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¢
رب العالؿقـ ،أحؿده َّ
جؾ يف طاله ،وأثـل طؾقف الخقر كؾف ،وأشفد أن ٓ إلـٰف إٓ اهلل وحده
الحؿد هلل ِّ
ٓ شريؽ لف ،إلـٰف إولقـ وأخريـ ،وأشفد أن ححؿدً ا طدد اهلل ورسقلف ،صػقف وخؾقؾف ،وخقرتف حـ
خؾؼف ،صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وصحدف ،وحـ ا ّتدع سـتف بنحسان إلك يقم الديـ.
الصقػل -وأسلل اهلل
فقسرين يف هـٰذه الؾقؾة أن ألتؼل بنخقيت يف هـٰذا الؿؾتؼك -حؾتؼك رغدان َّ
أحا بعدّ :
ّ
دـل ﷺ ّ
يسـر
بشـر حــ ّ
جؾ وطال -أن يجزي الؼائؿقـ طؾك هـٰذا العؿؾ الؿدارك خقـر الجـزا  ،فـنن الـَّ َّالفدى ودطا إلقف بإجر العظقؿ وال َّثقاب الؽدقر ،فؼد قال الـدل ﷺ« :من سن يف اإلسالم سنـ ًة حسنـ ًة فؾنه
ُ
أجرها وأجر من عؿل بفا إلى يوم الؼقامة» )1(،وحثؾ هـٰذه الؿؾتؼقات ِ
والؼقام طؾقفا هق حـ العؿـؾ الصـال
الذي ُترجك بركتف ويم ّحؾ خقره ،فجزى اهلل الؼائؿقـ والؿـ ِّظؿـقـ والؿشـاركقـ خقـر الجـزا طؾـك هــٰذه
إطؿال الؿداركة.
الحضـقر طؾـك حضـقرهؿ وحشـاركتفؿّ ،
فـنن هــٰذه إطؿـال إ َّكؿـا
كؿا ٓ يػقتـل أن أشؽر اإلخقة ُ
كجاحفا بجفد الؿشاركقـ وحضقرهؿ وتػاطؾفؿ.
َّ
يشجع الؼائؿقـ طؾقفا ،ويؽقن يف ذلؽ حشـارك ٌة لفـؿ يف
وٓشؽ أن حضقر حثؾ هـٰذه الؿؾتؼقات حؿا ِّ
الدطقة إلك الخقر وكشر الرب والػضؾ بقـ الـاس.
استعؿ َؾـا اهلل -جؾ وطال -لعدادتف ،فؾقس لـَا يف هـٰذا الؽـقن حــ
إخقاين وأحدابل كحـ يف هـٰذه الدكقا
َ
َۡ

ۡ

ۡ

َّ

ُُۡ
غاية أو قصد إٓ حا ذكره اهلل يف ححؽؿ التـزيؾَ ﴿ :و ٌَا َخيل ُ
ج ٱۡل ََّ َو َ
ون [﴾٥٦الذاريات] ويف
ٱۡلنس إَِّل ِحلَػتد ِ
ِ
ِ
َّ

َ

ُ ُ َ

ۡ

ۡ

َ

ا

َ َ َ ۡ َ َ َ َ ٰ َ َ ۡ َ ۡ ُّ ُ
ل ًۡ أ ۡخ َص َُ َع ٍَٗل ۚ ﴾[الؿؾؽ ]2:كؾـا يف هـٰذه الـدكقا كسـعك إلـك
ققلف ﴿ :ٱَّلِي خيق ٱلٍٔت وٱۡلًٔة ِحلتئكً خي

تحؼقؼ العدادة هلل -جؾ وطال -يف الؼقل والعؿؾ ،وهـٰذا هق الغرض حـ هـٰذه العدقدية ،وحـ هـٰذه الـدكقا،
فالدكقا حزرطة أخرة ،كحـ فقفا يف آجال حعدودة حضروبة ،وأكػاس حعدودة ،وأيام ححدودة ،كؾــا كسـقر
فقفا إلك غاية وهدف ،وقد جعؾ اهلل تعالك لؽؾ أج ٍؾ كتابٓ ،بد أن يؼػ اإلكسان طـد حا جعؾ اهلل تعـالك
َ

َ

ُّ َ

َ

لف حـ حدّ  ،و﴿ ك ۡد َج َػو َّ ُ
ٱَّلل ى ِك ۡ
َش ٖء ك ۡد ارا [﴾٣الطالق] فـحـ كسقر إلك هـٰذه إقـدار ،وٓ كـدري حتـك
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسؾم :كتاب الزكاة ،باب الحث طؾك الصدقة ،حديث رقؿ (.)1117
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َ ّ َ
.
َۡ
َۡ
َّ َ َ ۡ
ِب َغ ادا َو ٌَا حَ ۡ
إجؾ ،ولذلؽ يؼقل ربـا جؾ وطالَ ﴿ :و ٌَا حَ ۡ
ُ
ُ
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ُ
أ
ي
د
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ي
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ۖ
ِ ِ ٖ
ِ
ِ
َت ٍُ ُ
ٔتۚ ﴾[لؼؿان ]34:فال كدري حا كسدـا ،وٓ كـدري أيــ ُيقافقــا أجؾــا ،وبالتـالل ٓ كـدري حتـك اكتفـا

أطؿاركا.
بالؿتقسر ِّ
ّ
لؽؾ أحـد أن حـا
وٕن إحر لقس
هـٰذا الؿضؿار حضؿار سداق :يستدِ ُؼ فقف الـاس هلل تعالك،
ِّ
فاتف الققم يدركف غدً ا ،إكؿا حا فاتف الققم لـ يدركف غدا ،حـا فاتـؽ لــ يعـقد ،كؿـا قـال بعـل العؾؿـا يف
التؼضل ،أبل الرجقع ،أي أكـف ٓ يؿؽــ أن يرجـع بعـد أن يؿضـل ،الققـت هـق
تقصقػ الققت :سريع
ِّ
طؿري وطؿرك ،الققت طدد أكػاسل وطدد أكػاسؽ ،وٓ يؿؽـ أن ير ّد كػسا حضك.
يتصقره كثقر حـ الـاس ّ
أن السقر يف هــٰذه إيـام طؾـك
ولفـٰذا كحـ يف حضؿار سداق ،لقس إحر كؿا
ّ
سقر َأ ْل ُف َق ْيـا :حا فات ُيدرك وحا حضك ُيستدرك :إكؿا حا فات حضك وحا ذهب لـ يعـقد :ولؽــ الؿمحـؾ أن
ُ
اإلكسان فقؿا بؼل.
يصؾ
طؿري وطؿرك ،وقد قـال الـدـل ﷺ:
ولفـٰذا يؿؽـ أن كعرف ققؿة حا كحـ فقف حـ وقت ،والققت هق ُ
«ال ُ
تزول قدما عبد ي وم الؼقامة حتى يسلل :عن عؿره فقؿا أباله ،وعن شبابه فقؿا أمضاه ،وعن ماله من أين
()1
حتؽرر يف حا جا الخرب بف طـ الـَّدل ﷺ.
اكتسبه وفقؿا أكػؼه»
فالسمال طـ الققت والزحان ِّ
ّ

َ َ ُ ٓ ْ َ ٰ َ ۡ َ ّ َّ ّ ُ ۡ َ َ َّ َ ۡ ُ َ َّ َ ٰ َ ٰ ُ َ ۡ َ ُ
ولفـٰذا -يا إخقاين -اهلل تعالك يؼقل﴿ :وشارِغٔا إَِل ٌغفِرة ٖ ٌَِ ربِلً وجِ ٍث غرضدٓا ٱلصدمنت وٱأ ﴾
ْ
[آل طؿران ]133:لؿ يؼؾ :بادروا ،أو اشتغؾقا بالعؿؾ ،إكؿا قالَ ﴿ :و َشارِ ُغ ٓٔا ﴾ والؿسارطة حعـاه أكـف هــاك
َّ َ ٓ
َ ُ ٓ ْ َ ٰ َ ۡ َ ّ َّ ّ ُ
ل ًۡ َو َج َِّث َغ ۡر ُض َ
دٓا َن َػ ۡ
دٍاءِ
در ِ ٱلص
ٍ
شل سقػقت إذا لؿ تدركف ،فاهلل تعالك يؼقل ﴿ :شاةِلٔا إَِل ٌغفِرة ٖ ٌَِ رب ِ
َۡ
ْ
ُ َّ ۡ
ت ل ََِّّل َ
ِيَ َء َاٌ ُِٔا ﴾[الحديد ]21:فاهلل تعالك يلحركا بالؿسابؼة والؿسارطةْ ،
وإن لؿ كسـتدرك ذلـؽ
َوٱأ ِ أغِد

بالؿدادرة فن َّكف يػقت :ولـذلؽ الـدـل ﷺ يؼـقل« :بنارووا باععؿنال سنتا»( )2إذن هــاك أشـقا ححظـقرة
وحخقفة إذا لؿ كدادر باغتـام إيام وال َّؾقالل فنهنا ستػقت.
ٍ
بلطؿال صالحة هلل -جؾ وطال ،-فالغالب َّ
أن الؿمحـقـ يتؼربـقن
وكتؼرب
إخقاين حا فقف شؽ أكـا كؼقم
ّ
بللقان حـ ال ُؼربات :حـفا حا هق واجب وحـفا حا هق حستحب ،ولقس حـَّا إٓ وهق داخؾ يف ققل الـدـل ﷺ:

ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سـن الترمذي :كتاب صػة الؼقاحة والرقائؼ والقرع طـ رسقل اهلل ﷺ ،باب يف الؼقاحة ،حديث رقؿ ( ،)2417 ،2416قال إلداين :صحق .
( )2مسؾم  :كتاب الػتـ وأشراط الساطة ،باب يف بؼقة أحاديث الدجال ،حديث رقؿ (.)2947
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عؿ ُره إال خقرا»( )1يعـل كؾؿا صال طؿر اإلكسان ازداد يف الخقر ،ولفـٰذا قد يؼـقل قائـؾ:
«وال يزيد الؿممن ُ
كقػ يؽقن؟ كقػ كؾؿا صال طؿر اإلكسان زاد خقرا؟ حـ الـاس حــ يعؿـؾ سـقوة ويسـرف طؾـك كػسـف،
وحـفؿ حـ يػسد يف طؿؾف :لؽـ يدؼك َّ
خقـرا ،كقـػ هــٰذا؟ قـال العؾؿـا :
أن الؿـمحـ ٓ يزيـده طؿـره إٓ ً
ِّ
ّ
يـػـؽ طـفـا حـمحـ،
وأجـؾ إطؿـال التـل ٓ
اإليؿان باهلل تعالك ،التقحقد الذي يف قؾدف ،هـٰذا حـ أطظؿ
ولفـٰذا لقس يف الدكقا حمحـ َّإٓ وطؿره ٓ يزيده إٓ خقرا ،كؿا قال الـدـل ﷺ إذن ال ُع ُؿـر والحقـاة فرصـة،
يؼربـا حـ اهلل تعالك ،وأن كستزيد حـ التؼقى التل أحركا اهلل تعـالك
يـدغل لـا أن كستؽثر حـ كؾ طؿؾ صال
ِّ
ْ َ

ۡ

بآستزادة حـفا يف ققلف جؾ وطالَ ﴿ :وحَ َز َّو ُدوا فإ َّن َخ ۡ َ
ٱلزادِ َّ
ۡي َّ
ٱتلل َٔ ٰىۖ ﴾[الدؼرة ]197:وقد قال الشاطر:
ِ
ٍ
تــزودا
بــزاد حـــ التؼــك
إذا أكــت لــؿ ترحــؾ
وأبصــرت يــقم الحشــر حـــ قــد َّ

كــــدحت طؾــــك أن ٓ تؽــــقن كؿثؾــــف

وأكــؽ لــؿ ترصــد كؿــا كــان أرصــدا

التزود ،وهـٰذه هل الدضاطة التل كرحؾ هبا ،فػل «الصحقحقـ» حــ حـديث أكـس أن
إذن ٓبد لـا حـ ّ
الـدل ﷺ قال « :يتبع الؿقت ثالثة ،يرجع اثـان ويبؼى معه واحد؛ :يتبعه أهؾه ومالنه وعؿؾنه ،فقرجنع أهؾنه
اكشـراحا وهبجـة،
وماله ويبؼى عؿؾه» ( )2العؿؾ قريـُؽ ٓ يػارقؽ يف كؾ حراحؾ حقاتـؽ ،تجـد يف الـدكقا
ً
صالحا ،فالعؿؾ كؿا يف حديث الربا بـ طازب «يلتي يف صنووة حسنـة إ ا
سرورا إذا كان
وتجده يف الؼرب
ً
ً
()3
لرب العالؿقـ.
كان حسـا ،وبصووة سقئة يف الؼبر إن كان سق ًئا» ثؿ ٓ يػارقف حتك يقم يؼقم الـَّاس ِّ

نسَ َخل ۡ َز ٌۡ َنٰ ُ
إن العؿؾ :وهق طؿؾل وطؿؾؽ ،صـعل وصـع يدك ،قريـ لـا كؿا قال اهلل تعالكَ ﴿ :و ُ َُّك إ ِ َ ٰ
دّ
ٍ
َ ُۡ ُ َُ َۡ َ ۡ َٰ َ َٰا َ ۡ َ ُٰ َ ُ
ُ
جش ً
َ َٰٓ
ٔرا [﴾١٣اإلسرا ] هـٰذا الطائر الذي يؾـزم العــؼ هـق
طئ ِ َرهُۥ ِِف ع ُِلِِّۖۦ وُن ِرج َلۥ ئم ٱىلِيٍثِ نِتتا ييلىّ ٌ

العؿؾ ،هـٰذا العؿؾ –يا إخقاين -يقم الؼقاحة ٓ يػارق اإلكسان ،جا يف «الصحقحقـ» َّ
أن الـدـل ﷺ قـال:

« ما مـؽم من أحد إال سقؽؾؿه وبه لقس بقـه وبقـه ترجؿان ،فقـظر أيؿن مـه» يعـل جفة القؿـقـ «فنال ينرى
إال عؿؾه ،ويـظر أشلم مـه» يعـل جفة الشؿال «فال يرى إال ما قدم ،ويـظر بقن يديه» حاذا يرى؟ «فال ينرى
إال الـاو تؾؼاء وجفه» )4( ،إذا كان العؿؾ طـ القؿقـ وطـ الشؿال هق يف الحؼقؼة كالجـاحقـ الؾـذيـ يطقـر
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسؾم  :كتاب الذكر والدطا والتقبة ،باب كراهة تؿـل الؿقت لضر كزل بف ،حديث رقؿ (.)2682
( )2الدخاري :كتاب الرقاق ،باب سؽرات الؿقت ،حديث رقؿ ( .)6514حسؾؿ :كتاب الزهد والرقائؼ ،حديث رقؿ (.)2961
( )3أورده إلداين بتؿاحف يف أحؽام الجـائز الصػحة ( .)159-156وصححف.
( )4البخاوي  :كتاب التقحقد ،باب كالم الرب طز وجؾ يقم الؼقاحة حع إكدقا وغقرهؿ ،حديث رقـؿ ( .)7512مسنؾم :كتـاب الزكـاة ،بـاب
الحث طؾك الصدقة  ...حديث رقؿ (.)1116
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هبؿا الطائر :إن أحسـ العؿؾ كاكا ققيقـ فـفضا بف طـ الـار ،ولذلؽ الـاس يقم الؼقاحـة يعـربون جفــؿ -
كسلل اهلل أن يسؾؿـا اهلل وإياكؿ حـفا ،-يعربون الجسر الؿضروب طؾك جفـؿ ،حـا الـذي يسـقر هبـؿ طؾـك
ذلؽ الجسر؟ الذي يسقر هبؿ أطؿالفؿ ،ولذلؽ قال الـدل ﷺيف بقان تػاوت أطؿال الــاس« :فؿنـفم منن
يؿر كؾؿح البصر ،ومـفم من يؿر كالبرق ،ومـفم من يؿر كنالريح الدنديدة ،ومنـفم منن يؿنر كلجاويند
الخقل ،ومـفم من يؿر كركاب اإلبل ،ومـفم من يعدو عدوا ،ومـفم من يزحف زح ًػا ،ومـفم منن يؿدني
مدقا ،ومـفم من تتخطػه الؽاللقب» .هـٰذا التػاوت يف هـٰذا السقر إكؿا هق لتػاوت سقرهؿ يف الدكقا ،فؿــ
كان صالحا يف طؿؾف يف هـٰذه الدكقا كان سقره طؾك قدر طؿؾف.
إن أطظؿ الخسار وأكرب الدقار أن يجؿع اإلكسان حـ العؿؾ الصال ثؿ ُيػـقـف ،ثـؿ ُيزهؼـف ،ثـؿ يدطؾـف
ويحدطف ،هـٰذا ٓشؽ َّ
أن الغدـ فقف أكرب.
وأضرب لؽؿ حثال :ذاك الذي يعؿؾ يف إطؿال التجارية وصــقف حــ إطؿـال الؽسـدقة بلكقاطفـا
وتػــفا يف أطؿال الدكقا ،وكقن أرصدة حـ الؿال ،ثؿ هـٰذه إرصدة ذهدت وح ِ
ح َؼت بصػؼة ،إحـا بلسـفؿ،
ّ
ُ
وإحا بتجارة بائرة ،وإحا بسدب إزحة العالؿقة ،الؿفؿ تددّ د ذلؽ الرصقد العالل الؽدقـر الـذي كـدّ لؽسـدف
صقال ُطؿره ،أٓ يشعر بالغدـ؟ بؾك يشعر ٍ
بغدـ طظقؿ.
يمسا وأشؼك ً
حآ :رجؾ هـٰذه حالف التل وصػـاها حـ كـد وجؿـع وحسـاب وجفـد ،ثـؿ
أيفؿا أشد ً
تذهب تؾؽ إحقال .أم ذاك الذي لؿ يعؿؾ شقوا ولؿ يؽسب شقوا؟ ٓشـؽ أن الـذي طؿـؾ واجتفـد ثـؿ
ذهب طؿؾف هق يف الخسار أطظؿ حـ ذاك الذي لؿ يعؿؾ شقوا.

َ َ ُّ َ َ ُ ُ َ
ددك ًۡ أن
حثال لفـٰذه الؼضقة يف إطؿال الصالحة ،يؼقل اهلل تعالك﴿ :خي َٔد أخ
ضرب اهلل تعالك يف كتابف ً
َ ُ َ
َۡ
َۡ
ًِٓا ٌَِ ُ ّ َّ
ٔن َ َُلۥ َج َِّث ٌَِّ َُّنًِو َوأَ ۡع َ
َتخ ِ َٓا ۡٱأَُۡ َه ٰ ُر َ َُلۥ ف َ
ت َوأَ َصاةَ ُّ ۡٱىه َ ُ
َِب ﴾ طـده حــ ِّ
كـؾ
َِ
ٌ
ي
ر
َت
اب
ِ
حل
ك ٱثل ٍَ َر ٰ ِ
ِ
ٖ ِ
ٖ
ََ َ َُ ۡ
َ
ُ
حا يشتفل حـ الثؿار ،ثؿ لقس إحر كذلؽ فؼط بؾ﴿ :وأصاةّ ٱىهَِب﴾ يعـل وضعػت ققاه وهتـاوت صاقتـف

ُ

َ
ََ َ َ ٓ ۡ
َ َ ُ ُ ّ َّ ُ َ َ ٓ ُ
داَ َٓا إِغ ََدار فًِدِّ ُدار
وهؿ الذرية الضـعػا ﴿ف ص
هؿ كػسف وضعػف ّ
﴿ وَلۥ ذرِيث ضػفاء ﴾ هق يعـل يحؿؾ ّ
َ

َ

ف ۡ
ٱخ َ َ
َتك ۡجۗۡ ﴾[الدؼرة ،]266:هـٰذا الؿثؾ الذي ضربف اهلل تعالك يف كتاهبجرى بحـث بـقـ الصـحابة يف حعــاه،

روى الدخاري يف «صحقحف» حـ حديث طؿر ﭬ أكف سلل أصحاب رسقل اهلل ﷺ فؼال لفؿ فقؿـا قـال:
َ

َ

َ

َ

َّ

َ

َ ُ َ
ُّ
ُ
ٔن َُلۥ َج َِّث ٌَِّ ُن َ ۡ َ
اب ﴾ ،قال :فـقؿ تـرون
حـ يع َؾؿ حـؽؿ حاذا يريد اهلل بؼقلف﴿ :خيَ َٔد أ َخ ُدك ًۡ أن حل
ًِو وأعِ ٖ
ٖ

هـٰذه أية كزلت؟ يعـل حا حعـاها وفقؿ كزلت وحا الؿثؾ الؿضروب؟ قالقا :اهلل أطؾؿ ،فغضـب طؿـر ﭬ
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قال :ققلقا :كعؾؿ أو ٓ كعؾؿ ،يعـل ٓ تجقدقين هبـٰذا الجقاب الذي تـػؽقن بـف ،أطؾـؿ أن اهلل أطؾـؿ :لؽــ
أريد جقا ًبا فصال ققلقا :كعؾؿ أو ٓ كعؾؿ ،قالقا ٓ :كعؾؿ .قال ابـ طداس ،وكان حد ًثا بقـ أصـحاب الـدـل
ﷺ وكان يشفد حجؾس طؿر لػؼفف وحؽاكتف العؾؿقة وقرابتف حـ الـدل ﷺ فؼال :يا أحقر الؿمحـقـ إكـف وقـع
يف كػسل حـ هـٰذه أية شل  ،فؼال :يا ابـ أخل قؾ ،وٓ تحؼر كػسؽ .يعـل ٓ تحؼر كػسؽ أحـام هـمٓ
ِ
الؿؼصـقد حـفـا،
الؽربا حـ أصحاب الـدل ﷺ فال ُتدقـ طؿا يف كػسؽ حؿا وقع حـ ففـؿ حعـاهـا وإدراك
فؼال ابـ طداس ﭬ :هـٰذا ٌ
والصالحات ،ثؿ بعـث اهلل تعـالك
حثؾ ضربف اهلل تعالك لرج ٍؾ طؿؾ بال َّطاطات َّ
لف الشقطان فعؿؾ بالؿعاصل حتك أغرق أطؿالف.

()1

هؽذا قال ابـ طداس يف تؿثق ٍؾ بسقط بقـ تجارتقـ ،اهلل تعالك ذكر تجارة حاضرة ،رجؾ كـد يف حزرطـة
إطصـار فاحرتقـت ولـؿ يدـؼ حـفـا
وطؿؾ فقفا حتك أيـعت وصابت ثؿارها وتػــت يف كتاجفا ،ثؿ أصـاهبا
ٌ
شل  ،وهق كدقر ولف ذرية ضعػا  ،فتؽالدت طؾقف ،لق لؿ يؽـ حـ الفؿ إٓ أكف ِ
خسـر تؾـؽ الحديؼـة الغـَّـا
ّ
ِّ
خسارا كاف ًقا ،فؽقػ إذا أضقػ إلك هـٰذا الخسـار خسـارا آخـر وهـق ضـعػ حالـف
والجـة الـضرة لؽان
ً
َ

ۡ

َ

ُ

ٓ

﴿ َوأ َصاةَ ُّ ٱىه َ ُ
َِب َو َُلۥ ذ ّرِ َّيث ُض َػ َفا ُء﴾ ٓ يستطقعقن أن يؼقحقا بف :فضرب اهلل حثال دكقق ًيا لؿث ٍؾ أخـروي ففؿـف

ابـ طداس ﭬ فؼال :ذاك ٌ
وقـت بعـث اهلل لـف
رجؾ ح ّـ اهلل تعالك طؾقف بإطؿال الصالحة حتك إذا حضك
ٌ
شقطاكا فلغقاه بالؿعاصل حتك أغرق أطؿا َلف .أي أذهدفا.
الصال هـق الثـروة التـل يـدغـل
ٓشؽ إخقاين أن العؿؾ الصال
أطظؿ ثروة يؼتـقفا اإلكسان ،العؿؾ َّ
ُ
لؾؿمحـ أن يجتفد يف حػظفا ،ولفـٰذا يؼقل ابـ الؼـقؿ :لنقس الدنلن يف العؿنل إكؿنا الدنلن كقنف ُيحػن
العؿل.
الفؿ الذي يـدغل أن ٓ يغقب طـ ذهـؽ ،أكف إذا طؿؾـت
الفؿ أن تعؿؾ ،إكؿا ّ
وهـٰذه هل الحؼقؼة ،لقس ّ
طؿال فاحرص طؾك أن ٓ يذهب ،فاحرص طؾك أن ٓ يضقع ،فاحرص طؾك أن ٓ يح َدط.
وقد كان جمار الؿمحـقـ يف دطائفؿ وسمالفؿ ر َّبفؿ -جؾ وطال -أن ٓ يضقع أطؿالفؿ ،يؼـقل -جـؾ

َّ َ َ
ۡ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ َ ُۡ َ
دت َِا َ َ ٰ
لَع ُر ُشي ِم َوَّل ُت ِزُا يَ ۡٔ َم ٱىلِ َيٰ ٍَدثِ إُِدم َّل
وطال -يف ذكر جؿؾة حـ أدطقة أهؾ اإليؿان﴿ :ربِا وءاح ِِا ٌا وغ
َّ َٓ ُ
َ ۡ َ َ َ َ
ُۡ ُ ۡ َ َ
ض ُ
ًع َع ٍَ َو َع ٰ
دو
ٍ
اب ل ُٓ ًۡ َر ُّب ُٓ ًۡ﴾ اكظر حا الذي استجاب اهلل بف بدطا همٓ ﴿ خ ِّن َّل أ
ًػاد  ١٩٤فٱشخج
ُتي ِف ٱل ٍِ
ِ
ِ
ٖ
َ َ ُ
ّ ُ
ِِلً ٌَِّ َذنر أ ۡو أ َ ٰ
ُث ﴾[آل طؿران ]194:قال أهؾ التػسـقر :إن اسـتجابة اهلل تعـالك لفـؿ يف طـدم إضـاطة
ٌ
ٍ
ــــــــــــــــــــــــــــ

َ َ َ ُّ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ َ
ٔن َ َُلۥ َج َِّث ٌَِّ َُّن َ َ ۡ َ
اب ﴾ ،حديث رقؿ (.)4538
( )1البخاوي :كتاب التػسقر ،باب ققلف ﴿ :خئد أخدكً أن حل
ًِو وأعِ ٖ
ٖ

7

حمبطتتتتتتتتتات األعمتتتتتتتتتال
.

الحدقط والخسران ويثقدفؿ طؾقفا ،وهـٰذا حـا سـللقه اهلل تعـالك
أطؿالفؿ أي أكف يحػظفا لفؿ ،ويؿـعفا حـ ُ
ََ

َ ُۡ

ۡ

َ ُۡ

ۡ

َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َ َ ۡ َ َ ٰ َ َّ َ
َ
م َّل ُتي ُِف ٱلٍ َ
دت َِا ٰ
ًػ َاد .﴾ ١٩٤
لَع ُر ُشي ِم َوَّل ُت ِزُا ئم ٱىلِيٍثِ إُِ
يف ققلفؿ﴿ :ربِا وءاح ِِا ٌا وغ
ِ

إن السؾػ الصال جؿعقا بقـ أحريـ هؿا حػؼقدان يف حقاة ٍ
أيفا اإلخقانَّ :
كثقر حـ الـاس:
اعمر اعول :صالح إطؿال وآجتفاد يف بذل كؾ حا يستطقعقن يف صاطة اهلل تعالك.
اعمر الثاين :خقففؿ حـ حدقط أطؿالفؿ وخقففؿ حـ أن ٓ يتؼدؾ حـفؿ.

َ َّ َ ُ ۡ ُ َ َ ٓ
اهلل -جؾ وطال -يصػ جؿاطة يف كتابف -الذيـ آحـقا وصدققا -فقؼقل جؾ وطال ﴿ :وٱَّلِيَ يؤحٔن ٌدا
َ َ ْ َّ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ ٌ َ َّ ُ ۡ َ ٰ َ ّ ۡ َ ٰ ُ َ
ٔن [﴾٦٠الؿمحـقن] قالت طائشة ڤ كؿـا يف «الؿســد» وغقـره :يـا
جػ
جيث خنًٓ إَِل رب ِ ًِٓ ر ِ
ءاحٔا وكئبًٓ و ِ

رسقل اهلل أهق الرجؾ يسرق ويزين ويخاف اهلل ،قال« :ال يا ابـة الصديق ،إكؿا هو الرجنل يصنؾي ويصنوم
ويتصدق ويخدى أن ال ُيؼبل مـه» ٓ )1(،شـؽ أهنـا حـزلـة رفقعـة تدـ ِّقـ أن الؼؾـقب ُط ِؿـرت بـنجالل اهلل
حـؼ اهلل جـؾ وطـال،
وتؼديره ،حتك بؾغ حـ إجاللفا هلل تعالك أن ترى أهنا تؼدِّ م ً
طؿال ٓ يؽـافو وٓ يدؾـغ َّ
ففل وجؾة أن ٓ تؽقن قد بؾغت حـزلة يرضاها اهلل -جؾ وطال -فتخشك أن ُتر ّد طؾقفا.
يف إخدار أن ابـ طؿر صرق طؾك بابف سائؾ يسللف شقوا حـ الؿال ،فؼال طدد اهلل بــ طؿـر ﭬ ٓبــ
السائؾ وأططاه ذلؽ الدِّ يـار ،ثؿ رجع إلك أبقف فؼال :لقفـؽ
ديـارا وذهب إلك َّ
ديـارا .فلخذ القلد ً
لف :أططف ً
ُ
أحـب إلـل حــ
غائـب
طؾؿت أن اهلل قدؾ حـِّل سجدة أو درهؿا حا كان
قدقل اهلل لؽ .فؼال :يا بـل واهلل لق
ُ
َّ
ٌ
الؿقت .يعـل يؼقل :لق طؾؿت أن اهلل تؼدؾ حـل ،حا فقف شل غائب وهق أحب إلل أن يلتقـل هـٰذه الؾحظة
ُ

ۡ

ٱَّلل ٌ ََِ ٱل ٍُ َّخل َ
إٓ الؿقت حتك يختؿ لف بالؼدقل﴿ ،إ َّن ٍَا َي َخ َل َّتو َّ ُ
ني [﴾٢٧الؿائدة] فؽاكت إطؿال طـدهؿ طؾك
ِ
ِ
ُ

حـزلة طالقة ورفقعة يف كظرة حختؾػة طـ كظرة كثقر حـ الـاس.
الصـغقرة
أن القاحد حـا ُيسـرف طؾـك كػسـف بـللقان حــ الؿعاصـل والخطايـا الظـاهرة والداصــةَّ ،
والؽدقرة ،ثؿ حع هـٰذا ك ِّؾف يغرت بصالحف يف بعل الجقاكب ،يغرتّ حثال بالؿحافظة طؾك الصـالة أو بالؼقـام
بدعل إطؿال الصالحة ،طؾك أكف إذا ُف ِّتش وكظر حالف يف تؾؽ إطؿال لقجد فقفا حـ الؼصقر والضـعػ
حا يسلل اهلل تعالك السرت وأن يخرج حـفا سالؿا ٓ لف وٓ طؾقف.
إذا كان أبق بؽر وطؿر وطثؿان وإجؾة حـ أصحاب الـدل ﷺ تؿـّقا أن يخرجقا حــ الـدكقا كػافـا ٓ
لفؿ وٓ طؾقفؿ ،حع كقهنؿ قال فقفؿ الـدل ﷺ كؿا يف «الؿسـد» وغقره أكف قـال ﷺ« :أبنو بؽنر يف الجـنة،
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1حسـف إلداين يف شرح الطحاوية.
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عؿر يف الجـة ،عثؿان يف الجـة ،عؾي يف الجـة ،سعد يف الجـة ،أبو سعقد يف الجـة ،عبد الرحؿنٰن بن عنو
يف الجـة» ( )1حع هـٰذا الؿـؼقل طـ همٓ العشرة الؿدشرون بالجــة يتعجـب حــف اإلكسـان ،كقـػ يؽـقن
هـٰذا ققلفؿ حع بشارة الـدل ﷺ لفؿ بالجـة ،حع تؾؽ الػضقؾة التل أدركقها وسدؼقا هبا حــ بعـدهؿ حتـك
صاروا سادات الدكقا بعد الـدققـ.
إن أولوؽ الؼقم طرفقا حـ يعاحؾقن فلدركقا أهنؿ حؼصـرون ،أحـا كحــ فاغرتركـا بلطؿالــا فظـــا أهنـا
أوفت اهلل تعالك حؼف ،وأكـا ّ
كدل طؾـك اهلل تعـالك بلطؿالــا ،حالــا حـال أولوـؽ الـذيـ تعؼـب اهلل تعـالك

َ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ
م أَ ۡن أَ ۡشيَ ٍُ ۖٔا ْ كُو ََّّل َت ٍُ ُِّٔا ْ َ َ َّ ۡ َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ُّ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ُ ۡ ۡ َ
يمَٰ إن ُن ُ
ِدخ ًۡ
ققلفؿ ﴿ :ئٍِن غيً
لَع إِشلٍٰلً ة ِو ٱَّلل يٍَ غيًلً أن ْدىٰلً ل ِِۡل ِ ِ
َص ٰ ِدق َ
ِني [﴾١٧الحجرات].

إذن -يا إخقاينٓ -بد أن كعرف أكـا بحاجة إلك إطؿال الصالحة ،وأكف حفؿا كاكـت هــٰذه إطؿـال
جقدة وإتؼاكا ،فنهنا إذا لؿ تصادف قدقٓ حـ اهلل –تعالك -فال كجاح وٓ فالح ،وٓ فقز وٓ سدؼ وٓ كجاة
حـ حخاوف يف دكقا ويف أخرة ،الشلن كؾ الشلن يف الؼدقل لفـٰذه إطؿـال ،وقدـقل هــٰذه إطؿـال هـق
تدب إلقفا فتػسدها.
سالحتفا حـ أفات الؿفؾؽة وإضرار التل ّ
إن العؿؾ ُيتؼدؾ برحؿة اهلل ٓ بجفد اإلكسان ،فاإلكسان يؼدِّ م العؿؾ الصال ويرجـق حــ اهلل الؼدـقل:
ولؽـ هـٰذا العؿؾ لق استؼؾ طـ رحؿة اهلل لؿا كان حؼدق ً
ٓ.
أذكر لؽؿ حديثا رواه الدخاري وكذلؽ حسؾؿ حـ حديث طائشة وحديث أبل هريرة أن الـدل ﷺ قـال
()2

ٕصحابف« :واعؾؿوا أن أحدا مـؽم لن يدخل الجـة بعؿؾه» قالقا :وٓ أكت يا رسقل اهلل؟ قال« :وال أكا»

يعـل طؿؾ الـدل ﷺ ،حـ أتؼك الـاس؟ ححؿد ﷺ حـ أطددهؿ ؟ رسقل اهلل ححؿـد ،حــ أطؾؿفـؿ بـاهلل ؟
رسقل اهلل ححؿد ﷺ ،وحع هـٰذا طؿؾف ٓ يؽػل وٓ يستؼؾ بندخالف الجـة.
ولذلؽ يـدغل أن يـظر كؾ واحد حـا إلك رحؿة اهلل أطظؿ حـ أن يـظـر إلـك طؿؾـف ،فالعؿـؾ إكؿـا هـق
وسقؾة وسدب وطربقن يتؼدم بف بقـ يدي رب العالؿقـ الرحؿـٰـ الرحقؿ ٕجؾ أن يتؼدؾف وأن يرحؿـف وأن
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سـن أبي راور :كتاب السـة ،باب يف الخؾػا  ،حديث رقؿ ( .)4651 ،4649جامع الترمذي :كتاب الؿـاقب ،باب حـاقب طدد الرحؿـٰـ بـ
ِ
اهلل َطـ ُْفؿ ،حديث
طقف الزهري ﭬ ،حديث رقؿ ( .)3748 ،3747سـن ابن ماجه :باب يف فضائؾ أصحاب رسقل اهلل ،فضؾ العشرة َرض َل ُ
رقؿ ( .)133قال إلداين :صحق .
( )2الدخاري :كتاب الرقاق ،باب الؼصد والؿداوحة طؾك العؿؾ ،حديث رقؿ ( ،)6464حسؾؿ :كتاب صػة الؼقاحة والجــة والــار ،بـاب لـؿ
يدخؾ أحد الجـة بعؿؾف بؾ برحؿة اهلل َت َعالك ،حديث رقؿ (.)2818 ،2817 ،2816
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يجعؾف حـ أهؾ الجـة ،وإٓ فإطؿال حفؿا كاكت لقست سد ًدا ٓسـتحؼاق ذلـؽ الػضـؾ ،وٓ سـددا لتدـق
تؾؽ الؿـازل ،إكؿا هق فضؾ اهلل تعالك ،يؼقل ابـ الؼقؿ يف استشفاده لفـٰذا الؿعـك فقؿا كؼؾف:
وتؾـــؽ حقاهـــب الرحؿــــٰـ لقســـت

تحصــــــؾ باجتفــــــاد أو بؽســــــب
ّ

ولؽــــــ ٓ غــــــك بدـــــذل جفـــــد

بـــــــنخالص وجـــــــد ٓ بؾعـــــــب

إذن ٓ بد حـ بذل وإخالص :لؽـ حع هـٰذا الدذل واإلخالص يجب أن كعؾؿ َّ
أن الرحؿـة هـل فضـؾ
اهلل الذي يسققف لـا وهق ططاؤه الذي يؿ ّـ بف طؾقـا.

إخقاين وأحدابل السؾػ كاكقا يخشقن طؾك أطؿالفؿ ،فنذا ِ
طؿ ُؾقا طؿال اجتفدوا يف حػظف حـ الػساد،
ّ

اجتفدوا يف حػظف حـ اإلبطال ،هؾ هـاك حا ُيدطؾ العؿؾ؟ كعؿ هـاك أشقا كثقرة ،يؼقل ابــ الؼـقؿ رحؿـف
اهلل :ومحبطات اععؿال أكثر من أن تحصىٕ :هنا كثقرة يتعب اإلكسان يف إحصـائفا وحصـرها ،ولفــٰذا
ٓبد حـ إدراك الؿعاين الرئقسة التل يحدط هبا العؿؾ ،حتك يتققاها اإلكسان.
أعظم ما يحبط العؿل ِّ
الدرك ،والشرك كؾؿة تطرق أسؿاطـا وكلهنا شل حا لـا دخؾ فقـف الشـرك حـا
لـا فقف دخؾ واهلل س ّؾؿـا حـف وكحـ والحؿد هلل كحـ طؾك تقحقد وقد أحـّا حـ ِّ
الشرك كؼقل :هـا حقضع
اإلشؽال ،تعرفقن -يا إخقاين -أن أفضؾ الخؾؼ يخاصب سادات الدكقا بعد إكدقـا -يخاصـب صـحابتف
()1

كؿا يف «الؿسـد» حـ حديث ححؿقد بـ لدقد -يؼقل لفؿ« :أخو ما أخنا عؾنقؽم ِّ
الدنرك اعصنغر»

يتصقر هذا؟! ققم قاتؾقا الؽػار وبذلقا كؾ حا يستطقعقن يف كصرة الرسـقل ﷺ ،ويف بقـان هــٰذه الـدطقة
والذب طـ اإلسالم وأهؾف ،يؼقل لفؿ الـدل ﷺ« :أخو ما أخا عؾقؽم الدرك اعصغر» ،هـٰذا بقان أن
ِّ
الشرك أحر لقس حلحق ًكا طؾك الؼؾقب :بؾ الؼؾقب يخشك أن ِ
يد َّب إلقفا حـ الشرك حا ُيػسد أطؿالفـا ،وحـا
ُ
الزكـاة وذلـؽ العؿـؾ
الجفد وتؾـؽ الصـالة وتؾـؽ ّ
السعل وهـٰذا الؽدّ وهـٰذا العؿؾ وهـٰذا ُ
يحدط هـٰذا ّ
َ

َۡ ۡ

َ

ُ

الصال  ،اهلل يؼقل لرسقلف ﴿ :ىئ َۡ أ َ
ۡشك َج حلَ ۡد َت َط ََّ َع ٍَي َم ﴾[الزحر ]65:وهـٰذا يدـ ِّقـ لــا أن الشـرك يحـدط
ِ

حتك أطؿال إكدقا لق وقع حـفؿ ،وهـٰذا لقس حعـاه أكف سقؼع حـ إكدقا شرك ،فاهلل طاصؿفؿ حـ أن يؼـع
َ َّ ُ َ ۡ ُ َ َ َّ
اس ﴾[الؿائدة ،]67:لؽـ الـدل ﷺ ذكـر اهلل تعـالك
حـفؿ شرك كؿا قال جؾ وطال ﴿ :وٱَّلل يػ ٍَِم ٌَِ ٱجل ِ ِۗ

لف هـٰذا وب ّقـ لف طاقدتف حتك يعرف حرتدة الشرك .إيش خطقرة الشرك؟ أكـف لـق وقـع الشـرك حــ إكدقـا
لؽان سددا ٓحداط طؿؾفؿ ،حع كقن طؿؾفؿ حـ أطظؿ إطؿال وأج ِّؾفا.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1حسـد أحؿد ،حديث رقؿ (.)428/5( ،)23521
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لغـزا،
إذن ٓبد لؾؿمحـ أن يعرف أن الشرك حـ أطظؿ إخطار التـل هتـدد الؼؾـقب ،والشـرك لـقس ً
الشرك هق ضد التقحقد ،ضد هـٰذه الؽؾؿة التل يـطؼ هبا الؿسؾؿقن (ٓ إلـٰف إٓ اهلل) هـٰذه الؽؾؿـة –كؾؿـة
التؼقى -التل أوصك اهلل تعالك هبا إولقـ وأخريـ ضدها هق الشرك ،حا حعـك هـٰذه الؽؾؿة؟ ٓ حعدـقد
حؼ إٓ اهلل ،هـٰذا حعـك (ٓ إلـٰف إٓ اهلل) أي أكف لقس هـاك حـ يستحؼ العدادة إٓ اهلل جؾ وطال ،فؽـؾ كـقع
حـ التعدد يصرف لغقر اهلل ففق شرك.
وحـ هـا يـدغل أن ُيعرف أن الشرك حراتب ،فؿثال َّ
الذب لغقر اهلل شرك ،الـذر لغقر اهلل شرك.
قد يؼقل قائؾ :هـٰذا غقر حقجقد.
يا إخقاين إذا كـا ٓ كراه ،وس ّؾؿ اهلل تعالك أطقــا حـ أن كشاهده يف حجتؿعــا أو يف بالدكـا أو يف ححقطــا
ٓ يعـل أن هـٰذا غقر حقجقد ،أخرجقا ..حدوا أبصاركؿ إلك أولوؽ الذيـ يؼقلقن يف دطائفؿ :يـا طؾـل ،يـا
حسقـ ،يا بدوي ،يا كذا حـ الؿخؾقققـ ،يستغقثقن هبؿ ويدطقهنؿ حـ دون اهلل .ألقس هـٰذا حخالػـا لؼـقل

ْ
َ َ َ ۡ ُ َ َ َّ َ ٰ ً َ َ َ َ ُ ۡ َ
َّ َ ا
َّ َ َ َ
َ َ َّ ۡ َ َ
ٰ
درَٰٰ ََ
ج َد َِّللِ فٗل ح ۡد ُغٔا ٌَ َع ٱَّللِ أ َخدا [﴾١٨الجـ] ﴿ ،وٌَ يدع ٌع ٱَّللِ إِلٓا ءاخدر َّل ة
س
اهلل تعالك ﴿ :وأن ٱلٍ ِ
َ
َ َّ
َ َ ّ ٓ َّ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
ون [﴾١١٧الؿمحـقن] ألقس هـٰذا حخالػ لفــٰذه أيـات؟
َُلۥ ةِِّۦ فإِن ٍَا خ َِصاةُ ُّۥ غِِد ربِِّۚۦ إ ُِّۥ َّل يفي ِح ٱىكفِر
َ
َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
لدَ َت ۡػ َ
دى
بؾك ،وكثقر حـ الذيـ يؼقلقن هـٰذا الؼقل يعرفقن هــٰذه أيـات ﴿ فإِنٓدا َّل تػ
دى ٱأة ٰد ُر َول ٰ ِ
ٔب َّٱىِت ِف ُّ
ۡٱى ُليُ ُ
ٱلَ ُدورِ [﴾٤٦الحج.]46:
ِ ِ

إذن يـدغل لؾؿمحـ أن يحذر حـ هـٰذا الشرك دققؼف وجؾقؾف ،صغقره وكدقره ،وقد ّ
حذر حــف الـدـل ﷺ

تحذيرا كدقرا :حتك إكف يف بعل إحاديث قال« :الدرك يف أمتني أخػنى منن رببنب الـؿنل عؾنى الصنػاة
السوراء يف الؾقؾة الظؾؿاء» فؼال أبق بؽر ﭬ :حا الـجاة حـف يا رسقل اهلل؟ كقػ كـجـق حــف إذا كـان هبــٰذا
والتسرب إلك الؼؾقب ،والؼؾب ٓ يشعر ،قال« :أن تؼول :ال ّٰؾ ُفم إين أعو بنك أن أشنرك بنك وأكنا
الخػا
ّ
أعؾم ،وأستغػرك لؿا ال أعؾم» )1( ،ولفـٰذا يـدغل لؾؿمحـ أن يخافف.
حـ أطظؿ الـاس تحؼقؼا لؾتقحقد حؿـ ذكرهؿ اهلل يف كتابـف؟ إكـف خؾقـؾ الرحؿــٰـ إكـف إبـراهقؿ طؾقـف

َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ ۡ ُ َ ۡ َ
ۡ
َ
َ
السالم ،حاذا كان يؼقل يف دطائف؟ ﴿ وٱجِبِن وب َّ
ِن أن نػتد ٱأصِام [﴾٣٥إبراهقؿ] تصقروا أن إبراهقؿ طؾقـف
ِ
ِ

السالم الذي ُألؼل يف الـار بسدب حـابذتف لألصـام أن يرجع ويعدد إصـام؟ هـٰذا حـ أبعد حا يؽقن ،وحـع
َ

َۡ

هـٰذا حا أحـ طؾك كػسف ،إكؿا قال يف دطا صري وواضـ ﴿ َو ۡ
دد ٱأ ۡص َ
دِن أن َّن ۡػ ُت َ
ٱج ُِ ۡبدِن َو َب َّ
دِ َام  ﴾٣٥وهـل
ِ
ِ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1صححف إلداين يف «صحق إدب الؿػرد» ( ،)551و«صحق الرتغقب والرتهقب» (.)36
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الصقرة الػاضحة لؾشرك ،فؿا بالؽؿ بؿا هق أدكك حـ ذلـؽ ،إذا كـان يخشـك الصـقرة القاضـحة :صــؿ
يسجد لف أو يطاف بف أو يؼدس ويعدد ،كان يخشك هـٰذا :ألقس حر ًّيا بالؿمحـقـ أن يخـافقا حـا هـق أخ َػـك
كالريا والتقكؾ طؾك غقر اهلل وكؿحدة غقر اهلل وتعظقؿ غقر اهلل وإشقا الؽثقـرة التـل
حـ ذلؽ حـ الشرك ِّ
تدب؟ بؾك واهلل.
أحر الشرك والتقحقد ،وٓ يظــ الظـان أكـف:
ولذلؽ يـدغل الحذر حـ هـٰذا غاية الحذر ،وٓ تستفقـقا َ
واهلل الحؿد هلل حا طـدكا شل حـ هـٰذا
قؾت لؽؿَّ :
إن الـدل ﷺ يف أصػك وأصفر حجتؿع يخاف الشـرك طؾـك الــاس ،ويؼـقل« :أخنو منا
أخا عؾقؽم الدرك اعصغر».
الؿحبط الثاين وهو من الؿحبطات الؽبرى لؾعؿل الررة ،والر ّدة هل الرجقع طـ اإلسـالم ،والرجـقع
طـ اإلسالم:
وسب الـدل ﷺ وتؽذيب الؼرآن وآستفزا بف.
كسب اهلل
يؽقن بإققال
ّ
ّ
ويؽقن بآطتؼاد كاطتؼاد شل يـايف اإلسالم ،ويعارض أصقل اإليؿان.
وكذلؽ يؽقن بإطؿال كلن يسجد لغقر اهلل تع ّددا أو حا أشدف ذلؽ حـ إطؿال الشركقة والؽػرية.
فالر ّدة تؽقن بالؼقل وتؽقن بالعؿؾ وتؽقن بالؼؾب.
ُ
وٓبد لؾؿمحـ أن يعرف أن الردة حـ أطظؿ حا يحدط العؿؾ ،قال اهلل جؾ وطالٌَ ﴿ :دَ يَ ۡرحَ َّ
دد ٌِدِل ًۡ
َ َ َ َۡ
َّ ُ َ ۡ ُ ُّ ُ ۡ َ ُ ُّ َ ُ ٓ َ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ َ
َ
كٰفِر َ
ِ
يَ ﴾[الؿائدة ،]54:هــٰذا يف
ٱى
لَع
ة
ِز
غ
أ
ِني
ِ
ٌ
ؤ
ٍ
ٱل
لَع
ث
ِى
ذ
أ
ۥ
ّ
ُٔ
ت
د
ي
و
ً
ٓ
ِت
ُي
م
ٔ
ل
ة
ٱَّلل
ِت
غَ دِيِِِّۦ فص ۡٔف ي
ِ
ٍ
ٍ
ٖ
ِ
ِ
ِ
ََُ ۡ َُ َ َ
َ ۡ
ُ َ
دٔ اف ِدر
بقان أن اهلل غـل طـا وطـ طداداتـا ،ويؼقل يف طؼقبة الؿرتدَ ﴿ :و ٌََ يَ ۡرحدِد ٌِِل ًۡ غَ دِيِِِّۦ فًٍج وْ
َُ َ

َ

ُ

ُ َ

ۡ

َ

َ َ ْ َٰٓ َ ۡ َ ٰ ُ َّ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ
ْ َٰٓ َ
م َخت َط ۡ
ج أ ۡغ َمٰي ُٓ ًۡ ِف ُّ
ون [﴾٢١٧الدؼرة] ،وقد قال -جؾ
ٱدلن ًَا َوٱٓأۡلخِرة ِ وأولئِم أصحب ٱجلارِ ًْ فًِٓا خ ِِل
ِ
ِ
ف و لئ ِ
َ

ٓ َ

ُ ْ

َ

ۡ

ٓ

َ َ َ ٰ ُ َ َ ا َّ ُ
َ
َ
ِث ً
ٔرا [﴾٢٣الػرقان].
وطال -يف أطؿال الؿشركقـَ ﴿ :وكد ٌِۡ َِا إ ِ َٰل ٌَا غ ٍِئا ٌ َِۡ ع ٍَ ٖو فجػينّ ْتاء ٌ

طائشة ڤ سللت الـدل ﷺ قالت :يا رسقل اهلل أرأيت طدد اهلل بـ جدطان كـان يف الجاهؾقـة يصـؾ

وب اغػر لي خطقئتي
الرحؿ ويطعؿ الؿسؽقـ ففؾ ذاك كافعف؟ قال« :ال يـػعه ،إكه لم يؼل يوما من الدهرِّ :

َ ٓ َ
()1
يوم الدين» ٕكف لؿ يؽـ طـده إيؿان ،فؽان هـٰذا حـ أسداب حدقط إطؿال قال اهلل تعالكَ ﴿ :وكد ٌِۡ َِا إ ِ َٰل
َ َ ُ ْ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ ٓ ا َّ ُ
ِث ً
ٔرا .﴾٢٣
ٌا غ ٍِئا ٌَِ عٍ ٖو فجػينّ ْتاء ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( ) 1حسؾؿ :كتاب اإليؿان ،باب الدلقؾ طؾك أن حـ حات طؾك الؽػر ٓ يـػعف طؿؾ ،حديث رقؿ (.)214
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ٌ
َّ
حدـقط ك ِّؾـل لألطؿـال حشـاقة الرسـقل ﷺ وحدايــة هديـف
إن حـ إحقر التل يحدط هبا العؿؾ وهق

َّ
َ َ َّ َ ۡ َ
َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ ْ َ ٓ
َ َّ َ َ َ ْ َ
ِيَ كف ُروا ف َخ ۡػ اصا ل ُٓ ًۡ َوأضو أغ َمٰي ُٓ ًۡ  ٨ذل ِم ةِدنًٓ ن ِرْٔا ٌدا
وحـابذة حا جا بف ،لذلؽ يؼقل اهلل تعالك﴿ :وٱَّل
َ َ َّ ُ َ َ
َ َ
أ َ
َّ
اختط صري ًؼا غقر صريؼ الـدل ﷺ أو ذ َّم حا كان طؾقـف الـدـل
ٱَّلل ف ۡخ َت َط أ ۡغ َمٰي ُٓ ًۡ [﴾٩ححؿد] وكؾ حـ
ُزل

ﷺ ،أو كره شقوا حـ التشريع اإلسالحل ال َّثابت الذي دلت طؾقف إدلة وتقاصلت طؾقف كؾؿات إئؿة ،فن َّكف

َ َّ َ َ
ك َف ُروا ْ َف َخ ۡػ اصا ل َّ ُٓ ًۡ َوأَ َض َّو أَ ۡغ َمٰيَ ُٓ ًۡ َ ٨ذٰل َِم ة َد َّن ًُٓۡ
طؾك خطر وهق حفدَّ د هبـٰذه أية التل قال اهلل فقفا ﴿ :وٱَّلِيَ
ِ
َ ُ ْ َ ٓ َ َ َّ ُ َ َ
َ َ
نرْٔا ٌا أ َ
ٱَّلل ف ۡخ َت َط أ ۡغ َمٰي ُٓ ًۡ .﴾٩
ُزل
ِ

إن مؿا يحبط العؿل يا إخواين ،وهو من اإلحباط الؽؾي التصنديق بنلن غقنر ا تعنالى يعؾنم الغقنب،
وكحـ كذكر هـٰذا ٕن هـٰذا جا ت بف كصقص وإٓ ففق يـدرج تحت حـا ي َّتصـؾ بصـقر الـردة ،الـدـل ﷺ
يؼقل« :من أتى عرا ًفا وسلله عن شيء فصدقه فؼند كػنر بؿنا ُأكنزل عؾنى محؿند» ( )1وهــٰذا دلقـؾ طؾـك
اإلحداط الؽؾل هـٰذا إذا صدّ قف.
السـحرية ،أو طؾـك
أحا إذا جا وسللف ولؿ يصدقف ،كؿا هق الحال حـ الذيـ يتصـؾقن طؾـك الؼــقات ّ
الؿشعقذيـ يف بؾداهنؿ ،فاإلتقان ٓ يؾزم اإلتقان بالؼدحقـ :بؾ يشؿؾ كؾ إتقان :لق تؽتب لف رسالة وتؼـقل
تـصـحـل؟
لف :لق سؿحت أكا طـدي كذا وكذا إيش رأيؽ؟ حا حؾ هـٰذه الؿشؽؾة؟ حـا الـذي يفّ؟ وبؿـاذا
ُ
طراف فؼد أتقتف ،فال يؾزم اإلتقان اإلتقان بإقدام :بؾ كؾ صقرة يليت هبـا اإلكسـان
وهق ساحر أو كاهـ أو ّ
إلك همٓ السحرة والدَّ ّجالقـ فنكف داخؾ يف هـٰذا الحديث ،وقد قال الـدل ﷺ« :من أتنى كاهـنا أو عرافنا
()2

فسلله لم تؼبل له صال ٌة أوبعقن يوما».

وحثؾف ورد يف شرب الخؿر أن «من شرب الخؿر لم تؼبل له صال ٌة أوبعقن صباحا»( )3هـٰذان كؿقذجان
حـ اإلحداط الجزئل حـ إطؿال.
فالـدل ﷺ ذكر هـا سقوتقـ:
اإلتقان لؾؽفان ولؿ يصدِّ قفؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسـد أحؿد ،طـ أبل هريرة حديث رقؿ ( ،)9536وقال إلداين يف اإلروا ( :)69/7رواه الحارث بـ أبل أساحة يف حسـده ورواه أبق بؽر
بـ خالد يف الػقائد والحاكؿ وقال :صحق طؾك شرط الشقخقـ ووافؼف الذهدل ،وهق كؿا قآ.
( )2مسؾم :كتاب السالم ،باب تحريؿ الؽفاكة وإتقان الؽفان ،حديث رقؿ ( ،)2231ولقس فقف (كاهـا).
( )3سـن الترمذي  :كتاب إشربة ،باب حا جا يف شارب الخؿر ،حديث رقؿ ( .)1862سـن ابن ماجه :كتاب إشربة ،باب حـ شرب الخؿر
لؿ تؼدؾ لف صالة ،حديث رقؿ ( .)3377قال إلداين :صحق
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وشرب الخؿر.
وجعؾ حـ طؼقبة هـٰذا الؿجل وهـٰذا العؿؾ حدـقط صـالة أربعـقـ يقحـا ،هـؾ حعــك هــٰذا أكـف ٓ
يصؾل؟ بعل الـاس يؼقل :حا طؾقف صالة أربعقـ يقحا .هـٰذا ففؿ غؾط ،هق حطالب بالصالة ،اهلل حا أسؼط

َ َ ٓ ُ ُ ٓ ْ َّ َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ ُ ۡ
ًٍٔا ْ َّ
ُي َِ َ
ني َ َُل ّ
ٱلَيَ ٰٔةَ َو ُي ۡؤحُٔا ْ َّ
ِيَ ُخ َِ َفا ٓ َء َو ُيلِ ُ
ٱدل َ
ٱلز َن ٰٔةَ ۚ َو َذٰل َِم د ُ
ِيَ
الصالة طـ حمحـ ﴿ ،وٌا أمِروا إَِّل ِحلػتدوا ٱَّلل
ِ
ََّۡ
يوما» يعـل أن سقوة
ٱىلًٍِثِ [﴾٥الدقـة] ،فالبد حـ إقاحة الصالة :لؽـ الؿعـك أكف «لم تؼبل له صالة أوبعقن ً

هـٰذا العؿؾ كدقرة إلك درجة لق وضع ُ
طؿؾ الؿعصقة يف ك َّػة ووضع أجر وثقاب صالة أربعـقـ يق ًحـا كـان
القزر حذه ًدا ٕجر وثقاب إربعقـ يق ًحا.
حثال :لق يؽقن طـدك ٌ
حال ثؿ تستديـ وتؼرتض ،الدَّ يـ الذي اقرتضتف واستدكتف إحا أن يؽقن بلقؾ حؿـا
طـدك ،إحا أن يؽقن بؼدر حا حعؽ أو أقؾ أو يؽقن بلكثر حؿا حعؽ ،ففــٰذا الـدِّ يـ سـقذهب حـا حعـؽ حــ
أرصدة ،حا حعؽ حؿا جؿعتف واكتسدتف يف هـٰذه الػرتة.
فؽذلؽ هـٰذا اإلحداط يف هـٰذه إحاديث إكؿا هق هبـٰذه الصقرة :بؿعـك إكف إذا كان أكا طــدي صـالة
أربعقـ يقحا ،وحصؾ هـٰذا الذي ذكر الـدل ﷺ حـ إتقان كاهـ وسمالف أو شرب الخؿر فنكف سقذهب أجـر
ٌ
إحداط جزئل لؾعؿؾ.
تؾؽ إطؿال الصالحة ،وهـٰذا كقع حـ اإلحداط وهق
من اعسباب التي تحبط بفا اععؿال ضعف تعظقم ا تعنالى يف الؼؾنوب ،واسـتؿع لفــٰذا الحـديث
حديث ثقبان ﭬ يف الؿسـد وغقره ّ
أقوامنا منن أمتني ينلتون ينوم
أن الـدل ﷺ قال ٕصحابف« :ععؾؿن
ً
لتعرف ِط َظؿ هــٰذه الجدـال اكظـر
بقضا» جدال هتاحة هل التل كحـ طؾقفا ،وأكت
َ
الؼقامة بلمثال جبال تفامة ً
وأكت يف الطائرة حا طؾقها ،أو اذهب إلك الشاصو واكظر إلك ارتػاطفا وكقػ هل طظقؿة حرتػعـة شـاهؼة،
ٍ
حسـات «ثم يجعؾفا ا هباء مـثنووا» ،اهلل أكـرب ،تتدـدد
هـٰذه الجدال يليت بعل الـاس يقم الؼقاحة بلحثالفا

َ َ ۡ َ ٓ َ ٰ َ َ ُ ْ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ ٓ ا َّ ُ
ٔرا [﴾٢٣الػرقان] حا السـدب؟ ﴿ إ َّن َّ َ
ِث ً
ٱَّلل ََّل َي ۡظي ُ
ِدً
وتتالشك ﴿ وكدٌِِا إَِل ٌا غ ٍِئا ٌَِ عٍ ٖو فجػينّ ْتاء ٌ
ِ
َّ ّ ۡ
َّ َ َ ۡ ا َ َ ٰ َّ َّ َ َ ُ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ٔن [﴾٤٤يقكس]َ ﴿ ،و ٌَا َر ُّب َم ة ِ َظل ٰ ٖم ى ِي َػتًِ ِد [﴾٤٦فصؾت].
لَ ٱجلاس أُفصًٓ يظي ٍِ
ٱجلاس شئا ول ِ

إذن هـاك سدب ،حا هق السر؟ السر حا ذكره الرسقل ﷺ يف هـٰذا الحديث ،قالقا :يا رسقل اهلل :ب ِّقــفؿ
لـا طسك أن ٓ كؽقن حـفؿ وكحـ ٓ كعؾؿ ،قال« :إكفم مـؽم يصؾون كؿا تصؾون ويلخذون من الؾقل كؿنا
تلخذون» يعـل لفؿ كصقب حـ صـالة الؾقـؾ «لؽنـفم قنوم إ ا خؾنوا بؿحناوم ا اكتفؽوهنا»( )1إذا خؾـقا
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سـن ابن ماجه :كتاب الزهد ،باب ذكر الذكقب ،حديث رقؿ ( ،)4245وصححف إلداين يف «السؾسة الصحقحة» برقؿ (.)515
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بؿحارم اهلل اكتفؽقها ،إذا خال لفؿ الجق ولؿ تؽـ طؾقفؿ طق ٌـ حراقدة وٓ أذن ساحعة وٓ بصر يرى ..طــد
ذلؽ اكتفؽقها ووقعقا يف ألقان حـ الؿعاصل.
هؾ حعـك هـٰذا أكف إذا أراد اإلكسان أن يعصل يليت إلك الؿأل ويؼع يف الؿعصقة؟ الـدـل ﷺ يؼـقل كؿـا
يف الصحقحقـ حـ حديث أبل هريرة« :كل أمتي معاىف إال الؿجاهرين» )1( ،إذن لـقس إحـر دطـقى إلـك
الؿجاهرة ،ولقس إحر أن هـٰذا وقع يف خطقوة ،حا فقف إكسان حـا يخطـو الـدـل ﷺ يؼـقل« :كنل ابنن مرم
خطاء وخقر الخطائقن التوابون»( )2إذن حا السدب وحا السر الذي جعؾ هـٰذا سددا إلحداط تؾؽ الحســات
العظقؿة؟ السدب والسر هق ضعػ تعظقؿ اهلل –جؾ وطال -يف الؼؾقب ،همٓ ققم خؾت قؾقهبؿ وفرغـت
حـ تعظقؿ اهلل تعالك ،لقس فقفا تعظقؿ هلل جؾ وطال ،وكان هـٰذا حــ أسـداب هــٰذا اإلحدـاط الـذي ذكـره
يؽرر تؾؽ إبقات الجؿقؾة:
الـدل ﷺ ،وكان اإلحام أحؿد -رحؿف اهلل -كثقرا حا ّ
ِ
ِ
ُ ْ َ
هر ْيق ًحــا فــال َت ُؼ ْ
قـــب
ــؾ
إذا حــا
ـــل َرق ُ
َخ َؾ ْ
ْ
خؾــق َت الــدّ َ
ـــق ُت ولؽـــ ْـ قـــؾ َطؾ َّ
أن حــــا يخ َػــــك َط َؾق ِ
ٓ تحســــدـ اهلل ِ
يغػـ ُ
ــــف يغقــــب
حضــــك
ـــؾ َحــــا َ
ْ
َوٓ َّ َ
و َ ْ َ َ َّ َ
بؾ اهلل تعالك بصقر خدقر يدرك الدققؼ والجؾقؾ ،فـسلل اهلل أن يعاحؾـا بعػقه.
من أسباب إحباط العؿل وهو قد يؽون إحباصا كؾقا أو جزئقا بحسب العؿل الذي وقع فقه ،الؿحظوو
َ

َّ

َْ

ُ ْ

َ

ۡ

ََۡ

َ َ ٰ ُ
يد ُّي َٓددا ٱَّلِيد َ َ ُ
ُۡ
هننو الؿننن واإلعجنناب ،اهلل تعــالك يؼــقلَٰٓ َ ﴿ :
لً ةِددٱل ٍَ َِّ َوٱأذ ٰى ﴾
دَ َءاٌِددٔا َّل تت ِطيددٔا صدددُخ ِ

[الدؼرة ،]264:وهـٰذا يدقـ أن الؿ ّـ حـ أسداب اإلحداط ،الؿ ّـ أن تؼقل :أكـا أططقـت وأكـا فعؾـت ،فـالؿـ
طؾك اهلل حـ أسداب اإلحداط ،فلكت تؼقل :أكا أصؾل وأصقم وأزكل وأحج واهلل يسـقي بـل كـذا ،بعـل
الـاس يؼقلف ،وإن لؿ يؼقلقه بللسـتفؿ تؼقلف قؾقهبؿ وتشفد بف أفعالفؿ ،يؿـّقن طؾك اهلل تعالك حا يؽقن حــ

َ َٰ َ ُ ُ ّ َ ۡ ُ
دَ َّ ُ
دو َف ٍَ َّ
ٱَّلل
العؿؾ الصال  ،حع أن العؿـؾ الصـال هـق حــة حــ اهلل طؾـك العدـد ﴿ ند ل ِم نِدخً ٌِدَ قت
َ َۡ ُ
ل ًۡ﴾[الـسا .]94:
غيً

واهلل لـــــــق ٓ اهلل حـــــــا اهتـــــــديـا

وٓ تصـــــــــــدقـا وٓ صـــــــــــؾقـا

فؽؾ طؿؾ صال هق حـ تقفقؼ اهلل تعالك لـا.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاوي :كتاب إدب ،باب سرت الؿمحـ طؾك كػسف ،حديث رقؿ ( .)6169مسؾم :كتاب الزهد والرقائؼ ،باب الـفل طـ هتـؽ اإلكسـان
سرت كػسف ،حديث رقؿ (.)2991
( )2سـن الترمذي :كتاب صػة الؼقاحة والرقائؼ والقرع ،باب ( ،)49حديث رقؿ ( .)2499سـن ابن ماجنه :كتـاب الزهـد ،بـاب ذكـر التقبـة،
حديث رقؿ ( .)4251قال إلداين :حسن.
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إذن -يا إخقاين -لقس الشلن أن تؽقن طؾك طؿؾ صال  ،إكؿا الشلن يف أن تشفد حـة اهلل تعالك طؾقـؽ
هبـٰذا العؿؾ الصال  ،وتسللف -جؾ وطال -أن يتؿؿ طؾقؽ ذلؽ بالؼدقل.
إذن الؿ ّـ بإطؿال هق حـ أطظؿ أسداب فساد العؿؾ ،فنذا ح ّـ اإلكسان بديـف وإسالحف كان هــٰذا حــ
ٍ
ٍ
ٍ
وفرد حـفا ،فنن هذا حؿا يحدط طؿؾـف ،كؿـا قـال اهلل
بصدقة أو بـقع حـ إطؿال
بصالة أو
أسداب إحداصف

َۡ ّ َ ََۡ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ ُ ْ َ َ َ ٰ ُ
ٰ
تعالك ﴿ :يديٓا ٱَّلِيَ ءأٌِا َّل تت ِطئا صدُخِلً ةِٱلٍ َِ وٱأذى ﴾ ويف الصحق حـ حديث أبل ذر أن الـدل

ﷺ قال « :ثالثة ال يؽؾؿفم ا يوم الؼقامة وال يزكقفم وال يـظر إلقفم ولفم عنذاب ألنقم :الؿسنبل إزاوه،
والؿـان ،والؿـػق سؾعته بالحؾف الؽا ب» ( )1والشاهد ققلـف ﷺ« :الؿـنان» أي الـذي يؿـ ّـ طؾـك العدـاد
باإلحسان ،ويؿ ّـ طؾك اهلل تعالك بالطاطة والؼقام بإطؿال،
أفســدت بــالؿ ّـ حــا أســديت حـــ حســـ

لــــقس الؽــــريؿ إذا أســــدى بؿـّــــان

َ ُ ْ ََ
حٰفِظدٔا لَع
إن من أسباب حبوط العؿل ،وهنٰذا إحباط جزئي ترك الصالة ،يؼـقل اهلل جـؾ وطـال﴿ :
ٱلَيَ َنٰت َو َّ
َّ
ٔمٔا ْ ِ ََّّللِ َُِِٰت َ
ٱلَيَ ٰٔة ِ ٱل ۡ ُٔ ۡش َط ٰى َوكُ ُ
ني [﴾٢٣٨الدؼرة] الصالة القسطك هل صالة العصر كؿا جا بقاهنـا يف
ِ
ِ

ققل الـدل ﷺ ،أحر بالؿحافظة طؾك الصالة والصالة القسطك بالخصقص ،ولعظؿ هـٰذه الصـالة ورفقـع
حـزلتفا قال فقفا الـدل ﷺ كؿا يف الصحق حـ حديث بريدة ﭬ« :منن فاتتنه صنالة العصنر فؼند حنبط
عؿؾه» )2( ،ويف حديث ابـ طؿر «من فاتته صالة العصر فؽلكؿا وتنر أهؾنه ومالنه» ( )3وهــٰذا يدـقـ أن تـرك
الصؾقات حـ أسداب حدقط إطؿال يؼقل ابـ الؼقؿ :ولـقس هــٰذا خاصـا بصـالة العصـر إكؿـا ُذكـرت
العصر ٕهنا أشرف الصؾقات ،وكؾ صالة يرتكفا اإلكسان هل سددا لحدقط العؿؾ.
هؾ حعـك هـٰذا أن ْترك صالة العصر يحدط طؿؾ كؾ هـٰذه السـقات التل حضت ،تـرك صـالة العصـر
لققم واحد؟
يؼقل بعل العؾؿا  :كعؿ ،وهـٰذا الؿروي طـ إسحاق بـ َر ُاهق َيف وجؿاطة حـ أهؾ العؾؿ ،قـالقا :حــ
ترك صالة واحدة حـ غقر طذر حتك خرج وقتفا فؼد كػر ،وإذا كػر فؼد حدط طؿؾف.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسؾم  :كتاب اإليؿان ،باب بقان غؾظ تحريؿ إسدال اإلزار والؿـ بالعطقة وتـػقؼ السؾعة بالحؾػ وبقان الثالثة الذيـ ٓ يؽؾؿفؿ اهلل يقم
الؼقاحة وٓ يـظر إلقفؿ وٓ يزكقفؿ ولفؿ طذاب ألقؿ  ،حديث رقؿ (.)116
( )2البخاوي :كتاب حقاققت الصالة ،باب حـ ترك العصر ،حديث رقؿ (.)553
( )3البخاوي :كتاب حقاققت الصالة ،باب إثؿ حـ فاتتف العصر ،حديث رقؿ ( .)552مسؾم :كتاب الؿساجد وحقاضع الصالة ،باب إثؿ حـ
فاتتف العصر ،حديث رقؿ (.)626
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وحـ أهؾ العؾؿ حـ يؼقل :إن الؿؼصقد بالحدقط هـا حدقط طؿؾ ذلؽ القـقم ،بؿعــك أكـف لؿـا يـرتك
صالة يف يقم فؿفؿا طؿؾ حـ إطؿال الصالحة فنن وزر وإثؿ تركف لفـٰذه الػريضة يحقط بؽـؾ حـا يعؿؾـف
حـ الصالحات ،يعـل تتددّ د هـٰذه الصالحات حؼابؾ اإلسا ة.
لؽـ اطؾؿقا -يا إخقاين -لقس هـاك أفضؾ حـ اهلل تعالك وٓ أجقد حـف -جؾ يف طـاله ،-وهـق الـذي
يحب التقابقـ ،فنذا تاب العدد وأكاب ر ّد اهلل لف حا كان حـ طؿؾ قد حدط ،ولفـٰذا إذا حصؾ هـٰذا اإلحدـاط
حا يصاب اإلكسان بـقع حـ القـلس ويؼـقل :اكتفـك إحـر حـدط طؿؾـل وٓ سـدقؾ إلـك التقبـة وإوبـة
والرجقع وآستدراك؟ ٓ ،كؼقل :إذا صدقت التقبة والرجقع إلك اهلل تعالك فنن اهلل سقعقد لف حا كـان حــ
طؿؾ صال  ،وذلؽ كؿا يف حديث حؽقؿ بـ حـزام سـلل الـدـل ﷺ قـال :يـا رسـقل اهلل أكـا كـان لـل يف
الجاهؾقة صدقات وإحسان وصؾة هؾ لل حـ ذلؽ شل ؟ هؾ يـػعـل حــ ذلـؽ شـل ؟ قـال الـدـل ﷺ:
«أسؾؿت عؾى ما أسؾػت من خقر» )1( ،حا حضك حـ خقر هق ححػقظ لؽ بعد إسالحؽ ،كـذلؽ بعـد تقبـة
اإلكسان حا كان حـ الصالحات يرده اهلل –تعالك -إلك العدد بؿـف وكرحف وطظقؿ إحساكف جؾ يف طاله.
هـٰذه جؿؾة حـ إسداب التل تحدط هبا إطؿال ،ويف الجؿؾة ححدطات العؿؾ كقطان:
حا يحدط العؿؾ بالؽؾقة ويذهب كؾ حا قدّ حف اإلكسان وهـٰذا أبرزه الشرك والردة.
وحـف حا يحدط العؿؾ إحداصا جزئقا كالؿـ والريا يف بعل العؿؾ وأيضا حا ذكركا حــ تـرك الصـالة،
وشرب الخؿر وإتقان الؽفان بسمالفؿ وحا أشدف ذلؽ حـ إطؿال.
أسلل اهلل العظقؿ رب العرش الؽريؿ أن يعقـــا وإيـاكؿ طؾـك الصـال حــ إطؿـال ،وأن يسـتعؿؾـا
وإياكؿ فقؿا يحب ويرضك ،وأن يحػظ طؾقـا أطؿالـا وأن يتؼدؾفا حـا إكف ولل ذلؽ والؼـادر طؾقـف ،وصـؾك
اهلل وسؾؿ طؾك كدقـا ححؿد.

[اعسئؾة]
سمال ( :)1هؾ الؿـاذير حـ الشرك :وهل دطا الجـ حثؾ :خذوه ،وهؾ هل تدطؾ العؿؾ الصال ؟
الجواب :إذا كان يدطق الجـ ويسللفؿ قضا الحـقائج بـلن يـدفعقا طــف الؽربـات وأن يحػظـف حــ

َ َ َّ ُ َ َ َ ّ َ ۡ
َُ ُ َ
َ
نس يػدٔذون ة ِ ِرجدا ٖل
ٱۡل ِ
الشرور والسقواتٓ ،شؽ أن هـٰذا حـ الشرك ،قال اهلل تعالك ﴿ :وخُّۥ ان رِجال ٌَِ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1البخاوي  :كتاب إدب ،باب حـ وصؾ رحؿف يف الشرك ثؿ أسؾؿ ،حديث رقؿ ( .)5992مسؾم :كتاب اإليؿـان ،بـاب بقـان حؽـؿ طؿـؾ
الؽافر إذا أسؾؿ بعده .حديث رقؿ (.)123
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َ ُ ُ َ
ُ ُ َ
ّ َ
وهـًـا يف إيؿـاهنؿ،
ٱۡل َِّ ف َزادوْ ًۡ َرْلا [﴾٦الجـ] قال الؿػسرون ﴿ ،ف
دزادوْ ًۡ َرْلدا  ﴾٦أي زادوهـؿ َ
ٌَِ ِ
.

وقال جؿاطة حـ أهؾ التػسقر :أي تسؾطقا طؾقفؿ ،فؾؿ يدركقا حــ هــٰذه آسـتغاثة كتقجـة إيجابقـة :بـؾ
ا

َ ُ ُ
وْ ًۡ َر َْلا﴾ أي خقفا وتعدا وطـتا ،هـٰذا ٓشؽ حـ ِّ
الشرك.
أدركقا طؽس حا قصدوا ،حقث إ ّكفؿ ﴿زاد

أحا إذا كان يخاصب بف جـّا يخدحقكف ولقس فقف استغاثة ،ففـٰذه حسـللة ترجـع إلـك خـالف العؾؿـا يف
آستعاكة بالجـ ،والعؾؿا لفؿ يف هـٰذا ققٓن.
أحا أن يدطق ،هؽذا ،خذوه ،افعؾقا بف ،أكؼذوين ففـٰذا ٓشؽ أكف دطا ٓ يجقز ،وهق حـ الشرك الـذي
يجب طؾك الؿمحـ أن يتخ ّؾك طـف.
سمال ( :)2كجد ضع ًػا يف الطاطة وقد ٓ كجد حالوة العدادة التل كسؿع طـفـا كثقـرا يف الؿحاضـرات،
وكذلؽ التؾذذ بحالوة الطاطة ،فؿا ترى يف ذلؽ وكقػ العؿؾ لذلؽ السدقؾ؟
الجواب :هـٰذا سمال حفؿ يف الحؼقؼة يا إخقاين ،كثقرا حـ الـاس يشؽق أكف يعؿؾ الطاطة وٓ يجد لفـا
أثرا.
اإلشؽالقة لقست يف العؿـؾ ،اإلشـؽالقة يف صـػتف ،كؾــا كعؾـؿ أن الؼـرآن شـػا لؾصـدور اهلل تعـالك

َ َ
َّ ّ َ ۡ َ ّ ُ َ ّ َ َّ َ َ َ ْ
ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ُ ۡ ُ
اٌ ُِٔا ﴾[الـحؾ ]112:ويؼقل جؾ وطالَٰٓ ﴿ :
يد ُّي َٓا
وح ٱىل ُد ِس ٌَِ ربِم ةِٱۡل ِق ِحلثتِج ٱَّلِيَ ء
يؼقل ﴿ :كو ُزَلۥ ر
َٓ ّ
َّ ُ َ
َ
ُّ ُ َ ُ ا
ُ
ٓ ۡ ُ
ددى َو َر ۡ َ
ۡحدث ّى ِۡي ٍُد ۡؤ ٌِِ َ
ِني [﴾٥٧يـقكس] ،فـالؼرآن
اس ك ۡد َجا َءحلً ٌَّ ۡٔغِظث ٌَِّ َّر ّبِل ًۡ َوشِفاء ل ٍَِا ِِف ٱلَدورِ وْ
ٱجل

شػا  :لؽـ حـ الـاس حـ يؼقل :قرأت ولؿ أجد ،اإلشؽالقة لقست يف الؼرا ة ذاهتا ،اهلل ٓ يخؾػ الؿقعـاد،
إكؿا اإلشؽالقة يف أن الذيـ يؼرؤون ٓ تحضر قؾقهبؿ طـد الؼرا ة ٓ ،يتدبرون يف ذلؽ ،يشـتغؾقن بصـقرة
وسره ،الصالة سؽقـة ،الـدل ﷺ كان إذا حزبف أحر فزع إلـك الصـالة ووجـد راحتـف يف
العؿؾ طـ حؼقؼتف ِّ
()1
وجعؾنت قنرة عقـني يف الصنالة»« )2(،قنرة
الصالة وكان يؼقل« :أوحـا بفا يا بالل»  ،ويف الســ قـالُ « :

عقـي» أي سؽقهنا وصؿلكقـتفا ،ويف حقـ كثقر حـ الـاس ٓ يجدون هـٰذا ،السدب أكـا كصؾل صـالة فارغـة
حـ الخشقع ،خالقة حـ التّعظقؿ ،خالقة حـ التدبر هلل تعالك يف حركاهتا وسؽـاهتا وقرا هتا ،الـدـل ﷺ كؿـا
يف الصحق حـ حديث طؾل كـا كؼقل« :ال ّٰؾ ُفم لك وكعت وبك ممـت ،ولك أسؾؿت ،خدع لنك سنؿعي
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1سـن أبي راور :كتاب إدب ،باب يف صالة العتؿة ،حديث رقؿ ( .)4986 ،4985قال إلداين :صحق .
( )2مسـد أحؿد :طـ أكس بـ حالؽ (ج/11ص ،)412رقؿ ( .)12233،12234سـن الـسائي :كتاب طشرة الـسا  ،باب حب الـسا  ،حديث رقؿ
( .)3939قال إلداين :حسـ صحق .
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وبصري ومخي وعظؿي وعصبي» ( )1هـٰذا الخشقع هق الذي يثؿر هـٰذه الراحة ،فؾؿا تركع ركقطا وتؼـقم
ققاحا وتؼعد قعقدا بدون حضقر قؾب تؾؽ الصالة التل قال فقفا الـدل ﷺ« :تؾنك صنالة الؿـنافق يرقنب
الدؿس حتى إ ا كاكت بقن قرين شقطان» يعـل قاربت الغروب« ،قنام فـؼرهنا أوبعنا ال ينذكر ا فقفنا إال
قؾقال» )2( ،وهـٰذه الصالة ٓ تثؿر كتقجة وقد ذحفا الـدل ﷺ ووصػ أصحاهبا بالـػاق ،فنذا تخؾػت هــٰذه
الؾذات فالسدب لقس يف العدادات ،واهلل ٓ يخؾػ الؿقعاد ،والـدل ﷺ ٓ يـطؼ طـ الفقى ،إكؿا هق يف أكــا
كمدي هـٰذه العدادات فارغة حـ حعـاها ،خالقة حـ حؼتضاها لـقس فقفـا خضـقع قؾـب وخشـقع حـا ذكـره
إئؿة وحا حػظ يف كتب السقر حـ طؿؾ الصحابة.
ُ َ ّ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ ُ
اد َك ۖ ِإَون َت ۡغفِ ۡ
در
أتدرون يا إخقاين أن الـدل ﷺ قام لقؾة كاحؾة بآية حـ الؽتاب يؼرأ ﴿ إِن تػذًَِٓ فإِنًٓ غِت
َ ُ ۡ َ َّ َ
م أَ َ
ٱۡله ُ
ُج ۡٱى َػز ُ
يز ۡ َ
ًًِ [﴾١١٨الؿائدة] حتك أسػر الصد  ،أتدرون أن خادحا ٕسؿا شفدها تؼرأ قـقل
لًٓ فإُِ
ِ
اب َّ
ٱَّلل َغيَ ًۡ َِا َو َوكَى ٰ َِا َغ َذ َ
اهلل تعالكَ ﴿ :ف ٍَ ََّ َّ ُ
ٱلص ٍُ ِ
فجؾسـت تؽررهـا وتدؽـل
ٔم [﴾٢٧الطقر] يؼقل :فققػت،
ْ
َ

َ

َ

َ

اب َّ
ٱَّلل َغي ًۡ َِا َو َوكى ٰ َِا َغذ َ
﴿ف ٍَ ََّ َّ ُ
ٱلص ٍُ ِ
قضـقت
تؽررها وتدؽل حتك صال بـل ،فـذهدت إلـك السـقق و
ُ
ٔم ّ ﴾٢٧

حاجتل ورجعت فنذا هل تؼرأ أية وتؽررها وتدؽل.
وقال رجؾ يف سقرة طؿر بـ طدد العزيز ،دخؾ رجؾ الؿسجد بعد صالة العشا فاستؼدؾ الؼدؾـة وك ّدـر

ۡ
َۡ َ ُ
دث  ١ىَ ۡ
َ ََ
دح َس ل َِٔق َػخ ِ َٓدا
دج ٱلٔاك ِػ
وافتت بالػاتحة فؼرأها ثؿ افتت بسقرة القاقعة قرأ ققل اهلل تعـالك ﴿ :إِذا َوقػ ِ
َ

ٌ

ٌ

ٌ

اذِةَث َ ٢خاف َِضث َّراف َِػث  ﴾٣يؼقل :فققػ طـد ﴿ َخاف َِضث َّراف َِػدث  ﴾٣يؽررهـا ويدؽـل حتـك كـاد الػجـر أن
ٌ

يطؾع ،فركع وسجد وخرج حـ الؿسجد :يعـل حا صؾك إٓ ركعة واحـدةَ ﴿ ،خاف َِضدث َّراف َِػدث  ﴾٣يؽررهـا

فتدعتف فنذا هق يدخؾ دار الخالفة فتل َّحؾت ،فنذا هق طؿر بـ طدد العزيز.

ٌ
ٌ
َ َ
َ َ
َ َ
هـٰذه أخدار تظـقكف يعدث يؼػ بس يؼقل ﴿ :خاف ِضث َّراف َِػدث  ﴿ ،﴾٣خاف ِضدث َّراف َِػدث  ﴿ ،﴾٣خاف ِضدث
ٌ

َّراف َِػث  ،ٓ ،﴾٣أكقد أكف استحضار حعاين وتدبر وحضقر قؾب يذكر بف أشقا كثقـرة حــ الخػـل والرفـع
الذي يؽقن يف ذلؽ الققم ،ويمحؾ أن يسؾؿ حـ الخػل ويػقز بالرفع ،وطـد ذلؽ يتحرك الؼؾب ،ولفــٰذا
قرأت الؿػصؾ يف ركعة :يعــل
ابـ حسعقد ﭬ كؿا يف الصحق جا ه رجؾ فؼال لف :يا أبا طدد الرحؿـٰـ
ُ

هـذا ِّ
حـ (ق) إلك الـاس .قالًّ :
كفذ الشعر وكثرا كـثر الدقؾ .كؿا يف «حسـد أحؿد» :ال تفذه هذ الدعر وال
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1مسؾم :كتاب صالة الؿسافريـ وقصرها ،باب صالة الـدل ودطائف بالؾقؾ ،حديث رقؿ (.)771
( )2مسؾم :كتاب الؿساجد وحقاضع الصالة ،باب استحداب التدؽقر بالعصر ،حديث رقؿ (.)622
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تـثره كثر الدقل :أي التؿر الردي  ،قػوا عـد عجائبنه وحركنو لنه الؼؾنوب ،هؽـذا كـان أولوـؽ يػـقزون

َّ َ َ ۡ ُ ُ َ
ون َّ َ
ٱَّلل
بحالوة اإليؿان وحالوة العدادة ،العدادة لفا صعؿ ،ولفـٰذا يؼقل الحسـ الدصري يف ﴿ :ٱَّلِيَ يدذنر
َ َۡۡ َ ُ ۡ َۡ َۡ ُ َ
َٰا َ ُ ُ ا
ون [﴾١٨الـذاريات] ،و﴿ َت َخ َ
ٔدا َو َ َ ٰ
ج َٰ
داِف
لَع ُج ُِٔب ِ ِٓ ًۡ ﴾[آل طؿـران ﴿ ،]191:وبِٱأشددارِ ْدً سصدخغ ِفر
ك ِيٍا وقػ
ۡ
ُج ُِ ُ
ٔب ُٓ ًۡ َغ َِ ٱل ٍَ َضا ِجعِ ﴾ [السجدة ، ]16:يؼقلٕ :حر حا الؼقم ساهرون .هـاك شل جعؾفؿ يسفرون.
ۡ
وأكت اكظر لمية ﴿ َت َخ َ
اِف ُج ُِ ُ
ج َٰ
ٔب ُٓ ًۡ َغ َِ ٱل ٍَ َضا ِجعِ ﴾ يعـل جـقهبؿ هل التل تدعـد ،التجـايف هـق الدعـد،

هـٰذا الدعد والتجايف لؿ يلت فؼط لألجـر إخـروي ،أبـدً آ ،شـؽ أن إجـر إخـروي هـق الؿطؾـقب
الؿر ُغقب :لؽـ هـاك بشرى طاجؾة ولذة حاضرة أدركفا أولوؽ هل التل َّ
كشطتفؿ طؾـك العدـادة ،وكحــ
فؼدكاها ِ
فؽس ْؾـا طـ العدادة.
ولفـٰذا يؼقل ابـ تقؿقة رحؿف اهلل :يف الدكقا جـة حـ لؿ يدخؾفا لؿ يدخؾ جـة أخرة ،هـٰذه الجـة هـل
حا يجده اإلكسان حـ صعؿ اإليؿان ولذتف وسرور الؼؾب وابتفاجف.
ولألسػ كحـ ٓ كؿؾؽ إٓ وصػف ،وأحا صعؿف وحؼقؼتف فـسلل اهلل أن يؿـ طؾقـا هبـا وأن يجعؾــا حــ
أهؾفا.
سمال ( :)3يستعؿؾ بعل الرياضققـ الدكدقس يف الؾؼا ات الرياضقة ،فؿا حؽؿ ذلؽ؟
الدقخ :حاذا يعـل الدكدقس؟
السائل :أطتؼد يف إطؿال الرياضقة يققدون كارا فقؼػزون طؾقفا ،أو يذبحقن بؼرة أو كذا..حتك يػـقز
الػريؼ هـٰذا طـ الثاين..
الجواب :هـٰذا كؾف حـ طؿؾ الشقطان ،فال يجقز وحـ فعؾف فؼد وقع يف خطر طظـقؿ وشـر كدقـر ،فـنن
َ

ۡ

ََ

أفسد الػساد السحر ،وقد قال اهلل تعالكَ ﴿ :وَّل ُيفي ُِح َّ
ٱلصاخ ُِر َخ ًۡ ُد خ ِٰت [﴾٦٩صف] ،كسلل اهلل السالحة.
ِّ

سمال ( :)4هؾ حـ كؾؿة ققية لؿـ يخؾق بؿحارم اهلل ،حثؾ الخؾقة بالـت والصقر الػاضحة والؿؼاصع
طؿ الدال ؟
السقوة ،فؼد َّ
الجواب :كسلل اهلل أن يعافقـا وإياكؿ ،أكا كدفت يا إخقاين حتك ٓ كصـؾ إلـك درجـة الؼــقط ،لقسـت
الؿشؽؾة فؼط يف الؿعصقةّ ،
كؾ ابـ آدم خطا  ،لقس فقـا أحد ٓ يخطو ،الؿشؽؾة يف أن يؽقن اإلكسان قـد
حأل قؾدف بالتع ّؾؼ هبـٰذه الؿعاصل وأخؾك قؾدف حــ تعظـقؿ اهلل تعـالك ،يعــل اإلشـؽالقة يف حـديث ثقبـان
لقست يف الؿعصقة ،أكا قؾت لؽؿ :إكف إذا أراد اإلكسان أن يعصـل بـلي كـقع حــ الؿعاصـل أن يـليت أحـام
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الـاس ،الؿؼصقد أن ٓ تخؾق قؾقبـا حـ تعظقؿ اهلل تعالك ،وهـٰذا الذي أوجب تدحقر تؾؽ الحســات التـل
أحثال جدال هتاحة بقضا .
ۡ
ٌ
وداخؾ يف ققل اهلل تعالكَ ﴿ :و ٌََ َيل َِ ُط ٌِدَ
ولفـٰذا يـدغل الػؼف حتك ٓ كصؾ إلك الؼـقط وهق حذحقم
َّ ۡ َ َ ّ ٓ َّ َّ ُّ َ
ٔن [﴾٥٦الحجر] فقـدغل التػريؼ بقـ إحريـ.
رۡحثِ ربِِّۦ إَِّل ٱلضٓاى

وأحا حسللة الؿشاهدات فـؼقل :ا َّتؼ اهلل وخذ بقصقة اهلل لـؽ تجـد لـذ ًة ٓ تجـدها فقؿـا تشـاهده ،اهلل

َ
َ
ِني َي ُغ ُّضٔا ْ ٌ َِۡ َخةۡ َ ٰرْ ًِۡ َو َي ۡد َف ُظٔا ْ فُ ُر َ
تعالك يؼقل﴿ :كُو ّى ِۡي ٍُ ۡؤ ٌِِ َ
َك ل َ ُٓ ۡ ًۚ﴾[الـقر ﴿ ]31:أ ۡز َ ٰ
وج ُٓ ۡ ًۚ َذٰل َِم أ ۡز َ ٰ
َك ﴾ أصقب
ِ

اكشـراحا وهبجـة
وأصفر ،ولقس ال ِّطقب والطفارة هـا يعـل بعدم القاقعة يف الؿعاصل ،ٓ ،أزكـك لؼؾـقهبؿ
ً
ولذة ،وصؿلكقـة وسؽق ًكا وسالحة حـ هـٰذه أفات.
بؿعادلة حختصرة أققلفا لؽؿ يا إخقاين :الذي يشاهد الؿعصقة حا يدركف حـ الؾذة حـ حشـاهدة هــٰذه

الؿـاضر لق وز َّكا تؾؽ الؾذة بؿا يحصؾ لف حـ خسار حـ حالوة اإليؿان َّ
ولذتف شل ٓ يقصػ ،وٓ يؿؽــ
أن يؼارن.
بعدارة أخرىّ :
الؿحرحـات وحقاقعـة السـقوات أطظـؿ حــ لـذة إتقـان
لذة حرحـان الــػس ،حشـاهدة
ّ
خقـرا حــف ،والتعـقيل هــا ٓ يؾـزم أن يـليت بدـديؾ،
الؿعاصل ،وذلؽ أ ّكف حـ تـرك هلل شـق ًوا ّ
طقضـف اهلل ً
التعقيل هـا هق حاصؾ تؾؽ الؾذة والسؽقن والراحة التل تــزل يف قؾدـف بسـدب صاطـة اهلل تعـالك وحــع
كػسف حـ الؿحرحات ،وأققل لؽؿ بدقان كدقي واض فقؿا هـق هنايـة هــٰذا الطريـؼ :الـدـل ﷺ يؼـقل حــ
حديث أبل هريرة كؿا يف الصحقحقـُ « :حػت الجـة بالؿؽناوه وحػنت الـناو بالدنفوات» ( )1أكـت أن،
أسللؽؿ لؿا ترى شقوا جؿقال يف ححقط أحاحؽ ،أن شل جؿقؾ ورا ه كار لؿا تؼرتب حـ هــٰذا الجؿقـؾ،
كارا ققية ،فتتؼدم أكت حاشل يف خضرة ويف حؽـان
أٓ تشعر بقهج الـار؟ يحرقؽ وهجفا ولفقدفا إذا كاكت ً
جؿقؾ حـظره ُ
وتشققف كػسؽ لؽـ كؾؿا خطقت خطقة فلكت تؼرتب حــ الــار ،كـذلؽ يف الؿعصـقة كـؾ
خطقة أكت تؼرتب حـ الـار ،وحعـك اقرتابؽ حـ الـار ،ص أدركت شقوا حؿا تريد وتشتفل كػسـؽ ولؽــ
ستجد حـ الحرارة وال َّتعب أضعاف تؾؽ الؾذة التل أدركتفا بالؿعصقة.
ولفـٰذا حا فقـف إكسـان يعصـل اهلل ويخـرج حسـرورا ٓ ،يؿؽــ أن تؽـقن الؿعصـقة وسـقؾة لؾسـرور
والدفجة :بؾ ٓبد أن يعؼدفا ُشمم وضقؼ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
( )1صحق الجاحع حديث رقؿ (.)3147
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يف الؿؼابؾ الطاطات قد تؽقن ثؼقؾة طؾك الـػس :لؽـ كؾؿا تشتغؾ بطاطة تؼرتب حــ فـرج ،وتؼـرتب
حـ أريج وراحة وصؿلكقـة.
وحثالف أن الـاس يلتقن حـ شؿال الؿؿؾؽة وحـ وسطفا وحـ أقصاها يـلتقن حــ الخؾـقج لــ"أهبـا"
بالسـقارات ويتعدـقن :لؽــفؿ يـلتقن
و"الداحة" والؿـاصؼ هـٰذه ،يؼطعقن حسافات وحر شديد إذا جاؤوا ّ
لراحة قالقا :حا شا اهلل حـاضر و َب َراد وخضرة وحطر ولؽـ حا وصؾقا إلك هـٰذا إٓ بالؿشؼة:
لـــقٓ الؿشـــؼة ســـاد الـّـــاس كؾفـــؿ

الجـــــقد يػؼـــــر واإلقـــــدام قتـــــال

وسـرورا،
« ُحػت الجـة بالؿؽاوه» :لؽـ كؾ حا وصوت حؽروهـا اقرتبـت إلـك فـرج ،ووجـدت لـذة
ً
«وحػت الـاو بالدفوات» فؽؾؿا وصوت شفقة اقرتبت حـ وهج وحر وشمم..


