـا يف مقدان العؿؾ ويف دار العؿؾ ،يف الحقاة الندكقا ،أبنقاب الطاعنة مػتقحنة
الفدى ظاهرة بؼل العؿؾ وترك الدعة والؽسؾ واإلقبال عؾنك اهلل -تبنارك
ويبؾ الخقر مشرعة ،ومـارات ُ
ُ
وتعالك -بجد وكشاط.
مـ الـصقص التل لاءت يف السـّة مبقـة ٕهؿقة الققت وأكف كعؿنت عظقؿنة تضنقع عـند أكثنر الـناس
الصمحة والػمرا » كثقنر
يدى ققلفﷺ كؿا يف « حقح البخاري»« :ىعمتان رغبون فوهما كثور رن الناسَّ :
مـ الـاس ٰهذا شلهنؿ مع الصحة والػراغ ،شلهنؿ مع الصحة والػراغ أهنؿ يغبـقن فقفؿا ٕهنؿ يخسنروهنؿا
غاية الخسارة وٓ يربحقن فقفؿا الح أعؿال «ىعمتان رغبون فوهما كثومر رمن النماس الصمحة والػمرا »
كثقر مـ الـاس يؿده اهلل -تبارك وتعالك -بالصنحة وٓينقؿا الشنباب ،الشناب يف نحة لقندة وعافقنة
وكشاط؛ لؽـ كثقرا مـ الشباب تذه ٰهذه الصحة و ٰهذه العافقة و ٰهذا الـشاط يف الؾفق والؾع  ،حتنك إن
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بعضفؿ لقطؾ مـ بعض أن يجؾسقا لؼتؾ الققت وإضاعتف بصريح العبارة ،يـنادي بعضنفؿ بعضنا :هقنا
كؼتؾ الققت ،أيـ أكت ذاه ؟ قال :كضقع الققت ،هؽذا يؼقلقن :كضقع الققنت ،كؼتنؾ الققنت ،عبنارات
درلت عؾك ألسـة كثقرة ،وهل دالة عؾك ال ُغ ْبـ القاضح والخسارة القاضحة التل يعقشفا هنمٓء الشنباب
مع الققت ،قتؾ لألوقات وإهدار لألعؿار وإضاعة لألزمـة يف غقر طاجؾ؛ بؾ يف أحايقـ كثقرة إضناعة لفنا
ٍ
وغال فال يؼتؾنف .هنؾ يؼتنؾ اإلكسنان
وقت الؿسؾؿ عزيز،
فقؿا هق مضر لؾعبد غاية الضرر يف ديـف ودكقاهُ ،
العزيز لديف ،هؾ يضقع اإلكسان الغالل عـده؟ حاشا وكنال ،ول ٰفنذا لنؿ ُيندرك هنمٓء أهؿقنة الققنت ،لنؿ
يدركقا مؽاكتف ،لؿ يعرفقا قدره وشلكف ،ول ٰفذا قتؾقه بغقر يؽقـ ،وأضاعقه غاية اإلضاعة ،وأهؿؾنقه غاينة
اإلهؿال ،وتقا قا بقـفؿ يف إضاعتف وقتؾف ،هقا بـا كؼتنؾ الققنت ،هقنا بـنا كضنقع الققنت ،أهؽنذا يؽنقن
الؿسؾؿ العاقؾ؟ أهؽذا يؽقن الؿسؾؿ الػطـ؟ الذي يعرف أكف قادم عؾك اهلل -تبارك وتعنالك -وأن ربنف -
لؾ وعال -ياجؾف أهؽذا يؼتؾ أوقاتف يف ٰهذه الحقاة ويضقعفا يدى ،ؿ ماذا إذا وقػ بقـ يدي اهلل -تبارك
وتعالك -يللف اهلل -لؾ وعال -عـ وقتف؟ كؾ وقتؽ يسللؽ اهلل ،يسللؽ اهلل -تبارك وتعالك -عـنف ،وقند
لاء يف الحديث الصحقح عـ الـبل ﷺ أكف قال« :لن تزول قدرا عبد يوم الؼوارة حتى يسيل عن أربع :عمن
عمره فوما أفناه ،وعن شبابه فوما أباله ،وعن راله رن أين اكتسبه وفوما أىػؼه ،وعن علممه رما ا عممل بمه»
ٰهذه أربعة أيئؾة تقلف إلك كؾ واحد مـا يقم الؼقامة ،وٓ تزول قدما عبد يقم الؼقامة حتك يسلل عنـ ٰهنذه
إربع ،وبدأ بالعؿر «عمره فوما أفناه»  ،و ٰهذا يمال عـ الققت ،السمال إول والثناين يف ٰهنذا الحنديث
عـ الققت «عن عمره فوما أفناه وعن شبابه فوما أباله» ومع أن الشباب داخؾ يف العؿر وهق لنزء مـنف إٓ
أكف ُيخص يقم الؼقامة بالسمال عـف ،يسلل اإلكسان يقم الؼقامة عـ عؿنره كنامال فقؿنا أفـناه ،ويسنلل عنـ
شبابف مع أكف لزء مـ عؿره ،يسلل عـ شبابف فقؿا أباله لؿاذا؟ قنال أهنؾ العؾنؿٕ( :ن الشنباب قنقة بنقـ
ضعػقـ ضعػ الطػقلة وضعػ الشقخقخة) الشنباب مؽنان الؼنقة والـشناط والفؿنة العالقنة والعزيؿنة
الؿتققدة ،فؽقػ ُيضقعفا اإلكسان ،واهلل -لؾ وعال -يسلل اإلكسان يقم الؼقامة عـ شبابف يؼنال لنف :ينقم
الؼقامة كـت شابا كشقطا معاىف حقحا ،فؿاذا عؿؾنت؟ مناذا قندمت؟ بنلي شنلء أطعنت ربنؽ؟ كقنػ
ايتعؿؾت وقتؽ؟ يسلل يقم الؼقامة يسلل عـ عؿره عا ّمة ويسلل عـ شبابف خا نة ،نؿ يسنلل عنـ مالنف
وعـ عؾؿف ،و ٰهذا يبقـ لـا أهؿقة الققت وأهؿقة العـاية بف ،وأن كؾ واحند مـنا ينقم الؼقامنة مسنمول عنـ
وقتف.
ولاء يف الحديث أخر حث الـبل ﷺ عؾك اغتـام الققت قبؾ أن يذه

كؿا يف الحديث الصحقح
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حقث يؼقل َ -ع َؾ ْق ِف الص َال ُة َوالس َال ُم« :-اغتنم خمسا قبل خمس :شبابك قبل هررك ،وحواتك قبل
روتك ،وصحتك قبل ررضك ،وغناك قبل فؼرك» وما هل الخامسة؟ «وفراغك قبل شغلك» و ٰهذا هق
الققت« ،وفراغك قبل شغلك» ،يجد اإلكسان متسعا مـ الققت ،فؿاذا يصـع بف يؼقل َ -ع َؾ ْق ِف الص َال ُة
َوالس َال ُم -اغتـؿف قبؾ أن ُتشغؾ ،اغتـؿ ٰهذا الػراغ قبؾ أن تشغؾ ،خؿسا قبؾ خؿس مـفا« :فراغك قبل
شغلك» الققت الػارغ لدى اإلكسان الذي يجده متسعا يف حقاتف فر ة لف لقعؿؾ بطاعة اهلل ،لق قؾت يف
وقت فراغؽ يبحان اهلل وبحؿده مرة واحدة ُغرس لؽ هبا كخؾة يف الجـة ،فؽقػ لق قؾتفا ماجة مرة ،ماجة
كخؾة ،و ٰهذا التسبقح ،والذكر هلل -لؾ وعالِ -غراس لؾجـة كؿا ح يف ذلؽ الحديث عـ الـبل ﷺ،
فؽؿ ضاعت عؾقـا مـ أوقات ،وكؿ ذهبت عؾقـا مـ ياعات لؿ كعؿرها ،أو لؿ كبـ هبا حقاتـا الحؼقؼقة
التل هل يقم الؼقامة ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾[العـؽبقت] فلرشد َ -ع َؾ ْق ِف
حال ٍ
الص َال ُة َوالس َال ُم -إلك اغتـام ذلؽ ،اغتـؿ الشبابُ ،
كثقر مـ الشباب مع الققت ومع حقاهتؿ
كثقر مـ الشباب ٰهذا شلكف
التسقيػ والتللقؾ و ٰهذا هق الفدر الحؼقؼل واإلضاعة الحؼقؼقة لؾققتٌ ،
عـدما يممر بطاعة ،ويـفك عـ معصقة لسان حالفؿ؛ بؾ ومؼالفؿ أن يؼقل :مازلت شابا ،وهؾ الشباب
يعـل إضاعة الققت وإهدار العؿر؟ أم أن الشباب يعـل ايتعؿال الققت هبؿة وكشاط وعزيؿة وقادة
وتػان يف الط اعة ولد والتفاد و رب ومصابرة وبذل يف يبقؾ الخقرات﴿ ،ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾[العـؽبقت] فالشاب يـبغل عؾقف أن يغتـؿ شبابف ،والصحقح يـبغل عؾقف أن يغتـؿ
يت مرة يف أحد الؿستشػقات شاب عؿره عشريـ يـة أو يتجاوزها بؼؾقؾ لؿا رأيتف كان قد
حتف رأ ُ
ُأ ق بحريؼ؛ يعـل قبؾ أن أراه بسـة ،أكا رأيتف بعد إ ابتف بسـة فتػحؿ لسؿف كامال وأ بح كلكؽ ترى
قطعة مـ خش  ،يده متصؾبة وقدمف متصؾبة وشاحبة ٓ ،يستطقع أن يحركفا ،وهق مستؾؼ عؾك فراشف
لسـة كامؾة ،شاب ٓ يتجاوز العشريـٰ ،هذا الشاب كػسف تحد ف كثقرا يف أكقاع مـ الطاعات وأكقاع مـ
الؼربات وأكت يف حة وعافقة وكشاطٰ ،هذا الشاب رأيت أمامف مصحػ ،قؾت :كقػ تؼرأه؟ قال :إذا
احتجت الؿصحػ أشرت إلقفؿ فػتحقه أمامل ٓ .يستطقع أن يػتحف ٕن يديف متصؾبة فقػتح أمامف
الؿصحػ ويؼرأ ،فنذا اكتفت الصػحة كادى أحدا يؼؾبفا لف حتك يؼرأ ،أكت يدك كشقطة وبصرك لقد،
و حتؽ ،فؽقػ تؼؾقبؽ لؾؿصحػ وكقػ كظرك يف كالم اهلل وكقػ لدك وكشاطؽ يف طاعة اهلل ،وما
يؼرب إلك اهلل گ.
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وعـ الؿعاققـ يـسقن مـ هق الؿعاق حؼقؼة ،الؿعاق حؼقؼة لقس الذي فؼد قدمف أو يده أو كحق ذلؽ
الؿعاق حؼقؼة مـ هق حقح البدن؛ لؽـف معاق عـ طاعة اهلل ،حقح البدن؛ ولؽـف معاق
مـ ألزاجفُ ،
عـ طاعة اهلل  ،۵لف قدمان لف يدان لف عقـان يؾقؿتان لف حة لقدة؛ لؽـف معاق عـ الطاعةٰ ،هذا هق
الؿعاق ،أما الذي فؼد قدمف أو يده أو يؿعف أو بصره؛ لؽـف يعؿؾ يف حدود ايتطاعتف فقؿا يؼرب إلك اهلل
وحرم العبادة.
تبارك وتعالك -لقس ٰهذا معاق ،الؿعاق مـ أعقؼ عـ الطاعة ُرأيت قبؾ يـقات كثقرة رلؾ فاقد إلحدى قدمقف مـ ركبتف ،لقس لف إٓ قدما واحدة ،وكان يصؾل
ُ
الرتاويح كامؾة عؾك قدم واحدة و ُيؾؼل العصا يؼػ -رأي عقـل -يؼػ عؾك قدم واحدة يصؾل الرتاويح،
وكاكقا قبؾ وقت كؿا تعؾؿقن يف الؿسجد الـبقي يصؾقن الرتاويح أو التفجد الذي هق وخر الؾقؾ يصؾقكف
بثال ة ألزاء وكصػ ،فؽان القاقػ يتع

تعبا شديدا ،ورأيتف مرة إي واهلل بعقـل وأمامل كان

ؾك

التفجد كامال ال ة ألزاء وكصػ عؾك قدم واحدةٰ ،هذا لقس معا ًقا ،وإن كاكت قدمف مػؼقدة ،الؿعاق
الجالس بالشارع لف قدمان ولف يدان ولؽـف لؿ يغتـؿفا يف طاعة اهلل ،لؿ يغتـؿفا فقؿا يؼرب إلك اهلل -تبارك
وتعالك -كصحـا َ -ع َؾ ْق ِف الص َال ُة َوالس َال ُم -وأبؾغ يف الـصقحة «اغتنم خمسا قبل خمس» وآغتـام يؽقن
فقؿا يػقت ،يؼال :اغتـؿف؛ ٕكف إذا فات فاتت الغـقؿة ،وإذا ذه َ ذه

الربح وٓ يعقد ،ول ٰفذا يحتاج

اإلكسان أن يغتـؿ ٰهذه إمقر ،أيعقد الشباب إذا ذه ؟ إذا ذه الشباب ٓ يعقد ،ول ٰفذا يغتـؿف اإلكسان
قبؾ أن يذه  ،يغتـؿ الصحة قبؾ أن تذه  ،يغتـؿ الـشاط قبؾ أن يذه  ،يغتـؿ ٰهذه إوقات قبؾ أن
تذه ؛ لقطقع اهلل -تبارك وتعالك -فقفا أحسـ طاعة ،ولقتؼرب فقفا إلك اهلل -تبارك وتعالك -أحسـ
تؼرب.
الشاهد أن الـصقص يف بقان أهؿقة الققت كثقرة لدا ،وإذا تلمؾـا يف ٰهذه الـصقص يلتقـا باب عظقؿ
يـبغل أن كتداريف وهق كقػ لإلكسان أن يحػظ وقتف؟
حقار لؿقؾ يف الققت دار بقـ الػضقؾ بـ
لؽـ قبؾ ذلؽ أكؼؾ لؽؿ كؾؿة لؿقؾة لؾػضقؾ بـ عقاض
ٌ
عقاض مع رلؾ بؾغ عؿره الستقـ ،لؼقف الػضقؾ بـ عقاض ودار بقـفؿا حقار لؿقؾ ومػقد لؾغاية:
(قال الػضقؾ بـ عقاض لرلؾ :كؿ أتت عؾقؽ؟) يعـل كؿ عؿرك؟ (قال :يتقن يـة ،قال :فلكت مـنذ
يتقـ يـة تسقر إلك ربؽ؟) أكت مـذ يتقـ يـة تسقر إلك ربؽ (يقشؽ أن تبؾغ) يعـنل يقشنؽ أن يـتفنل
الرلنؾ :إكنا هلل وإكنا إلقنف رالعنقن ،قنال الػضنقؾ أتعنرف
وقتؽ يف ٰهذه الحقاة ( يقشؽ أن تبؾغ .فؼنال ّ
تػسقره؟ ) يعـل ٰهذا الؽالم الذي قؾتف هؾ تعرف معـاه (إكا هلل وإكنا إلقنف رالعنقن) وبالؿـاينبة كثقنر منـ
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إذكار مثؾ (إكا هلل وإكا إلقف رالعقن) أو (ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل) أو (يبحان اهلل) أو كحقها تنليت عؾنك
ألسـ كثقر مـ الـاس؛ لؽـ لق يئؾ عـ معـاها ٓ يعرف ،ول ٰفذا ٰهذا تـبق ٌف لؿقنؾ لؾغاينة منـ الػضنقؾ بنـ
عقاض ( ،$قال لف :أتعرف تػسقره) يعـل أكت قؾت أن :إكا هلل وإكا إلقف رالعنقن ،هنؾ تعنرف تػسنقر
ٰهذه الؽؾؿة؟ (فؼال الػضقؾ :أتعرف تػسقره) ؿ أخذ يشر لف معـك ٰهذه الؽؾؿة ،وايؿع الشر (تؼنقل:
أكا هلل عبدٰ ،هذا معـا أكا هلل ،أكا هلل عبد وإلقف رالع) الؽؾؿة (إكا هلل وإكا إلقف رالعقن) تتؽقن مـ لؿؾتقـ:
الجؿؾة إولك :اعرتاف مـ العبد هلل بالعبقدية (إكا هلل) يعـل أكا هلل مؿؾقك ،أكا عبد هلل ،أكا مخؾقق هلل،
أكا مدبر ،ربل اهلل ،ف ٰفذه الجؿؾة إولك (إكا هلل) يعـل كحـ هلل؛ اهلل خؾؼـا وأولدكا ويتصرف فقـا.
والجؿؾة الثاكقة( :وإكا إلقف رالعقن) أي لؿقعـا عاجدون إلك اهلل ٓ أحد مـا يبؼك يف ٰهذه الحقاة ﴿ﰓ

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ﴾[الـجؿ]﴿ ،ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾[العؾؼ] فالرلقع والؿـتفك والعقد إلك اهلل -تبارك
وتعالك ،-إكا هلل وإكا إلقف رالعقن ،قال الػضقؾ معـاها( :أكا هلل عبد وإلقف رالع ،فؿـ عؾؿ أكف هلل عبد وأكف
إلقف رالع فؾقعؾؿ أكف مقققف) يعـل بقـ يدي اهلل يقم الؼقامة( ،ومـ عؾؿ أكف مقققف ،فؾقعؾؿ أكف مسمول،
ومـ عؾؿ أكف مسمول فؾقعد لؾسمال لقابا) فؾقعد لؾسمال لقاباٰ ،هذا شر مـ الػضقؾ رحؿف اهلل لن :إ ّكا
ففؿا
هلل وإكا إلقف رالعقن ،ماذا قال الرلؾ لؿا شر لف ٰهذا الشر البقـ وففؿ معـك ٰهذه الؽؾؿة ً
حقحا ،ماذا قال؟ (قال :فؿا الحقؾة؟) ماذا كعؿؾ ،فؿا الحقؾة؟ قال لف الػضقؾ( :يسقرة) الحقؾة يسقرة
يعـل يفؾة ،قال :ما هل؟ قال( :تحسـ فقؿا بؼل يغػر لؽ ما مضك) اهلل أكرب ،و ٰهذا فضؾ اهلل -تبارك
وتعالك -وعظقؿ كعؿتف ولؿقؾ مـف وتنػضؾف ،يتقـ يـة أضاعفا ،ؿ يسلل فؿا الحقؾة؟ قالُ ( :تحسـ
فقؿا بؼل يغػر لؽ ما مضك) قد يؿعـا ققلف اهلل تعالك ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﴾[الزمر].
ول ٰفذا يف أ ر وخر أحد السؾػ قال( :أتعؾؿقن ما هل الغـقؿة الباردة؟ الغـقؿنة البناردة أن ُتحسنـ فقؿنا
بؼل ف ُقغػر لؽ ما مضك).
ِ
ـ فقؿا بؼل ُيغػر لؽ ما مضك ﴿ ،ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
لق كان ما مضك كؾف ضالل وكؾف عصقان ،أحس ْ
ﮫ ﮬ﴾[إكػال ،]83:اإليالم يج ما قبؾف ،التقبة تج ما قبؾفاٰ ،هذه كعؿة اهللٰ ،هذا عظقؿ فضؾ اهلل
-تبارك وتعالك -ول ٰفذا ٓ يؼـط عبد مـ رحؿة اهلل و ٓ يقلس مـ رو ﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ﴾[يقيػ] بؾ عؾك العبد أن يحسـ فقؿا بؼل مـ حقاتف ما مضك اكتفك ،ما مضك مـ حقاتؽ اكتفك،
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إن كان طاعة فاحؿد اهلل ،وإن كان معصقة فت إلك اهلل  ۵واهلل -تبارك وتعالك -يؼبؾ التقبة عـ عباده
ويعػق عـ السقئات ،قال( :تحسـ فقؿا بؼل يغػر لؽ ما مضك ،فنكؽ إن أيلت فقؿا بؼل ُأخذت بؿا
مضك وبؿا بؼل) ،ول ٰفذا فالعبد يتغاكؿ ٰهذه الغـقؿة الباردة ،مـ ضاعت عؾقف أوقاتف ،مـ ذهبت أيامف يدى
مـ فرط فقؿا مضك أبقاب الخقر أمامف ُم ْش َر َعة ويبؾف مفقلة ومـاراتف واضحة ،يبدأ بتقبة كصق إلك اهلل -
تبارك وتعالك -مـ كؾ ذك

وخطقئة ،و ُيؼبؾ عؾك اهلل -لؾ وعال -بجد والتفاد وعزيؿة وإقبال ،كؿا

قال اهلل لؾ وعال﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾[العـؽبقت].
بؼل الحديث عـ كقػقة الؿحافظة عؾك الققت ولضقؼ الققت ألؿؾف يف بعض الـؼاط:
فيوال :آيتعاكة باهلل -لؾ وعال -وآعتؿاد إلقف والؾجل الداجؿ إلقف گ بلن يحػظ لإلكسان وقتف،
ِ
هم لك أسلمنا وبك آرنا
وأن يجـبف مضالت الػتـ كان َ -ع َؾ ْقف الص َال ُة َوالس َال ُم -يؼقل يف دعاجف« :ال ّٰل َّ
وعلوك توكلنا وإلوك أىبنا وبك خاصمنا ،ىعو بعزتك ال إله إال أىت أن تضلنا ،فيىت الحي الذي ال
يموت والجن واإلىس يموتون» رواه مسؾؿ يف « حقحف» ،فاإلكسان يعـل أول أمر يـبغل عؾقف أن يؾجل
إلك اهلل يبحاكف وتعالك.
األرر الثاين :يتقب إلك اهلل -تبارك وتعالك -تقبة كصقحة ،تقبة ادقة مـ كؾ ذك
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾[الـقر] فػل ٰهذا

وخطقئة﴿ ،ﯻ

ال اإلكسان﴿ ،ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ﴾[التحريؿ] تقبة كصقحة مـ كؾ ذك وخطقئة بـدم عؾك فعؾ الذكقب وإقالع تام عـفا
وعزم أكقد عؾك عدم العقدة إلقفا ،و ٰهذه هل التقبة الـصق .
ثم بعد لك :يجاهد كػسف يف الؼقام بطاعة اهلل والتؼرب إلقف گ بؿا يرضقف ،وأفضؾ ما تؼرب بف العبد
إلي
إلي عبدي بشيء أحب َّ
إلك اهلل -لؾ وعال -الػراجض كؿا قال گ يف الحديث الؼديل« :را تؼرب َّ
رما افترضته علوه» ،ول ٰفذا أهؿ أمر بعد التقحقد يـبغل أن كحافظ عؾقف :الصالة.
عؾك كؾ حال كختؿ ٰهذه الؽؾؿة.


